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คาํนํา 

 
 จากประสบการณ์สมยัท่ีเรียนปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลยั โลมา ลินดา ผู้ เขียน

ได้ศกึษาและค้นคว้าเพ่ือเขียนรายงานเร่ือง “อุตสาหกรรมยาสบูและการเมือง” ทําให้
เข้าใจถึงตัวตนท่ีแท้จริงของผู้ บริหารในอุตสาหกรรมยาสูบ เม่ือผู้ เขียนกลับมาท่ี
กรุงเทพฯ ต้นปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเก็บข้อมลูในการทําวิทยานิพนธ์ จึงนํารายงานดงักล่าว
มามอบให้นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ ท่ีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสภา
ผู้แทนราษฎร     

เม่ือผู้ เขียนมารับตําแหน่งผู้ อํานวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ของ
โรงพยาบาลมิชชั่น ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2538 ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการ 
“แผนการ 5 วนัเพ่ือเลิกสบูบุหร่ี” ซึ่งโรงพยาบาลมิชชั่นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกใน
ประเทศไทยท่ีจดัทําคลินิกงดสบูบุหร่ีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
นายแพทย์ หทยั ชิตานนท์ ได้แนะนําให้ผู้ เขียนได้รู้จกักลุ่มบคุคลท่ีทํางานเก่ียวข้องกับ
การควบคมุยาสบูท่ีกระทรวงสาธารณสขุ 

ในปี พ.ศ. 2543 มีการประชมุบหุร่ีโลก (World Conference on Tobacco or 
Health) ท่ีนครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ เขียนได้รับทนุจากสมาคมโรคมะเร็ง
แห่งอเมริกา (American Cancer Society) ไปร่วมประชุมในฐานะ Leadership 
Scholar จากประเทศไทย ในการประชุมครัง้นัน้ ผู้ เขียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากกลุ่มนกั
กฎหมายท่ีมีประสบการณ์ในการฟ้องร้องอตุสาหกรรมยาสบู    

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 เม่ือผู้ เขียนมารับตําแหน่งอาจารย์ท่ีภาควิชาสขุศกึษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะ สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล นายแพทย์ หทยั ชิตา
นนท์ ได้ชกัชวนให้ผู้ เขียนดําเนินการจดัทําโครงการ Global Youth Tobacco Survey 
(GYTS) ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ ชยัรัตน์ เต
ชะไตรศักดิ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์



ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Center for Diseases Control and 
Prevention) และองค์การอนามยัโลก ภมิูภาคตะวนัออกเฉียงใต้ (WHO – South-East 
Asia Regional Office) 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนัน้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้ประสานมาทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดตัง้ศูนย์วิจัยเพ่ือการ
ควบคมุยาสบูท่ีคณะสาธารณสขุศาสตร์ ซึ่งคณบดี คณะสาธารณสขุศาสตร์ ในขณะ
นัน้คือรองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ได้มอบหมายให้ผู้ เขียนและรอง
ศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า ร่างแผนการดําเนินการของศูนย์วิจัยเพ่ือการ
ควบคมุยาสบูและงบประมาณในระยะ 3 ปีแรก 

หลงัจากท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการโครงการ GYTS ผู้ เขียนได้รับ
การเชิญให้ไปร่วมประชมุโครงการ Global Health Professional Students Survey ใน
ปี พ.ศ. 2548 ท่ีสํานกังานใหญ่องค์การอนามยัโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
และในปี พ.ศ. 2549 ผู้ เขียนได้รับทนุจากศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา 
(U.S. CDC) ไปนําเสนอผลการวิจยัเชิงสํารวจการบริโภคยาสบูในกลุม่เยาวชน (GYTS) 
ของประเทศไทยในการประชมุบหุร่ีโลก (World Conference on Tobacco or Health) 
ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี ซี  

หลังจากการประชุมบุหร่ีโลก ผู้ เขียนได้รับการเชิญจากศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ไปร่วมเขียนรายงานการวิจยัต้นฉบบักับ
นกัวิจยัของศนูย์ฯ ท่ีสํานกังานใหญ่ของศนูย์ควบคมุและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา 
นคร แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลจากการใช้เวลา 6 สปัดาห์กับ
นักวิจัยท่ีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา คือการตีพิมพ์ในวารสาร 3 
ฉบบั Tobacco Control, BMC Public Health และ Health Education and 
Behaviour 

ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Conference of the 
Parties (COP) ครัง้ท่ีสองขององค์การอนามยัโลก ท่ีกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ผู้ เขียนได้มีโอกาสรับเชิญไปร่วมเป็นผู้สงัเกตการณ์ และได้เห็นกระบวนการทํางานของ
ประเทศภาคีสมาชิกในการเจรจาและลงมติ กฎ ระเบียบ ในระดบันานาชาติ ในปี พ.ศ. 



2551 ผู้ เขียนได้รับทนุจากโครงการ Global Tobacco Control Institute มหาวิทยาลยั 
จอห์นส ฮอปกิน้ส์ เข้าร่วมการฝึกอบรมการควบคมุยาสบูเป็นเวลา 3 สปัดาห์ และได้มี
โอกาสรู้จกักบันกัวิจยัระดบัโลกคือ Jonathan Samet ผู้ได้รับรางวลัเจ้าฟ้ามหิดล 

ประสบการณ์เหล่านีทํ้าให้ผู้ เขียนสามารถนํามาถ่ายทอดและแลกเปล่ียนกับ
นกัวิจยัท่ีคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในการวิจยัด้านการควบคมุการ
บริโภคยาสบู โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศนูย์วิจัยและการจัดการความรู้เพ่ือ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) ทีมวิจัยท่ีผู้ เขียนมีโอกาสได้ร่วมทําวิจัยด้วยเป็นเวลา
ติดต่อกัน 10 ปีประกอบไปด้วยนักวิจัยจาก 5 ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปประชุมบุหร่ีโลก (World 
Conference on Tobacco or Health) ทกุๆ 3 ปีทําให้ได้พบและแลกเปล่ียนงานวิจยั
กับนักวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับโลก ผู้ เขียนขอขอบคุณสมาคม
โรคมะเร็งแห่งอเมริกา (American Cancer Society) ผู้ให้ทนุสนบัสนนุผู้ เขียนไปร่วม
ประชมุบหุร่ีโลก ท่ีนครชิคาโก ปี พ.ศ. 2543 ท่ีนครมมุไบ ประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2552 
และท่ีนคร อาบ ูดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี พ.ศ. 2558  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้รับประสบการณ์ท่ีมีคณุค่าและได้เรียนรู้
มากมายจากนกัวิจยัหลากหลายประเทศ จึงได้รับแรงบนัดาลใจท่ีจะถ่ายทอดและเรียบ
เรียงออกมาเป็นหนงัสือเล่มนี ้ผู้ เขียนขอขอบคณุนายแพทย์หทยั ชิตานนท์ ผู้สร้างแรง
บันดาลใจในความมุ่งมั่นท่ีจะต่อสู้กับอุตสาหกรรมยาสูบและการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสบู ผู้ เขียนขอขอบคณุคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาบริหารงานสาธารณสขุ
ท่ีสนบัสนนุการจดัทําตําราและเอกสารคําสอน ซึ่งผู้ เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ร่วม
รับผิดชอบในวิชา สศบส 669 กฎหมายสขุภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการสอนหวัข้อ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการคุ้มครองผู้ ไม่สบู
บุหร่ีและการควบคุมยาสูบ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และ
สาธารณสุข  ของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดลตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 



หนังสือเล่มนีจ้ะไม่สามารถสําเร็จได้ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ แรงบันดาลใจ การตรวจสอบข้อผิดพลาด และความกระตือรือร้นจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ คูชี่วิตผู้แสนดีของผู้ เขียน 

 หากมีข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี ้ผู้ เขียนขอน้อมรับแต่ผู้ เดียว 
และยินดีท่ีจะรับฟังข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไปในโอกาสหน้า 
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เกร่ินนํา 

 
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 

 
โดย นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 

 
 
ความเป็นมาของยาสูบ 

ผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของใบยาสบู หรือพืช นิโคเทียนา
ทาแบกคมั (Nicotiana tabacum) รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ 
บริโภคโดยวิธีสบู ดดู อม เคีย้ว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปาก หรือจมกู ทา หรือโดยวิธีอ่ืน
เพ่ือให้ได้ผลเช่นเดียวกนัตามพระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560  

ข้อมูลจากโรงงานยาสูบได้บันทึกว่า ยาสูบมีแหล่งกําเนิดตอนกลางของทวีป
อเมริกา แม้มนษุย์จะรู้จกัใบยาสบูมาประมาณสองพนัปีแล้ว แตก็่มิได้สบูกนัอย่างเป็นนิสยั 
จนกระทัง่พวกอินเดียแดงซึ่งเป็นชาวพืน้เมืองของอเมริการู้จกัใช้ยาสบูกันอย่างแพร่หลาย 
จงึได้มีการทําไร่ยาสบูกนัทัว่ไป (กระทรวงการคลงั, โรงงานยาสบู 2558) 

การบันทึกประวัติของยาสูบมีขึน้เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2035 เม่ือโคลมับัส 
(Christopher Columbus) ขึน้ฝ่ังท่ีซานซลัวาดอร์ (San Salvador) ในหมู่เกาะอินดีส
ตะวนัตก ได้เห็นชาวพืน้เมืองเอาใบไม้ชนิดหนึ่งมามวน จดุไฟตอนปลายแล้วดดูควนั ตาม
บนัทกึกลา่วว่า ชาวพืน้เมืองมวนยาสบูด้วยใบข้าวโพด   ชาวสเปน เรียกยามวนนีว้่า “ซิกา
รา (cigara)”ซึ่งต่อมาเพีย้นเป็นคําว่า“ซิการ์ (cigar)”จากหลักฐานและการขุดพ้นซาก
ปรักหกัพงัของเมืองเก่าของพวกมายา บนคาบสมทุรคาร์เทน (Cartan) ประเทศเม็กซิโก ได้
พบกล้องยาสบูสมยัโบราณ ลกัษณะตรงโคนสําหรับดดูยา แยกออกเป็นสองง่ามสําหรับอดั
เข้าไปในจมูก ด้วยเหตนีุท่ี้ชาวอเมริกันโบราณจึงสูบยากันทางจมูก และกล้องชนิดนี ้คน
พืน้เมืองเรียกวา่ ทาบาโค (tobacco) ซึง่เป็นต้นกําเนิดของคําวา่ “โทแบคโค” (tobacco) 
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การได้รับยาสบูมกัพบในรูปของการสบู การเคีย้ว การสดูกลิ่น ยาสบูมีประวตัิการ
ใช้บริโภคมาอย่างยาวนานในทวีปอเมริกา อย่างไรก็ตาม การมาถึงของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือ ได้ทําให้ยาสูบกลายมาเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมและใช้เป็นสารสร้าง
ความสนุกสนานอย่างรวดเร็ว ความเป็นท่ีนิยมดังกล่าวทําให้ยาสูบเป็นสินค้าหลักใน
พฒันาการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนใต้ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นฝ้ายในเวลาต่อมา 
หลงัจากสงครามกลางเมืองอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงในอปุทานและกําลงัแรงงานทําให้
ยาสบูสามารถผลิตเป็นบุหร่ีได้ ผลิตภณัฑ์ใหม่นีไ้ด้นําไปสู่การเติบโตของบริษัทบหุร่ีหลาย
บริษัทอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งการค้นพบผลเสียของยาสูบท่ีเป็นข้อถกเถียงทาง
วิทยาศาสตร์ในช่วงกลางปี ค.ศ.1900 

การเพาะปลูกยาสูบในแหล่งอ่ืนๆ ได้เร่ิมท่ีหมู่เกาะไฮติ เม่ือ พ.ศ. 2074 โดยได้
เมล็ดพันธุ์จากเม็กซิโก และขยายไปยงัหมู่เกาะข้างเคียงจนกระทัง่ พ.ศ. 2123 จึงได้เร่ิม
ปลกูในคิวบาและต่อไปจนถึงกายยานา และบราซิล ปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 ยาสบูได้
แพร่หลายไปยงัทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มีหลกัฐานแสดงว่ามนุษย์ในสมัยโบราณ
รู้จักการปลูกยาสูบเพ่ือนําไปซอยและมวนสูบ นอกจากนีย้ังเป็นท่ีทราบกันว่ายาสูบมี
คณุสมบตัเิป็นยาฆา่เชือ้โรคท่ีดีอยา่งหนึ่งด้วย 

เจ้าหน้าท่ีทางด้านสาธารณสขุท่ีทํางานด้านการควบคมุยาสบูมักจะชีใ้ห้เห็นว่า
ยาสบูเป็นผลติภณัฑ์ท่ีขายได้ถกูต้องตามกฎหมายซึง่ทําให้ผู้บริโภคคร่ึงหนึ่งเสียชีวิตเม่ือใช้
ตามเจตนาของผู้ผลิต เม่ือคริสโตเฟอร์ โคลมับสัพบใบไม้ท่ี “แปลกประหลาด” เป็นครัง้แรก
ในดินแดนใหม่ (น่าจะเป็นใบยาสบู nicotiana tobacum plant) เขาคงไม่ได้คาดคิดว่า
หลายศตวรรษหลังจากนัน้จะมีการอภิปรายทางการเมืองอย่างดุเดือดเก่ียวกับยาสูบ 
แน่นอนว่าในประวตัิศาสตร์ขณะนัน้ ยาสบูยงัไม่ได้เป็นผลิตภณัฑ์หลกัสําหรับการบริโภค
ยาสบู แม้กระทัง่ตอนปลายศตวรรษท่ี 18  ยาสบูถกูบริโภคในรูปแบบของการ “สดู” (snuff) 
เป็นหลกัโดยผ่านทางจมกู เม่ือถึงศตวรรษท่ี 19 จึงเร่ิมมีการสบูซิการ์อย่างแพร่หลายมาก
ขึน้ และเป็นรูปแบบหลักในการบริโภคยาสูบ การสูบซิการ์ถูกแทนท่ีด้วยการสูบบุหร่ีใน
ศตวรรษท่ี 20 และกลายเป็นรูปแบบหลกัของการบริโภคยาสบูมาจนถึงทกุวนันี ้อย่างไรก็
ตามยังคงมีรูปแบบท่ีนิยมในการบริโภคบุหร่ีไร้ควัน เช่น ยาสูบแบบเคีย้ว และในโลก
ตะวนัออก เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศในเอเชียใต้ ยาสบูท่ีเป็นท่ีนิยมคือยาสบูมวนเอง
ขนาดเล็กท่ีเรียกว่า บิดิส (bidis) ซึ่งมีปริมาณนํา้มันดิน (tar) นิโคติน และ
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คาร์บอนมอนอกไซด์ มากวา่บหุร่ีทัว่ไป 

สําหรับประเทศแรกท่ีเร่ิมปลูกยาสูบในเอเชีย คือ ประเทศฟิลิปปินส์ จากนัน้จึง
แพร่หลายไปยงัประเทศอินเดีย ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย ตามลําดบั ในประเทศ
ไทยแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคนไทยเร่ิมการสูบยาเม่ือใด แต่จากหลักฐานท่ีพบและ
รวบรวมได้ เช่น กล้องยาสูบในสมัยสุโขทัยก็อาจทําให้เช่ือได้ว่าคนไทยมีวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวข้องกับยาสบูมาประมาณ 700 ปี แต่ถ้าจากหลกัฐานทางลายลกัษณ์อักษร ก็เช่ือได้
ว่าวฒันธรรมการสบูยาในประเทศไทยมีมานานกว่า 300 ปีแล้ว จากการบนัทึกของหมอ
สอนศาสนาในสมยักรุงศรีอยธุยา โดยบนัทกึไว้ว่าเม่ือเขาเข้ามาในเมืองไทยในสมยัสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชนัน้พบว่า คนไทยสบูยากันทัว่ไป โดยชาวเปอร์เซียเป็นผู้ นําเข้ามา 
เป็นการสบูยาในลกัษณะหัน่ใบยา ท่ีมวนด้วยใบตองหรือใบบวั และมีการสบูจากกล้องหรือ
เคีย้วเส้นยาสูบ และบางทีก็ป่นเป็นผงสูดเข้าจมูกแบบยานัตถุ์ลักษณะของยาสูบมี 3
ลกัษณะคือ การเอายาเส้นมามวนด้วยกระดาษ หรือเรียกกนัว่า “บหุร่ี” แตถ้่านําเอายาเส้น
มาใส่ลงไปในปลายกล้องยาแล้วสบูผ่านกล้องเรียกว่า “ไปป์” (Pipe) และถ้านําเอายาสบู
มาพนักนัไปมาจนเป็นมวนโตแล้วสบูเรียกว่า “ซิการ์” (Cigar)คนไทยแตเ่ดิมเรียกยาสบูเป็น
คํากลางๆ ว่า “ยา” และใช้คําว่ายาไปประกอบกบัคําอ่ืนๆ ท่ีบอกลกัษณะของยาสบูแต่ละ
ประเภท เช่น ยาเส้น ยาฉนุ ยาจืด ยามวน เป็นต้น 

นอกจากนีส้มเด็จกรมพระยาดํารงชานภุาพได้บนัทึกว่ามองสิเออร์ เดอ ลาลแูบร์ 
เอกอคัรราชทตูชาวฝร่ังเศสได้เขียนเล่าเร่ืองประเทศสยามว่าคนไทยชอบใช้ยาสบูอย่างฉนุ
ทัง้ผู้ ชายและผู้ หญิง ใบยาท่ีใช้นัน้ได้มาจากเกาะมะนิลาบ้าง เมืองจีนบ้างและปลูกใน
พืน้เมืองบ้าง ลกัษณะของยาสูบหรือมวนบุหร่ีในสมัยนัน้จะมีก้นแหลม มวนด้วยใบตอง
หรือใบจากตากแห้ง ต่อมาในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 
แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ พระองค์เจ้าสิงหนาทดรุงฤทธ์ิก็ได้ทรงประดิษฐ์บหุร่ีก้นป้านขึน้มาเพ่ือ
สูบควันและอมยากับหมากพร้อมกัน ครัน้ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั มีผู้ดดัแปลงบหุร่ีก้นป้าน โดยตดัยาเส้นให้พอดีกบัวสัดท่ีุใช้มวนคือ ใบตองแห้ง 
ใบตองอ่อนและใบบวั  
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โรงงานยาสบูได้บนัทกึหลกัฐานว่า สายพนัธุ์ยาสบูพนัธุ์จากตา่งประเทศนําเข้ามา
ปลกูในสยามครัง้แรก โดยเป็นการทดลองปลกูครัง้แรกท่ีสถานีทดลองกสิกรรม ห้วยแม่โจ้ 
การเพาะกล้าและปลูกยาสูบครัง้นัน้ เป็นพันธุ์ เวอร์ยิเนีย (Verginia) ซึ่งเป็นพันธุ์
ต่างประเทศมีอยู่ราว 10 สายพันธุ์  แต่ท่ีปลูกได้ในเวลานัน้มี 4 สายพันธุ์ เท่านัน้ คือ 
Hickory, White Berley, Maryland และ Joiner โดยสายพนัธุ์ท่ีนํามาทดลองปลกูครัง้แรก
ได้แก่พนัธุ์ Joiner และ White Berley มีหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร อธิบดีกรมตรวจกสิกร
รม เป็นองค์ประธานในการปลกูต้นแรก เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2476 

ในเวลาตอ่มาวิชาการด้านยาสบูได้ปฏิบตัิติดตอ่กนัจนจดัตัง้สาขาพืชไร่ คณะผลิต
กรรมการเกษตร ตามพระราชบญัญัติสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตร เม่ือปี พ.ศ. 2518 ด้วย 
และยังได้เน้นเร่ืองยาสูบเป็นสาขาวิชาเอกอีกด้วย และโรงงานยาสูบจัดสร้างเรือนเพาะ
ยาสบูขึน้ เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2501 

ประเภทและองค์ประกอบทางเคมีของยาสูบ 
ยาสบูสว่นใหญ่มีการใช้สารเคมีเพ่ือปรุงแตง่กลิ่นรส และเพ่ือลดความระคายเคือง 

บุหร่ีท่ีผลิตจากโรงงานจะใช้สารเคมีปรุงแต่งมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัมีสารเคมีท่ีใช้ในการ
รักษาความชืน้ของใบยาสบู และสารป้องกนัเชือ้รา เพ่ือให้เก็บบหุร่ีได้นาน รวมทัง้สารเคมีท่ี
ใช้ในการรักษาสภาพกระดาษท่ีใช้มวนบหุร่ีอีกด้วย 

ยาสบูท่ีใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบทัง้แบบสดู แบบดม แบบอมและเคีย้วกรณีแบบ
สูดโดยกระทําให้เกิดการเผาไหม้ใบยาสบูซึ่งอยู่ในรูปของบหุร่ี หรือซิการ์ (cigar) ท่ีใช้ใบ
ยาสบูมวนผงใบยาสบูอยู่ภายใน หรือไปป์ (pipe) ท่ีบรรจใุบยาไว้ในกล้องยาสบู แล้วจดุไฟ
ให้เกิดการเผาไหม้ แล้วผู้สบูสดูควนัเข้าสู่ร่างกายแบบดม โดยบดใบยาสบูให้ละเอียด แล้ว
ผสมในรูปของยานัตถุ์แบบอมและเคี้ยว โดยนําใบยาสบูแห้งมาหัน่เป็นฝอย นํามาเคีย้ว
แล้วอมอยูร่ะหวา่งริมฝีปากกบัเหงือก บางครัง้เรียกวา่ “บหุร่ีไร้ควนั” 

สว่นบหุร่ีมี 2 ชนิดคือ บหุร่ีท่ีมวนเอง และบหุร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัร บหุร่ีท่ีมวนเอง 
ทําโดยใช้ใบตองแห้ง ใบบัว หรือกระดาษ ท่ีใช้มวนห่อใบยาสูบ บุหร่ีชนิดนีจ้ะดับง่าย 
เน่ืองจากไม่มีการปรุงแต่งสารเคมีท่ีช่วยให้ไฟติดทน สําหรับบุหร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัรมี 2 
ชนิด คือ บุหร่ีท่ีไม่มีก้นกรอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีราคาถูก และ บุหร่ีท่ีมีก้นกรอง 
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นอกจากนี ้บริษัทบหุร่ียงัผลิตบหุร่ี ชนิดท่ีเรียกว่า "ไลต์" และ "ไมลด์" โดยระบไุว้ว่าเป็นบหุร่ี
ชนิดรสอ่อนท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพน้อยกว่าบหุร่ี ธรรมดา แตจ่ากการวิจยัพบว่า บหุร่ีทัง้ 2 
ชนิดมิได้มีอนัตรายน้อยกว่าบหุร่ีธรรมดาแต่อย่างใด เพียงแต่ต่างกันท่ีรสชาติเท่านัน้ และ
บหุร่ีชนิดท่ีมีก้นกรองจะสามารถกรองละอองสารท่ีมีขนาดใหญ่ได้บางชนิดเท่านัน้ โดยสาร
ทาร์และนิโคตินซึ่งมีขนาดเล็กยังคงผ่านเข้าไปได้ในปริมาณเดียวกับการสูบบุร่ีท่ีไม่มีก้น
กรอง 

การจําแนกทางพฤกษศาสตร์ 
ยาสบูได้รับการจดัลําดบัทางพฤกษศาสตร์ ดงันี ้
1. วงศ์ ยาสบูเป็นพืชในวงศ์โซลานาซีอี (Solanaceae) เช่นเดียวกับมะเขือเทศ 

พริก มนัฝร่ัง ผกัตา่งๆ ฯลฯ 
2. สกลุ ยาสบูอยูใ่นสกลุนิโคเทียน่า (Nicotiana) 
3. ชนิด ยาสูบท่ีปลูกกันทั่วไปมีมากกว่า 60 พันธุ์ หรือ 60 ชนิด แต่ท่ีปลูกเป็น

การค้าเกือบทัง้หมดเป็นพนัธุ์ทาบาคมั (tabacum) มีบ้างท่ีปลกูพนัธุ์รัสติกา (rustica) ทาง
แถบยุโรปตะวันออกและเอเชียไมเนอร์ ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอ่ืน ใบของ
ยาสบูมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งท่ีเรียกว่า "แอลคาลอยด์" ซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่
นิโคตินเป็นองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ หรืออาจกล่าวได้ว่า
นิโคตินคือยาสบูต้นยาสบูจะผลิตสารนิโคตินท่ีรากแล้วส่งไปเก็บไว้ท่ีใบ ดงันัน้ถ้าต้นยาสบู
มีรากมากก็มีแนวโน้มท่ีจะผลิตสารนิโคตินได้มาก ใบยาเหล่านีเ้ม่ือเกิดการเผาไหม้ จะทํา
ให้เกิดสารประกอบต่างๆ อีกจํานวนมาก ทําให้เกิดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และ
ความฉุน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของยาสูบ ใบยาแต่ละประเภทจะมีปริมาณ
สารประกอบเคมีท่ีทําให้เป็นลกัษณะเด่นแตกต่างกัน เช่น ใบยาบ่มไอร้อน (เวอร์ยิเนีย) มี
ปริมาณนํา้ตาลสงู นิโคตนิปานกลาง 

 ใบยาเบอร์เลย์ มีปริมาณไนโตรเจนและนิโคตินสูง นํา้ตาลต่ํา ใบยาเตอร์กิช มี
ปริมาณสารหอมระเหยสงู จากความแตกต่างของปริมาณสารประกอบเป็นเหตผุลหนึ่งท่ี
อตุสาหกรรมผลิตบหุร่ีจําเป็นต้องผสมใบยาประเภทต่างๆ เข้าด้วยกันตามสดัส่วน เพ่ือให้
ได้กลิน่และรสเป็นท่ีพอใจของผู้สบู 

อยา่งไรก็ดี ใบยาสบูทกุประเภทหากนํามาสงัเคราะห์องค์ประกอบเคมีตา่งๆ จะได้
เหมือนกนัหมดเพียงแตมี่ปริมาณแตกตา่งกนัเท่านัน้ นอกจากนีร้ะดบัความแก่สกุของใบยา
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และตําแหน่งของใบบนลําต้น เช่น ใบยาส่วนยอด ส่วนกลางและส่วนล่าง ก็มีส่วนทําให้
องค์ประกอบทางเคมีและคณุสมบตัอ่ืินๆเช่น กลิน่และรสแตกตา่งกนัด้วย 

องค์ประกอบทางเคมีและคณุภาพของใบยาสบู 
จากเอกสารวิชาการฝ่ายวิจัย โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั (2523) สามารถ

แบง่องค์ประกอบทางเคมีของใบยาสบูเป็นหมู่ยอ่ยได้ดงันี ้
1. ไนโตรเจน 
สารประกอบไนโตรเจนในใบยาสูบมีอยู่หลายชนิด อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

โปรตีน ไนโตรเจน (ไม่ละลายนํา้) และไนโตรเจน (ละลายนํา้) ได้แก่ แอลคาลอยด์ทัง้หมด 
กรดอะมิโน เอมีนไนเตรทและแอมโมเนีย ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงสารประกอบไนโตรเจน 2 ชนิด 
คือ ไนโตรเจนและนิโคติน 

นิโคติน หมายถึงปริมาณแอลคาลอยด์ทัง้หมด คํานวณในรูปของนิโคตินเพราะ
นิโคตินเป็นแอลคาลอยด์ชนิดเดียวท่ีมีอยู่ถึงร้อยละ 90 ขึน้ไปของแอลคาลอยด์ทัง้หมดใน
ใบยา 

ปริมาณไนโตรเจน และนิโคตินในใบยามีความสําคัญกับคุณภาพควันบารากู่
ในทางกลิ่น รสและความชวนสบู ถ้าปริมาณนิโคตินมากแสดงถึงว่าใบยาสบูนัน้มีกลิ่นฉนุ 
แต่ถ้ามากเกินไปจะมีรสชาติแสบคอเน่ืองจากควันด่างของนิโคตินและแอมโมเนีย ซึ่ง
นิโคตินจะถูกสังเคราะห์ขึน้ท่ีรากของต้นยาสูบ แล้วส่งไปสะสมท่ีใบและก้าน ดังนัน้ 
ปริมาณนิโคตนิจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บั 

- พนัธุ์ยาสบู ซึง่แตล่ะพนัธุ์ให้ปริมาณนิโคตนิตา่งกนั 
- ธาตอุาหารไนโตรเจนท่ีต้นยาสบูได้รับ ถ้ามีมาก ปริมาณนิโคตินก็จะมากขึน้

ด้วย 
- ความเสียหายของรากยาสบู อนัเน่ืองมาจากนํา้ในดนิมากเกินไป เป็นโรคราก

ปม เน่ืองจากไส้เดือนฝอยหรือโรคอ่ืน ท่ีทําให้ปริมาณนิโคตนิเพิ่มขึน้ 
- ความชืน้ในดิน เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการควบคุมการเจริญเติบโตและ

ปริมาณนิโคตินในใบยาสบูระดบัความชืน้ต่ํา การเจริญเติบโตช้าลง ขนาดใบเล็กลง ทําให้
ปริมาณนิโคตนิในใบยาเพิ่มขึน้ ตรงกนัข้ามระดบัความชืน้สงูช่วยเร่งการเจริญเติบโต ขนาด
ใบโตขึน้ และอาจเป็นไปได้ท่ีไนโตรเจนในดินน้อยลง เพราะถกูชะล้างไปเสียบ้าง จึงทําให้
ปริมาณนิโคตนิลดลง 
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- ระดบัความแก่สกุของใบยา ใบยาแก่จะมีปริมาณนิโคตนิสงูขึน้เลก็น้อย 
- ตําแหน่งใบยาบนลําต้น ปริมาณนิโคตนิสงูขึน้จากโคนต้นไปยงัยอดต้น 

นอกจากนีย้งัมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีทําให้ปริมาณนิโคตินมากน้อยได้ เช่น การเว้นระยะ
ปลกู การพรวนดิน การถ่ายเทอากาศในดิน ความลึกของดิน ผลผลิตต่อไร่ แสงสว่างและ
อณุหภมิู 

2. คาร์โบไฮเดรท 
คาร์โบไฮเดรทเป็นองค์ประกอบท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุในใบยา คือ ประมาณร้อยละ 

37 ของนํา้หนกัใบยาแห้ง ประกอบด้วยสารประกอบ 3 กลุม่ใหญ่ คือ 
ก. รีเซิฟคาร์โบไฮเดรท มีแป้ง เดก็ซ์ตริน มอลโทส ซูโคส กลโูคสและฟรุคโตส 
ข. เฮมิเซลลโูลส สว่นใหญ่มีเพ็คตนิและเพ็นโตซาน 
ค. คาร์โบไฮเดรทท่ีใช้เป็นโครงสร้างของใบและผนังเซลล์ ได้แก่ เซลลูโลส

และลกินิน 
นอกจากนีป้ริมาณนํา้ตาลในใบยายงับ่งบอกลกัษณะของใบยาสบูแห้งนัน้ได้อีก

ด้วย ใบยาท่ีมีนํา้ตาลมาก ๆ มักมีโครงสร้างของใบเรียบ ทึบ การเผาไหม้ไม่ดีและมีกลิ่น
อ่อน 

3. กรดอินทรีย์ 
กรดอินทรีย์ในใบยาสบูกรดอินทรีย์ ประกอบด้วยกรดชนิดต่าง ๆ หลายสิบชนิด 

แบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1) กรดไม่ระเหย มีอยู่ร้อยละ 90 ของกรดทัง้หมดในใบยา ได้แก่ กรดมาลิค 

กรดซิตริค กรดอ๊อกซาลคิ และกรดมาโลนิค ฯลฯ 
2) กรดระเหย ส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิตริค กรดฟอร์มิค กรดแอลฟาเมธิลบิว

ไทริค กรดไอโซวาเลอริค และกรดเฟนนิลอะซิตคิ ฯลฯ 
กรดทัง้ 2 กลุ่มข้างต้นนี ้ปรากฏอยู่ในใบยาสูบตามธรรมชาติในรูปอิสระและรูป

ของเกลือแคลเซียม แมกนีเซียมและโปแตสเซียม ความเป็นกรดของใบยา วดัได้จากคา่ pH 
ของใบยาคา่ pH ใช้แทนระดบัความเป็นกรดเป็นดา่งของสารใดสารหนึ่ง ซึง่ความเป็นกรด
เป็นด่างนี ้มีค่าตวัเลขตัง้แต่ 1-14 ท่ี pH 7 หมายถึง ระดบัเป็นกลาง (ไม่เป็นกรดไม่เป็น
ด่าง) ถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่า 7 หมายความว่าสารนัน้มีฤทธ์ิเป็นกรด ถ้าตัวเลขมีค่า
มากกว่า 7 สารนัน้มีฤทธ์ิเป็นด่าง (เม่ือค่าpH น้อยลง ความเป็นกรดจะมีมากขึน้ และเม่ือ
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คา่ pH มากขึน้ความเป็นดา่งจะมีมากขึน้) คา่ pH ของใบยามีช่วงระหว่าง 5.0 – 6.5 ซึ่ง
หมายความว่าเป็นกรดอย่างอ่อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอาหารธาตุต่างๆ ท่ีต้นยาสูบได้รับ และ
ความสกุของใบยาคา่ pH ของใบยาโคนต้นจะสงูกว่าคา่ pH ของใบยากลางต้นและยอด
ต้นโดยทั่วไป และมีข้อสังเกตว่าถ้ากรดไม่ระเหยทัง้หมดท่ีมีอยู่ในใบยามีปริมาณสูง
องค์ประกอบคาร์โบไฮเดรทในใบยานัน้มกัจะมีปริมาณต่ํา 

4. แร่ธาต ุในใบยา 
ธาตอุาหารท่ีปรากฏอยู่ในใบยาสบูแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทท่ี 1 ต้นยาสบู

ต้องการเป็นจํานวนมาก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม
และกํามะถัน ประเภทท่ี 2 ต้นยาสูบต้องการเป็นจํานวนน้อย ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส 
โบรอน ทองแดงสงักะสี คลอรีน โซเดียม วิลิกอนและโมลิบดินัม และประเภทท่ี 3 คือ แร่
ธาตท่ีุเป็นโครงสร้าง ได้แก่คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน ธาตอุาหารเหลา่นีท่ี้ปรากฏอยู่
นอกจากจะแสดงถึงความเจริญเติบโตของต้นใบยาสูบแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับ
คณุสมบตัิในการเผาไหม้ของใบยาด้วย การวิเคราะห์หาปริมาณธาตอุาหารต่าง ๆ จะหา
เฉพาะธาตุท่ีสําคญั 4 ธาตุ คือ โพแตสเซียม ฟอสฟอรัสแคลเซียม และแมกนีเซียม แล้ว
รายงานเป็นรูปของออกไซด์ ส่วนรวมของแร่ธาตทุัง้หมดจะแสดงในรูปของปริมาณเถ้ากับ 
pH ของเถ้า 

5. สารหอมในใบยา 
สารหอมระเหยในใบยาเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกลุ่มใหญ่ เกิดขึน้ในใบยาตาม

ธรรมชาติ ประกอบด้วย นํา้มนัหอมระเหย เรซิน (ยาง) และแวกซ์ (ขีผ้ึง้) สารทัง้หมดนีเ้กิด
จากต่อมท่ีขนของใบยาสด มีลกัษณะเป็นยางเหนียว สารหอม เช่น เรซิน เม่ือเผาไหม้จะ
แตกตวัออกให้สารระเหย นอกจากนีส้ารหอมท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติแล้ว การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีท่ีเกิดขึน้ระหว่างกรรมวิธีการผลิต เช่น การบ่มและการเก็บให้ได้อายจุะช่วยให้เกิด
สารหอมระเหยบางอย่างได้อีก การวดัสารหอมในใบยาท่ีกระทําอยู่ในปัจจุบนั กระทําโดย
หาปริมาณของสว่นท่ีละลายในปิโตรเลียมอีเทอร์ ซึง่สกดัจากสารหอม คือ เรซิน นํา้มนัหอม
ระเหยและแวกซ์ ออกจากใบยา แต่ก็ยงัมีข้อเสียคือ สารประกอบอ่ืนในใบยาซึ่งอาจไม่ให้
ความหอมจะถกูสกดัปนออกมาด้วยอีกหลายชนิด  อาทิ เช่น นิโคติน พิกเม็นท์ ฯลฯ ดงันัน้ 
สว่นท่ีละลายในปิโตรเลียมอีเทอร์จงึแสดงความหอมได้ไม่ชดัเจนนกั 

6. องค์ประกอบฟีนอลลคิ 
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องค์ประกอบฟีนอลลิคเป็นองค์ประกอบเคมีหมู่ใหญ่อีกหมู่หนึ่ง มีประมาณร้อย
ละ 6.5 ของนํา้หนักใบยาแห้ง ประกอบด้วยฟีนอลลิคส่วนมากและฟีนอลลิคส่วนน้อย 
กล่าวคือ ส่วนท่ี 1) โปลีฟีนอลส่วนมากได้แก่ คลอโรเจนิคแอซิดร้อยละ 3 รูตินร้อยละ 1 
และสโคโปเลติคร้อยละ 0.03 สารเหล่านีจ้ะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัตําแหน่งของใบยาสบู
บนลําต้นและความสกุแก่ของใบยา โดยเฉพาะคลอโรเจนิคแอซิคจะมีมากในใบยาชัน้ดี ซึ่ง
หมายถึงในใบยาส่วนบนของลําต้น และใบยาซึ่งแก่เต็มท่ี จากการค้นคว้าทําให้เช่ือว่า โป
ลีฟีนอล ส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้องกบัสีของใบยาแห้ง สารเหลา่นีมี้อยู่ในใบยาสดจะไม่มีสี 
แตเ่ม่ือโดนอ๊อกซิไดซ์หรือเปล่ียนแปลงโดยเอนไซม์ เช่น ในขณะท่ีกําลงับ่มหรือตากแดดจะ
เปล่ียนเป็นสีแดงปนนํา้ตาล  สว่นท่ี 2) ฟีนอลลิคสว่นน้อย ซึง่ได้แก่ ฟีนอลระเหยง่าย เป็นฟี
นอลท่ีให้ความหอมแก่ควนัโดยตรง ฟีนอลเหล่านี ้แก่ได้ ซิมเปิลฟีนอล ยเูกนอล ไกวคอล 
และเครซอล เป็นต้น 

7. คลอโรฟิลล์และพิกเมนท์อ่ืน ๆ 
พิกเมนท์หรือเม็ดสีในใบยาสบูก็คล้ายกบัของพืชอ่ืนโดยทัว่ไป ประกอบด้วยสีเขียว

ของคลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟีลล์ บี สีเหลืองของแคโรทีนและแซนโทฟีล ซึ่งสีเหลืองทัง้
สองนีม้กัเรียกรวมกันว่า “แคโรทีนอยด์” ความเข้ม และความสดใสของสีเขียวในใบยาสด
ขึน้อยู่กบัพนัธุ์ยาสบูธาตอุาหารท่ีต้นยาสบูได้รับ และความแก่สกุของใบยาในขณะท่ีใบยา
สดยงัอ่อนอยู่ สีเขียวจะปรากฏเด่นชดักว่า ส่วนสีเหลืองจะเกิดเม่ือสีเขียวหายไปในตอนท่ี
ใบยาเร่ิมแก่ และโดยเฉพาะในระยะแรกของการบ่ม ระยะนีจ้ะมีสีเหลืองของฟลาโวน 
(flavond) เกิดขึน้ด้วย ระยะตอ่มากลายเป็นสีแดงและสีนํา้ตาลของกลุม่ฟีนอลลิค 

8. เอนไซม์ 

มีเอนไซม์จํานวนไม่น้อยท่ีพบว่าปรากฏอยู่ในใบยาสบู เช่น โปรทีนส์ (proteines) 
ไลเปส (lipase) อะมีเลส (amylase) อินเวอร์เทส (invertase) ฟอสฟาเทส(phosphatase) 
แพ็คเทส (packtase) อ็อกซิเดส (oxydase) รีดกัเทส (reductase) ฯลฯ ความรู้ในเร่ือง
เอนไซม์ซึง่มีสว่นร่วมในการเปล่ียนแปลงทางเคมีของต้นยาสบูตัง้แตเ่จริญเติบโตจนถึงการ
บ่มและการเก็บให้ได้อายุนัน้ ยงัไม่เป็นท่ีทราบกันดีนัก ปฏิกิริยาของเอนไซม์ท่ีสําคญัคือ 
ช่วยเปล่ียนแปลงแป้งเป็นนํา้ตาลในระหว่างการบ่ม และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน
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คุณภาพในการซือ้ขายและการจัดชัน้ใบยา ใบยาท่ีบ่มเรียบร้อยแล้วต้องนํามาคัดเพ่ือ
กําหนดชัน้มาตรฐานให้ถกูต้องสําหรับการซือ้ขายแล้วรวมมดัใบยาชัน้เดียวกนัเข้าด้วยกัน
เป็นกํา และมัดหัวกําด้วยใบยาอีกทีหนึ่ง นําใบยาชัน้เดียวกันมาอัดรวมเป็นห่อ โดยใช้
เคร่ืองอัดใบยาซึ่งทําขึน้โดยเฉพาะ ใบยาแต่ละห่อหนักประมาณ 60 -70 กิโลกรัม แล้ว
หอ่หุ้มด้วยกระสอบป่าน 

ธรรมชาติของยาสบูแตกต่างจากพืชอ่ืนใบของยาสบูมีสารประกอบไนโตรเจนจน
หมู่หนึ่งท่ีเรียกว่า “แอลคาลอยด์” ซึง่มีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่นิโคตินเป็นองค์ประกอบท่ีทํา
ให้เกิดลกัษณะเฉพาะตวัของยาสบู หรืออาจกล่าวได้ว่านิโคตินคือยาสบู ต้นยาสบูจะผลิต
สารนิโคตินท่ีรากแล้วส่งไปเก็บไว้ท่ีใบ ดงันัน้ ถ้าต้นยาสบูมีรากมากก็มีแนวโน้มท่ีจะผลิต
สารนิโคตินได้มากตามไปด้วย ใบยาเหล่านีเ้ม่ือเกิดการเผาไหม้ จะทําให้เกิดสารประกอบ
ตา่งๆ อีกจํานวนมากทําให้เกิดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และความฉนุ ซึง่แตกตา่งกนั
ไปตามประเภทของยาสบูใบยาสบูแต่ละประเภทจะมีปริมาณสารประกอบเคมีทําให้เป็น
ลกัษณะเดน่แตกตา่งกนัอาทิ ใบยาเวอร์ยิเนียเม่ือบม่จะมีไอร้อนท่ีมีนิโคตินปานกลาง ใบยา
เบอร์เลย์ซึง่มีนิโคตนิสงู และใบยาเตอร์กิซมีปริมาณสารหอมระเหยสงู 

จากความแตกต่างของปริมาณสารประกอบเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีอุตสาหกรรม ผลิต
บุหร่ีจําเป็นต้องผสมใบยาประเภทต่างๆ เข้าด้วยกันตามสดัส่วน เพ่ือให้ได้ทัง้กลิ่นและรส
เป็นท่ีพอใจของผู้สบู แต่ใบยาสบูทกุประเภทหากนํามาสงัเคราะห์องค์ประกอบเคมีต่างๆ 
จะได้เหมือนกันหมด เพียงแต่มีปริมาณแตกต่างกันเท่านัน้ นอกจากนีร้ะดบัความแก่สุก
ของใบยาและตําแหน่งของใบบนลําต้น เช่น ใบยาส่วนยอด ส่วนกลางและส่วนล่าง ก็มี
สว่นประกอบทางเคมีและคณุสมบตัอ่ืินๆ เช่น กลิน่และรสแตกตา่งกนัด้วย 

เน่ืองจากยาสูบมีส่วนประกอบท่ีทําให้เกิดการเสพติด ได้แก่ นิโคติน ทําให้เกิด
ความชินยาและโรคติดสารเสพติด ปริมาณนิโคตินท่ีร่างกายได้รับ ตลอดจนความถ่ีและ
ความเร็วของการบริโภคยาสูบเช่ือกันว่ามีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความต้านทานทาง
ชีวภาพของการติดและความชินยา คาดการณ์ว่าประชากรราว 1,100 ล้านคนทั่วโลกมี
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ยาสบู ซึง่คิดเป็นกว่าหนึ่งในสามของประชากรผู้ ใหญ่ของโลก 
องค์การอนามัยโลกรายงานว่า การใช้ยาสูบอาจนําไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตท่ีสามารถ
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ป้องกนัได้ทัว่โลก และประมาณการว่ามีประชากรโลก 5.4 ล้านคนเสียชีวิตทกุปี อตัราการ
สูบพบว่ามีน้อยลงในประเทศพัฒนาแล้ว แต่กลับพบว่ายังมีสูงในประเทศกําลังพัฒนา 
(WHO Report, 2008) 

การต่อสู้และการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี 
เน่ืองจากยาสูบและบุหร่ีมีสารเสพติด  และเป็นสิ่งเสพติดท่ีถูกกฎหมาย 

อตุสาหกรรมยาสบูจงึมีรายได้มหาศาลการตอ่สู้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องจึงเป็นเร่ือง
ยาก เพราะอุตสาหกรรมยาสบูมีวิธีการพลิกแพลง และแทรกแซงทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง ผู้ ท่ีมีคณุูปการท่ีต่อสู้และรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ีในประเทศไทย ผู้ เขียนจะขอ
กลา่วไว้พอสงัเขป ดงันี ้

 
1. นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสัน และกลุ่มพระสงฆ์ไทย 
นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสนั ศลัยแพทย์และมิชชนันารีชาวอเมริกนั ผู้ซึ่งทํางานอยู่

ในประเทศไทยเกือบ 20 ปีนายแพทย์ โรเจอร์ เนลสนั เป็นผู้ นํารณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ีใน
ประเทศไทยเป็นครัง้แรก และเร่ิมดําเนินการคลินิกงดสูบบุหร่ีเม่ือปี พ.ศ. 2500 ท่ี
โรงพยาบาลมิชชัน่แผนการ 5 วนัเพ่ืองดการสบูบหุร่ี (5-day plan to stop smoking) เป็น
โครงการท่ีมีต้นกําเนิดมาจากมหาวิทยาลยั โลมา ลินดา (Loma Linda University) ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสนั ได้รับการศึกษาทางด้าน
แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลยั โลมา ลินดา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัของคริสตจักร เซเว่นธ์
เดย์ แอ๊ดเวนตีส (Seventh-day Adventist) และโรงพยาบาลมิชชัน่เป็นองค์กรหนึ่งของ
คริสตจกัร เซเวน่ธ์เดย์ แอ๊ดเวนตีส ในประเทศไทย (ชชูยั ศภุวงศ์ และคณะ 2542: 26) 

ในช่วงเวลาใกล้ๆ กันมีพระภิกษุสามเณรกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ ท่านอาจารย์ปัญญา
นนัทภิกข ุแห่งวดัชลประทานรังสฤษฎ์ พระอาจารย์ไสว สิวญาโณแห่งสวนโมกขพลาราม 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่านอาจารย์พยอม กัลยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว 
จงัหวดันนทบรีุ ได้เร่ิมทําการเทศนา สัง่สอนพระสงฆ์และคนไทยให้ลดละเลิก บหุร่ีซึ่งไม่มี
ความจําเป็นสําหรับชีวิต และก่อให้เกิดพิษภัยหลายอย่าง (ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ 
2542:26) 
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2. นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ และการผลักดันคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ี 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายแพทย์ สงคราม 
ทรัพย์เจริญ เลขาธิการในขณะนัน้ (พ.ศ. 2517) ได้ทําจดหมายถึงรัฐบาลชีแ้จงถึงอนัตราย
ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ และขอให้รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายบังคบัให้โรงงานยาสูบ
พิมพ์คําเตือนเก่ียวกบัอนัตรายตอ่สขุภาพของการสบูบหุร่ี บนซองบหุร่ี ความพยายามของ
แพทยสมาคมในครัง้นัน้ นับว่าเป็นการแสดงบทบาทท่ีสําคญัของสมาคมวิชาชีพ ในการ
ปกป้องสขุภาพของประชาชน (ชชูยั ศภุวงศ์ และคณะ 2542: 22) ซึ่งคําเตือนสขุภาพบน
ซองบุหร่ีมีการพฒันํามาอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้จะมีความล่าช้าอยู่บ้าง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 
2517-2523 มีการพิมพ์คําเตือนสขุภาพด้านข้างของซองบหุร่ี (หนึง่ข้าง) (ประกิต วาทีสาธก
กิจ 2551:41) ด้วยข้อความ “การสบูบหุร่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ” เป็นข้อความ “การ
สบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ” ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2532 ซึง่เป็นตวัอกัษรท่ีมีขนาดเล็ก
มาโดยตลอด จนกระทัง่ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2540 มีการเปล่ียนแปลงขนาดของคําเตือน
บนซองบหุร่ีเป็นขนาดหนึง่สว่นส่ีของพืน้ท่ีทัง้หมดบนซองบหุร่ีทัง้สองด้าน    

การเสนอให้มีคําเตือนบนซองบุหร่ี (พ.ศ. 2517) โดย นายแพทย์สงคราม ทรัพย์
เจริญเป็นผู้ ริเร่ิมให้ความรู้เร่ืองพิษภยัของการสบูบหุร่ีแก่ประชาชน และให้รัฐบาลบงัคบัมี
คําเตือน "สูบบุหร่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ" บนข้างซองบุหร่ีได้สําเร็จ และผลักดันให้มี
บทลงโทษแก่ผู้ สูบบุหร่ีในโรงภาพยนตร์และรถประจําทางในเขต กทม. โดย นายแพทย์
สงคราม ทรัพย์เจริญ ซึ่งเป็นเลขาธิการในขณะนัน้ ได้ทําจดหมายถึงรัฐบาลชีแ้จงถึง
อันตราย ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ และขอให้รัฐบาลถือเป็นนโยบายในเร่ืองนี ้และได้
เรียกร้องให้โรงงานยาสบูงดการโฆษณาขายบหุร่ี (ชชูยั ศภุวงศ์ และคณะฯ 2542: 22) 

1. ขอให้บงัคบัให้โรงงานยาสบู พิมพ์คําเตือน ระบุอนัตรายจากการสบูบุหร่ี ต่อ
สขุภาพบนซองบหุร่ี 

2. ขอให้ห้ามสูบบุหร่ี ในสถานท่ีแออัดท่ีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ในโรง
ภาพยนตร์ รถโดยสาร ห้องประชมุ เป็นต้น 

3. ขอให้หาทางป้องกนัเยาวชน อยา่ให้ตัง้ต้นสบูบหุร่ี 
4. ขอให้ส่ือมวลชน และทางราชการให้สขุศึกษา เร่ือง อนัตรายของการสบูบุหร่ี 

และแนะนําวธีิป้องกนัอนัตราย จากการสบูบหุร่ี 
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ข้อเสนอของแพทยสมาคมฯ ต่อรัฐบาลประการเดียวท่ีเกิดผลในระยะต่อมา คือ 
โรงงานยาสบูต้องพิมพ์คําเตือน บนซองบุหร่ี อย่างไรก็ตาม ในการพิมพ์ได้ขอต่อรองจาก
ข้อความ ท่ีแพทยสมาคมฯ เสนอ คือ "การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ" มาเป็น "การสบู
บุหร่ีมาก และเป็นระยะยาว เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ผลท่ีสุดก็ยอมให้พิมพ์ข้อความว่า 
"การสูบบุหร่ี อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ" การเจรจาต่อรองครัง้นี ้นายแพทย์สงคราม 
ทรัพย์เจริญ ต้องเคล่ือนไหวผ่านคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม คําเตือน
ข้างซองบหุร่ี ด้วยตวัหนงัสือขนาดเล็ก สีท่ีซีดจาง ยากแก่การมองเห็นว่า "การสบูบหุร่ีอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" นัน้ ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการลดจํานวนผู้ สูบบุหร่ีมากนัก 
เน่ืองจากยากท่ีจะเห็นข้อความข้างซองบหุร่ี หรือแม้เห็นข้อความ ก็ไม่แน่ใจว่า โทษภยัของ
บหุร่ีมีมาก เพราะใช้คําว่า "อาจ" ซึ่งหากต้องการให้ได้ผลจริงๆ แล้ว ต้องพิมพ์ข้อความบน
ซอง (หน้าซอง) บหุร่ี ด้วยตวัหนงัสือท่ีชดัเจน บนพืน้ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20-25 ของพืน้ท่ี
หน้าซองบุหร่ี นอกจากนี ้ข้อความคําเตือน จะต้องมีความชัดเจน ในเร่ืองโทษภัย และมี
หลายๆ คําเตือนสลบักนัไป เพ่ือให้เกิดความตระหนกัถึงโทษภยัของบหุร่ี ตอ่ผู้สบู และผู้อยู่
ข้างเคียงซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาคําเตือน ระบุโทษภัยของผู้ สูบบุหร่ี และผู้ อยู่ข้างเคียง
อยา่งชดัเจน บนซองบหุร่ี ดงัท่ีปรากฎในปัจจบุนั 

ต่อมาปี พ.ศ. 2519  กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบญัญัติเร่ือง ควบคมุความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั ในโรงภาพยนตร์ และรถประจําทาง โดยกําหนดว่า ห้าม
มิให้ผู้ ใดสบูบุหร่ีในโรงภาพยนตร์ และในรถประจําทาง หากฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพนับาท และห้าร้อยบาท ตามลําดบันายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญได้
นําปัญหานีม้าพิจารณา และได้เสนอให้ตราข้อบัญญัตินีข้ึน้มาเป็นกฎหมาย ข้อบญัญัติ
ฉบบันี ้กว่าจะมีการใช้ปฏิบตัิอย่างจริงจงั ในปี พ.ศ.2521 ซึ่งในปีนัน้ กรุงเทพมหานครได้
จบัผู้ ฝ่าฝืนได้ประมาณ 8,000 คน และเก็บคา่ปรับได้ถึง 1,313,150 บาท ทัง้นี ้การบงัคบัใช้
กฎหมายในเวลาต่อมา มีผลมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับผู้บริหาร กทม. ในแต่ละชดุ ว่าให้
ความสําคัญกับเร่ืองนีเ้พียงใด อย่างไรก็ตาม ต่อมาอีก 16 ปี รัฐสภาได้ออก พ.ร.บ. 
คุ้มครองสขุภาพผู้ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ.2535 มีผลบงัคบัใช้ทัง้ประเทศ 
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3. นายแพทย์หทยั ชิตานนท์ และกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
นายแพทย์หทยั ชิตานนท์"ประธานสถาบนัส่งเสริมสขุภาพไทยมลูนิธิสาธารณสขุ

แห่งชาติและประธานรัฐภาคีกรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยั
โลก (2550-2551) ได้ยืนหยดัต่อสู้กับผู้ ค้าบุหร่ี นกัการเมืองและอตุสาหกรรมยาสบูข้าม
ชาตดิงัตอ่ไปนี ้(วิจารณ์ พานิช 2009) 

วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2532 นายแพทย์หทัย ซึ่งขณะนัน้ดํารงตําแหน่งเป็นรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แห่งชาติ ได้ออกมาคดัค้านการนําเข้าบุหร่ีต่างประเทศ ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของ
เพ่ือนร่วมชาติ จากนัน้วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2532 สมาคมผู้ ส่งออกบุหร่ีของสหรัฐฯ 
(USCEA) ได้ย่ืนหนงัสือฟ้องตอ่สํานกัผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ซึ่งต่อมาสํานกัผู้แทน
การค้าของสหรัฐฯ ได้ดําเนินการเจรจา และไต่สวน ทําให้ประเทศสหรัฐฯ เสียภาพพจน์
อย่างมากต่อชาวโลกเหตกุารณ์ท่ีตามมาคือ มีกระแสคดัค้านการนําเข้าบหุร่ีอเมริกนัอย่าง
ต่อเน่ือง จากทัง้นักการเมืองระดับสูง เช่น นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุในขณะนัน้ จากองค์กรทางด้านสขุภาพ ทัง้ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนจาก
คอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์ไทย และต่างประเทศ ด้วยเหตุผลท่ีว่า จะกระทบกระเทือน
สขุภาพของคนไทยในระยะยาว เพราะเม่ือยอมให้บุหร่ีต่างประเทศเข้ามาแล้ว คนไทยจะ
สบูบหุร่ีเพิ่มขึน้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเยาวชน และผู้หญิงในปี พ.ศ. 2532 นายแพทย์
หทัยจึงเสนอ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนัน้ จัดตัง้ 
"คณะกรรมการควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติ" ซึ่งนับเป็นผลงาน "ชิน้โบแดง" หลงัตัง้
คณะกรรมการท่ีเป็นเสมือนตวัจุดชนวนให้คนไทยต่ืนตวัต่อต้านการสบูบุหร่ีมากขึน้ การ
ดํารงตําแหน่ง "ประธานกรรมการร่างกฎหมายควบคมุยาสบูในประเทศไทย" จนสามารถ
ออก พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสําคญั "ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณา
ผลติภณัฑ์ยาสบู จนนํามาสูก่ารห้ามวางโชว์บหุร่ี ณ จดุขาย" 

นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ได้ต่อสู้ เพ่ือขัดขวางบริษัทบุหร่ีมาหลายครัง้ ตวัอย่าง
การตอ่สู้กบัการสนบัสนนุของฟิลลิป มอร์ลิส (ในท่ีนีใ้ช้ช่ือย่อว่า “PM ”)  ต่อการจดังาน
ประกวดภาพวาดอาเซียน ในปี พ.ศ. 2537 PM ประกาศอุปถัมภ์งานศิลปะในภูมิภาค
อาเซียน (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ) จนมาถึง ปี พ.ศ.2547 
นายแพทย์หทัย ได้จัดเหตุการณ์ตอบโต้ PM ภายใต้ช่ือ “ต่อสู้จนอยู่หมัด ล้มการจัด
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ประกวดภาพวาดอาเซียน”โดยการใช้เยาวชนเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์ต่อสู้ กับการ
อปุถมัภ์ของ PM ท่ีมีตอ่การจดัประกวดงานศิลปะ การจดักิจกรรมนี ้บริษัท  PM ได้ลงทนุ
ถึง 600,000 เหรียญ หรือ ประมาณ 24 ล้านบาท ในการจัดฉลองครบ 10 ปี ของ
ความสําเร็จในการอุปถัมภ์ศิลปกรรมอาเซียน แต่ไม่สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ 
ความสําเร็จในการดําเนินเหตกุารณ์ครัง้นี ้เป็นตวัอย่างให้นกัชีแ้นะการควบคมุยาสบูไทย 
ได้นํายทุธวิธีนีม้าใช้ในการต่อสู้กับยทุธศาสตร์ Nico-philantropyของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติ
ในเวลาตอ่มา 

 นายแพทย์ หทยั ชิตานนท์ได้ต่อสู้ ในประเด็นสขุภาพเหนือการค้ายาสบู ท่านเป็น
ผู้แทนจากประเทศไทยไปประชมุสมชัชาสขุภาพขององค์การอนามยัโลกครัง้ท่ี 42 และได้
ร่างแนวทางชีแ้นะว่าการโต้ตอบ (sanctions) ทางการค้าไม่ควรนํามาใช้บงัคบัประเทศใด
ประเทศหนึง่ให้ยอมรับการนําเข้าผลติภณัฑ์ยาสบู ผู้แทนจากประเทศอ่ืนๆ ยงัไม่เข้าใจ และ
ตอบว่า เรามาพูดเร่ืองสุขภาพไม่ใช่เร่ืองการค้า แต่นายแพทย์ หทัย นําเสนอประเด็น
ดงักลา่ว (ในคณะกรรมการชดุ A) และนบัเป็นครัง้แรกท่ีองค์การอนามยัโลกยอมรับอย่าง
เป็นทางการถึงอนัตรายอย่างมหนัต์จากการค้าต่อการควบคมุการบริโภคยาสบู ประเด็นนี ้
ยงัคงเป็นประเดน็ท่ีสําคญัสําหรับกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบู (นิทศัน์ ศิริ
โชตรัิตน์ 2558) 
 

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหร่ี (โรงพยาบาลรามาธิบดี  ภาควิชาอายรุศาสตร์ 2530) 

เม่ือเข้ามาปฏิบตังิานในภาควิชาอายรุศาสตร์ อาจารย์ประกิตมีความสนใจในด้าน
โรคติดเชือ้ในปอดและวัณโรคปอดเป็นหลักจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ศาสตราจารย์
นายแพทย์อรรถสิทธ์ิเวชชาชีวะ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ใน
ขณะนัน้ ได้แนะนําและชกัชวนให้อาจารย์ประกิตมาทํางานด้านการรณรงค์เพ่ือการไม่สบู
บหุร่ี เพราะเล็งเห็นว่าการสบูบหุร่ีเป็นพฤติกรรมท่ีแพร่หลายในคนไทย และไม่มีหน่วยงาน
ใดท่ีดําเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้คนไทยสบูบุหร่ีมากขึน้ ต่อมาเม่ืออาจารย์อรรถสิทธ์ิไปรับ
ตําแหน่งคณบดี ด้วยความร่วมมือของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี จึงได้เกิด
โครงการรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ีขึน้ โดยมอบหมายให้อาจารย์ประกิตเป็นผู้ ดําเนินการ 
เม่ือเร่ิมต้นเปิดโครงการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นครัง้แรก ได้จัดให้มีการจัดสัมมนา



 

ขณะท่ีพล
งานมีการ
ทางสุขภ
หนังสือพิ
เพ่ือให้คน
ตอ่ส่ือมว
เป็นตวัอย
สิทธ์ิดํารง
ทางกฎห
ได้เช่น ใน
สขุภาพผู้
ประเทศพ
อยา่งแพร
บุหร่ีของ
ลดลงจาก
โลกในคว
การผลกัด
เก็บเพิ่มจ
ซึ่งประเท
ประเทศอื

 
 

 
 

ลตรีจําลอง ศรี
รพานกัข่าวไป
าพโดยตรงจา
พิมพ์หน้าหนึ่ง
นไทยพ้นจากค
ลชนเพ่ือให้ข้อ
ย่างเพ่ือส่ือถึง
งตําแหน่งเป็น
มายท่ีแม้แตใ่น
นปี พ.ศ. 2535
ผู้ ไม่สบูบหุร่ีขึน้
พฒันาแล้วอย่
ร่หลายนอกจา
คนไทยลดลงจ
กร้อยละ 70 เห
วามสําเร็จของ
ดนัให้มีการจดั
จากภาษีสรุาแ
ทศไทยเป็นปร
อ่ืนๆ ในสงัคมโ
 
 

รีเมือง ผู้ ว่ารา
ปดคูนไข้โรคถงุ
ากการสูบบุห ี
 และออกทีวีท
ความเจ็บป่วยแ
อมลูถึงผลร้ายข
ความทกุข์ทรม
นรัฐมนตรีช่วยว
นต่างประเทศ
5 ได้มีการออก
นโดยกําหนดให้
างญ่ีปุ่ น ฝร่ังเ
ากนี ้ยงัมีการขึ ้
จากร้อยละ 3
หลือร้อยละ 5
งการณรงค์เพ่ื
ดตัง้สํานกังาน
ละบหุร่ี ร้อยล
ระเทศแรกๆข
โลก 
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ชการกรุงเทพ
งลมโป่งพองแล
ร่ี ปรากฏว่าง
ทุกช่อง อาจา
และความตาย
ของบหุร่ีตอ่สขุ
มานท่ีได้รับจา
ว่าการกระทรว
ก็ไม่สามารถฝ่
กกฎหมายห้าม
ห้สถานท่ีสาธา
ศส หรือสหรัฐ
น้ภาษีสรรพสา
0 เหลือร้อยล
0จนกระทัง่ปร
อการไม่สบูบุ

นกองทนุสร้างเ
ะ 2 ตอ่ปีเพ่ือใ
ของโลกท่ีจัดต

 

มหานครในขณ
ละโรคหลอดเลื
านสัมมนาได้
ารย์ได้ทุ่มเทอ
จากการสบูบหุ
ขภาพอย่างตอ่
ากพิษภยัของบ
วงสาธารณสขุ 
ฝาดา่นอิทธิพล
มโฆษณาบหุร่ี
ารณะต่างๆ เป็
ฐอเมริกา ยงัมีก
ามิตบหุร่ีเป็นร
ละ 20 และอัต
ระเทศไทยเป็น
หร่ี งานท่ีน่าภ
เสริมสขุภาพห ื
ใช้ในการสนบัส
ตัง้กองทุนนีไ้ด

ณะนัน้มาร่วม
ลือดหวัใจท่ีเป็
้ผลดีมากเพร
ย่างจริงจังกับ
หร่ี โดยอาศยัก
อเน่ืองอาจารย์
บหุร่ี ในช่วงท่ีอ
 ได้มีการผลกัด
ลผู้ผลิตและผู้ จํ
ร และเกิด พ.ร
ป็นเขตปลอดบุ
การสบูบหุร่ีใน
ระยะ สง่ผลให้
ราการสูบบุห ี
นประเทศ “ตวัอ
ภาคภูมิใจของ
หรือ ส.ส.ส. โดย
สนนุการสร้าง
ด้สําเร็จ เป็นท

 

มงานด้วย ใน
ปนผลกระทบ
าะได้ลงข่าว
บการรณรงค์
การแถลงข่าว
์ใช้ผู้ ป่วยจริง
อาจารย์อรรถ
ดนัมาตรการ
จําหน่ายบหุร่ี
.บ. คุ้มครอง
หุร่ีในขณะท่ี
นท่ีสาธารณะ
อตัราการสบู
ร่ีในเพศชาย
อย่าง” ของ
อาจารย์ คือ 
ยอาศยัเงินท่ี
เสริมสขุภาพ 
ท่ีช่ืนชมของ
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
โดย นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 

 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. สถานการณ์และทิศทางของโรคท่ีมีสาเหตจุากการบริโภคยาสบู 
2. ผลติภณัฑ์ยาสบูและภยัคกุคามทางสขุภาพของประชากร 
3. ควนับหุร่ีมือสอง 
4. การสบูบหุร่ีของเยาวชน 
5. การสบูบหุร่ีของผู้หญิง 
6. บริษัทบหุร่ีกบัคดีฟ้องร้อง 
 
 

1. สถานการณ์และทศิทางของโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ 
จากการศกึษาขององค์การอนามยัโลก (WHO) พบว่า การบริโภคยาสบูเป็นปัจจยั

เส่ียงท่ีก่อให้เกิดภาระโรคในประชากรโลกมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 3 รองจากการด่ืม
แอลกอฮอล์และการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภัย ร้อยละ 10 ของผู้ เสียชีวิตจากโรคท่ีเกิด
จากการบริโภคยาสบูมีอายไุม่เกิน 44 ปี ในขณะท่ีประเทศไทยมีการศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยเส่ียงสําคัญท่ีเป็นสาเหตุของภาระโรคและบาดเจ็บ ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า การ
บริโภคยาสบูเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ีทําให้เกิดการสญูเสียปีสขุภาวะเป็นอนัดบั 2 รองจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์ (ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และคณะ,  2557)  
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1.1 สถานการณ์ของโรคเรือ้รังและโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ 
การบริโภคยาสบูเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวยัอันควรของผู้ ท่ีสบูบุหร่ีเป็น

ประจํา 50% ในวยักลางคน (Doll, et al., 1994) การบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสบูและการได้รับ
ควนับหุร่ี เป็นสาเหตท่ีุทําให้ประชากรโลกประมาณ  5 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรในปี
ค.ศ. 2000 (Ezzati, et al.  2003) และเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิต 5.4 ล้านคนในปีค.ศ. 
2006 (Tobacco Free Initiative, 2007) และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปีค.ศ. 2030 จะมี
การเสียชีวิตของ 10 ล้านคนในแตล่ะปีจากการบริโภคยาสบู (Gajalakshmi, et al., 2000) 

ประเทศท่ีกําลงัพฒันามีจํานวนประชากรท่ีเสียชีวิตจากยาสูบเพิ่มมากขึน้ ในปี 
ค.ศ. 2000 ประมาณคร่ึงหนึ่งของผู้ เสียชีวิตทั่วโลกจากยาสูบเกิดขึน้ในประเทศท่ีกําลัง
พฒันา และในปีค.ศ. 2030 มีการประมาณการณ์ว่า 70% ของผู้ เสียชีวิตทัว่โลกจากยาสบู
เกิดขึน้ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา นอกจากนี ้การบริโภคยาสูบยังเป็นสาเหตุของความ
ยากจนเพราะแทนท่ีจะมีรายได้สําหรับค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และการศกึษา ซึ่งเป็น
ความจําเป็นพืน้ฐาน กลบันําไปใช้ซือ้ผลติภณัฑ์ยาสบูแทน (Esson, et al.,  2004) 
 มีการประมาณการณ์ว่ามีจํานวนบุหร่ีมากกว่า 5 หม่ืนล้านมวน (5 trillion) 
จําหน่ายแต่ละปี และส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทบหุร่ีข้ามชาติ เช่น ฟิลิป มอร์ริส (ซึ่งปัจจบุนั
เป็นสว่นหนึง่ของบริษัท Altria) บริทิช อเมริกนั โทแบคโก (British American Tobacco) แจ
แปน โทแบคโก (Janpan Tobacco) เจ อาร์ เรย์โนลดส์ (JR Reynolds) และ ไชน่า เนชัน่
แนล โทแบคโก คอร์ปอเรชัน่ (China National Tobacco Corporation) (The Tobacco 
Atlas, 2002) 

บุหร่ีในปัจจุบันนีไ้ม่ เหมือนในสมัยของโคลัมบัสเพราะใบยาสูบเป็นเพียง
สว่นประกอบหนึ่งในบหุร่ียคุปัจจบุนั ซึง่มีการผลิตท่ีสลบัซบัซ้อนและประกอบด้วยสารปรุง
แต่งนบัร้อยซึง่ปล่อยสารเคมีหลายพนัชนิดเม่ือถกูเผาไหม้ รวมทัง้สารเคมีอนัตรายอีกมาก 
เช่น อะซีโทน (acetone) แอมโมเนีย (ammonia) สารเบ่ือหน ู(arsenic) เบนซีน (benzene) 
แคดเม่ียม (cadmium) และฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) (Hoffmann and Hoffmann 
2004) เป็นท่ีทราบกนัอย่างกว้างขวางว่า  การสบูบหุร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง
หลายชนิด โรคหัวใจ โรคเส้นโลหิตในสมองแตก (strokes) โรคถุงลมปอดโป่งพอง 
(emphysema) และโรคอ่ืนๆ (WHO, 2008b.) 

การพฒันาหลายๆ อย่างเกิดขึน้ตัง้แต่ต้นศตวรรษนี ้ เพ่ือเอือ้ต่อการขยายตลาด
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บุหร่ีระดับโลก ถึงแม้บุหร่ีจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม การค้าเสรีนานาชาต ิ
(international trade liberalization) ซึง่ลดกําแพงหรืออปุสรรคสําหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูทัว่
โลกเพ่ือการจําหน่ายและการกระจายสินค้า (Taylor et al. 2000) การใช้ส่ือโฆษณาระดบั
นานาชาติเพิ่มขึน้ในการโฆษณาเพ่ือเอือ้ให้เกิดการขยายตลาดนานาชาติ ทําให้เกิดตลาด
ใหม่ๆ ในประเทศท่ีกําลงัพฒันา (Tye, et al. 1987; Amos, et al. 2004) กญุแจสําคญัอีก
อย่างหนึ่งของ 'การระบาด' ของยาสบูคือข้อเท็จจริงท่ีหลายคน พบว่า การสบูบุหร่ีเป็น
กิจกรรมท่ีเพลดิเพลนิอยา่งหนึ่ง ถึงแม้จะทําให้เกิดผลเสียทางสขุภาพระยะยาว 

ถึงอย่างนัน้ก็ตาม หลายคนมองว่าการสบูบุหร่ีเป็นกิจกรรมทางสงัคม หรือเป็น
การผ่อนคลายความเครียดและความกงัวลใจ (Kouvonen, et al.  2005) บางคนพยายาม
แม้กระทัง่ใช้การสบูบหุร่ีเป็นวิธีในการควบคมุนํา้หนกั (Strauss, et al.  2001) บางทีปัจจยั
ท่ีสําคญัท่ีสดุในการเพิ่มอุปสงค์ของการบริโภคยาสบูอยู่ท่ีคณุสมบตัิของการเป็นสารเสพ
ติดของนิโคติน ในขณะท่ีผู้ ท่ีสบูบุหร่ีเป็นประจําพยายามท่ีจะเลิกสบูบุหร่ีมีประสบการณ์
ตรง การขาดสารนิโคตินเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดอาการหลายอย่างท่ีไม่รู้สึกดี เช่น 
ความโหยหา (cravings) ความกระสบักระสา่ย (restlessness) และความกระวนกระวาย
ใจ (anxiety)  อาการเหลา่นีทํ้าให้ยากลําบากในการเลิกสบูบหุร่ี 

ข้อมูลสถิติของท่ีองค์การอนามัยโลกนําเสนอถึงยาสูบซึ่งพบว่า ยาสูบได้ฆ่าถึง
คร่ึงหนึ่งของผู้บริโภคยาสบู คือ ประมาณ 6 ล้านคนในแตล่ะปี และการเสียชีวิตมากกว่า 5 
ล้านคนเป็นผลมาจากการใช้ยาสบูโดยตรง ในขณะท่ีมากกว่า 600,000 คน เป็นผลมาจาก
ผู้ไม่สบูบหุร่ีสมัผสักบัควนับหุร่ีมือสองเกือบ 80% ของประชากรโลกหนึ่งพนัล้านผู้สบูบหุร่ีท่ี
อยูใ่นระดบัต่ําและรายได้ปานกลางประเทศ ในพืน้ท่ีภมิูภาคพบความชกุของผู้สบูบหุร่ีหญิง
ชายท่ีอายเุท่ากบัหรือมากกว่า 15 ปี (Prevalence of smoking any tobacco product 
among persons aged &>= 15 years) ปี  พ.ศ. 2555 ภาพรวมระดบัโลก หญิงร้อยละ 
6.8 ชายร้อยละ 36.1 เม่ือจําแนกตามภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในทวีป
แอฟริกาหญิงร้อยละ 2.4 และชาย 24.2 ทวีปอเมริกา หญิงร้อยละ 13.3 ชาย 22.8  
ภมิูภาคตะวนัออกเฉียงใต้ หญิงร้อยละ 2.6 ชาย 32.1 ทวีปยโุรป หญิงร้อยละ 19.3 ชาย 39 
ภมิูภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออก (Eastern Mediterranean) หญิงร้อยละ 2.9 ชาย 36.2 
ภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก (Western Pacific) หญิงร้อยละ 3.4 ชาย 48.5 (World Health 
Statistics, 2016) 
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เกือบร้อยละ 80 ของผู้สบูบุหร่ีมากกว่า 1 พนัล้านคนทัว่โลกอาศยัอยู่ในประเทศ
รายได้ต่ําและรายได้ปานกลางซึ่งเป็นประเทศท่ีภาระโรคอนัมีสาเหตจุากยาสบูและความ
ตายท่ีหนักท่ีสดุผู้ ใช้ยาสบูท่ีตายก่อนเวลาอนัควร เพิ่มค่าใช้จ่ายของการดแูลสขุภาพและ
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาเศรษฐกิจในบางประเทศเด็กจากครอบครัวท่ียากจน จําเป็นต้อง
ทําการเกษตรกรรมยาสบู เพ่ือหารายได้ให้แก่ครอบครัว เด็กเหล่านีมี้ความเสี่ยงท่ีจะเป็น 
"โรคยาสูบสีเขียว" ซึ่งเกิดจากนิโคตินท่ีถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนังจากการสมัผัสใบยาสูบ
เปียก (WHO Tobacco Fact sheet, June 2016 ) 

การสบูบุหร่ีและการได้รับควนับหุร่ีมือสองเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัต่อสขุภาพ และ
การเสียชีวิตก่อนวยัอันควร ควนับุหร่ี เป็นสารพิษท่ีวงการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง 
ควันบุหร่ีไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ สูบบุหร่ีเท่านัน้ แต่ควันบุหร่ีจากการสูบบุหร่ีท่ีฟุ้ ง
กระจายไปทุกทิศทางนัน้ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ ไม่สูบบุหร่ีท่ีอยู่ใกล้ชิดด้วยสถาบนัพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาและศูนย์วิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ พิสูจน์แล้วว่า ควันบุหร่ีก่อ
สารพิษเช่นเดียวกับคนสูบบุหร่ี  จากรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าใน
คริสต์ศตวรรษท่ี20 ประชากรทัว่โลกเสียชีวิตจากการสบูบุหร่ีประมาณ 100 ล้านคน ซึ่งใน
ปัจจบุนัประชากรทัว่โลกเสียชีวิตจากการสบูบหุร่ี 5.4 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีมาตรการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีเข้มแข็งคาดการว่าในปี ค.ศ. 2030 การเสียชีวิตดังกล่าวจะ
เพิ่มขึน้เป็น 8 ล้านคนตอ่ปี (World Health Organization, 2009) แตส่ิ่งท่ีน่าสนใจ คือ ใน
แต่ละปีมีคนไม่สบูบุหร่ีหลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคท่ีเกิดจากการได้รับควนับุหร่ีมือ
สอง (ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ 2555) 

ประมาณการสถานการณ์ทัว่โลก พบว่า เยาวชนสบูบุหร่ีถึง 150 ล้านคน และจะ
เพิ่มขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นหญิง ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้สบูบุหร่ีจะสบูบหุร่ีก่อนอาย ุ
18 ปี และคร่ึงหนึ่งของผู้ สูบบุหร่ีจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากรูปแบบดงักล่าวนีย้ังคง
ดําเนินตอ่ไปสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีเด็กและเยาวชนจํานวนถึง 250 ล้านคนทัว่โลก ท่ี
จะเสียชีวิตจากผลของการสบูบุหร่ี และส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในประเทศท่ีกําลงัพฒันาทัง้นี ้
บหุร่ียงัเป็นสารเสพติดชนิดแรกท่ีวยัรุ่นเสพและเป็นส่ือนําไปสู่การติดสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีร้ายแรงกวา่ เช่น สรุา เฮโรอีน กญัชายาบ้า เป็นต้น  

การศึกษาวิจัยหลายชิน้แสดงให้เห็นว่า  เพศ อายุและระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีกล่าวคือ เม่ืออายุมากขึน้จะสูบบุหร่ีมากขึน้ นอกจากนีย้ัง
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พบว่าพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นชาย อตัราการสบูบหุร่ีท่ีสงูกว่าวยัรุ่นหญิงถึง 10 เท่า 
ตลอดจนเร่ืองของทศันคติเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น พบว่า วยัรุ่นท่ีมองว่าการสบูบหุร่ี
เป็นเร่ืองปกติมีโอกาสสบูบุหร่ีมากกว่าวยัรุ่นท่ีมองการสบูบุหร่ีเป็นสิ่งไม่ดี และวยัรุ่นท่ีสบู
บหุร่ีกบัวยัรุ่นท่ีไม่สบูบุหร่ี มีความคิดตรงข้ามกันในเร่ืองความน่าดึงดดูใจ โดยผู้สบูบุหร่ี
มองวา่ผู้ชายหรือผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีจะทําให้น่าดงึดดูใจมากกวา่ผู้ ไม่สบูบหุร่ี  

ควนับหุร่ีมือสองเป็นควนัท่ีอยูใ่นร้านอาหาร สํานกังาน หรือพืน้ท่ีปิดอ่ืนๆ เม่ือมีคน
สบูผลิตภณัฑ์ยาสบูเช่นบุหร่ีบุหร่ีขนาดเล็กมวนด้วยมือของอินเดีย (bidis) และบหุร่ีนํา้
(water pipe) มีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดในควนับุหร่ี ซึ่งอย่างน้อย 250 ชนิดท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัซึง่จะเป็นอนัตรายและกว่าร้อยละ 50 เป็นท่ีรู้จกักนัว่า จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งดงันัน้ 
จึงไม่มีระดบัท่ีปลอดภยัจากการสมัผสักบัควนับหุร่ีมือสอง (WHO Tobacco Fact sheet, 
June 2016) 

ในผู้ ใหญ่สูบบุหร่ีมือสองเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบ
ทางเดินหายใจอย่างรุนแรงรวมทัง้โรคหลอดเลือดหวัใจและโรคมะเร็งปอด ในเด็กทารกจะ
ทําให้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในหญิงตัง้ครรภ์จะทําให้นํา้หนักแรกเกิดต่ําเกือบคร่ึงหนึ่ง
ควนับหุร่ีมือสองเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรมากกว่า 600,000 คนตอ่ปี ในปี 
ค.ศ.2004 คดิเป็น 28% ของการเสียชีวิตเน่ืองมาจากการสบูบหุร่ีมือสอง 

ทกุคนควรจะสามารถสดูอากาศท่ีปลอดควนับหุร่ี การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ ไม่สบู
บุหร่ีหรือพืน้ท่ีปลอดบุหร่ี เพ่ือปกป้องสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ีซึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมไม่เป็น
อนัตรายตอ่ธุรกิจและสง่เสริมให้เลกิสบูบหุร่ี  จากสถิติท่ีองค์การอนามยัโลกนําเสนอ พบว่า
มากกว่า 1.3 พนัล้านคน หรือ 18% ของประชากรของโลกท่ีได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายปลอดบหุร่ีแหง่ชาตท่ีิครอบคลมุ 

จากข้อมลูทางสถิติขององค์การอนามยัโลก  ทําให้ทราบว่าการบริโภคยาสบูเป็น
สาเหตสํุาคญัของการเสียชีวิตท่ีสามารถป้องกนัได้ ใน  พ.ศ.2554 มีประชากรทัว่โลกราว 5 
ล้านคน ท่ีต้องเสียชีวิตจากโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวเน่ืองกบัการบริโภคยาสบู เช่น โรคหวัใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ตวัเลขดงักล่าวนีย้งัไม่
รวมถึงประชากรราว 6 แสนคนท่ีจะเสียชีวิตจากการสดูควันบุหร่ีมือสอง (Second-hand 
smoke) โดยในจํานวนดงักลา่ว  มีเด็กท่ีได้รับควนับหุร่ีมือสองจากคนในครอบครัวสงูถึง 1 
ใน 4 คือราว 1.5 แสนคน มีการคาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2030 จะมีคนเสียชีวิตจากการบริโภค
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ยาสบูหรือบุหร่ีสงูถึง 8 ล้านคนต่อปี หรือคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตมากถึง 1 พนัล้านคนใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.2 สถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
การบริโภคยาสบูเป็นปัญหาสาธารณสขุสําคญัระดบัประเทศและสากล องค์การ

อนามัยโลกได้จัดให้การบริโภคยาสูบเป็นปัญหาท่ีสําคัญอันดับต้นๆ ท่ีทุกประเทศต้อง
ร่วมมือกนัแก้ไขอย่างเร่งด่วน สําหรับประเทศไทยการสบูบหุร่ีนบัเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ี
ทําให้เกิดภาระโรคสงูเป็นลําดบัท่ี 2 (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และคณะ,2557) โดยพบว่า 
ผู้ เสียชีวิตมากกว่า 50,000 รายต่อปี และส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนทุกกลุ่ม 
การสญูเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าปีละ 52,189 ล้านบาท คิดเป็น 0.54% ของ GDP ใน
ภาพรวมของประเทศโดยเป็นต้นทนุค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมถึงปี
ละ 11,200 ล้านบาท ท่ีเกิดจากโรคทกุโรคท่ีเก่ียวข้องกับยาสบู (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
และคณะ, 2557)  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคยาสบูของประชากรไทย  พ.ศ. 2557 ของ
สํานกังานสถิติแห่งชาติ เม่ือพิจารณาอตัราการสบูบหุร่ีของประชากรอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 
ในภาพรวมพบวา่ ในช่วง พ.ศ. 2532-2552 อตัราการสบูบหุร่ีมีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 32.0 
และ 20.7 ตามลําดบั)  พ.ศ. 2554 อตัราสบูเพิ่มขึน้อีกเป็นร้อยละ 21.4 และลดลงเหลือ
ร้อยละ 19.9 ใน พ.ศ. 2556 ผลสํารวจครัง้ล่าสดุใน พ.ศ. 2557 อตัราการสบูเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 20.7 นอกเขตเทศบาลมีอตัราการสบูบหุร่ีสงูกว่าในเขตเทศบาล 1.3 เท่า (ร้อยละ 
23.0 และ 18.0 ตามลําดบั)  

จากการสํารวจอตัราการบริโภคยาสบูจําแนกตามเพศพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2552 
เป็นต้นมา เพศหญิงมีอัตราการบริโภคยาสูบสูงเพิ่มขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 2.1 จากท่ีเคย
ต่ําสดุใน พ.ศ. 2550 ร้อยละ 1.94 และ ในเพศชาย พบว่า มีอตัราการบริโภคยาสบูลดลง
อย่างต่อเน่ือง แต่กลบัเพิ่มขึน้เล็กน้อยใน พ.ศ. 2554 ร้อยละ 41.69 และลดลงใน พ.ศ. 
2557 เป็นร้อยละ 40.00จากผลการสํารวจใน พ.ศ. 2557 พบว่า อายเุฉล่ียท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้
แรกของผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจําเทียบกบั พ.ศ.2550 ซึง่พบว่า ทกุกลุม่วยัมีอายเุฉล่ียท่ีเร่ิมสบู
บหุร่ีน้อยลง โดยเฉพาะกลุม่เยาวชน 15-24 ปี เร่ิมสบูบหุร่ีเม่ืออายนุ้อยลงคอ่นข้างมากกว่า
กลุม่อ่ืน กลา่วคือ จาก พ.ศ. 2550 เยาวชนเร่ิมสบูบหุร่ีเม่ืออาย ุ16.8 ปี และใน พ.ศ. 2557 
ลดลงเป็น 15.6 ปี (สํานกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2557)  
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคยาสบูของประชากรไทย  พ.ศ.2557 ของ
สํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า เยาวชนอายรุะหว่าง 15-18 ปี มีอตัราการบริโภคยาสบูท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อยในช่วงปี 10 ปีท่ีผ่านมา และมีอัตราการสูบบุหร่ีปัจจุบันคิดเป็น
ร้อยละ8.25 จากสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า การได้รับควนับุหร่ีมือสองในประชากรยงัคง
อยู่ในระดบัสงู (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) ดงันัน้จากสถานการณ์ของการควบคมุการ
บริโภคยาสูบมีข้อค้นพบ 2 ประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ การบริโภคยาสูบของประชากรไทย 
โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและคนในชนบทมีอัตราเพิ่มขึน้ และมีการได้รับควันบุหร่ีมือสอง
ของประชากรอยูใ่นระดบัสงู (สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู, 2556) 

จากสถานการณ์การบริโภคยาสูบข้างต้นพบว่า อัตราการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทยมีอตัราลดลงอย่างคงท่ี กล่าวคือไม่มีความแตกต่างกันมากนกัในแต่ละช่วงปี 
ดังนัน้จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการดําเนินมาตรการในการเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือลดอัตราการบริโภคยาสบู และจากผลการสํารวจชีใ้ห้เห็นว่า อายุของนักสบู
หน้าใหม่ลดลง ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรทบทวนและบงัคบัใช้มาตรการและกฎหมาย
ตา่งๆ ท่ีมีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสกดักัน้การเกิดนกัสบูหน้าใหม่ และช่วยให้ผู้สบูลดและ
เลิกยาสบูเม่ือพิจารณาอตัราการตายด้วยโรคท่ีเก่ียวข้องกับการสบูบุหร่ี 3 โรคหลกั ได้แก่ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคถุงลมปอดโป่งพอง  พ.ศ. 2554–2556 
พบว่ามีอตัราการตายท่ีเพิ่มขึน้ในทกุปีและการได้รับควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีสาธารณะ
ยงัคงสงู โดยเฉพาะในตลาด สถานีขนส่ง ร้านอาหาร และวดั ทัง้นีก้ารควบคมุยาสบูต้อง
เจาะจงถึงผลสัมฤทธ์ิต่อกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคท่ี
ยาสูบเป็นปัจจัยเส่ียงหลกัทําให้เกิดโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง มะเร็งปอด และโรคหัวใจขาด
เลือด เป็นต้น 

นโยบายการควบคมุยาสบูเน้นการป้องกนัผู้สบูบหุร่ีหน้าใหม่ การให้บริการเลิกสบู
บหุร่ี การคุ้มครองผู้ ไม่สบูบหุร่ีจากควนับหุร่ีมือสอง และการลดพิษภยัของผลิตภณัฑ์ยาสบู 
ท่ีผลกัดนัโดยมาตรการด้านต่างๆ ท่ีประเทศไทยได้ดําเนินการได้อยู่ในระดบัแนวหน้าของ
โลก กระทรวงสาธารณสขุได้เพิ่มรูปภาพคําเตือนบนซองบหุร่ี พร้อมหมายเลขโทรศพัท์เลิก
บหุร่ี 1600 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งกรอบอนสุญัญาฯ (FCTC) กระทรวงการคลงั
ได้ประกาศขยายเพดานภาษียาสบูจากร้อยละ 80  เป็นร้อยละ 90 การประชุมสมยัท่ีสาม
ของประเทศผู้ ลงนามในกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
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(Conference of the Parties III) ได้มีความก้าวหน้าในการกําหนดแนวทางและกติการะดบั
นานาชาติในหลายด้าน โดยเฉพาะเก่ียวกบัภาพคําเตือนบนซองบหุร่ี การห้ามโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายสินค้ายาสูบ การค้าบุหร่ีเถ่ือน และการป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบ
แทรกแซงนโยบายของรัฐ แต่การผลกัดนัมาตราต่างๆ ในกรอบอนสุญัญาฯ ยงัต้องเผชิญ
กบัการลดทอนนํา้หนกัจากบางประเทศท่ียงัสนบัสนนุอตุสาหกรรมยาสบูอยู ่

องค์การอนามัยโลกได้ประเมินการควบคุมยาสูบของประเทศไทยเม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และชีว้่า การควบคมุยาสบูของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและ
ประสบความสําเร็จอย่างชดัเจนความสําเร็จท่ีเดน่ชดั ได้แก่ การพิมพ์ภาพและคําเตือนบน
ซองยาสบู การห้ามโฆษณาและการมีกฎหมายท่ีครอบคลมุ อนัเกิดจากบทบาทอนัเข้มแข็ง
ขององค์กรตา่งๆ ทกุภาคสว่น แตเ่สนอแนะวา่ ควรพฒันาเพิ่มขึน้ในอีกหลายด้าน อาทิ การ
เสริมศกัยภาพหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภาครัฐ และการบงัคบัใช้กฎหมาย ขยายเครือข่ายใน
ส่วนภมิูภาคและท้องถ่ิน การขยายบริการเลิกบุหร่ี และการจดัเก็บภาษีจากฐานราคาขาย
ปลีก เป็นต้น 

 
2.ผลิตภณัฑ์ยาสูบและภยัคุกคามทางสุขภาพของประชากร 

2.1 ภาระโรคที่เกดิจากผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
พยาธิกําเนิดหรือการเกิดโรคหวัใจ หรือโรคระบบหลอดเลือดท่ีเก่ียวข้องกบัยาสบู  

เช่ือว่า มาจากสารนิโคตินและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีพิสจูน์ได้ในสตัว์ทดลอง ส่วนสาร
อ่ืนๆ ในควันบุหร่ีท่ีเช่ือว่าเป็นสาเหตุร่วมคือสารแคดเม่ียม ไนตริคออกไซด์ ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ คาร์บอนไดซัลไฟด์ สารเหล่านีทํ้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในเส้นเลือดท่ี
นําไปสู่การเกิดเส้นเลือดหวัใจตีบ คือ เกิดเส้นเลือดแข็ง ผนงัเส้นเลือดหนา เกล็ดเลือดจบั
ตวัเส้นเลือดหวัใจหดตวั หวัใจเต้นไม่ปกติ ผลคือ ทําให้เลือดเลีย้งหวัใจไม่เพียงพอ หวัใจ
ขาดออกซิเจน เกิดภาวะหวัใจวายเฉียบพลนัได้  

นอกจากการสบูบุหร่ีแล้ว สาเหตุอ่ืนของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบคือ โรคความดนั
เลือดสงู ไขมนัเลือดสงู เบาหวาน โดยการสบูบหุร่ีจะเป็นตวัเร่งให้ผู้ ท่ีเป็นโรคเหลา่นีเ้กิดการ
ตีบตนัของเส้นเลือดเร็วขึน้ 

ในสว่นของผู้ ท่ีเป็นโรคเส้นเลือดตีบแล้ว บางครัง้ต้องใช้ศลัยกรรมช่วยแก้ไข ตดัตอ่
เส้นเลือด และหากผ่าตัดแล้ว ผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับคําแนะนําให้เลิกบุหร่ี พบว่าหาก
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ผ่าตดัแล้วยงัสบูบหุร่ีต่อโอกาสเกิดเส้นเลือดตีบตนัจะสงูมาก และอตัราการรอดชีวิตจะต่ํา
กวา่ผู้ ท่ีเลกิบหุร่ีได้ 

จากรายงานการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า ในกลุ่มผู้ สูบหร่ีจะมีโอกาสหรือ
ความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหวัใจขาดเลือดมากกว่าคนไม่สบูบหุร่ีถึง 2.4 เท่า และโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในผู้สบูบหุร่ีท่ีเป็นโรคความดนัเลือดสงูหรือมีไขมนัในเลือดสงู จะเพิ่มความเสี่ยงตอ่
การเป็นโรคหวัใจขาดเลือดถึง 1.5 เท่า แต่หากผู้สบูบุหร่ีนัน้เป็นทัง้ความดนัเลือดสงูและ
ไขมนัในเลือดจะเสี่ยงต่อโรคหวัใจถึง 8 เท่าของคนทัว่ไปโดยเฉล่ียแล้ว ผู้ติดบุหร่ีจะทําให้
เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตนัเร็วมากกวา่ผู้ ไม่สบูถึง 10-15 ปี 

องค์การอนามยัโลกได้ระบวุ่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของผู้ ท่ีเสียชีวิตจากโรคเส้น
เลือดหวัใจตีบเป็นผลจากการสบูบุหร่ีในสตรีท่ีได้รับยาคมุกําเนิด จะเส่ียงต่อการเป็นโรค
เส้นเลือดหวัใจตีบมากกว่าสตรีทัว่ไปถึงเกือบ 40 เท่า และยงัเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือด
สมองตีบและเกิดโรคระบบหลอดเลือดสงูกวา่สตรีทัว่ไปด้วย 

การสบูบหุร่ีทําให้เกิดการตายจากมะเร็งปอดได้ถึงร้อยละ 87 ซึง่มะเร็งปอดนัน้จดั
ว่าเป็นสาเหตกุารตายท่ีสําคญัจากโรคมะเร็งทัง้ในผู้หญิงและผู้ชายโรคปอดเรือ้รัง (ถงุลม
โป่งพองและปอดอกัเสบเรือ้รัง) นอกจากนีก้ารสบูบุหร่ียงัก่อให้เกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น 
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ  มะเร็งไต มะเร็งตบัอ่อน มะเร็งปากมดลกู มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งเม็ด
เลือดขาว (Acute myeloid leukemia) 

นอกจากการสูบบุห ร่ี โดยตรงแล้ว  การได้ รับควันบุห ร่ีจากสิ่ งแวดล้อม 
(Secondhand smoker of environmental tobacco smoke; ETS) ก่อให้เกิดมะเร็งปอด
โรคหวัใจและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กได้มากขึน้อย่างมีนยัสําคญั (การสบูบหุร่ีจาก
สิ่งแวดล้อมนัน้ประกอบไปด้วยการได้รับควันบุหร่ีท่ีเผาไหม้และควันท่ีผู้ สูบบุหร่ีหายใจ
ออกมาจากปอด) องค์การพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา (U.S. Environmental Protection 
Agency: EPA) สถาบนัพิษวิทยาด้านสขุภาพสิ่งแวดล้อมอเมริกา (The National Institute 
of Environmental Health Science's National Toxicology Program) และองค์การ
อนามัยโลกด้านการศึกษาวิจัยเก่ียวกับมะเร็ง (WHO's International Agency for 
research on Cancer: IARC) ได้จดัว่าการได้รับควนับุหร่ีจากสิ่งแวดล้อมเป็นการ
ก่อให้เกิดมะเร็ง  
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การควบคุมยาสูบ ปัจจุบัน ใช้กฎหมายระดับโลก คือกรอบอนุสัญญาควบคุม
ยาสบูขององค์การอนามยัโลก การบงัคบัใช้ทางกฎหมายเก่ียวกบัภาพคําเตือนสขุภาพและ
ยาสบูและการควบคมุตลาดยาสบู 

การควบคมุตลาดยาสบูมีเหตผุลสนบัสนนุ ดงันี ้(นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 2559) 
ประการทีห่น่ึง อตุสาหกรรมยาสบูมีมลูคา่ทางการตลาดสงูมาก  
จากการศึกษาพบว่า อตุสาหกรรมยาสบูนัน้มีมลูค่าทางตลาดสงู ในออสเตรเลีย

เองหนึ่งปีก่อนประกาศใช้กฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบง่าย ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินซือ้บุหร่ีเป็น
จํานวนมากถึง 4.8 พนัล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ข้อมลูท่ีน่าสนใจคือ การสํารวจ
ค่าใช้จ่ายในร้านสะดวกซือ้และซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายบุหร่ี เป็น
อนัดบัสองรองจากผลิตภณัฑ์นม (Diary Product) นําหน้าคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ อาทิ เคร่ืองด่ืม
เย็นทัว่ไป อาหารแช่แข็ง และผลติภณัฑ์เพ่ือความงามและสขุภาพ 

ประการที่สอง อุตสาหกรรมยาสบูมีผลกระทบเชิงลบ (Negative Externality) 
ตอ่สงัคม 
 เน่ืองจากยาสูบ มีผลกระทบเชิงลบสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อสงัคม และ
เศรษฐกิจในหลายรูปแบบ ท่ีผู้ ค้าไม่เคยนํามาคํานวณเป็นต้นทนุการผลิตว่าสงัคมต้องแบก
รับภาระอยู่มากน้อยเพียงไร นอกจากภาวะความเจ็บป่วยจากโรคร้ายนานาชนิดท่ีมีสาเหตุ
สําคญัจากบหุร่ี อบุตัิเหต ุและความเดือดร้อนท่ีเกิดจากการหย่อนในประสิทธิภาพของการ
ทํางาน สง่ผลเป็นวงกว้างตอ่เศรษฐกิจ 

ประการที่สาม นโยบายของรัฐตอ่อตุสาหกรรมยาสบูได้รับความสนใจเป็นอย่าง
สงูจากหลายองค์กร 

นบัว่าการดําเนินนโยบายท่ีเข้มงวดเพ่ือควบคมุและลดการบริโภคยาสบู นัน้มิใช่
เพียงถกูจบัตามองจากกลุ่มผู้ ค้าเท่านัน้ นกัวิชาการแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะการสาธารณสขุ 
กฎหมาย ตลอดจนนกัธุรกิจให้ความสนใจความเคล่ือนไหวของมาตรการท่ีออกโดยรัฐอย่าง
มีนัยยะสําคัญ สถาบันต่างๆ ติดตามการฟ้องร้องในประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด 
เพราะนอกจากนัยทางขับเค ล่ือนนโยบายทางสุขภาพแล้ว  ผลการตัดสินของ
อนญุาโตตลุาการคดีนีจ้ะสร้างบรรทดัฐานของการค้าระหว่างประเทศ ในกรณีท่ีนกัลงทุน
ต่างชาติใช้สิทธิการระงับข้อพิพาทในคดีผ่านกระบวนการระหว่างประเทศผ่านกลไก
อนญุาโตตลุาการ (Investor State Dispute Settlement: ISDS) โดยเฉพาะประเทศอ่ืนๆ ท่ี
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มีความมุ่งหวังท่ีจะดําเนินการนโยบายคล้ายคลึงกันนีเ้ช่นเดียวกัน นับว่าเป็นการต่อสู้ ท่ี
ชดัเจนระหวา่งการดําเนินนโยบายรัฐ และสทิธิการค้าเสรีของนกัลงทนุ 

2.2 ภยัคุกคามทางสุขภาพของประชากรโลก 
ปัจจบุนัระดบัของการสบูบหุร่ีอยู่ในระดบัท่ีสงูมากจนองค์การอนามยัโลกกลา่วว่า

สถานการณ์ไม่เพียงแตเ่ป็นปัญหาด้านสาธารณสขุ แตเ่ป็นวิกฤติการณ์ระดบัโลก จึงแถลง
ว่าเป็น “การระบาด” ของยาสบูและประกาศ “สงคราม” ตอ่ 'วิกฤติการณ์ยาสบูระดบัโลก' 
(WHO, 2008a) รายงานลา่สดุขององค์การอนามยัโลกเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยาสบูเตือนว่า 
'การระบาดของยาสบูมีความน่าสะพรึงกลวัในการทําลายล้าง (devastating)' และ 'การ
ตอ่สู้กบัยาสบูจะต้องมีการผนึกกําลงัและต้องมีความรวดเร็ว โดยต้องเร่งรีบเหมือนกบัการ
ตอ่สู้กบัโรคตดิเชือ้ท่ีมีอนัตรายตอ่ชีวิต' (WHO, 2008 a) 

สงครามกบัผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นกรณีศกึษาประเดน็ด้านสาธารณสขุซึง่เจาะลกึถึง
ต้นเหตขุองความไม่มัน่คงทางสขุภาพ ในกระบวนการวางกรอบการบริโภคยาสบูเป็นปัจจยั
คกุคามตอ่ประชากรและปัจจยัเอือ้ตอ่การจํากดัความหมายทางด้านการแพทย์ใหม่สําหรับ
คําว่าความไม่มัน่คง ความหมายของความไม่มัน่คงนีห้มายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการ
แพร่ระบาดของโรคในประชากรมากกว่าจากการคุกคามทางการทหารและศตัรูทางการ
เมืองจากนอกประเทศ ถ้าจะให้สงัคมมีสขุภาพท่ีดีและมีความมัน่คง อตัราการสบูบุหร่ีใน
ประชากรจะต้องลดลงเป็นอยา่งมากทัว่โลก 

เหตใุดการตดัสินใจสว่นบคุคลของประชากรโลกนบัล้านทัว่โลกท่ีสบูบหุร่ีเป็นนิสยั 
จึงถกูมองว่าเป็น 'วิกฤติการณ์' 'ภยัคกุคาม' และ 'ระเบิดเวลา'? นอกจากการใช้คําเปรียบ
เปรยเ ก่ี ยวกับความมั่ นคง เ ป็นกลยุท ธ์ทาง ด้ านการ ส่ื อสารความเ ส่ี ยง  ( risk 
communication) ปัจจยัสองอย่างมกัจะบ่งชีใ้ห้เห็นถึงการให้มมุมองว่า  การสบูบหุร่ีเป็น
ต้นเหตุของความไม่มั่นคงของประชากร ซึ่งจําเป็นจะต้องกล่าวถึงมาตรการด้าน
สาธารณสขุและการแพทย์ ปัจจยัแรก มีจํานวนหรือระดบัของการเสียชีวิตจากการบริโภค
ยาสบูท่ีมีนยัยะสําคญัทางสถิติ องค์การอนามยัโลกประมาณการณ์ว่ามีจํานวนประชากร
โลก 1 พนัล้านคนท่ีสบูบุหร่ีในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ถึงแม้ในหลายส่วนของ
โลกอัตราการสบูบุหร่ีในเพศหญิงกําลงัเพิ่มขึน้) มีการประมาณการณ์ต่อไปว่าในแต่ละปี
การเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตมุาจากการสบูบุหร่ีทําให้เกิดการเสียชีวิตราว 5.4 ล้านคน – เป็น
จํานวนท่ีใกล้เคียงกับการเสียชีวิตจากโรค เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย รวมกัน (WHO, 
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2008 b) การสญูเสียชีวิต “โดยไม่จําเป็น” เป็นเหตผุลแรกท่ีอธิบายว่า เหตใุดการบริโภค
ยาสบูจงึเป็นการคกุคามท่ีร้ายแรงสําหรับประชากรโลก 

การสบูบหุร่ีเป็นสิง่วิกฤตท่ีิแทรกซมึอยูลํ่า้ลกึสําหรับเหตผุลท่ีสองก็คือ มีผลกระทบ
ทางลบสําหรับเศรษฐกิจ แน่นอนว่า ผู้ แทนของอุตสาหกรรมยาสูบชีใ้ห้เห็นว่าการผลิต
ยาสบูนําไปสู่การสร้างงาน ผลกําไร สําหรับธุรกิจและรายได้จากภาษีจํานวนมาก สําหรับ
ท้องถ่ินและรัฐบาล ภาคส่วนธุรกิจยาสูบท่ีสําคัญมีอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ไทย ตรุกี อียิปต์ บงัคลาเทศ และฟิลิปปินส์ ประเทศเช่น มาลาวี และซิมบบัเว 
ตา่งมีรายได้จํานวนมากจากการสง่ออกใบยาสบู 

องค์การอนามัยโลกตอบโต้อย่างหนักแน่นในมุมมองทางด้านสาธารณสุขว่า 
“อตุสาหกรรมยาสบูให้กบัประเทศต่างๆ มากกว่าท่ีกล่าวมา คือ ความทกุข์ทรมาน โรคภยั
ไข้เจ็บ ความตาย – และความสญูเสียต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ในปัจจบุนัการบริโภคยาสบูทํา
ให้เกิดความสูญเสียในแต่ละปีเป็นจํานวนเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ (hundreds of 
billions of dollars) ต่อปี การเสียชีวิตจากการบริโภคยาสบู ทําให้สญูเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความสูญเสียเหล่านีค้ิดเป็นมูลค่าราว 9 หม่ืน 2 
พนัล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี การสญูเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีกําลงัพฒันา และมี
ประชากรมาก – หลายประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งจะเกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงมากขึน้ เม่ือการระบาดของยาสูบรุนแรงมากขึน้ เพราะเหตวุ่า
คร่ึงหนึ่งของการเสียชีวิตท่ีมีสาเหตมุาจากการสบูบุหร่ี เกิดขึน้ในวยัแรงงานทางเศรษฐกิจ 
ดงันัน้ ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ของการเสียชีวิตอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคยาสบู จึงทํา
ให้เกิดภาระในประเทศท่ีกําลงัพฒันา ซึ่งการเสียชีวิต 4 ใน 5 จากการบริโภคยาสบูจะ
เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 2030  

ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบของการบริโภคยาสูบท่ีมีผลต่อค่ารักษาพยาบาลใน
ระดบัโลก ยงัไม่ครบถ้วน แต่ทราบว่ามีจํานวนสงูมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่าย
ทางสขุภาพรายปีท่ีเก่ียวข้องกับยาสบูมีมลูค่าสงูถึง 8 หม่ืน 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ใน
ประเทศเยอรมนั คิดเป็นมลูค่าเกือบ 7 พนัล้านเหรียญสหรัฐและในประเทศออสเตรเลียคิด
เป็นมลูค่า 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสบูโดยรวม
คือ ทําให้เกิดความยากจนมากขึน้” (WHO, 2008b) 

ในภาพรวม องค์การอนามัยโลกไม่ได้มองว่าอุตสาหกรรมยาสูบทําให้เกิดการ
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สร้างงาน หรือทําให้เกิดรายได้ทางภาษี แต่เป็น ‘พาหะนําโรค’ เพราะบทบาทหลกัของ
อุตสาหกรรมยาสูบคือการส่งเสริมการบริโภคยาสูบ (WHO, 2008 b) ก่อนหน้านี ้
ธนาคารโลกได้ข้อสรุปท่ีใกล้เคียงกนั ในรายงานท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเช่ือว่า ‘จํากดัการ
ระบาด: รัฐบาลของประเทศตา่งๆ และเศรษฐศาสตร์ของการควบคมุยาสบู’ (World Bank, 
1999) ดงันัน้ การสบูบหุร่ีจงึถกูมองวา่ เป็นการคกุคามตอ่ประชากรอย่างกว้างขวางและทกุ
ระดบั เพราะผลโดยตรงท่ีทําให้เสียชีวิต และผลเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้อย่างกว้างขวาง 
ด้วยเหตุนี  ้มุมมองของความไม่มั่นคงท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของโรคต่างๆ จึง
เปรียบเทียบได้ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัอตุสาหกรรมยาสบูท่ีทําให้เกิดการแพร่กระจายของ
โรคตดิตอ่ร้ายแรง 

จากมมุมองท่ีการสบูบุหร่ีทําให้เกิดการคกุคามต่อความเป็นอยู่ (welfare) และ
ความมัง่มี (prosperity) ของประชากรท่ีกว้างขวางมากขึน้ จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ
สขุภาพและการแพทย์จะต้องเก่ียวข้องกับมาตรการทางสงัคมโดยการออกกฎ ระเบียบ ท่ี
ควบคมุพฤติกรรมมนษุย์ เช่น การสบูบุหร่ี ด้วยคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญด้านการแพทย์ 
มาตรการต่างๆ ทางด้านนโยบายตลอดหลายปีท่ีผ่านมาได้รับการพฒันาและนําเสนอโดย
รัฐบาลของประเทศตา่งๆ เพ่ือโน้มน้าวประชากรโลก ให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและลีลาชีวิต 
เพ่ือให้มีสขุภาพท่ีดีขึน้ มาตรการตา่งๆ ท่ีได้นําเสนอ ไม่เพียงแตจํ่ากดัพฤติกรรมของตนเอง
เพ่ือปกป้อง ‘การสบูบุหร่ีมือสอง’ แต่พยายามโน้มน้าวและให้กําลงัใจผู้สบูบุหร่ีให้หยุด
พฤตกิรรมท่ีไม่ดีตอ่สขุภาพทัง้หมด 
 
3. ควันบุหร่ีมือสอง 

บุหร่ีไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สบูเพียงอย่างเดียว แต่ควนับุหร่ียังสามารถ
เข้าไปสู่ร่างกายของคนท่ีไม่ได้สบูได้ด้วย การสบูบหุร่ีจะบัน่ทอนชีวิตของผู้สบู มีการวิจยัท่ี
พบว่า การสบูบุหร่ี 1 มวน จะทําให้ชีวิตสัน้ลง 5-20 นาที และทําให้อุบตัิการณ์ของโรคถงุ
ลมโป่งพอง มะเร็งปอด และ โรคหลอดเลือดหวัใจอดุตนั สงูขึน้อย่างมากในผู้ ท่ีสบูบหุร่ี ทํา
ให้ 1 ใน 3 ของผู้สบูบหุร่ีจะเสียชีวิต ด้วยโรคท่ีเป็นผลจากควนับหุร่ี รวมทัง้ผู้ ท่ีอยู่ใกล้เคียงท่ี
ได้รับควนับหุร่ี ไปด้วย (Secondhand smokers) จากผลสํารวจทัว่ประเทศของสํานกังาน
สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หญิงไทยร้อยละ 98 จะไม่สูบบุหร่ี แต่ก็ได้รับควันบุหร่ีในบ้าน
ระดบัท่ีสงูมาก พบว่ามีประชากรหญิงและชายอาย ุ15 ปีขึน้ไป ท่ีไม่สบูบุหร่ี 11.6 ล้านคน 
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ได้รับควันบุหร่ีในบ้าน ในจํานวนนี ้8.4 ล้านคนเป็นเพศหญิง โดยหญิงภาคใต้ได้รับควัน
บุหร่ีในบ้านด้วยอัตราท่ีสูงสุดคือ 43.5% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.0% ภาคเหนือ 
25.9% ภาคกลาง 27.6% และต่ําสดุใน กทม. 13.2% (พชัรี บญุธรรม 2559) 

ควนับุหร่ีมีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด สารพิษ 250 ชนิด จึงเป็นมลพิษทางอากาศท่ี
สําคญัท่ีสดุในบ้าน และสารพิษจะลอยวนเวียนอยู่นานนบัชัว่โมงภายหลงัท่ีมีการสบูบุหร่ี 
และสามารถจะวดัสารพิษได้ แม้จะไม่มีกลิ่นบุหร่ีแล้วก็ตาม การได้รับควนับุหร่ีท่ีผู้ อ่ืนสบู
หรือควนับุหร่ีมือสองทําให้เกิดโรคร้ายแรงได้ การวิเคราะห์ฐานข้อมลูขององค์การอนามยั
โลกพบว่า ทัว่โลกมีผู้ เสียชีวิตจากการได้รับควนับุหร่ีมือสองปีละหกแสนคน ในจํานวนนี ้
เกือบคร่ึงหนึ่งหรือ 47% เป็นผู้หญิง 25% เป็นผู้ชาย และ 28% เป็นเด็กท่ีอายต่ํุากว่า 5 ปี 
โดยเม่ือจําแนกแล้วพบว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคหวัใจ 379,000 คน โรคหอบหืด 36,900 
คน มะเร็งปอด 21,400 คน และการติดเชือ้ในปอด 165,000 คน การไม่สูบบุหร่ีในบ้าน 
นอกจากจะลดโอกาสท่ีคนในบ้านจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากควนับุหร่ีมือสองแล้ว ยงัทํา
ให้ผู้สบูบุหร่ีสบูน้อยลง เลิกสบูได้ง่ายขึน้ ลดโอกาสท่ีลกูจะติดบุหร่ี และลดโอกาสไฟไหม้
บ้านด้วย (เนาวรัตน์ เจริญค้า และคณะ 2556; ประกิต วาทีสาธกกิจ 2559) 

จากการศกึษาถึงการสญูเสียสขุภาวะจากการสบูบุหร่ี  ผลการศึกษาได้แสดงให้
เห็นถึงภาระโรคหรือปีสุขภาวะท่ีสูญเสียไปจากการสูบบุหร่ีในประชากรชายเท่ากับ 
603,747 ปี ประกอบด้วยการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร 511,295 ปี และการ
สญูเสียจากการเจ็บป่วยพิการ 92,452  ปีสขุภาวะเทียบกับประชากรหญิงท่ีสญูเสียปีสขุ
ภาวะจากการสบูบุหร่ีไป 90,666 ปี ประกอบด้วยการสญูเสียจากการตายก่อนวยัอันควร 
77,949  ปี และคนไทยสญูเสียชีวิตจากมะเร็งปอดท่ีเกิดจากการสบูบุหร่ี ชายสญูเสียชีวิต
ก่อนวนัอนัควร ถึง 106,720 ปี และหญิง 35,431 ปี และ การสญูเสียจากการเจ็บป่วยพิการ
ชาย 698 ปีสขุภาวะ และหญิง 324 ปีสขุภาวะ  โดยโรคมะเร็งปอดเป็นโรคท่ีเกิดจากบหุร่ีท่ี
ทําให้เกิดภาระโรค (ชาย = 107,417 ปี; หญิง = 35,754 ปี) ถึงวยัท่ีไม่ได้สบูบหุร่ีก็ได้รับ
ผลกระทบจากการสบูบหุร่ีของผู้ ใกล้ชิด ซึ่งการสญูเสียปีสขุภาวะของเด็กวยั 0-4 ปี อนัดบั
แรกจากกลุ่มโรคท่ีเกิดจากภาวะปริกําเนิดถึงร้อยละ 24 รายโรคท่ีนํามาศึกษาในกลุ่มนี ้
ประกอบด้วยภาวะนํา้หนักแรกเกิดต่ํา และการขาดอ๊อกซิเจน ซึ่งปัจจยัเส่ียงท่ีทําให้ทารก
แรกเกิดมีนํา้หนักน้อย ส่วนหนึ่งมาจากการท่ีมารดาสูบบุหร่ี ใช้สารเสพติด (กระทรวง
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สาธารณสขุ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาดชันีประเมินภาระโรคและสขุภาพของประชากร
ไทย 2552) 

การรับควันบุหร่ีในอากาศ หากรับเข้าไปในปริมาณมากก็จะเป็นการทําลาย
สุขภาพ และเห็นใครสูบอาจจะมีคนหันมาถามเหมือนในโฆษณาว่า “คุณมาทําร้ายฉัน
ทําไม”ทัง้นี ้ควนับุหร่ีมือสองเกิดขึน้จาก 2 แหล่ง คือ ควนับุหร่ีท่ีผู้สบูพ่นออกมา และควนั
บุหร่ีท่ีลอยจากปลายมวนบุหร่ี แต่ไม่ว่าจะเป็นควันบุหร่ีจากต้นกําเนิดใดก็ล้วนอันตราย
ทัง้สิน้ เพราะในแต่ละปีพบว่ามีคนไม่สบูบหุร่ีหลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคท่ีเกิดจาก
การได้รับควนับหุร่ีมือสอง  สําหรับผลกระทบตอ่สขุภาพของควนับหุร่ีมือสอง สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่คือ หญิงตัง้ครรภ์และเดก็ทารก และเดก็เลก็ ดงันี ้

1) หญิงตัง้ครรภ์และเด็กทารกโดยท่ีมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตัง้ครรภ์
และคลอดบตุร  การสบูบหุร่ีหรือการได้รับควนับหุร่ีเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้เกิดภาวะนํา้หนกั
แรกเกิดต่ํา มารดาสบูบุหร่ีหรือได้รับควนับุหร่ี  ระหว่างตัง้ครรภ์จะมีผลกระทบทําให้เด็ก
นํา้หนกัตวัน้อย นอกจากนัน้ภาวะการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจในเด็กท่ีจะตามมา  
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอกัเสบและปอดบวม 
สงูกว่าเด็กทัว่ไป มีอตัราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึน้ เกิดการติดเชือ้ของหสู่วนกลางในระยะยาว 
ผลจากการวิจยัในการเก็บข้อมลูท่ีสถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า เด็กซึ่งอยู่
ในครอบครัวท่ีสมาชิกในบ้านสบูบุหร่ีจะทําให้เด็กมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคในกลุ่มปอด 
เช่น ปอดอกัเสบ กล่องเสียงอกัเสบ หลอดลมอกัเสบมากถึง 4.3 เท่าของเด็กปกติ และโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเป็น 3.8 เท่าของเด็กปกติ ส่วนโรคหืดนัน้อยู่ท่ี 2.9 เท่าของ
เด็กปกติ  ส่วนเด็กท่ีได้รับควนับุหร่ีนอกบ้านมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคปอด 3.4 เท่าของ
เด็กปกติ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.9 เท่า ของเด็กปกติ และในขณะท่ีมารดา
ตัง้ครรภ์แล้วได้รับควนับหุร่ีจากผู้ อ่ืนโดยท่ีตนไม่ได้สบู สง่ผลให้เด็กในครรภ์จะมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหืด 2.9 เท่าของเด็กปกติซึ่งการศึกษาของแผนยทุธศาสตร์ฯ พบว่าในกลุ่ม
เด็ก 5 – 14 ปี กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรือ้รังจดัเป็นอนัดบั 4 ของกลุ่มโรคท่ีทําให้
สญูเสียสขุภาวะ  เด็กเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากการสบูบุหร่ีของผู้ ใหญ่ (แผนยุทธศาสตร์
การพฒันาดชันีประเมินภาระโรคและสขุภาพของประชากรไทย 2552) 

2) กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มนีจ้ะทําให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ 
เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึน้ เกิดการติดเชือ้ของหู
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ส่วนกลาง และในระยะยาว เด็กท่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองจะมีพฒันาการของปอดน้อยกว่า
เด็กท่ีไม่ได้รับควันบุหร่ีทําให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ เช่น 
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมีอตัราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึน้ จากรายงานทางการแพทย์ 
พบว่า ผู้หญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี แต่หากแต่งงานกับผู้ ชายท่ีสูบบุหร่ี จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง
ปอดมากกว่าผู้หญิงท่ีแต่งงานกบัคนไม่สบูบหุร่ีถึง 2 เท่า มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคหวัใจ 3 
เทา่ และเสียชีวิตเร็วกวา่ปกตถิึง 4 ปี ซึง่ความเข้มข้นของสารเคมีนีจ้ะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ หาก
มีสมาชิกคนอ่ืนในบ้านสบูบหุร่ีด้วย ผู้หญิงท่ีไม่สบูบหุร่ี หากได้รับควนับหุร่ีในอตัราวนัละ 3 
ชัว่โมงขึน้ไป จะมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่ีลําคอมากกว่าผู้ ไม่ได้รับควนับหุร่ีถึง 3 
เทา่ และมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งอ่ืนๆ มากกวา่ผู้หญิงท่ีไม่ได้รับควนับหุร่ี 2 เทา่ 
 
4. การสูบบุหร่ีของเยาวชน 

โครงการวิจัยเชิงสํารวจในกลุ่มเยาวชน (GYTS)เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเฝ้า
ระวงัเก่ียวกบัยาสบูทัว่โลก (Global Tobacco Surveillance System: GTSS)  การสํารวจ
การบริโภคยาสบูในกลุม่เยาวชนอาย ุ13-15 ปี (Global Youth Tobacco Survey: GYTS) 
การสํารวจการบริโภคยาสบูในกลุม่เยาวชนของประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
กฏหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู และกฏหมายคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ีมาตัง้แต่
ปี  พ.ศ.2535 แต่การบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนไทยนับเป็นปัญหาสําคัญทางด้าน
สาธารณสขุ เพราะนกัเรียนระดบัมธัยมมากกว่า 1 ใน 10 คนรายงานว่าสบูบหุร่ีเป็นประจํา 
(current smokers) ซึง่ปัจจยัสําคญัท่ีสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีของเยาวชนไทยคือการอยู่ใน
กลุม่เพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี ความเช่ือว่าการสบูบหุร่ีไม่มีอนัตราย และการได้รับควนับหุร่ีจากผู้สบู
บหุร่ี (L. McKnight- Eily et al, 2010: 863-878) 

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า วยัรุ่นชายสบูบหุร่ีมากกว่า
วยัรุ่นหญิงในทกุประเทศ ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม (ฮานอย) ขณะเดียวกัน
อตัราการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นหญิงอาย ุ13-15 ปีสงูพอๆ กนัหรือสงูกว่าอตัราการสบูบหุร่ีของ
เพศหญิงท่ีเป็นผู้ ใหญ่ ใประเทศมาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ดงันัน้ การ
ลดอตัราการสบูบหุร่ีในกลุ่มเพศหญิง โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิง ควรจะเป็นความสําคญัลําดบั
ต้นๆ ของกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน (N. Sirichotiratana et al., 2008 and 2008 a) 
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เม่ือเปรียบเทียบการสํารวจการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทยอาย ุ13-15 ปี (GYTS) ครัง้
ท่ี 2 ในปี  พ.ศ. 2552 กบัครัง้แรกปี  พ.ศ.2548 พบว่าอตัราการบริโภคยาสบูทัง้ชนิดมีควนั
และชนิดท่ีไม่มีควนัคือ 16.4%  กบั  17.2% คือลดลง 0.8%; เพศชาย 25.4%  กบั  26.6% 
ลดลง 1.2%; เพศหญิง 7.8%  กบั 8.6% ลดลง 0.8% (N. Sirichotiratana et al, 2008) 
นอกจากนี  ้8% ของผู้ ไม่สูบบุหร่ีในปัจจุบันคิดว่าตนเองจะเร่ิมสูบบุหร่ีในปีหน้า (พ.ศ. 
2552) กบั 6.7% (พ.ศ. 2548) บ่งชีว้่าเพิ่มขึน้ 1.3% ของผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ีในปัจจบุนั แต่มี
แนวโน้มท่ีจะสบูบหุร่ีในระยะ 12 เดือนข้างหน้า 

การสํารวจการบริโภคยาสบูในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทยดําเนินการครัง้แรก
ระหว่างปี ค.ศ. 2004 – 2005 พบว่า 23.8% ของนกัเรียนอายรุะหว่าง 13-15 ปีเคยสบูบหุร่ี 
18.4% ของผู้ ท่ี เคยสูบบุหร่ี เ ร่ิมสูบเม่ืออายุไม่ถึง 10 ปี  10.1% ของนักเรียนท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้สบูบุหร่ีในปัจจุบนั ในจํานวนผู้ ท่ีไม่เคยสบูบุหร่ี 6.7% บ่งชีว้่ามีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเร่ิมสบูบุหร่ีภายใน 12 เดือนข้างหน้า 47.9% รายงานว่าได้รับควนับุหร่ีจาก
ผู้ อ่ืนภายในบ้าน ในขณะท่ี 68.5% รายงานว่าได้รับควันบุหร่ีจากผู้ อ่ืนในท่ีสาธารณะ 
(Sirichotiratana et al., 2008 a) 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบอาเซียน ประเทศไทยน่าจะมี
สถานการณ์การควบคมุการบริโภคยาสบูท่ีดีกว่า แตเ่ม่ือเปรียบเทียบสถิติข้อมลูการสํารวจ
การบริโภคยาสบูในกลุม่เยาวชน (GYTS) พบว่า สถิติการสบูบหุร่ี (current smokers) ของ
ไทยและเมียนมา คือ 10.1% และ 10.2% ในขณะท่ีฟิลิปปินส์มีสถิติอยู่ท่ี 11.5% และ
อินโดนีเซีย 11.8%  ในขณะท่ีการได้รับควนับุหร่ีจากผู้ อ่ืนในท่ีสาธารณะ ประเทศไทย
รายงาน 68.5% และฟิลิปปินส์รายงาน 58.6% ประเทศไทยมีกฏหมายห้ามโฆษณาอย่าง
สิน้เชิงในทกุส่ือ ดงันัน้ อตุสาหกรรมยาสบูจึงใช้วิธีการโฆษณาทางอ้อมด้วยการแจกสิ่งของ
ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของตราสนิค้าบหุร่ี เช่น เสือ้ยืด หมวก เป้ ฯลฯ ซึง่ประเทศไทยมีสถิติอยู่ท่ี 
39.3% มากกว่าประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีสถิติอยู่ท่ี 14.0% พม่า 14.3% และอินโดนีเซีย 
10.3% ซึ่งประเทศเหล่านีไ้ม่มีกฏหมายห้ามโฆษณาในสื่อต่างๆ เหมือนในประเทศไทย 
ประเทศไทยจงึมีสถิตกิารโฆษณาทางอ้อม (indirect advertisement) สงูกว่าหลายประเทศ
ในแถบอาเซียน (Sirichotiratana  et al., 2008) 

แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ แต่จากรายงานการ
สํารวจการบริโภคยาสบูในกลุม่เยาวชน (Global Youth Tobacco Survey: GYTS) พบว่ามี
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ผู้ ได้รับควนับหุร่ีในท่ีสาธารณะเกือบร้อยละ70  ซึ่งหมายถึงการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติ
คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ี  พ.ศ. 2535 ยงัไม่มีประสิทธิผล และถึงแม้ประเทศไทยจะ
มีกฏหมายท่ีดีในการควบคมุการบริโภคยาสบู แต่รายงานการสํารวจการบริโภคยาสบูใน
กลุม่เยาวชน (GYTS) บง่ชีว้า่การบริโภคยาสบูในกลุม่เยาวชนยงัเป็นปัญหาสําคญัทางด้าน
สาธารณสขุ (McKnight-Eily et al, 2005) 

จากผลการสํารวจใน พ.ศ.2557 พบว่า อายเุฉล่ียท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกของผู้ ท่ีสบู
บหุร่ีเป็นประจําลดลงเป็น 15.6 ปี (จรีุย์ อสุาหะ และคณะ 2558) และในกลุม่อาย ุ15-18 ปี 
มีอตัราการสบูบุหร่ีสงูขึน้อย่างชดัเจนระหว่าง พ.ศ.2544-2554 และจากการเปรียบเทียบ
ผลสํารวจใน พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2556 พบว่า มีอัตราการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชนอายุ
ระหว่าง 15–18 ปี มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 9.21 เป็นร้อยละ 8.43 การเข้าถึงผลิตภณัฑ์
ยาสบูของเยาวชน (Global Adult Tobacco Survey: GATS  2011) พบว่าเยาวชนอายุ
น้อยกว่า 18 ปียงัคงเข้าถึงและซือ้บหุร่ีซิกาแรตแบบแบ่งขายเพ่ิมขึน้ จากร้อยละ 84.3เป็น
ร้อยละ 88.3เยาวชนอายต่ํุากว่า 18 ปีซือ้บหุร่ีจากร้านขายของชํามากท่ีสดุถึงร้อยละ 97.7 
เยาวชนอายต่ํุากว่า 18 ปีสงัเกตเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 11.6 เป็น
ร้อยละ 24.5 และสงัเกตเห็นกลยทุธการตลาดของอตุสาหกรรมยาสบูรูปแบบตา่งๆ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 34.2 เยาวชนคดิจะเลกิยาสบูลดลง จากร้อยละ 60.6 เหลือร้อยละ 
42.6 และเลิกยาสบูได้สําเร็จลดลงจากร้อยละ 6.2 เหลือร้อยละ 2.2 จํานวน 1.2 แสนคน 
เหลือ 6 หม่ืนคน (สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู, 2554; 2556) 

เน่ืองจากเยาวชนมีโอกาสตดิบหุร่ีงา่ย ด้วยสาเหตตุา่งๆ เพราะเกิดจากความอยาก
ลอง และค่านิยมท่ีไม่ถกูต้อง ยึดติดกลุ่มเพ่ือนเยาวชนท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีเพราะความอยากลอง
ซึ่งเป็นธรรมชาติของเยาวชนท่ีอยากลองท้าทาย น่าต่ืนเต้นและสนกุสนานในการทําตาม
อย่างเพ่ือนเยาวชนท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีเพราะเพ่ือนชวน บางคนมีเจตคติท่ีว่าถ้าไม่สบูบหุร่ีจะเข้า
กบัเพ่ือนไม่ได้ เพ่ือนจะไม่ยอมรับเข้ากลุม่บางคนสบูบหุร่ีโดยเข้าใจว่าจะทําให้เข้าสงัคมกบั
เพ่ือนๆ ได้ง่ายขึน้อย่างน้อยก็ไม่เขิน และหลายคนไม่กล้าเลิกสบูบุหร่ีเพราะกลวัเพ่ือนจะ
ล้อเลียน มีงานวิจัยพบว่ากลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลอย่างมากในการสูบบุหร่ี ปัจจัยต่อมาคือ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะคนในครอบครัวสบูบุหร่ีจะเป็นสิ่งท่ีทําให้เยาวชนผู้นัน้มีโอกาส
สบูบหุร่ีได้มาก งานวิจยัพบว่าถ้าบิดามารดาสบูบหุร่ี จะทําให้ลกูมีแนวโน้มในการสบูบหุร่ี
สงูถึง 3 เท่าความสมัพนัธ์และสมัพนัธภาพภายในครอบครัวก็ส่งผลให้เยาวชนสบูบุหร่ีได้
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ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น มีปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า เครียดง่าย (โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนหญิง) บางคนก็สูบบุหร่ีเพ่ือระบายความเครียดจากปัญหาท่ีบ้านหรือท่ีโรงเรียน 
หรือเร่ืองแฟน มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําขาดทกัษะด้านการเรียน ทศันคติต่อการสบู
บุหร่ีมีหลายครอบครัวท่ีไม่พบว่ามีใครในบ้านสบูบุหร่ีเลยแต่มีเฉพาะลกูคนท่ีเป็นเยาวชน
สูบเพราะเยาวชนหลายรายเลือกการสูบบุหร่ีเป็นการแสดงออกเพ่ือต่อต้านพ่อแม่ เม่ือ
ต้องการแสดงให้พอ่แม่เห็นวา่ตนเองโตแล้วและไม่ต้องการให้พอ่แม่มาบีบบงัคบัเขา  

ปัจจยัสดุท้ายคือ บริษัทผู้ผลิตบหุร่ี ได้มีการศกึษาเก็บข้อมลูต่างๆ ของลกูค้าของ
เขาอย่างละเอียดเพ่ือท่ีจะหาทางขยายฐานลูกค้า (หรือผู้สูบบุหร่ี) ให้มากขึน้ โดยพบว่า
กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มท่ีจะเป็นผู้สบูบุหร่ีได้ง่าย และ เม่ือติดแล้วก็มกัจะชกัชวนให้เพ่ือนๆ 
ติดบุหร่ีด้วย บริษัทบุหร่ีจึงใช้ส่ือโฆษณาซึ่งเยาวชนสามารถรับรู้ส่ือโฆษณาบุหร่ีของ
ต่างประเทศได้ทัง้ทางหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทางวิทยุและโทรทศัน์นอกจากนีก้ล
ยุทธ์ในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีหลีกเล่ียงกฎหมายก็มีมาก คือ การจด
ทะเบียนการค้าโดยใช้สัญลักษณ์ตราบุหร่ีเป็นสินค้า เช่นผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้า เคร่ืองหนัง 
เคร่ืองเรือน ของใช้ต่างๆ และบริษัทท่องเท่ียวการสนับสนุนต่างๆ ท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ อาทิ เช่นการจดัแสดงดนตรี การจดัแข่งรถในเยาวชน การแสดงแบบเสือ้ในกลุ่มสตรี
และการแจกสมดุหรือหนงัสือท่ีมีตราบหุร่ีให้แก่เดก็เลก็ การโฆษณาแฝงทางภาพยนตร์ โดย
ให้ดาราท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบสูบบุหร่ี และให้เห็นสญัลกัษณ์ของบุหร่ีนัน้ด้วย  การโฆษณาทุก
รูปแบบจะเน้นท่ีความโก้เก๋ ทันสมัย และเร้าใจ เซ็กซ่ี ดึงดูดใจซึ่งส่งผลอย่างมากในการ
สง่เสริมให้สบูบหุร่ี 

จากการวิจยัของสถาบนัสขุภาพจิตในต่างประเทศซึง่ได้ทําการศกึษาเปรียบเทียบ
ระดบัไอคิว (IQ.) ของกลุ่มเยาวชนชายท่ีสบูบหุร่ีและไม่สบูบหุร่ี พบว่า กลุม่ท่ีสบูบหุร่ีมีไอ
คิวต่ํากว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ีประมาณ 7 คะแนน โดยเฉล่ียการวิจัยนีแ้สดงให้เห็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างการสบูบหุร่ีและระดบัไอคิวต่ํา  นอกจากนีย้งัมีการวิจยัแสดงให้เห็น
ว่าการสบูบหุร่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้ความจําและความคิดของเยาวชนบกพร่อง โดยได้ทําการ
ทดลองในกลุ่มเยาวชนท่ีสบูบหุร่ีและไม่สบูบหุร่ี พบว่า ในกลุ่มเยาวชนท่ีสบูบหุร่ีจะมีความ
บกพร่องในด้านทกัษะความแม่นยําในการจดจําสิ่งต่างๆ มากกว่ากลุ่มท่ีไม่สบูบหุร่ี ดงันัน้ 
จึงควรทําอย่างไรไม่ให้เยาวชนเร่ิมสบูบุหร่ี และส่งเสริมให้มีการเลิกบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน 
กรณีท่ีมีการสบูเกิดขึน้ 
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5. การสูบบุหร่ีของผู้หญิง 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติการสบูบหุร่ีของผู้หญิงของประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเทศตะวนัตก ซึ่งสบูบุหร่ีประมาณร้อยละ 20-30 จะเห็นว่าอตัราการสบูบุหร่ีของผู้
หญิงไทยต่ํามาก  จากการสํารวจสถิติการสูบบุหร่ีของประชากรทั่วประเทศเม่ือปี  พ.ศ. 
2534 พบว่ามีหญิงไทยสูบบุหร่ีจํานวน 837,900 คน ขณะท่ีผู้ ชายไทยสูบบุหร่ีทัง้สิน้ 
10,563,900 คน หรือคิดเป็นผู้หญิงสูบบุหร่ีร้อยละ 3.8 และปี พ.ศ. 2550 การสํารวจใน
กลุ่มวยัรุ่นหญิงอายรุะหว่าง 13 –25 ปี จํานวน 3,093 คน พบว่า วยัรุ่นหญิงเร่ิมสบูบหุร่ี
อายุต่ํากว่า 12 ปี เท่ากับร้อยละ 10.2 และเร่ิมสูบอายุระหว่าง 12-13 ปี เท่ากับร้อยละ 
21.2 โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิงระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เร่ิมสบูอายต่ํุากว่า 12 ปี มากถึง ร้อย
ละ 16.9 และร้อยละ 42.1 สบูเกือบทกุวนั (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2551) 

เช่นเดียวกบัประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่าอตัราการสบูบหุร่ีในเยาวชนหญิง
จะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทบหุร่ีท่ีพยายามขยายตลาดไปยงัเพศ
หญิงท่ียังมีอัตราการสูบบุหร่ีต่ํา โดยผลิตบุหร่ีสําหรับผู้ หญิงโดยเฉพาะ เม่ือพิจารณา
ร่วมกับแนวโน้มของการสบูบุหร่ีในกลุ่มเยาวชนท่ีเพิ่มขึน้ การขยายตลาดเจาะกลุ่มผู้หญิง
โดยตรง เน่ืองจากเป็นตลาดท่ียงัขยายได้อีกมาก และเคยทําสําเร็จมาแล้วในประเทศส่วน
ใหญ่ โดยขณะนีว้ยัรุ่นหญิงในยโุรปและอเมริกา มีอตัราการสบูบหุร่ีท่ีสงูกว่าวยัรุ่นชาย และ
อตัราการสบูบหุร่ีของชายตอ่หญิง เท่ากบั 1 : 1 จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาต ิ 
พ.ศ.2550 พบว่า ในแตล่ะปี มีผู้หญิงเสียชีวิตจากการสบูบหุร่ีถึง 5,793 คน ซึง่การสบูบหุร่ี
ยงัพบวา่ ทําให้อายขุยัของจํานวนปีของผู้หญิงสัน้ลง 12.6 ปี  

ปัจจัยหลักท่ีเอือ้ให้ผู้หญิงไทยหันมาทําร้ายตัวเอง ลองสูบบุหร่ี มาจากการท่ีมี
เพ่ือนสนิทสบูบหุร่ี ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสสบูบหุร่ีถึง 18 เท่า ของคนท่ีมีเพ่ือนไม่สบูบหุร่ี หาก
มีทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหร่ีท่ีเห็นว่าดูดี โก้เก๋ ก็จะมีโอกาสสูบบุหร่ี 7 เท่า และถ้า
ผู้หญิงมีแม่สบูบหุร่ี ก็จะทําให้ลกูมีโอกาสสบูบหุร่ีถึง 4 เท่าโดยเยาวชนหญิงท่ีมีมารดาหรือ
พ่ีสาวสูบบุหร่ี จะมีโอกาสท่ีจะสูบบุหร่ีสูงกว่าการท่ีมีพ่อสูบบุหร่ีเพราะเยาวชนมักได้รับ
อิทธิพลอย่างสูงจากบิดามารดาและเพื่อน  และในเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีจะพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ มากขึน้ อาทิ การด่ืมเหล้า การใช้ยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ 
และการเท่ียวกลางคืนอีกด้วย 
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การท่ีผู้หญิงสบูบหุร่ีจะมีโอกาสเกิดโรคร้ายตา่งๆ มากขึน้ โดยมีโอกาสเสียชีวิตวยั
กลางคนถึงร้อยละ 50 และอายุเฉล่ียจะสัน้ลงประมาณ 10 ปี โอกาสเกิดมะเร็งปอดโรค
หลอดเลือดหวัใจตีบ โรคหวัใจวาย เส้นเลือดในสมองตีบจะเพิ่มมากกว่าคนปกติอย่างมาก 
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) มีข้อมลูว่า ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีจะมี
แต่โรคมารุมเร้า โดยมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ ท่ีไม่สบูบุหร่ี 10 เท่า และมี
โอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึน้อย่างมาก โดยพบว่า ผู้ หญิงสูบบุหร่ีจะเกิด
อาการหวัใจล้มเหลวมากกว่าหญิงท่ีไม่สบู 2-6 เท่า พร้อมทัง้มีอตัราเส่ียงต่อการเกิดหวัใจ
วายกะทันหันเพิ่มขึน้ 20 เท่า และความเสี่ยงนีจ้ะทวีขึน้ตามจํานวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวัน  
นอกจากนี ้ยังมีอัตราเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพิ่มขึน้ผล
การศึกษาของสมาคมโรคมะเร็งสหรัฐฯ  พบว่า ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม
มากกว่าผู้หญิงท่ีไม่สบูบุหร่ีหรือผู้หญิงท่ีเลิกสบูบุหร่ีแล้วถึงร้อยละ 25 โดยพบว่า การสบู
บุหร่ีทําให้ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีหน้าท่ีในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมลดลง 
ทําให้โอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มขึน้ นอกจากนีจ้ากการวิจยัพบว่า การสบูบุหร่ีจะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมในเซลล์ปากมดลูก ทําให้มีการติดเชือ้ไวรัสแปปปิโลมา ใน
บริเวณปากมดลกูเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พราะบหุร่ีทําให้ภมิูต้านทานของร่างกายลดลง มีผลให้เกิด
การติดเชือ้ไวรัสแปปปิโลมาได้ง่าย ซึง่ปากมดลกูท่ีติดเชือ้ไวรัสตวันี ้จะมีอตัราการกลายไป
เป็นมะเร็งปากมดลกูสงูขึน้กวา่หญิงทัว่ไปถึง 4 เทา่ 

นอกจากนัน้ การสูบบุหร่ียังมีผลให้เกิดความผิดปกติด้านการเจริญพันธุ์ของ
ผู้หญิงอย่างมากอีกด้วย ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจําจะมีรอบเดือนมาไม่เป็นปกติมากกว่า
ผู้ ท่ีไม่สูบบุหร่ี  มีโอกาสตัง้ครรภ์ได้ยากกว่าผู้ หญิงทั่วไปถึง 3 เท่า และถึงวัยหมด
ประจําเดือนเร็วกว่าปกติประมาณ 2 ปี ซึง่มีผลโดยตรงตอ่ภาวะกระดกูผหุรือเปราะมากขึน้
เม่ือมีอายสุงูขึน้ ทําให้กระดกูเชิงกรานหกังา่ยเม่ือหกล้ม  

จากการวิจยัพบว่า การสบูบุหร่ีสมัพนัธ์กบัความงาม ใบหน้าของผู้สบูบหุร่ีนานๆ 
จะมีริว้รอยลึกท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย และมักจะมีผิวสีหมองคลํา้มากกว่าผู้ ท่ีไม่สูบบุหร่ี 
ร่องรอยเห่ียวย่นท่ีมุมปากอาจมีเส้นลึกท่ีโหนกแก้มอีกด้วย ทัง้นีเ้พราะผู้ ท่ีสบูบุหร่ีมักจะ
ต้องหร่ีตาเวลาพ่นควนัออกมา เพ่ือกนัไม่ให้ควนับหุร่ีเข้าตา สําหรับริมผีปากของผู้สบูบหุร่ี 
โดยเฉพาะผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจดัจะมีสีคลํา้กวา่ปกติ จนถึงสีเขียวคลํา้ ทัง้นีเ้พราะนิโคตินในบหุร่ีจะ
ทําให้หลอดเลือดฝอยทัว่ร่างกายหดตวั ทําให้เกิดรอยเห่ียวย่นตามผิวหนงัเร็วขึน้ และมีผล
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ให้เลือดไปเลีย้งผิวหนังรวมทัง้ริมผีปากน้อยลง ขณะเดียวกันเลือดของผู้ ท่ีสูบบุหร่ีก็นํา
ออกซิเจนได้น้อยกวา่ ทําให้เลือดมีสีคลํา้กวา่เลือดของคนท่ีไม่สบูบหุร่ี ผลก็คือริมผีปากของ
คนท่ีสบูบหุร่ีจะคลํา้กวา่และผิวหนงักร้านกวา่คนทัว่ไป  

โดยเฉล่ียแล้ว ผู้ ท่ีสบูบุหร่ีจนติด อวยัวะทกุระบบจะเส่ือมหรือแก่เร็วขึน้ประมาณ 
10 ปี ผู้ ท่ีตดิบหุร่ีจงึมีใบหน้าท่ีแก่กวา่ผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ี 
 
6. บริษัทบุหร่ีกับคดีฟ้องร้อง 

คดีบริษัท PM  (The Verdict Is In: Findings from US v. PM) คดีนีมี้ความ
เป็นมาคือ กระทรวงยตุิธรรมสหรัฐอเมริกา (Department of Justice หรือ DOJ) ได้ย่ืนฟ้อง
บริษัทบหุร่ีและพวกรวมทัง้สิน้จํานวน 11 บริษัทและหน่วยงานเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 1999 
ว่าได้ละเมิดกฎหมาย The Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 
(RICO) โดยการวางแผนร่วมกนัในการโกงสาธารณชนอเมริกนัและชาวโลกมากว่า 50 ปี 
ด้วยการโกหกเร่ืองเก่ียวกับอันตรายของบุหร่ีและความเสี่ยงต่อสุขภาพและการทํา
การตลาดมุ่งเป้าลกูค้าท่ีเป็นเด็ก  ท่านผู้พิพากษา Gladys Kessler ได้พิพากษาคดี
ประวตัิศาสตร์นีเ้ม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2006 ในตอนหนึ่งกล่าวว่า “...อตุสาหกรรมยาสบูมี
กําไรจากการค้าสนิค้าท่ีมีอํานาจการเสพติดสงู ทําให้เกิดความเสียหายแก่สขุภาพและชีวิต
ผู้คนจํานวนมาก จากความทกุข์ทรมานด้วยการเจ็บป่วยและความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
บริษัทรู้ความจริงมานานกว่า 50 ปีใน 7 ประเด็นต่อไปนีคื้อ (Tobacco Control Legal 
Consortium  2006) 

1) การปกปิดข้อมูล 
คําพิพากษาในช่วงเวลากว่า 50 ปี  สรุปได้ว่า กลุ่มจําเลยบริษัทบุหร่ีได้พยายาม

ปกป้องตนเองจากการถูกฟ้องโดย 1) ปกปิดและซ่อนผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์            
2) ทําลายหลกัฐาน และ 3)  ปกปิดเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยอ้างว่าได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมาย ท่านผู้พิพากษาอธิบายว่า การทําลายหลกัฐานจํานวนมากเป็นสิ่งคาดเดา
ไม่ได้เลยวา่ เอกสารท่ีหายไปมีจํานวนเทา่ไร 

มีหลักฐานท่ีชัดเจนว่ากลุ่มจําเลยบริษัทบุหร่ีได้ปิดบังผลการวิจัยและทําลาย
เอกสารเพ่ือปกป้องอตุสาหกรรมยาสบู จากการท่ีทําลาย ปิดบงั ซุกซ่อนเอกสารสําเร็จ ทํา
ให้ยากท่ีจะรู้วา่ก่อนจะถกูทําลายมีเอกสารชนิดใดอยูบ้่าง 
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บริษัท PM ได้ปกปิด อําพราง ผลการวิจยัทางวิทยาศาสตร์จํานวนมาก ถึงกับ
ส่งผลงานวิจัยเหล่านัน้ไปเก็บไว้ท่ีหน่วยงานเครือข่ายในต่างประเทศ เพ่ือป้องกันการ
เปิดเผยเอกสารในการฟ้องร้อง และกระบวนการตามกฎหมาย PM  ได้ว่าจ้างหน่วยงาน 
INBIFO ซึ่งเป็นเครือข่ายในต่างประเทศในการทําวิจัยเร่ืองการสูบบุหร่ีและสุขภาพ 
(Smoking and Health Research) และในปี ค.ศ.1993 บริษัท PM สร้างระบบงานวิจยั คือ 
เอกสารเก่ียวกับผลการวิจัยส่งไปท่ี Richmond ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและทบทวน 
จากนัน้สง่กลบัไปเก็บรักษาไว้ท่ี INBIFO 

เม่ือนกัวิทยาศาสตร์อาวโุสของ บริษัท PM ได้ทําการทดลองในหน ูซึง่แสดงผลว่า
สารนิโคตนิกระตุ้นให้เกิดความต้องการได้ด้วยตวัเองและอีกทัง้ร่างกายก็มีความทนทานตอ่
นิโคติน ผลงานวิจยันีไ้ด้เสนอตอ่ผู้บริหารระดบัสงูใน New York City เขาโดนระงบัไม่ให้
เผยแพร่ 

บทสรุปเป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปในทางการแพทย์และสาธารณสุขว่า บุหร่ีเป็น
สาเหตขุองการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิด การต่อสู้ ระหว่างผู้สบูบุหร่ี ซึ่งได้รับพิษภัยจาก
บุหร่ีกับบริษัทผู้ ผลิตบุหร่ีทั่วโลกยอมรับว่าบุหร่ีเป็นโทษ และต้องควบคุมภายใต้กรอบ
อนสุญัญาระหวา่งประเทศ  การผลิตบหุร่ี เป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องผสมสารเคมี นบัร้อยชนิด 
ซึง่สารเคมีแตล่ะตวั ล้วนมีพิษตอ่ร่างกายของมนษุย์ทัง้สิน้  

2) อันตรายของการสูบบุหร่ี 
สรุปคําพิพากษาของทา่นผู้พิพากษา Kessler ซึง่อธิบายวา่จําเลยรู้มานานกว่า 50 

ปีแล้วว่า การสบูบุหร่ีทําให้เกิดโรค แต่ปฏิเสธซํา้ๆ ว่าการสบูบุหร่ีไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อ
สุขภาพจําเลยมีความพยายามท่ีจะโจมตีและลดความน่าเช่ือถือของหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการสบูบหุร่ีและการเกิดโรคตา่งๆ 

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1953 ถึงปี ค.ศ. 2000 จําเลยแต่ละรายปฏิเสธอย่างแข็งขนัซํา้แล้ว
ซํา้อีกมาโดยตลอดวา่ การสบูบหุร่ีไม่มีผลเสียตอ่สขุภาพ 

จําเลยได้จดัดําเนินการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพ่ือโจมตีและบิดเบือนหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหร่ีและโรคต่างๆ และอ้างว่ายังเป็น
โจทย์ท่ีเปิดกว้างอยู ่

ฝ่ายจําเลยได้เพิกเฉยต่อเอกสารภายในบริษัทบุหร่ีเองจํานวนมาก แม้กระทั่ง
เอกสารผลงานวิจยัของนกัวิทยาศาสตร์ของบริษัทบหุร่ีเอง ดงัเช่นรองประธานด้านงานวิจยั
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และพฒันาของบริษัท  PM  ช่ือ Helmut Wakeham  ยอมรับว่า “ในเวลานีพ้อจะมีหลกัฐาน
อยู่บ้างท่ีจะโต้แย้งรายงานสํานกังานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ฉบบั ค.ศ. 1964” 
ดงันี ้

1. มีรายงานผลการวิจยัชดัเจนตัง้แตปี่ ค.ศ.1928 ว่าการสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์
กบัการเกิดโรคมะเร็ง โดยมีรายงานการวิจยัของ Lombard และ Carl ต่อมาในปี ค.ศ. 
1950 Sir Richard Doll และ Bradford Hill เสนอผลงานวิจยัว่า การสบูบหุร่ีคือปัจจยัเส่ียง
สําคญัตอ่การเพิ่มขึน้ของโรคมะเร็งปอดในประเทศองักฤษ 

2. รายงานการวิจัยเก่ียวกับโรคมะเร็งปอดจนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.1953ในปี
หนึ่งๆ การสบูบหุร่ีและการสมัผสัควนับหุร่ีมือสอง หรือ Environmental Tobacco Smoke 
คร่าชีวิตชาวอเมริกนัประมาณ 440,000 ราย 

3. ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1953 ถึง ค.ศ.1964 มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัเก่ียวกบัการ
สบูบหุร่ีทําให้เกิดผลร้ายตอ่สขุภาพออกสู่สาธารณะมากขึน้เร่ือยๆ จนถึงก่อนปี ค.ศ.1964 
มีข้อสรุปท่ีชดัเจนท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สนบัสนนุว่าการสบูบหุร่ีทําให้เกิดโรคมะเร็ง
ปอดและมีการเตือนประชาชนถึงอนัตรายของการสบูบหุร่ี 

4. ในช่วงเวลาเดียวกนั บริษัทบหุร่ีจําเลยคดีนีมี้ความตระหนกัในหลกัฐานท่ีแสดง
วา่ การสบูบหุร่ีทําให้เกิดผลกระทบตอ่สขุภาพอยา่งชดัเจน 

5. เอกสารภายในของบริษัทบหุร่ีระบวุ่า เร่ืองการสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
เป็นท่ีรับรู้กนัในวงในมาตัง้แตต้่นๆ ทศวรรษท่ี 1950s แล้ว 

6. ในปี ค.ศ.1962 นกัวิจยัของบริษัท RJR ช่ือ Dr. Rodgman ได้รายงานว่า 
“ผลการวิจยั 34 ชิน้ ซึง่ระบวุา่การสบูบหุร่ีเพิ่มความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคมะเร็งปอด” 

แต่ในปี ค.ศ. 1995 นักวิจัยคนเดียวกันนีไ้ด้เข้าให้ปากคําต่อศาลในข้อความท่ี
ตรงกนัข้ามกบัท่ีตนเองเคยรายงานไว้ ซึง่ Dr. Rodgman ได้รับคา่ตอบแทนจํานวนมากจาก
บริษัท RJR ท่ีตกลงวา่จะให้การท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ในช่วงทศวรรษท่ี ค.ศ.1950s บริษัทบหุร่ีได้เร่ิมทําการรณรงค์ร่วมกนัในการปฏิเสธ
และบิดเบือนประเด็นท่ีว่าการสบูบุหร่ีทําให้เกิดโรค แม้ว่าเอกสารภายในบริษัทบหุร่ีเองจะ
ยืนยนัความจริงในข้อนีก็้ตาม 
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รายงานสํานกังานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.1964 (The 1964 
Surgeon General’s Report) 

รายงานสํานกังานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.1964 เป็นรายงานชิน้
สําคญัท่ีระบวุา่การสบูบหุร่ีทําให้เกิดโรคตา่งๆ 

หลงัจากปี ค.ศ. 1964 มีงานวิจัยจํานวนมากท่ียืนยนัผลเสียของการสูบบุหร่ีต่อ
สขุภาพและจําเลยคือบริษัทบหุร่ีก็ปฏิเสธความจริงข้อนีม้าโดยตลอด 

ในวงวิชาการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลังจากปี ค.ศ. 1964 ได้ตีพิมพ์
ผลงานท่ีเป็นเอกสารอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเผยแพร่เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการสบูบหุร่ีและ
ผลกระทบต่อสุขภาพในขณะท่ีเอกสารภายในของบริษัทบุหร่ีและงานวิจัยในช่วง ค.ศ. 
1960-1970 และหลงัจากนัน้มีการยอมรับว่าการสบูบหุร่ีทําให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อ
สขุภาพและความกลวัตอ่ผลกระทบจากองค์ความรู้นีท่ี้จะนําไปสูก่ารฟ้องร้อง 

ในช่วงเวลาท่ีมีรายงานของ Surgeon General’s Report 1964 กลุม่บริษัทบหุร่ี
ทราบว่ามีความเห็นตรงกันในวงนักวิทยาศาสตร์ว่า การสบูบุหร่ีทําให้เกิดโรคมะเร็งปอด
และโรคอ่ืนๆ แต่ก็ยงักล่าวหาว่ายงัมีข้อโต้แย้งในผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เร่ืองการสบู
บหุร่ีทําให้เกิดโรคอยู ่

ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1960s บริษัท RJR ได้ตัง้ห้องปฏิบตัิการช่ือ “Mouse House” 
ท่ีเมือง Winston-Salem รัฐ North Carolina โดยใช้หนทูดลองในการวิจยัเร่ืองผลกระทบตอ่
สขุภาพจากการสบูบหุร่ี 

งานวิจยัจากห้องปฏิบตัิการ Mouse House นีไ้ม่เปิดเผยต่อวงการวิทยาศาสตร์
และวิจยัภายนอก นกัวิจยัถกูห้ามตีพิมพ์ผลงานเหลา่นี ้จากงานวิจยัใน Mouse House ทํา
ให้บริษัท RJR ตระหนกัดีวา่การสบูบหุร่ีสมัพนัธ์กบัโรคถงุลมโป่งพอง (Emphysema) 

ในปี ค.ศ.1970 ประธานของบริษัท PM ตําหนิบริษัท RJR เร่ืองการวิจยัใน
ห้องปฏิบตัิการ Mouse House ซึง่ทําให้ RJR ต้องปิดห้องทดลอง Mouse House อย่าง
กระทนัหนั สลายหน่วยวิจัย เลิกจ้างนักวิจยั และทําลายงานวิจยัท่ีเก่ียวกับผลต่อสขุภาพ
ของการสบูบหุร่ีทัง้หมด 

ในปี ค.ศ. 1980 Dr. Gary Huber นกัวิจยัมหาวิทยาลยั Harvard ได้ทนุวิจยัจาก
บริษัทบุหร่ีทําการวิจัยในสัตว์ทดลองเพ่ือหาคําตอบเร่ืองผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ 
ในขณะท่ีการวิจัยดําเนินไปด้วยดี มีผลก้าวหน้าอย่างดี แต่บริษัทบุหร่ีก็ระงับให้ทุนเพ่ือ



42 
 

ทําการศกึษาต่อ ซึ่งนกักฎหมายของบริษัทบหุร่ีบอกเขาในเวลาต่อมาว่า การท่ีทนุวิจยัของ
เขาถกูระงบักลางคนั เพราะงานวิจยัของเขากําลงัเก่ียวข้องกบัผลกระทบตอ่สขุภาพ 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา บริษัทบหุร่ีได้ปฏิเสธอย่างผิดๆ และบิดเบือนความ
จริงเร่ืองการสบูบหุร่ีทําให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสขุภาพ แม้ว่าภายในองค์กรพวกเขาจะ
ตระหนกัถึงความจริงข้อนีก็้ตาม 

ในการสมัภาษณ์ประธานบริษัท PM นายโจเซฟ คลัแมน ได้ปฏิเสธอย่างผิดๆ ว่า 
การสูบบุหร่ีไม่เป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์ แม้ว่าทารกท่ีคลอดจาก
มารดาท่ีสบูบหุร่ีจะมีขนาดเล็กกว่าทารกทัว่ไป แต่แม่บางคนก็อาจจะชอบท่ีจะมีทารกท่ีมี
ขนาดเลก็ก็ได้ 

แม้ในปี ค.ศ. 2005 กลุ่มบริษัทบุหร่ี (จําเลย) ก็ยังไม่ยอมรับผลร้ายของการสูบ
บหุร่ีตอ่สขุภาพ ซึง่พวกเขารู้เป็นการภายในก่อนหน้านัน้นบัสบิปี 

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1994 กลุ่มผู้ บริหารอุตสาหกรรมยาสูบสาบานต่อหน้า
อนกุรรมการด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อมในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาว่า ยงัไม่มี
การพิสจูน์ว่าการสบูบหุร่ีทําให้เกิดโรคมะเร็ง และกลุม่ผู้บริหารระดบัสงู หรือท่ีเรียกว่า “ซีอี
โอ” (CEO) ของบริษัท B&W, Liggett, Lorillard,   PM USA, และ RJR ก็ปฏิเสธเร่ืองการ
สบูบหุร่ีทําให้เกิดโรคมะเร็ง 

แม้ว่า PM  จะรู้ดีว่าในปี ค.ศ. 1999 นกัวิทยาศาสตร์และแพทย์จํานวนมากท่ีมี
ความเห็นตรงกันว่าการสูบบุหร่ีทําให้เกิดโรค แต่ก็สงวนท่าทีไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ
จนกระทัง่เดือนตลุาคมปี ค.ศ. 2000 

3) การเสพตดิ  
สารนิโคตินเป็นสารเสพติด (Addiction) แต่บริษัทบหุร่ี (จําเลย) ได้ปกปิดข้อมลู

ต่อสาธารณชน เพราะกลวัว่าจะเป็นการขัดต่อระเบียบของหน่วยงานของรัฐ (อาทิ เช่น 
องค์การอาหารและยา) เพ่ือป้องกนัการสญูเสียการยอมรับทางสงัคมจากการสบูบหุร่ี และ
สญูเสียผลกําไรของบริษัท ก่อนท่ีจะมีการตีพิมพ์เร่ือง “ผลของการสบูบหุร่ี” ในรายงานของ
สํานกังานนายแพทย์ใหญ่ (Surgeon General) ในปี ค.ศ. 1964 

ผู้พิพากษาเคสเลอร์กล่าวถึงหลักฐานท่ีมีการปิดบังข้อมูลเก่ียวกับการวิจัยของ
บริษัทบุหร่ีเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงความรับผิดและเพ่ือป้องกันกฎระเบียบการควบคุม
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อุตสาหกรรมโดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือการคงไว้ซึ่งคนท่ีสบูบุหร่ีและการดึงดดูผู้บริโภค
หน้าใหม่ 

ความเป็นมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1950 จําเลยได้วิจยัและยอมรับมานานหลายทศวรรษ
แล้วว่านิโคตินเป็นยาเสพติด และพบว่าบุหร่ีเป็นส่ือกลางท่ีนําไปสู่การเสพยาเสพติด
ประเภทอ่ืนได้ แม้จําเลยจะมีความเข้าใจและยอมรับว่าการสบูบุหร่ีและนิโคตินทําให้เกิด
การเสพติด จําเลยก็ปฏิเสธและบิดเบือนต่อสาธารณชนในความจริงเร่ืองนีเ้ป็นระยะเวลา
หลายทศวรรษ 

การสบูบหุร่ี คือ การเสพติด และนิโคติน คือ สารแรกของการก่อให้เกิดการเสพติด 
ดร.ปีเตอร์ โรเวลล์ หนึง่ในจําเลยผู้ เช่ียวชาญ ยอมรับว่ามีความคล้ายคลงึในเร่ืองคณุสมบตัิ
การเสพติดของยาสูบกับเฮโรอีนและโคเคนในปี ค.ศ. 1988 ทุกๆ องค์กรแกนนําด้าน
สขุภาพ รวมถึงสํานกังานนายแพทย์ใหญ่ สถาบนัแห่งชาติเร่ืองการเสพติด (The national 
Institute on Drug Abuse) องค์การอนามยัโลก  สมาพนัธ์จิตเวชแหง่สหรัฐอเมริกา (The 
American Psychiatric Association) คณะสาธารณสขุศาสตร์  มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
และอ่ืนๆ อีกหลายองค์กร ได้ประกาศว่าการเสพติดท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีมีผลมาจาก 
“นิโคตนิ” 

จําเลย ทราบดีว่า การสบูบุหร่ีและนิโคตินก่อให้เกิดการเสพติดหลกัฐานแสดงให้
เห็นอยา่งกว้างขวางวา่จําเลยรู้เร่ืองนีต้ัง้แต ่ปี ค.ศ. 1950 วา่นิโคตินก่อให้เกิดการเสพติดแก่
ผู้สบูบหุร่ี พวกจําเลยใช้ความรู้นีใ้นการเก็บรักษาและเพิ่มการขายบหุร่ี และพวกเขาปฏิเสธ
ความจริงเร่ืองนีม้านานเกือบทศวรรษ ในเร่ืองธรรมชาติของการเสพติดของสารนิโคตินและ
การปกปิดการวิจยัภายในของพวกเขาท่ีเก่ียวกบัข้อมลูเร่ืองดงักลา่ว 

นกัวิทยาศาสตร์ของ  PM  วิลเลียม ดนัน์ และแฟรงก์ไรอนั อธิบายบางสว่นถึง
ผลกระทบของการเลิกเสพนิโคตินใน ปี ค.ศ. 1971 ผลการศกึษามีดงันี ้คือ 

“แม้หลงัจากท่ีเลกิไปแล้ว 8 เดือน มีแนวโน้มท่ีจะมีรายงานอาการทางโรคประสาท 
เช่น รู้สึกหดหู่ รู้สึกกระสับกระส่าย เครียด อารมณ์ไม่ดี หมดแรง มีแนวโน้มท่ีจะหลับมี 
อาการท้องผกูและนํา้หนกัเพิ่ม ....” 

จําเลยปฏิเสธตอ่สาธารณชนว่า  นิโคตินคือสารเสพติดและทําเช่นนัน้ตอ่ไปเร่ือยๆ
ประธาน PM เจมส์ ซี โบลิง ปฏิเสธว่าการสบูบหุร่ีเป็นการเสพติดในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 
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ค.ศ. 1973 ในการสมัภาษณ์ 60 นาที โดย โบลิงเปรียบเทียบทางเลือกในการหยดุสบูบหุร่ี
กบัทางเลือกในการท่ีจะเลือกบริโภคไข่หรือไม่บริโภค 

ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ประเด็นในนิตยสาร TIME นําเสนอบท
สัมภาษณ์ ประธานเจมส์ มอร์แกน ซึ่งเป็นซีอีโอของฟิลิป มอร์ริส กล่าวว่า “ถ้าบุหร่ี
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเสพติดหรือการสร้างนิสยั ก็เหมือนกบัท่ีพวกเขาชอบขนมขบเคีย้ว 
และผมก็รู้สกึไม่ชอบ เม่ือผมไม่ตดิมนั” 

ขณะท่ี  PM  ยอมรับว่าการสบูบหุร่ีและนิโคตินก่อให้เกิดการเสพติด แต่เร่ืองนี ้
ไม่ได้มีการนํามาใช้จนถึงปี ค.ศ. 2000 หลงัจากการพิจารณาคดีท่ีปรึกษาใหญ่ของ  PM 
USA ยงัยอมรับว่าเม่ือ  PM  ซือ้เคร่ืองหมายการค้า 3 ย่ีห้อ ของ Liggett ในปี ค.ศ. 1999 
ได้แก่ L&M, Lark และ Chesterfield ซึง่มีป้ายคําเตือนอยู่ก่อนแล้วว่า “การสบูบหุร่ีเป็นการ
เสพตดิ” ขณะท่ี PM บอกสาธารณชนว่าการสบูบหุร่ีก่อให้เกิดการเสพติด แตก็่ยงัไม่ได้บอก
วา่ นิโคตนิ ในบหุร่ีเป็นสารท่ีก่อให้เกิดการเสพติด นอกจากนีย้งัไม่มีจําเลยบริษัทบหุร่ีอ่ืน ท่ี
ไม่ใช่ Liggett และ PM ได้ยอมรับว่านิโคตินในควนับหุร่ีเป็นสารเสพติด Liggett เป็นจําเลย
เดียวท่ียอมรับต่อสาธารณะ  จําเลยปกปิดและเก็บข้อมูลงานวิจัย และหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี
แสดงว่า นิโคติน คือ สารเสพติด  จําเลยจงใจปิดบงัข้อมลูว่า การสบูบหุร่ีคือการได้รับสาร
นิโคตินซึ่งเป็นยาเสพติด ในการทบทวนและสงัเคราะห์ข้อมลูรายงานนายแพทย์ใหญ่และ
การตรวจสอบของรัฐสภาจํานวนมากท่ีมีอยู่ทัง้หมดเก่ียวกับนิโคติน ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ปี ค.ศ.
1964 ถึง 1985 จําเลยกลับสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพ่ือตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับสาร
นิโคตนิของฝ่ายวิชาการ ในช่วง10 ปีท่ีผา่นมา 

วันท่ี 9 เมษายน ค.ศ.1980 บันทึกความเข้าใจจากเอกสารภายในของสถาบัน
ยาสบู (Tobacco Institute) เปิดเผยการยอมรับโดยสมาชิกของบริษัทว่า “นิโคติน คือ สาร
เสพติด” เหตผุลท่ีสองของจําเลยท่ีปฏิเสธเร่ืองการเสพติดคือการหลีกเล่ียงกฎระเบียบ
ภายใต้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration) 

4) ระดับสารนิโคตนิ 
ผู้พิพากษา เคสเลอร์ กล่าวถึง หลกัฐานของจําเลยท่ีสามารถควบคุมระดบัของ

นิโคตินในบุหร่ีซึ่งทําให้มั่นใจว่า  ผู้สบูบุหร่ีเสพติดและยงัคงเสพติดต่อเน่ืองไปอีก ขณะท่ี
จําเลยปฏิเสธตอ่สาธารณชนวา่พวกเขาไม่สามารถจดัการหรือควบคมุระดบัของนิโคตินได้ 
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จําเลยออกแบบบุหร่ีท่ีสามารถควบคุมระดบัของนิโคตินได้อย่างแม่นยําเพ่ือให้
ปริมาณนิโคตินท่ีเพียงพอต่อการเกิดการเสพติดและสนบัสนนุการเสพติด ในขณะเดียวกนั
จําเลยได้ปกปิดงานวิจัยจํานวนมากของเขาในเร่ืองนิโคติน และปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง
ตอ่เน่ืองในเร่ืองความพยายามท่ีจะควบคมุระดบัของสารนิโคติน 

ในช่วงต้น ค.ศ. 1970 คณะกรรมาธิการการค้าในระดับสหพันธรัฐ (Federal 
Trade Commission: FTC) พฒันาเคร่ืองมือวดัระดบัของทาร์และระดบัของนิโคตินได้  แต่
การวดัของ FTC ยงัไม่แม่นยําและละเอียดพอในการวดัปริมาณนิโคตินและทาร์ บริษัทบหุร่ี 
เข้าใจถึงความซบัซ้อนและควบคมุสารนิโคติน และความเป็นจริงบุหร่ีท่ีวางขายในตลาดมี
สารนิโคตินมากกว่านิโคตินท่ีสามารถวดัได้โดย FTC ซึ่งมั่นใจได้ว่าระดบัของนิโคติน
เพียงพอตอ่การเกิดการเสพติดและสนบัสนนุการเสพติด (The Verdict Is in  Finding from 
United States v. PM 91) กลา่วคือ 

1. ทศวรรษท่ีผ่านมา จําเลยยอมรับว่าการควบคุมการจัดส่งสารนิโคติน จะ
ก่อให้เกิดการเสพติดและสนบัสนนุการเสพติด ซึ่งจําเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความสําเร็จใน
เชิงพาณิชย์ 

ก. จําเลยยอมรับว่า จําเป็นต้องตรวจสอบระดบั “ขัน้ต่ํา” และ “เหมาะสม” 
ในการจดัส่งสารนิโคตินเพ่ือให้พอเพียงต่อความพึงพอใจของผู้สบูบหุร่ีเอกสารภายในของ
จําเลยแสดงให้เห็นวา่ ความรู้เร่ืองคณุสมบตัเิภสชัวิทยา และธรรมชาติของสารเสพติด พวก
เขามีเทคนิคทางกายภาพและเคมีภัณฑ์ท่ีสามารถจัดส่งสารนิโคตินท่ีสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้ สูบบุหร่ีได้อย่างแม่นยํา และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเสพติดอย่าง
ต่อเน่ืองในรายงานการวิจัยของพวกเขา มีการศึกษาและบันทึกถึงเง่ือนไขท่ีต่างกัน เพ่ือ
อธิบายหรือระบคุณุสมบตัขิองสารนิโคตนิซึง่เป็นท่ีพงึประสงค์ในการสบูบหุร่ี 

ข. จําเลยยอมรับมานานแล้วว่าการควบคมุอตัราสว่นระหว่างนิโคตินกบัทาร์
จะช่วยให้พวกเขาจดัสง่นิโคตนิในระดบัท่ีต่ําสดุและระดบัท่ีเหมาะสม 

ค. จําเลยเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างการสง่นิโคตินและการขายบหุร่ีเพ่ือให้
ผู้สบูบหุร่ียงัคงสบูตอ่ไป 

2. การวิจยัของจําเลย พฒันาและใช้ประโยชน์จากการออกแบบต่างๆ และวิธีการ
ควบคุมสารนิโคตินเพ่ือให้แน่ใจว่าการสูบบุหร่ีทัง้หมดสามารถส่งมอบปริมาณของสาร
นิโคตนิท่ีเพียงพอเพ่ือการสร้างและการสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ืองในการเสพติด 
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การควบคมุทางกายภาพและทางเคมีมาใช้ในการปรุงแตง่ยาสบูและฟิลเลอร์ การ
ปรับคา่ PH ในควนัและแอมโมเนีย จําเลยได้เปล่ียนรูปแบบทางเคมีของสารนิโคตินในควนั
บหุร่ี วตัถปุระสงค์ของการปรับปรุงคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนนิโคตินและเพิ่ม
ความเร็วในการดดูซมึสารนิโคตนิ 

3. จําเลยให้ถ้อยคําอนัเป็นเท็จและทําให้เข้าใจผิดเก่ียวกบัการควบคมุนิโคตินและ
การจัดส่งสินค้าของพวกเขาในปี ค.ศ.1994 รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดคณะกรรมการ
พิจารณาเปิดเผยเก่ียวกับการเสพติดจากการสูบบุหร่ี การออกแบบบุหร่ีและการจัดการ
นิโคตนิของอตุสหกรรมยาสบู  

บทสรุปคือ ก่อนการให้ถ้อยคําต่อสภาคองเกรส กลุ่มบริษัทบุหร่ีท่ีเป็นจําเลย
ปฏิเสธตอ่สาธารณชนอย่างชดัแจ้งหลายครัง้ ในส่ือสิ่งพิมพ์ระดบัชาติ และทางโทรทศัน์ว่า 
นิโคตนิไม่ก่อให้เกิดการเสพตดิ และพวกเขาไม่ได้จดัการ เปล่ียนแปลง หรือควบคมุปริมาณ
สารนิโคตินท่ีมีอยู่ในบุหร่ีในการผลิต  จําเลยอ้างถึงความพยายามท่ีจะทดลองและวิจัย
ควบคุมและจัดส่งระดับของสารนิโคติน เพ่ือให้ผู้ สูบบุหร่ีได้รับระดับของสารนิโคตินท่ี
เพียงพอตอ่การเสพตดิและสนบัสนนุการเสพติดอยา่งตอ่เน่ือง 

หลกัฐานท่ีแสดงความจริงอย่างดีในผลการวิจยัเหล่านีว้่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
จําเลยปฏิเสธว่าพวกเขาจัดการสารนิโคตินในบุหร่ีเพ่ือก่อให้เกิดการเสพติดและเพ่ือเพิ่ม
การตดิยาเสพตดิและการพึง่พาของผู้สบูบหุร่ี การปฏิเสธของจําเลยเหลา่นีเ้ป็นความเท็จ 

5) บุหร่ีรสอ่อน 
การทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีท่ีมีนิโคตินหรือทาร์ในปริมาณน้อยมาเป็น

เวลานานหลายสิบปีแล้วว่า บุหร่ีรสอ่อนมิได้เป็นประโยชน์แก่สขุภาพของผู้สบูแต่อย่างใด 
เม่ือเปรียบเทียบกับบุหร่ีทั่วไป จําเลยยังทราบดีว่า ผู้สูบทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สขุภาพจากการสบูบหุร่ี ดงันัน้บริษัท PM (จําเลย) จงึใช้ประเด็นนีม้าใช้ในการทําธุรกิจบหุร่ี
กลุม่นี ้โดยอ้างวา่บหุร่ีท่ีมีนิโคตนิหรือทาร์ในปริมาณน้อย มีผลเสียตอ่สขุภาพน้อยกว่า หรือ
ทําให้เลิกสูบง่ายกว่า จนทําให้จําเลยประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจบุหร่ีกลุ่มนี ้
นอกจากนี  ้จําเลยยังคัดค้านการเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบสารในควันบุหร่ีของ
หน่วยงาน FTC (Federal Trade Commission) ของสหรัฐอเมริกา ซึง่จะมีผลตอ่การคิด
คํานวณค่าชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากสารทาร์และนิโคตินท่ีผู้สบูได้รับ  ผลจากการ
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หลอกลวงของจําเลยนีเ้อง ทําให้บริษัทสามารถจําหน่ายบุหร่ีมีนิโคตินหรือทาร์ในปริมาณ
น้อยเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก  

ในช่วงปี ค.ศ. 2003 ถึง 2004 กลุ่มผู้ ถือหุ้น Altria เครือข่ายธุรกิจของจําเลยได้
เสนอให้มีการแจ้งข้อมูลแสดงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการสูบบุหร่ีชนิด ‘light and 
ultra-light’ เพราะทําให้ผู้ สูบหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นบุหร่ีท่ีมีนิโคตินหรือทาร์ใน
ปริมาณน้อย อยา่งไรก็ตาม ข้อเสนอนีถ้กูคดัค้านจากมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นของ Altria 

6) การทาํการตลาดต่อเดก็และเยาวชน 
สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การพบพยานหลกัฐานท่ีชดัเจนว่า บริษัท PM จําเลยในคดีนีไ้ด้

จดักิจกรรมการตลาดต่อกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายต่ํุากว่า 21 ปี อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ทศวรรษท่ี 
1950 จนถึงปัจจบุนั มีการให้ข้อมลูท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง 

ข้อมลูค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์บหุร่ีของ PM 
เพิ่มสงูขึน้ในช่วงหลายสบิปีท่ีผา่นมา แม้วา่ PM จะปฏิเสธเร่ืองนีต้ลอดมาก็ตาม โดยอ้างว่า 
งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีท่ีบริษัทใช้ในการทําตลาด มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ลกูค้ามีความภกัดีตอ่ย่ีห้อ (brand loyalty) ของบริษัทเท่านัน้ เช่น การ
จัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน (Youth Smoking 
Prevention Programs) ศาลพบพยานหลกัฐานว่า PM จําเลยได้ใช้เงินดงักลา่วในการชกั
จูงให้กลุ่มเยาวชนมาเป็นลูกค้าหรือนักสูบหน้าใหม่ และเพ่ือให้เกิดลูกค้ารายใหม่แทน
ลกูค้าหรือผู้สบูบร่ีุรายเดมิท่ีเสียชีวิตลง หรือผู้ ท่ีสามารถเลกิสบูบหุร่ีได้ 

7) ควันบุหร่ีมือสอง 
บริษัทบุหร่ีปฏิเสธมาโดยตลอด แต่ในท่ีสุดก็ยอมรับว่า ควันบุหร่ีมือสอง 

(Secondhand Smoke: SHS) หรือควนับุหร่ีท่ีกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Tobacco Smoke: ETS) นัน้เป็นอนัตรายต่อผู้ ไม่สบูบหุร่ีจริง หลงัจากมีรายงานจาก
สํานักงานนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาเร่ืองการสูบบุหร่ีและสุขภาพปี ค.ศ.1964 
นักวิชาการด้านสขุภาพก็มีความกังวลเร่ืองผลต่อสุขภาพของควันบุหร่ีมือสอง แต่ก็ไม่มี
การศกึษา จนกระทัง่ปี ค.ศ.1986 ถึงได้มีข้อสรุปเร่ืองนี ้

1) ช่วงกลางทศวรรษ 1970s เร่ิมมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงถึงความเสี่ยง
ต่อสขุภาพจากการสมัผสัควนับหุร่ีมือสอง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุก็ออกมาเตือนถึงภยัและ
ความเสี่ยงตอ่สขุภาพของทัง้เด็กและผู้ใหญ่ ด้วยความกลวัว่ารัฐบาลจะออกกฎคมุเข้มการ
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สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ซึ่งจะทําให้การยอมรับการสูบบุหร่ีในสงัคมลดลง บริษัทบุหร่ีจึง
เผชิญกบัภาวะคกุคามครัง้ใหญ่ตอ่รายได้และผลกําไรของพวกเขา 

2) นกัวิชาการด้านสาธารณสขุมีฉนัทามติว่า ควนับหุร่ีมือสองทําให้เกิดโรคในผู้ ไม่
สูบบุหร่ี ฝ่ายจําเลยคือ บริษัทบุหร่ีก็รู้ดีว่าในควันบุหร่ีมือสองมีสารก่อมะเร็งและสาร
อนัตรายอ่ืนๆ อยู่เป็นจํานวนมากและตระหนกัดีว่างานวิจยัโดยฝ่ายสขุภาพท่ีพบว่า ควนั
บหุร่ีมือสองทําให้เกิดโรคเป็นหลกัฐานสําคญัท่ีชีช้ดัถึงความเป็นอนัตรายของควนับหุร่ีมือ
สองและทําให้พวกเขาตกอยู่ในฐานะลําบาก ยิ่งไปกว่านัน้งานวิจัยท่ีบริษัทบุหร่ีให้ทุน
ศกึษาวิจยัเองก็ยืนยนัผลเช่นเดียวกันคือควนับหุร่ีมือสอง เป็นปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพของผู้
ไม่สบูบหุร่ี 

3) ความเคล่ือนไหวภายในกลุ่มอตุสาหกรรมยาสบูเร่ิมกงัวลว่าหลกัฐานเก่ียวกับ
ควนับุหร่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีมากขึน้เร่ือยๆ ได้ส่งผลคกุคามต่อธุรกิจบุหร่ีเป็นอย่าง
มากในงานประชุมประจําปี 1974 ของสถาบันยาสูบท่ีนิวยอร์ค ประธาน Horace 
Kornegay กล่าวถึงความเข้มงวดของการห้ามสบูบุหร่ีภายในอาคารว่า ไม่เพียงแต่จะ
กระทบยอดขายบหุร่ีเทา่นัน้ “แตอ่าจจะสง่ผลถึงการห้ามสบูบหุร่ีอยา่งสิน้เชิง” 

4) บริษัท BAT รู้ดีว่าประเด็นควนับหุร่ีกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้ไม่เพียงแตจ่ะทํา
ให้การห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะเข้มงวดมากขึน้เท่านัน้ แต่จะทําให้ลดจํานวนนกัสบูหน้า
ใหม่ด้วย  

5) ในปี ค.ศ. 1987 PM  ระบใุนแผนยทุธศาสตร์ถึงเร่ือง “การยอมรับทางสงัคม 
(Social acceptability)” ว่า “ฝ่ายรณรงค์(ต่อต้านการสบูบหุร่ี) ได้ใช้ประเด็นเร่ืองผลของ
ควนับหุร่ีกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเป็นอาวธุท่ีทรงพลงัในการตอ่สู้กบัอตุสาหกรรมยาสบู” 

6) ในปี ค.ศ. 1988 ประธานสถาบนัยาสบู (Tobacco Institute) กลา่วถึงความ
พยายามท่ีจะจดัการกับภาวะคกุคามจากประเด็นควนับหุร่ีมือสอง สถาบนัยาสบูจึงได้ตัง้
ศนูย์วิจยัคณุภาพอากาศในอาคาร (Center for Indoor Air Research: CIAR) ปี ค.ศ. 
1999  ศนูย์ CIAR ก็ถกูสัง่ปิดภายใน 45 วนั ตอ่มาต้นปี ค.ศ. 2000 PM ได้ตัง้โครงการ PM  
External Research Program (PM ERP) เพ่ือสานตอ่งานวิจยัจากศนูย์วิจยั CIAR ท่ี 

 ข้อสรุปชัดเจนว่าบริษัทบุหร่ีทัง้รู้และเป็นกังวลเร่ืองควันบุหร่ีมือสองมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1961 ซึง่ในปีนัน้นกัวิจยัของบริษัท  PM  นําเสนอผลงานวิจยัท่ีพบว่า 84% ของควนั
บหุร่ีนัน้คือ ควนัสายข้างเคียง (side stream) ท่ีเตม็ไปด้วยสารก่อมะเร็ง ซึง่คือควนัท่ีเกิดขึน้
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บทที่ 2 

 
อทิธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบายของรัฐ 

 
 

โดย นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 
 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. บหุร่ีกบัการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ 
2. บหุร่ีกบัการแทรกแซงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา 
3. บหุร่ีกบัการแทรกแซงทางการเมืองและกฎหมายในประเทศไทย 
4. การรับมาตรการของกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบู

องค์การอนามยัโลก  
 
 
 

1. บุหร่ีกับการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ 
ในช่วงทศวรรษ 1960 เม่ือประเด็นของการสูบบุหร่ีและสุขภาพถูกนําเสนอ นัก

เศรษฐศาสตร์ต่างก็หันไปให้ความสนใจในการส่งผลกระทบของมาตรการทางนโยบาย
สาธารณะต่างๆ ท่ีมีต่อปริมาณการจําหน่ายยาสบู เช่น การโฆษณา และการห้ามสบูบุหร่ี 
รวมทัง้การขึน้ภาษีสรรพสามิตยาสบู งานของ Tollison, Bass, Leu และ Hamilton เป็น
แนวทางรูปแบบของการศึกษาประเภทนี  ้และส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างมากถึง
ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อปริมาณการ
จําหน่ายยาสบู ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนัผู้ เช่ียวชาญในด้านวิชาชีพสขุภาพตา่งๆ ได้มีสว่น
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ร่วมเป็นอย่างมากในการให้กรอบแนวคิดเก่ียวกับบทบาทท่ีเหมาะสมของนโยบาย
สาธารณะในการลดการสบูบุหร่ี ผลงานของ Viscusi และ Warner เป็นตวัอย่างท่ีมีอยู่
มากมาย 

สําหรับนโยบายทางธุรกิจ (business policy) ซึง่อตุสาหกรรมยาสบูพฒันาในการ
ตอบโต้มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ได้มีการเขียนถึงการ “การกระจาย (diversification)” 
ของบริษัทยาสบูท่ีเกิดขึน้ในระยะกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา Biggadike ได้ศกึษากลยทุธ์นีอ้ย่าง
กว้างขวางแต่ผลงานคลาสสิกของหวัข้อนีคื้อผลงานของ Miles ช่ือ Coffin, Nails and 
Corporate Strategies ซึ่งมีการสาธยาย (elaborate) อย่างละเอียดลกึซึง้ถึงวิธีการท่ี
อุตสาหกรรมยาสูบใช้การ ‘กระจาย’(diversification) เป็นกลยุทธ์เพ่ือการอยู่รอด
อุตสาหกรรมยาสูบมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองท่ี
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  แนวคิดของ Richard 
McGowan มีความแตกตา่งจากการศกึษาอ่ืนๆ ดงันี ้(Richard McGowan, 1995) 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสาธารณะ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมยาสูบท่ีผ่านมา เน้นไปท่ีกระบวนการทางธุรกิจ หรือกระบวนการ
สาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทัง้สองอย่างพร้อมๆ กัน ในการตรวจสอบความ
เก่ียวพนัของทัง้สองกระบวนการพร้อมๆ กนัจะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างลกึซึง้ของปัญหา
ท่ีสลบัซบัซ้อนท่ีเผชิญหน้าผู้ กําหนดนโยบายทัง้ภาครัฐและภาคธุรกิจ 

2. การศกึษาท่ีผ่านมา เน้นไปท่ีบทบาทของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การควบคุมกํากับอุตสาหกรรมยาสูบ แต่ในระยะหลงันี ้นโยบายสาธารณะส่วนใหญ่มา
จากรัฐบาลของรัฐต่างๆ  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมากสําหรับอตุสาหกรรมยาสบู แต่
เร่ิมจะเกิดขึน้กบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ (empirical analysis) มาตรการนโยบายสาธารณะ
ตา่งๆ  เก่ียวกบัปริมาณการจําหน่ายในระดบัรัฐ (state) จะทําให้เกิดความเข้าใจท่ีดีขึน้ของ
บทบาทของรัฐในการพิจารณาความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของกรอบแนวคิดนโยบาย
สาธารณะในระดบัรัฐบาลของรัฐ 

3. ความแตกต่างจากการศกึษาท่ีผ่านมา ในมิติของนโยบายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรมยาสบูมีสองประเด็นตอ่ไปนีคื้อ 
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ก. แสดงให้เห็นถึงนโยบายการกระจาย (diversification) ได้พฒันาจาก
มุมมองทาง  ‘ประวัติศาสตร์ ’ และ  ‘ความสําเร็จ ’ ของนโยบายนี ้
นอกจากนีจ้ะนําเสนอกรณีศกึษาของความหมาย ‘ความสําเร็จ’ สําหรับ
กลยุทธ์ในการกระจายธุรกิจท่ีได้ เปล่ียนแปลงในเวลาเดียวกับ
วิวฒันาการของอตุสาหกรรมยาสบู 

ข. รายละเอียดการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงของ
บริษัทยาสูบด้านนโยบายราคา เพ่ือตอบโต้มาตรการการขึน้ภาษี
สรรพสามิตยาสบู 

4. การศึกษาถึงการวางกรอบแนวคิดของรัฐต่างๆ ในการใช้ภาษีสรรพสามิต
ยาสบูเป็นแหลง่รายได้ของรัฐ มิติแรก รัฐจะได้รับผลกระทบย้อนกลบัแบบ Laffer (reverse 
Laffer effect) ซึ่งหมายถึงเม่ืออตัราภาษีสรรพสามิตยาสบูเพิ่มขึน้รัฐจะมีรายได้ลดลง
หรือไม่?  มิติท่ีสอง รัฐต่างๆ จะแข่งกนัเพ่ือรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสบูหรือไม่?  มี
ประเดน็ตา่งๆ ท่ีน่าสนใจท่ีผู้ กําหนดนโยบายสาธารณะจะต้องพิจารณาในการกําหนดอตัรา
ท่ีเหมาะสมสําหรับภาษีสรรพสามิตยาสบู 
 
2. บุหร่ีกับการแทรกแซงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา 

ปฐมบทของข้อโต้แย้งระหว่างอตุสาหกรรมยาสบู-รัฐบาล (Richard McGowan, 
1995) 

อุตสาหกรรมยาสูบจะเป็นกรณีศึกษาท่ีใช้เป็นบรรทัดฐาน ไม่เพียงแต่โมเดล
สําหรับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและรัฐบาล แต่เป็นฐานข้อมูลยอดจําหน่าย
สําหรับตรวจสอบผลจากนโยบายของรัฐตอ่ยอดจําหน่ายยาสบู 

อตุสาหกรรมยาสบูมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ราบร่ืนกับรัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมา และมี
ข้อมูลมากมายท่ีจะต้องวิเคราะห์การพัฒนาโมเดลต่างๆ เพ่ือศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบ 
และผลจากการวิเคราะห์ในการใช้โมเดลต่างๆ สามารถนํามาปรับใช้เพ่ือวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ราบร่ืนระหว่างภาครัฐและภาคอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์ยา และการพนนั 

นอกจากนีว้ิวฒันาการของอตุสาหกรรมยาสบูและประวตัิศาสตร์ของอตุสาหกรรม
จะได้นํามาเสนอเพ่ือให้เห็นภาพว่ามี 3 ยคุของการควบคมุกํากบัจากภาครัฐ สองยคุแรกมี
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ลักษณะของการควบคุมจากรัฐบาลกลาง ในขณะท่ียุคท่ีสามผู้ ควบคุมกํากับดูแลเป็น
ภาครัฐระดบัรัฐและระดบัท้องถ่ิน การนําเสนอโมเดล ‘ยุค’ ทัง้สามจะได้เน้นจุดเช่ือมโยง
ของยุคต่อมา กระแสกดดนัท่ีมีต่ออุตสาหกรรมยาสูบ เพิ่มความรุนแรงและพลงัอํานาจ
โดยรวม (cumulative power) 

การนําเสนอโมเดลท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างนโยบายธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
โดยใช้โมเดล ‘3 ยคุ’ เป็นจดุพืน้ฐานของการอ้างอิง ซึง่โมเดลนีจ้ะบรูณาการแนวคิดผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียของ Freeman (Freeman’s stakeholder concept 1984) ในการอธิบายถึง
กลุม่ตา่งๆ ซึง่มีความสนใจในกระบวนการของนโยบายสาธารณะ และใช้โมเดลของ Porter 
ในการแสดงถึงกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการนโยบายทางธุรกิจ ปัจจัยร่วมของ
โมเดลนีจ้ะเป็นจดุเช่ือมของ ‘ระบบ’ ซึง่นําเสนอโดย Preston และ Post (1975) เอกลกัษณ์
ของโมเดลเช่ือมโยง (Convergence Model) คือการบรูณาการการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสีย การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และการวิเคราะห์นโยบายธุรกิจ โมเดลใดก็ตามท่ี
คาดหวงัจะอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างอุตสาหกรรมยาสบูและรัฐบาล จะต้องสามารถ
แสดงให้ไม่เพียงแต่กลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั (stakeholder analysis) อย่างไร 
แต่ความสนใจของกลุ่มต่างๆ เก่ียวข้องกับประเด็นการบริโภคยาสบูเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาอย่างไร (public policy analysis) และผลกระทบท่ีมีตอ่อตุสาหกรรมยาสบูการ
รวมการวิเคราะห์แบบต่างๆ สามารถทําให้โมเดลเช่ือมโยงนีทํ้าให้มองเห็น ‘ระยะ’(stages) 
ตา่งๆ ของการพฒันาซึง่อตุสาหกรรมยาสบูเปล่ียนแปลงตลอดประวตัิศาสตร์ท่ีไม่ราบร่ืน 

เม่ือใช้ ‘โมเดลเช่ือมโยง’ เป็นฐานในการมองความสมัพนัธ์ระหว่างอุตสาหกรรม
ยาสบูและรัฐบาลวา่เป็นอยา่งไร จะมีการอภิปรายถึงแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ  (hypothesis) ซึง่
ได้มาจากโมเดลนี ้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เหล่านีจ้ะทดสอบประสิทธิผลของกฎระเบียบต่างๆ 
ท่ีรัฐบาลใช้ในการควบคมุกํากบัอตุสาหกรรมยาสบู ประเด็นท่ีน่าสนใจมากท่ีสดุคือผลของ
กฎระเบียบท่ีมีต่อยอดจําหน่ายยาสบูและผลท่ีมีต่อนโยบายราคาของบริษัทยาสบู กรอบ
แนวคิดทฤษฎีชุดแรกจะทดสอบประสิทธิผลของมาตรการต่อไปนีท่ี้มีผลต่อการจําหน่าย
ยาสบู: การห้ามโฆษณายาสบูทางโทรทศัน์และวิทยโุดยรัฐบาลกลาง การห้ามสบูบหุร่ีในท่ี
สาธารณะ และการขึน้ภาษีสรรพสามิตยาสูบต่างๆ  กรอบแนวคิดทฤษฎีชุดท่ีสองจะ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายราคาของบริษัทยาสบูและการบงัคบัใช้กฎหมายขึน้
ภาษีสรรพสามิตยาสบู  
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ในขณะท่ีมีการศกึษาในอดีตเก่ียวกบัประเด็นเหลา่นีมี้ 2 ปัจจยัซึง่ทําให้การศกึษา
ชิน้นีแ้ตกต่างไปจากการศึกษาท่ีแล้วๆ มา ปัจจยัแรกคือ ข้อมลูยอดจําหน่ายยาสบูจะเป็น
ข้อมลูรายเดือนสําหรับทัง้ 50 รัฐ จากปี ค.ศ. 1987 ถึง 1994 ในการศกึษาท่ีผ่านมาเป็นการ
ใช้ข้อมูลระดับชาติเพ่ือนําข้อสรุปมาเสนอเก่ียวกับประสิทธิผลของมาตรการนโยบาย
สาธารณะต่างๆ  อย่างไรก็ตามภาษีสรรพสามิตยาสูบในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราท่ี
แตกตา่งกนัในแตล่ะรัฐจงึเป็นการยากท่ีจะบ่งบอกว่าปัจจยัใดท่ีมีผลตอ่ยอดจําหน่ายยาสบู
เม่ือมาตรการตา่งๆ ถกูนํามาใช้พร้อมกนั 

เอกลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของงานวิจัยชิน้นีคื้อระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในการทดสอบ
ข้อมลูเป็นช่วงระยะเวลาท่ีตอ่เน่ือง งานวิจยัท่ีผ่านมาใช้โมเดลทางการวดัเชิงเศรษฐศาสตร์
(econometric models) บนพืน้ฐานของข้อมลูระดบัชาติเพ่ือพิจารณาผลงานของมาตรการ
ตา่งๆ ทางนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกบัยอดจําหน่ายยาสบู 

ในการศึกษาวิจัยชิน้นี  ้การวิ เคราะห์ตามระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองจะใช้  auto 
regressive integrated moving average –ARIMA) ซึ่งจะดีกว่าการใช้การวิเคราะห์
ทางการวดัเชิงเศรษฐศาสตร์ (econometric analysis) แบบเดิมๆ  2 ประเด็น ความ
ได้เปรียบประเด็นแรกเก่ียวข้องกับรูปแบบและปริมาณของข้อมูล ข้อมลูในการวิจยันีเ้ป็น
ข้อมลูฤดกูาลโดยมีจุดสงูสดุของฤดกูาลขาย 2 จุด ในเดือนมิถนุายน (วนัพ่อ: Father’s 
Day) และเดือนธันวาคม (วนัคริสต์มาส) ดงันัน้การวิเคราะห์โดย ARIMA จึงมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากถกูออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูตามฤดกูาลระยะ
ยาว 

เหตุผลท่ีดีอีกอย่างหนึ่งท่ีเหมาะกับการใช้ ARIMA คือนักวิจัยมีโอกาสเลือก
รูปแบบโมเดลท่ีใช้การแทรกแซง (intervention) ได้หลายรูปแบบ ในขณะท่ีโมเดลทางการ
วดัเชิงเศรษฐศาสตร์ (econometric modeling) สามารถใช้รูปแบบการแทรกแซงได้ครัง้ละ 
1 รูปแบบ คือทีละขัน้ (step function) แตก่ารวิเคราะห์การแทรกแซงแบบ ARIMA อย่าง
น้อยการแทรกแซง 3 รูปแบบสามารถนํามาทดสอบโมเดลได้พร้อมกนั การใช้การวิเคราะห์
การแทรกแซงแบบ ARIMA นกัวิจยัไม่เพียงแตส่ามารถทดสอบปรากฏการณ์ตา่งๆ ท่ีเป็นไป
ได้แต่จะสามารถพิจารณาอย่างแม่นยําว่ามาตรการใดทางนโยบายสาธารณะมีผลต่อ
ยอดขาย หรือราคาของยาสบู 
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การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดจากมาตรการทางนโยบายสาธารณะระลอกท่ีสองของ
กฎระเบียบ (การห้ามโฆษณาและการห้ามสบูบหุร่ี) ท่ีมีผลตอ่ยอดจําหน่ายยาสบู เม่ือมล
รัฐตา่งๆ มีกฎหมายควบคมุยาสบูและอตัราภาษีสรรพสามิตท่ีแตกตา่งและหลากหลาย จึง
จําเป็นท่ีจะต้องมีเหตผุลท่ีดีในการเลือกมลรัฐบางแห่งเพ่ือนํามาเป็นกรณีศึกษา Richard 
McGowan เลือกท่ีจะใช้ 2 เกณฑ์ในการจําแนกมลรัฐเพ่ือเป็นกรณีศกึษา 

1. จํานวนกฎหมายท่ีควบคมุการบริโภคยาสบู และ 
2. ระดบัของภาษีสรรพสามิตยาสบูในรัฐนัน้ๆ  

เกณฑ์ทัง้สองนีจ้ะถกูจําแนกเป็น 3 สว่น (ต่ํา ปานกลาง และสงู) ดงันัน้ตารางท่ีใช้
จะเป็น 9 สว่น (3 x 3) เพ่ือจะได้ดสูว่นผสมของกลยทุธ์ตา่งๆ ในการดําเนินการโดยมลรัฐ 

 ประสิทธิผลของมาตรการหลักทางนโยบายสาธารณะในยุคท่ี 3 คือ ภาษี
สรรพสามิตยาสบู และเปรียบเทียบความแตกตา่งของการควบคมุ กํากบั นโยบาย ระหว่าง
ยคุท่ี 2 และยคุท่ี 3 นอกจากนีจ้ะเปรียบเทียบผลของการขึน้ภาษีสรรพสามิตยาสบูรูปแบบ
ตา่งๆ ต่อยอดจําหน่ายยาสบู เป็นการทดสอบแนวคิด (hypothesis) ของ Jeffrey Harn’s 
(1987) ท่ีบ่งชีว้่าอุตสาหกรรมยาสูบใช้การขึน้ภาษีสรรพสามิตยาสูบเป็นข้ออ้างท่ีจะขึน้
ราคาให้สงูกวา่ท่ีควรจะเป็น 

มีบทหนึ่งท่ีจะเน้นมมุมองของการคลงัสาธารณะ เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตยาสบู
เป็นแหล่งรายได้สําคญัสําหรับรัฐบาลระดบัมลรัฐ และเน่ืองจากภาษีสรรพสามิตยาสบูใช้
เป็นเคร่ืองมือในการลดการบริโภคยาสูบ ดังนัน้ผู้ กําหนดนโยบายสาธารณะจะต้อง
พิจารณาว่าระดบัภาษีสรรพสามิตยาสบูท่ีเหมาะสมควรจะเป็นเท่าใด ผู้บริโภคจะต้องยอม
แลกเงินรายได้จากภาษีกบัประเด็นความห่วงใยด้านสขุภาพหรือไม่ ซึ่งจะมีเนือ้หาของการ
ตรวจสอบวา่ Laffer effect มีอยูจ่ริงหรือไม่สําหรับภาษีสรรพสามิตยาสบู พดูอีกนยัหนึ่งคือ 
รายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบจะลดลงหรือไม่ถ้าหากอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ
เพิ่มขึน้สูงเพียงพอท่ีจะลดปริมาณการบริโภคยาสูบ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างมลรัฐต่างๆ ในการกําหนดอตัราภาษีสรรพสามิตยาสบู มีการแข่งกนั
ระหว่างมลรัฐตา่งๆ ในความพยายามท่ีจะดงึดดูผู้สบูบหุร่ีให้มาซือ้บหุร่ีในรัฐของตนหรือไม่ 
มลรัฐใกล้เคียงจะมีความจงูใจในการลดอตัราภาษีสรรพสามิตยาสบูเพ่ือดงึดดูนกัสบูและ
รายได้ทางภาษีจากรัฐเพ่ือนบ้านท่ีมีอัตราภาษีสรรพสามิตยาสบูท่ีสงูกว่าหรือไม่ กลยทุธ์
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ดงักล่าวให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่มลรัฐใกล้เคียงท่ี ‘จู่โจม’ หรือไม่? (Richard McGowan 
1995) 
 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศสหรัฐอเมริกาดําเนินการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมยาสบูทัว่โลกมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็วเช่นกนั หลายประเทศพบกบัปัญหาว่าจะทําอย่างไรกบับริษัทยาสบูท่ีเคยเป็นของ
รัฐ ประเด็นต่างๆ ท่ีหลากหลายจะได้รับการอภิปรายทัง้ทางบวกและทางลบเก่ียวกับ
ประเทศเหลา่นี ้กรณีศกึษาท่ีน่าสนใจคือบริษัทยาสบู Tabacalera ของประเทศสเปน การท่ี
รัฐบาลสเปนตดัสินใจขายหุ้นในองค์กรดงักล่าวให้กับเอกชน (แปรรูปเป็นบริษัทเอกชน) 
เป็นกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กบัอตุสาหกรรมยาสบูทัว่โลกจากการท่ี
รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงและมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมยาสบู  

ส่วนสุดท้ายของบทนีมี้เนือ้หาของข้อเสนอแนะและการคาดการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมยาสูบทัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก จะมีประโยชน์ต่อนักวิจัย ผู้
กําหนดนโยบายทัง้ในภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ผู้ สังเกตการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลและภาคธุรกิจ  

อุตสาหกรรมยาสูบเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากและในหลายประเทศ
สามารถซือ้เสียงนักการเมืองได้ทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอํานาจ
ตดัสินใจและสัง่การ (ตวัอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1976 ในทวีปอเมริกาใต้ Securities and 
Exchange Commission Report รายงานว่าในช่วงทศวรรษท่ี 1970 บริษัทฟิลิป มอร์ริส 
และอาร์เจเรย์โนลด์ ได้ “จ่ายเงินอันน่าสงสยั” จํานวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่
ข้าราชการใน 7 ประเทศเพ่ือให้ได้สทิธิพิเศษในฐานการผลิตของตน) 
 
3. บุหร่ีกับการแทรกแซงทางการเมืองและกฎหมายในประเทศไทย 

การแทรกแซงทางการเมืองและกระบวนการเสนอกฎหมาย (Maneuvering to 
hijack the legislative process) อตุสาหกรรมยาสบูมกัจะสร้างความสมัพนัธ์หรือล็อบบี ้
นกัการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือผู้ มีอํานาจตดัสินใจในรัฐบาล รวมถึงการสร้างอิทธิพลต่อ
กระบวนการทางการเมือง ซึง่มีกระบวนการออกกฎหมายมีความลา่ช้าหรือมีข้อบกพร่อง 

การแทรกแซงกระบวนการเสนอร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วงปี 
พ.ศ. 2534-2535 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึง 2535 ได้เกิดกฎหมายสําคญั 2 ฉบบัคือ 
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ร่างพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบู  พ.ศ.  .... และร่างพระราชบญัญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี  พ.ศ.  .... โดยก่อนหน้านีป้ระเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคมุยาสบูท่ีเป็นมาตรการทางภาษีเท่านัน้คือ พระราชบญัญัติยาสบู  พ.ศ. 2509แต่ยงั
ไม่มีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะบุหร่ี และยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ีเหมือนในต่างประเทศและยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์การ
ควบคมุการบริโภคยาสบูระดบัชาตแิตอ่ยา่งใด (ไพศาล ลิม้สถิตย์ 2556) 

ก่อนปี พ.ศ.2532 การโฆษณาบุหร่ียงัไม่มีกฎหมายห้ามแต่อย่างใด จนกระทัง่มี
การออกคําสัง่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ี 2/2532 เร่ืองห้ามการโฆษณาในทกุส่ือ
โฆษณา และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกประกาศให้บหุร่ีเป็นสินค้าควบคมุฉลาก
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 106 ตอนท่ี 25 ลงวนัท่ี
10 กุมภาพันธ์ 2532) นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ในขณะท่ีดํารงตําแหน่งเป็นรอง
ปลดักระทรวงสาธารณสขุได้คิดริเร่ิมท่ีจะร่างกฎหมายควบคมุบหุร่ีและกฎหมายคุ้มครองผู้
ไม่สบูบหุร่ีท่ีจดัประชมุเป็นครัง้แรกในเดือนเมษายน 2532 และได้เสนอให้ท่ีประชมุแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการด้านกฎหมายขึน้ (หทยั ชิตานนท์ 2551) ในรายงานนีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะ
เหตุการณ์สําคัญและกรณีการแทรกแซงของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติ ท่ีพยายามเข้ามามี
บทบาทในการคดัค้านการยกร่าง พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบูพ.ศ.  .... ดงันี ้(ไพศาล 
ลิม้สถิตย์ 2556) 

เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่าง
พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบู  พ.ศ.  .... ท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่ง
ขณะนัน้มี นายชวน หลีกภยั เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ โดยก่อนหน้านัน้ใน
เดือนเดียวกัน รัฐบาลได้พิจารณาท่ีจะเปิดตลาดบุหร่ีต่างประเทศ ตามกระแสการกดดนั
ของบริษัทบหุร่ีสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐ และคําตดัสินขององค์คณะของแกตต์ดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ดงันัน้ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ และ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ โดยการ
แนะนําของปลดักระทรวงพาณิชย์ในขณะนัน้ ได้ขอต่อรองให้รัฐบาลไทย ออกกฎหมายใน
การควบคมุการบริโภคยาสบู และคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบหุร่ี รวมทัง้การจดัตัง้สํานกังาน
ควบคมุการบริโภคยาสบู ในกระทรวงสาธารณสขุ (ชชูยั ศภุวงศ์ และคณะ 2542: 31)
เหตุการณ์การเมืองสําคัญในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนัน้ท่ีให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูคือ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 
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2534 เกิดเหตุการณ์รัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 
เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจมีส่วนทําให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู  พ.ศ.  
.... ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหยดุชะงกัไป (ไพศาล ลิม้สถิตย์ 2556) 

ด้วยเหตนีุ ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์) 
จึงได้ออกคําสัง่กระทรวงสาธารณสขุท่ี 227/2534 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.ท่ี
เก่ียวข้องกบับหุร่ีและสขุภาพ โดยมี นายแพทย์หทยั เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ท่ีเป็นผู้ แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพสามิต ผู้ แทนกระทรวง
สาธารณสขุ ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายแพทย์ประกิต 
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล  เป็นต้น ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเร่ืองการ
ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะ 6 และยืนยนัถึงเหตผุลความจําเป็นในการมีกฎหมายฉบบันี ้

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6 ได้เร่ิมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  พ.ศ.  .... เป็นครัง้แรกในวันท่ี 12 กันยายน 2534 ในช่วงเวลานี  ้เร่ิมปรากฏ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัความพยายามแทรกแซงกระบวนการร่างกฎหมายของบริษัทบุหร่ีข้าม
ชาต ิเช่น 

- ผู้แทนของบริษัท BAT ประจําประเทศไทย ระบวุตัถปุระสงค์ 3 ประการในการ
เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีในสมยันัน้มีเนือ้หาดงันี ้(หทยั ชิตานนท์, 2551: 17-18) 

1) เพ่ือหารือกับตวัแทนรัฐบาลท่ีรับผิดชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  พ.ศ.  .... เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มบริษัทบุหร่ีข้ามชาติจะมีสิทธิเข้าร่วม
กระบวนการยกร่างกฎหมายฉบับนีโ้ดยเฉพาะในประเด็นการแจ้งส่วนประกอบของบุหร่ี
หรือผลติภณัฑ์ยาสบู (Ingredients issue) วา่จะใช้วิธีการใดในการบญัญตัเิป็นกฎหมาย 

2) เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่รัฐบาลว่า กลุม่บริษัทบหุร่ีข้ามชาติจะปฏิบตัิตาม
กฎหมายเร่ืองการห้ามโฆษณา 

3) เพ่ือแสดงความกงัวลว่า ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และ
กรมศุลกากรท่ีเร่ิมควบคุมบุหร่ี อาจทําให้ทัศนคติเชิงลบของประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ.
ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู อนัจะส่งผลทําให้มีการลกัลอบนําบุหร่ีเถ่ือนเข้าประเทศไทยเพิ่ม
มากขึน้ และทําให้รัฐไม่สามารถจดัเก็บภาษีได้ 
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- ตวัแทนบริษัทบุหร่ีข้ามชาติได้เข้าพบรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง
ปฏิบตัริาชการแทนเลขาธิการ ฯ ท่ีเดนิทางไปตา่งประเทศ  

กลุม่บริษัทบหุร่ีข้ามชาตกิลุม่นีไ้ด้ทําจดหมายเป็นทางการสง่ถึงรองนายกรัฐมนตรี
ท่านหนึ่งหลายครัง้ เช่นจดหมายลงวนัท่ี 10 ตลุาคม 2534 มีเนือ้หาเป็นจดหมายขอบคณุ 
ท่ีได้ให้โอกาสกลุม่อตุสาหกรรมผู้ นําเข้าบหุร่ีเข้าพบเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2534 และกล่าว
เน้นยํา้เร่ืองความร่วมมือระหวา่งผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยาสบูกบัรัฐบาล โดยเฉพาะ
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู ฯ 

ในประเด็นการกําหนดระดบัสารทาร์ (Tar) และนิโคติน (Nicotine) ในบหุร่ีของ
รัฐบาลโดยลําพัง รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการทําตลาดของบริษัทท่ีถูกกล่าวหาว่าไม่
เหมาะสมจดหมายลงวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2534 มีเนือ้หาอ้างข้อมลูความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลกบัอตุสาหกรรมยาสบู ในเร่ืองการกําหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองระดบัสารทาร์และนิโคติน
ในบหุร่ี เช่น ฮ่องกง สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น  และเสนอแนะเร่ืองการเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตบหุร่ีมี
สว่นร่วมในการเฝ้าระวงัระดบัสารทาร์และนิโคตินในบหุร่ีร่วมกบัรัฐบาลไทย เช่น การจดัตัง้
ห้องแลบ็ตรวจสอบ การฝึกอบรมบคุลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐการวางแผนเร่ืองการจดัซือ้
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีใช้ทดสอบตา่ง ๆ 

จดหมายลงวันท่ี  22 ตุลาคมพ.ศ. 2534 ระบุถึงประเด็นหลักเกณฑ์เร่ือง
สว่นประกอบของบหุร่ี และการทดสอบระดบัสารทาร์และนิโคตินท่ีเกิดจากการเผาไหม้บหุร่ี 
อีกทัง้ยังกล่าวอ้างว่าส่วนประกอบของบุหร่ีถือเป็นความลับทางการค้าของผู้ ผลิตบุหร่ี 
แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศจะกําหนดให้แจ้งข้อมลูดงักล่าวก็ตามต่อมาวนัท่ี 20 ธันวาคม 
พ.ศ.2534 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนงัสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
สง่ร่าง  พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู ฯ ท่ีพิจารณาเสร็จแล้ว ซึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุทําหนงัสือถึงเลขาธิการ ครม. ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2535 เร่ืองเห็นชอบ
ร่างพระราชบญัญัตินีต้ามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จ เหตกุารณ์นีทํ้าให้
กลุ่มบริษัทบหุร่ีทําหนงัสือถึงรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือคดัค้านเนือ้หาของร่างกฎหมายนีว้่ามี
ข้อเสียหลายประการ 

มีการวิเคราะห์มุมมองของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติในการสร้างความสมัพนัธ์กับรอง
นายกรัฐมนตรีทา่นหนึง่วา่เป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุ เพ่ือท่ีจะให้เกิดการเจรจาพดูคยุ
กบัตวัแทนรัฐบาลในประเด็นการกําหนดสว่นประกอบของบหุร่ี กลุม่บริษัทบหุร่ีมองว่า รอง
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นายกรัฐมนตรีท่านนีเ้ป็นพันธมิตรสําคัญในการคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสบูฯ (MacKenzie R et al, 2004) 

 
4. การรับมาตรการของกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ  

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)  
ในหนงัสือเลม่นี ้ผู้ เขียนจะใช้คําเรียกสัน้ๆ วา่ กรอบอนสุญัญาฯ  

4.1 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  

กรอบอนุสญัญาฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการกําหนดสนธิสญัญาระหว่างประเทศ
เป็นความตกลงทางกฎหมายระดบันานาชาติ ท่ีลงนามร่วมกนัระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
เป็นลายลกัษณ์อักษรเพ่ือจัดการเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างเป็นระบบ กรอบอนุสญัญาฯ จะ
กําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบโดยทั่วไป ได้แก่ จัดให้มีมาตรการระดับชาติเพ่ือแก้ไขปัญหา 
รวมทัง้การจดัการศกึษา ฝึกอบรม สร้างการรับรู้ของสาธารณชน ความร่วมมือในงานวิจยั 
การรายงานและการช่วยเหลือทางการเงิน กรอบอนสุญัญาฯ จดัเป็นสนธิสญัญาระหว่าง
ประเทศด้านสขุภาพฉบับแรกขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง
ประชากรโลกให้ปลอดภยัจากผลร้ายของการบริโภคยาสบูและการสดูดมควนัยาสบูกล่าว
ได้วา่กรอบอนสุญัญาฯ  นีเ้ป็นกลไกทางกฎหมายระหวา่งประเทศตา่งๆ  ในการสกดักัน้มิให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสู่ประเทศกําลังพัฒนาและ
หยดุยัง้การเสียชีวิตจากการสบูบหุร่ี (World Health Organization 2005)   

 ในทศวรรษ 1990s การระบาดของยาสบูนบัเป็นปัญหาใหญ่ทางสขุภาพเพราะ
เป็นสาเหตอุนัดบัหนึง่ของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อตัราท่ีสงูขึน้ของการสบูบหุร่ีทัว่โลกมี
ผลทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างน้อย 3.5 ล้านคนในปี ค.ศ. 1998 และได้มีการคาดหมายใน
เวลานัน้ว่าจะเป็นสาเหตกุารเสียชีวิตอย่างน้อย 10 ล้านคนต่อปีภายในปี ค.ศ. 2030 ถ้า
หากไม่มีการควบคมุ และร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตจํานวนนีเ้กิดขึน้ในประเทศท่ีกําลงั
พฒันา (Resolution WHA 52.18. WHO 1999) 
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 ความพยายามในอดีตท่ีผ่านมาในการควบคุมการระบาดของยาสบูทั่วโลกไม่มี
ประสิทธิผลเน่ืองจากอุตสาหกรรมยาสบูข้ามชาติมีแรงจูงใจจากผลกําไรมหาศาลในการ
ผลิตและการค้ายาสบู ผนวกกบัการเป็นสารเสพติดของนิโคติน การระบาดจึงแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วจากประเทศท่ีพฒันาแล้วไปยงัประเทศท่ีกําลงัพฒันา โลกาภิวตัน์ทําให้ความ
พยายามของแต่ละประเทศในการควบคุมยาสูบอ่อนแอลง วิธีการแบบเดิมๆ ของ
สาธารณสุขในการลดการบริโภคยาสูบไม่สามารถสู้ ได้กับพลงัอํานาจของอุตสาหกรรม
ยาสบู การเข้าถึงในระดบันานาชาต ิและทรัพยากรมหาศาล 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 1948 ธรรมนญูขององค์การอนามยัโลกให้อํานาจแก่
สมชัชาสขุภาพโลก (World Health Assembly) ในการวางมาตรฐานกําหนดนโยบายและ
ความตกลงตา่งๆ – มาตรา 19 (Constitution of the World Health Organization. WHO 
2006) องค์การอนามยัโลกไม่เคยใช้อํานาจในการกําหนดสนธิสญัญาระหว่างประเทศมา
ก่อนหน้านี ้แตก่ารแพร่ระบาดของยาสบูเป็นความท้าทายทางด้านสาธารณสขุอย่างรุนแรง 
ซึ่งจําเป็นจะต้องมีมาตรการท่ีสร้างสรรค์และมีประสิทธภาพ แนวคิดของการใช้อํานาจ
ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกในการจัดทํามาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใน
ระดบันานาชาติ เกิดขึน้ครัง้แรกในรายงานของคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญองค์การอนามยั
โลกด้านการควบคมุการสบูบหุร่ี (World Health Organization, 1979) โดยมี Sir George 
Godber แห่งสหราชอาณาจกัรเป็นประธาน Dr. Nigel Gray แห่งออสเตรเลีย เป็นผู้
รวบรวมสรุปรายงาน และ Dr. Roberto Masironi จากแผนกโรคหวัใจและหลอดเลือดของ
องค์การอนามัยโลก ทําหน้าท่ีเป็นเลขาธิการ โดยรายงานนีเ้สนอให้ใช้มาตรา 19 ของ
ธรรมนญูองค์การอนามยัโลก ในการควบคมุการแพร่ระบาดของผลิตภณัฑ์ยาสบู แนวคิดนี ้
ถกูนําไปศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการกําหนดกรอบกฎหมายนานาชาติสําหรับ
การควบคมุยาสบูโดยศาสตราจารย์ V.S. Mihajlov จากอดีตสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 
1989 (Mihajlov VS, 1989) 

 ในปีค.ศ. 1993 ทนายความและศาสตราจารย์ทางด้านนิติศาสตร์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา Dr. Ruth Roemer เร่ิมการรณรงค์เพ่ือการสนบัสนุนแนวทางสําหรับ
กฎหมายนานาชาติในการควบคมุยาสบูสําหรับประชาคมโลก (Roemer R, Taylor AL, 
Lariviere J, 2005) เธอได้เสนอแนวทางการใช้กฎหมายนานาชาติเพ่ือควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบูแก่หน่วยควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก ซึ่งในขณะนัน้ Neil Collishaw จาก 
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Health Canada เป็นหวัหน้าหน่วย และเม่ือได้ศกึษาแนวทางจึงได้เชิญ Dr. Allyn Taylor 
ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมงานของ Dr. Roemer มาร่างเอกสารเบือ้งต้นสําหรับการศึกษาความ
เป็นไปได้ (Collishaw N. 2008) และ Dr. Taylor ได้ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
ให้แก่องค์การอนามยัโลกตลอดระยะเวลาการเจรจาของกรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู 
บคุคลอ่ืนๆ ท่ีเป็นผู้สนบัสนนุสําคญัมีหลายท่านรวมทัง้ Dr. Judith Mackay ซึ่งเป็นท่ี
ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกและมีตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการของหน่วยงานท่ีปรึกษา
เอเชียสําหรับการควบคมุยาสบู (Mackay J.  2003) Dr. Derek Yach ซึง่เป็นประธานของ
การประชมุการควบคมุการบริโภคยาสบูทวีปแอฟริกาปี ค.ศ. 1993 

 ในเดือนตลุาคมปี ค.ศ. 1994 มีการประชุมบุหร่ีโลก ครัง้ท่ี 9 (Ninth World 
Conference on Tobacco or Health) ท่ีกรุงปารีส Dr. Mackay นําเสนอร่างมติท่ีร่างโดย
เธอและ Dr. Roemer เรียกร้องให้รัฐบาลของแตล่ะประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ 
และองค์การอนามัยโลก “…..ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือการประชุมนานาชาติด้านการ
ควบคมุยาสบูเพ่ือการรับเป็นมติโดยองค์การสหประชาชาติ….” ร่างมตินัน้ผ่านโดยได้รับ
การสนับสนุนอย่างกว้างขวางทัง้จากภาครัฐ และหน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐ (non-
governmental organizations) ผู้แทนจากแคนาดาท่ีร่วมในการประชมุบหุร่ีโลกครัง้ท่ี 9 ท่ี
กรุงปารีส แจ้งข่าวแก่ Dr. Jean Lariviere ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาอาวโุสด้านการแพทย์ของ 
Health Canada และเป็นผู้แทนจากแคนาดาในการประชุมสมัชชาสขุภาพโลก ของ
องค์การอนามยัโลก และได้ดําเนินการ่วมกบั Collishaw ระหว่างปี ค.ศ. 1995-1996 เพ่ือ
พัฒนากรอบอนุสญัญานานาชาติด้านการควบคุมยาสูบ เพ่ือนําไปสู่นโยบายอย่างเป็น
ทางการขององค์การอนามยัโลก (Lariviere J. 2008) 

 ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1996 ท่ีประชุมสมชัชาโลกรับร่างมติ WHA49.17 
(World Health Oraganization 1996) ครัง้นีน้บัเป็นครัง้แรกท่ีองค์การอนามยัโลกใช้
อํานาจท่ีมีอยูใ่นการใช้กฎหมายนานาชาติเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ด้านสาธารณสขุ และเป็น
ครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ท่ีองค์การอนามยัโลกหาทางเปล่ียนแปลงกฎต่างๆเพ่ือพิจารณา
วา่จะควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูอยา่งไร 

4.2 กระบวนการร่างกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
 การประชุมวางแผนครัง้แรกสําหรับสนธิสญัญานีจ้ัดท่ีเมือง Halifax ประเทศ

แคนาดาในเดือนมิถนุายน ปีค.ศ. 1997 (World Health Organization, 1997) ในปี ค.ศ. 
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1998 องค์การอนามยัโลกโดย Dr. Gro Harlem Brundtland ผู้ อํานวยการใหญ่องค์การ
อนามัยโลก ซึ่งเพิ่ งได้รับการเลือกตัง้ ประกาศนโยบายว่าการควบคุมยาสูบเป็น
ความสําคัญอันดบัแรก และจัดตัง้โครงการพิเศษ ‘ปลอดบุหร่ีเชิงรุก’(Tobacco Free 
Initiative: TFI) ภายใต้การนําของ Dr. Derek Yachผู้สนบัสนนุการใช้กฎหมายนานาชาติ
เพ่ือการควบคุมยาสูบ แพทย์หญิง Gro Harlem Brundtland คุ้นเคยกับการจัดทํา
สนธิสัญญาเพราะเคยร่วมดําเนินการจัดทําสนธิสัญญาต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะ
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของประเทศนอร์เวย์ ดงันัน้เธอจึงสนบัสนนุการท่ีองค์การอนามยัโลก
ดําเนินการให้มีกรอบอนุสัญญานานาชาติในการควบคุมยาสูบ  มูลนิ ธิองค์การ
สหประชาชาติ (The United Nations Foundation) และกองทนุสหประชาชาติเพ่ือความ
เป็นหุ้นสว่นนานาชาติ (United Nations Fund for International Partnerships) สนบัสนนุ
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือสนับสนุนงานของโครงการ ‘ปลอดบุหร่ีเชิงรุก’(David AM, 
Milroy T, 2005)เงินสนับสนุนเหล่านีส้ร้างความเช่ือมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนทาง
การเมือง และสร้างพืน้ฐานสําหรับโครงสร้างภายในองค์กรท่ีจําเป็นสําหรับการเตรียมการ
ประชมุกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบู 

 การจัดตัง้โครงการ ‘ปลอดบุหร่ีเชิงรุก’ เป็นกิจกรรมระดบัโลก ผู้ อํานวยการใหญ่
องค์การอนามัยโลกได้ดําเนินการอย่างชัดเจน ให้ผู้ อํานวยการองค์การอนามัยโลกใน
ภมิูภาคต่างๆ จดัตัง้ทีม ‘ปลอดบหุร่ีเชิงรุก’ในสํานกังานขององค์การอนามยัโลกในแต่ละ
ภมิูภาค และจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอในการสนบัสนนุประเทศสมาชิกองค์การอนามยั
โลกเพ่ือดําเนินการจัดทําสนธิสัญญา การชีแ้นะทางส่ือสารมวลชน และการรณรงค์
การตลาดเพ่ือสงัคม เป็นการเน้นยํา้ว่าการแพร่ระบาดของยาสบูเป็นความสําคญัลําดบัต้น
ขององค์การอนามยัโลกเพ่ือให้รัฐบาลประเทศต่างๆ รวมทัง้ภาคประชาสงัคม ให้ตระหนกั
ถึงความจําเป็นเร่งดว่นในการประสานงานระดบัโลกเพ่ือควบคมุยาสบู ในเดือนธันวาคมปี
ค.ศ. 1998 โครงการ ‘ปลอดบุหร่ีเชิงรุก’ จดัการประชุมเตรียมการครัง้ท่ีสองอุปถัมภ์โดย
รัฐบาล บริทิช โคลมัเบีย และสนับสนุนโดย Health Canada เพ่ือพฒันาเสริมสร้าง
ศกัยภาพสถาบนัในการเตรียมการจดัทําสนธิสญัญา คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านนโยบาย
และกลยทุธ์ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิทยากรเก่ียวกบัการกําหนดกฎ ระเบียบ เพ่ือ
ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบู ประกอบไปด้วยผู้ เช่ียวชาญการควบคมุยาสบู ได้รับการแต่งตัง้
เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนํา และสนบัสนนุการดําเนินงานของโครงการ ‘ปลอดบหุร่ีเชิงรุก’ 
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 ผู้ อํานวยการใหญ่องค์การอนามยัโลก Dr. Brundtland แถลงว่า การพฒันากรอบ
อนสุญัญานานาชาติจะครอบคลมุประเด็นสําคญัตา่งๆ ของการควบคมุยาสบูโดยไม่มีเขต
แดนระหว่างประเทศเป็นอปุสรรค เช่น การผสมผสานภาษีต่างๆ สําหรับผลิตภณัฑ์ยาสบู 
การลักลอบบุหร่ีเพ่ือหนีภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอดภาษี การโฆษณาและการเป็นผู้
อปุถมัภ์รายการ การค้านานาชาติ การออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑ์และคําเตือนสขุภาพ และ
การกระจายผลติภณัฑ์ทางเกษตรกรรม (Brundtland GH.  1998) 

 ความมุ่งมั่นของผู้ อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกในการควบคุมยาสูบ 
แพร่กระจายออกจากองค์การอนามัยโลกไปยังระบบขององค์การสหประชาชาต ิ
คณะกรรมการปฏิบตัิงานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานด้านการควบคมุยาสบูขององค์การ
สหประชาชาติถกูจดัตัง้ขึน้โดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1999 เพ่ือ
ประสานงานด้านการควบคมุยาสบูระหวา่งหน่วยงานตา่งๆขององค์การสหประชาชาติ และ
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเป็นจุดศูนย์กลางของหน่วยงานตัง้แต่คณะกรรมการการค้า
ระหว่างประเทศ (UNCTAD) จนถึงองค์การอนามยัโลกรวมทัง้หมด 17 หน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาต ิและอีก 2 หน่วยงานภายนอก (United Nations Taskforce, 1999) 

 คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนีเ้ป็นกลไกสําคญัในการประสานความร่วมมือด้าน
การควบคมุยาสบู และเช่ือมโยงประเดน็ตา่งๆ ระหว่างยาสบูและความยากจน ถึงการได้รับ
ควนับหุร่ีมือสอง พนัธมิตรหน่วยงานต่างๆนอกเหนือจากสขุภาพ เช่น องค์การอาหารและ
เกษตรกรรม (Food and Agriculture Organization: FAO) ขององค์การสหประชาชาต ิ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International LaborOrganization: ILO) กองทนุสําหรับ
เด็ก (United Nations Children’s Fund – UNICEF) และธนาคารโลก ให้ความมัน่ใจว่า
ประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบจะถูกกล่าวถึง การศึกษาวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ของการควบคมุยาสบู สนับสนุน ส่งเสริมหลกัฐานด้านมาตรการท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของต้นทุน เอกสารเร่ือง ควบคุมการแพร่ระบาด มีผลสําคัญต่อการเจรจา
สนธิสญัญาโดยให้เหตผุลข้อโต้แย้งท่ีทําให้มัน่ใจด้านเศรษฐศาสตร์ถึงประสิทธิผลของการ
ควบคมุยาสบู (Jha P, 1999) 

 องค์การอนามัยโลกมองหาพนัธมิตรอ่ืนๆ เช่น ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรคแห่ง
สหรัฐอเมริกา (US CDC) และสมาคมสาธารณสขุแห่งแคนาดา เพ่ือจดัตัง้ระบบตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการควบคมุยาสบู โครงการสํารวจการบริโภคยาสบูในเยาวชนระดบัโลก 
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(The Global Youth Tobacco Survey: GYTS) เป็นระบบแรกท่ีเกิดขึน้และเป็นเสาหลกั
ของระบบการเฝ้าระวงัการควบคมุยาสบูระดบัโลก (Global Tobacco Surveillance 
System: GTSS) (Global Tobacco Surveillance System, 2009) 

 ในการยอมรับบทบาทสําคญัของประชาสงัคม ซึ่งเป็นจุดเปล่ียนในการควบคุม
ยาสูบ โครงการ ‘ปลอดบุหร่ีเชิงรุก’ ขององค์การอนามัยโลก เร่ิมติดต่อพูดคุยกับองค์กร
สาธารณะท่ีไม่ใช่ของรัฐ (NGO’s) ซึ่งนําไปสู่การจดัตัง้ ‘เครือข่ายพนัธมิตรสําหรับกรอบ
อนสุญัญา’ (Framework Convention Alliance) ในเดือนตลุาคมปี ค.ศ. 1998 (Wilkenfeld 
J.  2005) องค์กรสาธารณะท่ีไม่ใช่ของรัฐท่ีเป็นองค์กรบุกเบิกในการทํางานด้านการ
ควบคุมยาสูบ เช่น องค์กรความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจนานาชาติ (Corporate 
Accountability International) ซึ่งเดิมใช้ช่ือ INFACT และองค์กรการรวมตวัขององค์กร
นานาชาติท่ีไม่ใช่ของรัฐต่อต้านยาสบู (International Non-governmental Coalition 
against Tobacco) เร่ิมเข้ามามีความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการกบัองค์การอนามยัโลกใน
ช่วงเวลานี  ้งบประมาณส่วนใหญ่มาจากมูลนิธิสหประชาชาติ (United Nations 
Foundation) และกองทนุสหประชาชาติ (United Nations Fund for International 
Partnerships) สําหรับพนัธมิตรนานาชาติเป็นช่องทางไปสูก่ารให้ทนุสําหรับการเสริมสร้าง
ศกัยภาพความสามารถแก่องค์กรสาธารณะท่ีไม่ใช่ของรัฐ (David AM.  2005) 

ในปี ค.ศ. 1998 การฟ้องร้องอตุสาหกรรมยาสบูโดยสมาคมอยัการ (Association 
of Attorneys General) ในประเทศสหรัฐอเมริกาสง่ผลให้มีการตกลงยอมความ (Master 
Settlement Agreement) ซึง่ทําให้เอกสารภายในของอตุสาหกรรมยาสบูถกูบงัคบัโดยศาล
ให้เปิดเผยต่อสาธารณะถึงความฉ้อฉลและหลอกลวงของอุตสาหกรรมยาสูบ หลักฐาน
ต่างๆจากเอกสารภายในเหล่านีเ้น้นให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการประสานงานร่วมมือกัน
แบบองค์รวมในระดบัโลกเพ่ือป้องกันการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสบูในการเจรจา
กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ เอกสารภายในเหล่านีถู้กนํามาวิ เคราะห์โดย
คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก ซึ่งแต่งตัง้โดย Dr. Brundtland ในปีค.ศ. 1999 
โดยมีประธานคือ Dr. Thomas Zeltner ผู้ อํานวยการของสํานกังานสาธารณสขุ รัฐบาล
กลางของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คณะกรรมการชุดนี สื้บสวนการแทรกแซงของ
อตุสาหกรรมยาสบูในการทํางานขององค์การอนามยัโลกด้านการควบคมุยาสบู (Zeltner 
T. 2000) Dr. Zeltner บ่งชีว้่าความพยายามของอตุสาหกรรมยาสบูในการขดัขวางการ
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ดําเนินงานขององค์การอนามัยโลกเป็นแผนงานท่ีใหญ่  กว้างขวาง สลับซับซ้อน 
งบประมาณมหาศาล และปกปิดเป็นความลบั อตุสาหกรรมยาสบูมององค์การอนามยัโลก
เป็นศตรูหมายเลขหนึ่ง และวางแผนกลยุทธ์ระดบัโลกเพ่ือทําให้องค์การอนามัยโลกไม่มี
ความน่าเช่ือถือ เพ่ือขดัขวางการดําเนินการขององค์การอนามยัโลก 

 ในการประชมุครัง้ท่ี 52 ของสมชัชาสขุภาพโลกในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1999 
มีการจดัตัง้คณะทํางานเพ่ือจดัเตรียมร่างสนธิสญัญา และคณะกรรมการการเจรจาระหว่าง
รัฐบาล (Intergovernmental Negotiating Body: INB) เพ่ือร่างและเจรจากรอบอนสุญัญา
และระเบียบการ ดําเนินการ (protocols) ท่ีเก่ียวข้อง รายงานโดย LukJoossens จาก
ประเทศเบลเย่ียมซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การอนามยัโลก ถกูนํามาใช้เป็นเอกสารทาง
เทคนิคสําหรับการประชุมคณะทํางาน Dr. Kimmo Leppo จากประเทศฟินแลนด์ เป็น
ประธานการประชมุคณะทํางาน 2 ชดุซึง่ได้ร่างเอกสารและถกูนํามาใช้เป็นพืน้ฐานในการ
เจรจา Dr. Margaret Chan จากประเทศจีน ผู้ อํานวยการใหญ่องค์การอนามยัโลกคน
ปัจจบุนั และ Dr. Vera Luiza da Costa e Silva จากประเทศบราซิล ทําหน้าท่ีเป็นรอง
ประธาน 

 ในเวลานัน้องค์ประกอบท่ีสําคญัตา่งๆ เพ่ือความสําเร็จของกรอบอนสุญัญาการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู พร้อมท่ีจะดําเนินการ – ผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญัและมี
ความมุ่งมั่น ส่วนประกอบโครงสร้าง องค์กร และการเสริมสร้างศักยภาพ หน่วยงานท่ี
หลากหลาย พันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ  หลักฐานท่ีเพิ่มมากขึน้ในการต่อสู้ กับ
อุตสาหกรรมยาสบูอย่างมีประสิทธิผล มีระบบติดตามความก้าวหน้าและกลยุทธ์สําหรับ
การชีแ้นะส่ือ และการตลาดเพ่ือสงัคม ในท่ีสดุการเร่ิมงานท่ีจะพฒันาสนธิสญัญาได้มาถึง 

4.3 การดาํเนินการเจรจากรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 ระหว่างเดือนตลุาคม ค.ศ.1999 และเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2000 คณะทํางานทาง
เทคนิคระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental technical working group) ผลิตร่างเอกสาร
เก่ียวกับประเด็นต่างๆของกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO 
framework convention on tobacco control, 1999 & 2000) 
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 ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 2000 การประชมุสมชัชาสขุภาพโลกครัง้ท่ี 53 ลงติรับ
ร่างเอกสาร และในมติ WHA 53.16 อนมุตัิให้ INB เร่ิมดําเนินการเจรจากรอบอนสุญัญา
การควบคมุการบริโภคยาสบู (Resolution WHA 53.16, WHO 2000.) การเจรจากรอบ
อนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูใช้เวลา 2 ปีคร่ึง การเจรจาครัง้แรกของ INB จดัขึน้
ในเดือนตลุาคม ค.ศ. 2000 และการเจรจาครัง้ท่ี 6 ของ INB จบลงเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 
2003 Dr. Kimmo Leppo กลา่วว่ากรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูเป็นเสา
หลกัในประวตัิศาสตร์ของสาธารณสขุนานาชาติ เป็นกลไกรูปแบบใหม่สําหรับแก้ไขปัญหา
ของประชาคมโลก ซึง่รัฐบาลแตล่ะประเทศไม่สามารถตอ่สู้ ด้วยตนเองแตผู่้ เดียว 

 ก่อนจะเร่ิมการประชมุ INB ครัง้แรกนัน้มีการทําประชาพิจารณ์เก่ียวกบัประเด็น
ตา่งๆในร่างกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูมากกว่า 160 องค์กรผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียในการควบคมุการบริโภคยาสบู รวมทัง้ชมุชนสาธารณสขุ อตุสาหกรรมยาสบูข้าม
ชาตแิละโรงงานยาสบูของรัฐบาลในประเทศตา่งๆ ให้ความคิดเห็นทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และด้วยวาจา ซึ่งทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูเหลา่นีไ้ด้ รวมทัง้สาธารณชนทัว่ไป (Public 
hearings on the WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO 2009) 

 บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโก กล่าวว่า ร่างกรอบอนุสญัญาการควบคุมการ
บริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก มีข้อบกพร่องและไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้…..บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก มีกรอบของหลกัการซึง่ไม่จําเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ 
ในการบังคบัใช้ แต่เปิดโอกาสให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีอิสระเสรีในการพัฒนา
นโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับบริบทของแตล่ะประเทศ และมีระบบตรวจสอบท่ีจําเป็นเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ อตุสาหกรรมยาสบูจะต้องรับผิดชอบตอ่การกระทําของบริษัท 

 ผู้แทนของสมาคมผู้ปลกูยาสบูนานาชาติกล่าวว่า ภมิูภาคท่ีปลกูยาสบูจะมีความ
หนาแน่นของการบริการ ทัง้สาธารณะและเอกชน อาทิ สุขภาพ การศึกษา การค้า 
ธนาคาร…..ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในภาพรวมการลดการเพาะปลูกใบยาสูบจากการ
บงัคบัใช้กฎหมายจะทําให้อตัราการวา่งงานเพิ่มขึน้และความยากจนตามมา 

 ผู้ แทนจากประเทศเคนยากล่าวว่า ภูมิภาคของเขาเปล่ียนไปเม่ือเกษตรกร
เปล่ียนไปปลกูยาสบูแทนพืชอ่ืนท่ีใช้แทนอาหารได้ แต่การปลกูยาสบูไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจ
และฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลกูยาสบูดีขึน้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ องค์การ
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สหประชาชาติ และองค์การอนามยัโลก ควรรับฟังเกษตรกรผู้ปลกูยาสบูผู้ ได้รับความทกุข์
ยากจากอตุสาหกรรมยาสบู 

 ผู้ แทนจากสมาคมผู้ บริโภคแห่งบังคลาเทศกล่าวว่า การโฆษณาบุหร่ีจาก
ต่างประเทศผ่านดาวเทียมมายงัรายการโทรทศัน์ในประเทศ และการลกัลอบบุหร่ีซึ่งเป็น
ธุรกิจใหญ่ บังคลาเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านีต้ามลําพังได้ ด้วยเหตุนีส้มาคม
ผู้บริโภคจึงสนบัสนนุกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูอย่างเต็มท่ีในการแก้ไข
ปัญหาข้ามชาติ (transnational issues) ในขณะท่ีเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็ง
ของรัฐบาล 

 เน่ืองจากการเจรจาจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจาก
กระทรวงอ่ืนๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลงั และเน่ืองจากความ
สลบัซบัซ้อนของการเจรจา ประธานในการประชมุจําเป็นจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเจรจากบัหลายๆกลุ่มในระดบันานาชาติ ดงันัน้ ตัง้แตก่ารประชมุ INB ครัง้ท่ี 1 จนถึง
การประชมุครัง้ท่ี 2 ของ Conference of Parties ประธานในท่ีประชุมแต่ละครัง้มี
ประสบการณ์เป็นนักการทูตมาก่อน ในการเจรจาสนธิสัญญานานาชาติมีความสําคัญ
อยา่งมากท่ีจะเช่ือมโยงเป้าหมายท่ีอยูต่รงข้ามกนั บางประเทศซึง่เป็นผู้ปลกูใบยาสบูอนัดบั
ต้นๆของโลก ต่อต้านการเจรจากรอบอนุสญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูเม่ือเร่ิมต้น
การเจรจา อยา่งไรก็ตามประเทศบราซิลเป็นทัง้ประเทศผู้ปลกูใบยาสบูท่ีสําคญัของโลกและ
เป็นประเทศผู้ นําในการควบคมุการบริโภคยาสบู ความเป็นผู้ นําของประเทศบราซิลในการ
เจรจาช่วยสร้างการเช่ือมโยงทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ ทัง้ประเทศผู้ปลกูยาสบู
และประเทศท่ีควบคุมยาสูบ ประสบการณ์นีเ้ป็นบทเรียนสําคญัซึ่งใช้เป็นกรณีศึกษาได้
สําหรับการเจรจาประเดน็ท่ีสลบัซบัซ้อนทางด้านสาธารณสขุในอนาคต 

 การประชมุ INB ครัง้ท่ี 6 และเป็นครัง้สดุท้าย (World Health Organization, 
2003) จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 17-28 กมุภาพนัธ์ปี ค.ศ. 2003 นบัเป็นเวลา 4 ปีท่ีมีการร่าง
กรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู ก่อนท่ีจะนําเสนอตอ่สมชัชาสขุภาพขององค์การอนามยั
โลก ในวนัท่ี 21 พฤษภาคมปี ค.ศ. 2003 การประชมุครัง้ท่ี 56 สมชัชาสขุภาพขององค์การ
อนามยัโลก ลงมติเป็นเอกฉันท์ในการรับร่างกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบู 
(Resolution WHA 56.1, WHO 2003) เป็นเวลา 8 ปี นบัจากการมีความพยายามเพ่ือ
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บุกเบิกในการโน้มน้าวองค์การอนามยัโลกให้ใช้แนวทางกฎการควบคมุการบริโภคยาสบู
ระดบันานาชาต ิจนได้มาซึง่สนธิสญัญาด้านสาธารณสขุฉบบัแรกสําหรับประชาคมโลก 

สําหรับช่วงระยะเวลาท่ีมีการเจรจาตอ่รองในการร่างกรอบอนสุญัญาฯดเูหมือนจะ
กระตุ้นประเทศต่างๆ ให้ดําเนินการควบคมุยาสบูไปในแนวทางของร่างกรอบอนสุญัญาฯ
ดงักลา่ว ซงึจะเห็นได้จากตวัอยา่งดงันี ้

 บราซิล – ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2000 รัฐบาลบราซิลได้ออกกฎหมายห้าม
โฆษณาผลติภณัฑ์ยาสบูทัง้ทางส่ือกระจายเสียงและส่ือสิ่งพิมพ์ รวมทัง้ห้ามโฆษณา ณ จดุ
ขาย และห้ามการเป็นผู้อปุถมัภ์รายการ ในปี ค.ศ. 2002 บราซิลสนบัสนนุคลินิกงดสบูบหุร่ี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทัง้โครงการท่ีต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์และโครงการท่ี
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม (Blanke DD, Da Costa e Silva VL, 2004) 

 แคนาดา – ในปี ค.ศ. 2000 แคนาดาเป็นผู้บกุเบิกการออกกฎหมายซึง่ใช้ภาพส่ีสี
คําเตือนสุขภาพ ใช้พืน้ท่ี 50% ทัง้ด้านหน้าและด้านหลังของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ในปี
ค.ศ.2002 มณฑล Saskatchewan ออกกฎหมายห้ามแสดงผลิตภณัฑ์ยาสบูในร้านค้า
ตา่งๆ ซึง่มณฑล Manitoba ได้ออกกฎหมายดงักลา่วในปี ค.ศ. 2004  

 อียิปต์ – ในปี ค.ศ. 2002 กฎหมายห้ามสบูบหุร่ีปี ค.ศ. 1981 ได้รับการแก้ไขดงันี ้
1. คําเตือนบนซองบหุร่ีจะต้องมีพืน้ท่ี 1 ใน 3 ด้านหน้าของซองบหุร่ี 
2. ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อสิ่งพิมพ์ 
ภาพยนตร์ วิทย ุโทรทศัน์    ฯลฯ 
3. ห้ามแจกจ่ายผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นรางวลัหรือของขวญั 
4. ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสบูแก่ผู้ มีอายนุ้อยกวา่ 18 ปี 

นอร์เวย์– วนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 2003 รัฐสภานอร์เวย์ออกกฎหมายห้ามสบูบหุร่ี
อย่างสิน้เชิงในร้านอาหาร ร้านกาแฟ บาร์ ผบั สถานดิสโก้และสถานบริการอ่ืนๆ ซึ่งเสิร์ฟ
อาหารและเคร่ืองด่ืม นบัเป็นประเทศแรกของโลกท่ีออกกฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในบาร์ 

 เกาหลี – ในปี ค.ศ.2002 เพิ่มอตัราภาษียาสบูและใช้ 3% ของภาษีนัน้ (ประมาณ 
17 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) สําหรับศนูย์การพฒันาการส่งเสริมสขุภาพ ภายใต้สถาบนั
เกาหลีเพ่ือสขุภาพและสงัคม (Korean Institute for Health and Social Affairs) กองทนุนี ้
ใช้ทํากิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและประกนัสขุภาพ (World Health Organization-
Western Pacific Regional Office, 2004) 
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 แอฟริกาใต้ – ในปี ค.ศ. 1999 รัฐสภาแอฟริกาใต้เพิ่มความเข้มงวดให้กฎหมาย
ของปี ค.ศ. 1993 และมีผลบงัคบัใช้ปี ค.ศ. 2001 ห้ามการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูอย่าง
สิน้เชิง การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถัมภ์รายการ ห้ามแจกจ่ายผลิตภณัฑ์ยาสบู
เป็นรางวลัเพ่ือกระตุ้นให้ซือ้ยาสบู (Blanke DD, Da Costa e Silva VL, 2004 ) 

 ไทย – พระราชบัญญัติสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
2544 กําหนดให้มีการจัดตัง้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้
งบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสรุาและยาสบู เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการกิจกรรมตา่งๆ
ด้านการส่งเสริมสขุภาพ การควบคมุยาสบู และการสร้างเครือข่าย (Thailand tobacco 
control country profile. 2008) 

 การเจรจาความตกลงกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นการ
ยกระดบัปัญหาการควบคมุยาสบูให้เป็นประเด็นการเมืองด้านสขุภาพของประชาคมโลก 
นอกจากนีย้งัสร้างความตระหนักและแสวงหาทางแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผู้
กําหนดนโยบาย และเป็นผลทําให้เกิดความตกลงระดบัโลกในการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
การเจรจาความตกลงกรอบอนุสัญญาฯเปรียบเสมือน ‘มหาวิทยาลัยเปิดสําหรับการ
ควบคมุยาสบู’ อีกทัง้เป็นช่องทางและโอกาสสําหรับการเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ชุมชน
สาธารณสุขในการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การอนามัยโลกใช้โอกาส
ดงักล่าวในการจัดและสนับสนุนการเสริมสร้างศกัยภาพเชิงรุก ทัง้ในระดบัภูมิภาค และ
ระดบัชาติ คู่ขนานกับการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือสร้างความตระหนกัเก่ียวกับความตก
ลงกรอบอนสุญัญาฯ แนวทางดงักล่าวทัง้สองเป็นการวางรากฐานสําหรับการดําเนินการ
ตามกรอบอนสุญัญาฯท่ีมีประสิทธิผลในระดบัชาติ ในขณะท่ีสร้างพลงัสนบัสนนุในการให้
สตัยาบรรณ องค์การอนามยัโลกจดัทําเอกสารกรอบชีแ้นะในการสร้างศกัยภาพ เช่น คู่มือ
สําหรับการควบคมุยาสบู (Da Costa e Silva VL, David AM, 2004) ข้อเสนอแนะทาง
นโยบายสําหรับประเด็นตา่งๆ เช่น การเลิกสบูบหุร่ี (World Health Organization, 2003)
และนโยบายสถานท่ีสาธารณะปลอดบหุร่ี (World Health Organization, 2003) 

 สําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนาทัง้หลาย การเจรจากรอบอนุสัญญาฯเป็น
กระบวนการขบัเคล่ือนเชิงสญัลกัษณ์ท่ีจะพดูถึงความเหล่ือมลํา้/ความไม่เท่าเทียมกนัทาง
สงัคมในด้านสาธารณสขุ เน่ืองจากภาระโรคท่ีมีสาเหตจุากการบริโภคยาสบูเพิ่มขึน้มากใน
ประเทศท่ีกําลงัพฒันา ดงันัน้ ประเทศเหลา่นีจ้งึฉวยโอกาสท่ีจะเจรจาเพ่ือปกป้องประชาชน
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จากโรคภยัท่ีมีสาเหตจุากยาสบู การเจรจากรอบอนสุญัญาฯ เปิดโอกาสให้ประเทศท่ีกําลงั
พฒันาเหล่านีร้วมพลงักนัในเวทีประชาคมโลก ประเทศในภมิูภาคตา่งๆ ทัง้ในแอฟริกา หมู่
เกาะแปซิฟิกตะวันตก ประเทศแถบเมดิเตอเรเนียนตะวันออก และประเทศแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ตา่งรวมกนัเป็นภาคีเครือขา่ยเพ่ือความเป็นปึกแผ่น 

 หลายประเทศท่ีมีขนาดเล็ก เป็นประเทศท่ียากจนและยังไม่พัฒนา มักจะถูก
มองข้ามในเวทีระดับนานาชาติกลับได้รับโอกาสในการเจรจากรอบอนุสัญญาฯเพราะ
นโยบาย ‘หนึ่งประเทศ หนึ่งเสียง’ นอกจากนีพ้ลงัในการเป็นพนัธมิตรและการมีส่วนร่วม
จากหลายภาคส่วนทําให้เกิดผลในทางบวกจากการประชุมเจรจาระหว่างรัฐบาล (INB) 
การมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทัง้ภาครัฐและภาคประชาสงัคม เปิดโอกาสสําหรับการ
แลกเปล่ียนความคิด มมุมอง ทศันคติ ซึ่งทําให้เกิดประสิทธิผลในการบรรลเุป้าหมายของ
การเจรจา ถึงแม้บางครัง้ทําให้เกิดความลา่ช้าอยูบ้่าง 

 แนวทางใหม่ของการดําเนินการเจรจา ทําให้เกิดบทเรียนท่ีสําคัญคือ เราไม่
สามารถก้าวไปข้างหน้าจนกว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆ – กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยตุิธรรม – ต่างมีผู้แทนร่วมอยู่ในทีมเจรจา 
กระบวนการเจรจาสนธิสญัญาท่ีกว้างและครอบคลมุอย่างเช่นกรอบอนสุญัญาการควบคมุ
การบริโภคยาสบู กระทรวงสาธารณสขุกระทรวงเดียวไม่เพียงพอ 

 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งขององค์กรตา่งๆ ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ มาร่วมกนัทํางานใน
การควบคมุการบริโภคยาสบู เป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนการ การเจรจากรอบอนสุญัญาฯ
เปรียบเสมือนเวทีเพ่ือการรวมตัวของภาคประชาสังคมทั่วโลก นอกจากนีย้ังเป็นการ
เช่ือมโยงผู้ แทนจากภาครัฐกับผู้ เช่ียวชาญด้านการควบคุมยาสูบจากทั่วโลก ซึ่งนําไปสู่
ความเข้มแข็งของกรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู และการเปล่ียนแปลงนโยบายในเชิง
บวกระดบัชาต ิ

 การเจรจากรอบอนสุญัญาฯ ทําให้เกิดการก่อตวัของพนัธมิตรกรอบอนสุญัญาฯ 
(Framework Convention Alliance) คือเครือข่ายขององค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐทัว่โลกร่วมกนั
ทํางานในมิติตา่งๆ ของการควบคมุยาสบู เครือข่ายพนัธมิตรกลุม่นีน้บัเป็นกลุม่ท่ีสําคญัซึง่
ส่งเสริมให้ภาคประชาสงัคมมีบทบาทท่ีสําคญัในการกําหนดนโยบายด้วยการใช้กลยทุธ์ท่ี
หลากหลาย กลุ่มพนัธมิตรกลุ่มนีทํ้างานเพ่ือให้เกิดสนธิสญัญาท่ีเท่าเทียมกัน ในระหว่าง
การเจรจากลุม่พนัธมิตรจดัพิมพ์จดหมายขา่วรายวนั มอบรางวลั ‘ดอกกล้วยไม้’ และ ‘ท่ีเข่ีย
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บุหร่ีสกปรก’ และใช้กลยุทธ์การชีแ้นะทางส่ือมวลชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการเจรจา 
(Mamudu HM, Glantz SA, 2009) ความสําคญัของภาคประชาสงัคมในกระบวนการ
เจรจาสนธิสญัญาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และได้รับการบนัทึกไว้ในมาตรา 4 
หลกัการชีแ้นะหมายเลข 7 ในกรอบอนสุญัญาฯ ดงันี ้‘การมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคม
เป็นปัจจยัสําคญัในการบรรลเุป้าหมายของกรอบอนสุญัญาฯ และขัน้ตอน’ (World Health 
Organization, 2003) การแถลงขา่วและการสรุปรายงานให้ส่ือสารมวลชนตลอดระยะเวลา
การเจรจากรอบอนสุญัญาฯ เป็นผลให้มีรายงานข่าวเป็นระยะสม่ําเสมอ และเป็นไปอย่าง
กว้างขวางเก่ียวกับการแพร่ระบาดของปัญหาการบริโภคยาสูบและความคืบหน้าของ
สนธิสญัญานานาชาติในการควบคมุยาสบู ทําให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงปัญหาของการควบคมุ
ยาสบู 

 สําหรับผู้ มีส่วนร่วมในการเจรจาหลายคนท่ีไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาชีพด้าน
สาธารณสขุ การทบทวนหลกัฐานและการแสดงจดุยืนในการเจรจาต่อรองเพ่ือตดัสินใจใน
ประเด็นต่างๆ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตวับุคคล ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
ระหว่างการเจรจาตอ่รองกรอบอนสุญัญาฯทําให้เกิดความตระหนกั สร้างคา่นิยม และเป็น
ฐานความรู้ใหม่ ซึ่งเปล่ียนแปลงชีวิตส่วนตวัและชีวิตการทํางาน ความสําคญัของสขุภาพ
หรือการค้าเพ่ือผลกําไร การปกป้องคนรุ่นใหม่จากอนัตรายของยาสบูเป็นประเด็นท่ีมีผลตอ่
การตดัสนิใจสว่นบคุคลท่ีทําให้ผู้ เข้าร่วมการเจรจาหลายคนเลิกสบูบหุร่ี 

 ปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมยาสบูต่อการเจรจากรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู
เป็นไปในทางลบอย่างท่ีคาดหมาย ระหว่างปี ค.ศ. 1999 และ 2001 บริษัท บริทิช อเมริกนั 
โทแบคโก ฟิลิป มอร์ริส และแจแปน โทแบคโก อินเตอร์เนชัน่แนล จดัทําโครงการท่ีมีช่ือว่า 
“Cerberus” เป็นแผนการควบคมุกํากบัตนเองด้วยความสมคัรใจโดยอตุสาหกรรมยาสบู 
เป็นทางเลือกแทนท่ีกรอบอนุสญัญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Mamudu HM, 
Hammond R, Glantz Sam, 2008) อตุสาหกรรมยาสบูพยายามผลกัดนั ‘มาตรฐาน
การตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับนานาชาติ’ และ ‘โครงการป้องกันเยาวชน’ ถึงแม้จะมี
หลกัฐานวา่โครงการเหลา่นีไ้ม่มีประสิทธิภาพในการควบคมุการบริโภคยาสบู 
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 การดําเนินการจัดตัง้โดย Dr. Brundtland เพ่ือตรวจสอบการแทรกแซงโดย
อุตสาหกรรมยาสูบในความพยายามควบคุมยาสูบขององค์การสหประชาชาติ ทําให้มี
เอกสารรายงานอย่างละเอียดซึ่งมีหลกัฐานว่าอตุสาหกรรมยาสบูพยายามขดัขวาง หน่วง
เหน่ียว และทําให้การดําเนินงานในการควบคุมยาสูบโดยองค์การอนามัยโลกล้มเหลว
(Zeltner T, 2000) หลกัฐานเหล่านีส้่งผลให้องค์การอนามยัโลกเพ่ิมความเข้มงวดทาง
นโยบายเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าท่ี พนักงาน และท่ีปรึกษาองค์การอนามัยโลกติดต่อหรือมี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสบู ประสบการณ์เหล่านีเ้ป็นบทเรียนสําคญัในการ
ดําเนินการบงัคบัใช้กรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบู ในบริบทนีทํ้าให้มีมติใน
การประชมุ Conference of the Parties ครัง้ท่ี 3 เก่ียวกบัการดําเนินการบงัคบัใช้มาตรา 
5.3 ซึ่งปกป้องนโยบายการควบคมุยาสบูจากอุตสาหกรรมยาสูบ (World Health 
Organization, 2009) 

4.4 การลงนามและดาํเนินการบังคับใช้กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ 

กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกร่วมลงนามท่ี
สํานกังานใหญ่องค์การอนามยัโลก นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในระหว่างวนัท่ี 16-
23 มิถนุายน ค.ศ. 2003 และหลงัจากนัน้ประเทศสมาชิกสามารถร่วมลงนามได้ท่ีสํานกังาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาต ินครนิวยอร์ก ระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน ค.ศ. 2003 ถึงวนัท่ี 29 
มิถนุายน ค.ศ. 2004 การลงนามในสนธิสญัญานบัเป็นพฤติกรรมทางการเมือง ซึง่บ่งชีถ้ึง
การบรรลคุวามตกลงและความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกท่ีจะไม่ขดัขวางการดําเนินการ
ตามกรอบอนสุญัญา  

 ในวนัแรกท่ีเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกร่วมลงนาม 28 ประเทศสมาชิกและ
สหภาพยโุรปร่วมลงนามในสนธิสญัญา แตข่ัน้ตอนของการดําเนินการคือ กรอบอนสุญัญา
ฯจะต้องได้รับการลงสตัยาบนั (ratification) กล่าวคือเป็นการยอมรับและยืนยนัอย่างเป็น
ทางการ- จากอย่างน้อย 40 ประเทศสมาชิกเพ่ือทําให้มีผลบงัคบัใช้ เม่ือถึงเวลาในการปิด
การร่วมลงนามในวนัท่ี 29 มิถนุายน ค.ศ. 2004 มีจํานวนประเทศสมาชิกร่วมลงนาม
ทัง้หมด 168 ประเทศ ซึ่งนับเป็นสนธิสญัญานานาชาติท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสดุใน
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ประวตัิศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2005 กรอบ
อนสุญัญาการควบคมุยาสบูเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ (World Health Organization 2005) 

 นับเป็นเวลาน้อยกว่า  6 ปีซึ่ งประเทศสมาชิกต่างก็ให้ความร่วมมือใน
ประวัติศาสตร์ของการจัดทําสนธิสัญญานานาชาติ การดําเนินการท่ีรวดเร็ว การลงมติ
อย่างเป็นเอกฉันท์ของสมชัชาสขุภาพองค์การอนามยัโลก และการดําเนินการบงัคบัใช้ใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วทําให้กรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูขององค์การอนามยั
โลก นบัเป็นเสาหลกัท่ีสําคญัด้านสาธารณสขุสําหรับประชาคมโลกในอนาคต (นิทศัน์ ศิริ
โชตรัิตน์ 2558) 
รายช่ือ 40 ประเทศแรกท่ีร่วมลงนามในกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูของ
องค์การอนามยัโลก (2005) ดงันี ้
1.  นอร์เวย์ 11.  เมียนมาร์ 21.  ไอซ์แลนด์ 31.  อรุุกวยั 
2.  มลัตา 12.  สโลวาเนีย 22.  เคนยา 32.  มาดากสัการ์ 
3.  ฟิจิ 13.  หมู่เกาะคุ๊ก 23.  นาอรูู 33.  ฝร่ังเศส 
4.  ศรีลงักา 14.  สงิค์โปร์ 24.  ซาน มาริโน 34.  ออสเตรเลีย 
5.  ซีเชลล์ 15.  มอริเชียส 25.  กาตาร์ 35.  ปากีสถาน 
6.  มองโกเลีย 16.  มลัดีฟ 26.  หมู่เกาะ 

โซโลมอน 
36.  ไทย 

7.  นิวซีแลนด์ 17.  เม็กซิโก 27.  ปานํามา 37. สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย 

8.  อินเดีย 18. บรูไน ดารุส ซาลาม 28.  จอร์แดน 38.  แคนาดา 
9.  ปาเลา 19.  ญ่ีปุ่ น 29.ทรินิแดดและโทบา

โก 
39.  ฆานา 

10.  ฮงัการี 20.  บงัคลาเทศ 30.  ภฐูาน 40.  อาร์เมเนีย 
ท่ีมา สรุปจาก World Health Organization. (2005). 

 
 เม่ือกรอบอนสุญัญาการควบคมุการบริโภคยาสบูเข้าสูข่ัน้ท่ีสอง ความท้าทายคือ

ทําให้เกิดความมั่นใจในความมุ่งมั่น และดําเนินการตามข้อผูกพันต่างๆ ภายใต้
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สนธิสญัญา เพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการแปลงเป็นการปฏิบตัิการในชมุชนและระดบัชาติ
ท่ีมีประสทิธิภาพ 

 การประชมุครัง้แรกของ Conference of the Parties จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 6-17 
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2006 ท่ีกรุงเจนีวา โดยมีท่านทตู J. Martabit ของประเทศชิลี เป็นประธาน
(World Health Organization, 2006) ในการประชมุครัง้นีมี้วาระสําคญั เช่น การวาง
กฎเกณฑ์ (protocols) ด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์
รายการข้ามพรมแดน (มาตรา 13.8) และการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูผิดกฎหมาย (มาตรา 15) 
นอกจากนี ้มีการเร่ิมพิจารณากรอบแนวทาง (guidelines) สําหรับมาตรา 8 (การป้องกนั
การได้รับควันบุหร่ีจากผู้สูบบุหร่ี) และมาตรา 9 (การควบคุมกํากับส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู) Dr. Haik Nikogosian ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการของ
การประชมุกรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน ค.ศ. 2007 

 ก่อนการประชุมครัง้แรกจะสิน้สุดลง ประเทศสมาชิกจํานวน 113 ประเทศได้
ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ นอกจากนีมี้การเลือกตัง้
คณะทํางาน (Bureau) ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 6 ภมิูภาคขององค์การอนามยัโลก ประกอบไป
ด้วยท่านทูต J. Martabit จากประเทศชิลีและเป็นประธาน นาง D. Mafubelu จาก
แอฟริกาใต้ นาย R. Bayat Mokhtari จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Dr. C. Lassmann 
จากออสเตรีย นายแพทย์ หทยั ชิตานนท์ จากประเทศไทย และท่านทตู Sha Zukang จาก
ประเทศจีน เป็นรองประธานทัง้ 5 คน 

 การประชมุครัง้ท่ีสองของ Conference of the Partiesจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 30 
มิถนุายน – 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ท่ีกรุงเทพฯ (World Health Organization, 2008) การ
ประชมุครัง้นีล้งมตรัิบกรอบแนวทางการบงัคบัใช้มาตรา 8 ของกรอบอนสุญัญาการควบคมุ
การบริโภคยาสบู (การป้องกนัการได้รับควนับหุร่ีจากผู้สบูบหุร่ี) ทบทวนมาตรา 5.3, 9, 10, 
11, 12, 13 และจดัทําแนวทางในการดําเนินการบงัคบัใช้มาตราดงักลา่ว นอกจากนีไ้ด้ลง
มติขยายเวลาสําหรับกลุ่มท่ีศึกษาการปลกูพืชทางเลือกแทนยาสบู เพ่ือเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน 
(มาตราท่ี 17 และ 18) 

 ก่อนท่ีการประชมุครัง้ท่ีสองนีจ้ะสิน้สดุลง มีจํานวนประเทศสมาชิก 146 ประเทศ
เข้าร่วมลงนามในกรอบอนสุญัญาฯ ในการดําเนินการควบคมุการบริโภคยาสบู นอกจากนี ้
มีการเลือกตัง้คณะทํางาน (Bureau) สําหรับการประชมุครัง้ตอ่ไปของ Conference of the 
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Parties ดงันี ้นายแพทย์ หทยั ชิตานนท์ จากประเทศไทยเป็นประธาน นาง N. Dladla จาก
แอฟริกาใต้ Dr. A. Bloomfield จากนิวซีแลนด์ Dr. H. A. Qotba จากกาตาร์ ท่านทตู C. 
Lassmann จากประเทศออสเตรีย และท่านทตู A. Artucio จากประเทศอุรุกวยั เป็นรอง
ประธานทัง้ 5 คน 

 การประชมุครัง้ท่ีสามของ Conference of the Parties จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 17-22 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ท่ีกรุงเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต้  (World Health Organization, 
2008)  การประชุมครัง้นีมี้การลงมติรับรองกรอบชีแ้นะการบงัคบัใช้มาตรา 5.3 (ป้องกัน
นโยบายสาธารณสุขด้านการควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบ) 
มาตรา 11 (หีบห่อและการติดฉลากของผลิตภณัฑ์ยาสบู) มาตรา 13 (การโฆษณา การ
สง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์รายการโดยอตุสาหกรรมยาสบู) 

 การประชมุครัง้นีล้งมติว่าการประชมุครัง้ท่ีส่ี Conference of the Partiesจะจดัใน
ปลายปีค.ศ. 2010 ท่ีประเทศอุรุกวยั และเลือกตัง้นาย Thamsanqa Mseleku จาก
แอฟริกาใต้เป็นประธาน Dr. A. M. Al-Bedah จากซาอดุิอะราเบีย  Dr. C. Otto จากปาเลา 
ศาสตราจารย์ S. Modasser Ali จากบงัคลาเทศ นาย C. Chocano จากเปรู และนาย 
J.G.H. Draijer จากเนเธอร์แลนด์ เป็นรองประธานทัง้ 5 วนัท่ีสําหรับการประชมุคือ 15-20 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ท่ี Punta del Este 

 กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ นําเสนอแนวทางใหม่สําหรับความร่วมมือ
ทางด้านสุขภาพในระดบันานาชาติด้วยกรอบทางด้านกฎหมายในการสร้างอนาคตด้าน
สขุภาพสําหรับประชากรโลก กรอบอนสุญัญาฯ นําเสนอรูปแบบท่ีมีพลงัและประสิทธิภาพ
ในการตอบสนองของประชาคมโลกต่อผลกระทบทางลบด้านสขุภาพจากกระแสโลกาภิ
วตัน์ ซึง่สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัประเดน็ทางสาธารณสขุด้านอ่ืนๆ ได้ 

ปัจจบุนั กรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบูมีประเทศสมาชิกองค์การอนามยัโลก
ทัง้หมด 192 ประเทศ  รวมทัง้ประเทศไทยท่ีได้ร่วมลงนามในกรอบอนุสญัญาฯ  เม่ือวนัท่ี 
20 มิถนุายน 2546 เป็นลําดบัท่ี 36 

กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบนีมี้สาระสําคัญทัง้หมด 11 หมวด 38 ข้อ 
ประกอบด้วยสาระสําคญัทัง้ด้านวิชาการและด้านการบริหารจดัการ อาทิ เช่น  

หมวด 2 วตัถปุระสงค์ หลกัการท่ีใช้เป็นแนวทางและพนัธกรณีทัว่ไป 
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หมวด 3 มาตรการเก่ียวกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ กรอบอนุสญัญาฉบับนีไ้ด้
กําหนดให้ภาคีพิจารณาและกําหนดมาตรการต่างๆ  เพ่ือลดความต้องการบริโภคยาสูบ
ของประชากร อนัได้แก่ 

- มาตรการด้านภาษีและราคา 
- มาตรการอ่ืน เช่น มาตรการทางบริหาร มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการ

ทางการปกครองและมาตรการอ่ืนๆ  ท่ีมีประสทิธิภาพ 
- การปกป้องบคุคลจากการสดูดมควนัยาสบูในสถานท่ีทํางาน  สถานท่ีสาธารณะ

ซึง่อยูใ่นบริเวณตวัอาคาร ในระบบขนสง่มวลชนและในสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ  
- การควบคมุสารตา่งๆ  ท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์ยาสบู โดยเสนอแนวทางในการทดสอบ

และวัดปริมาณสารต่างๆ  ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารต่างๆ  ท่ีปล่อยออกมาจาก
ผลติภณัฑ์ยาสบู 

- เกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ยาสบู 
- การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยห้ามใช้ข้อความรูปภาพ 

สญัลกัษณ์ซึ่งทําให้เข้าใจผิด เช่น การระบุว่าเป็นบุหร่ีแบบ "ไลต์ (light)" "ไมลด์ (mild)" 
“low tar” หรือ “ultra-light” บริษัทบหุร่ีต้องแสดงคําเตือนถึงอนัตรายของการใช้ยาสบูต่อ
สขุภาพอย่างชดัเจนบนซองบุหร่ี (รวมทัง้กล่อง และหีบห่อ  หรือบรรจุภณัฑ์) โดยคําเตือน
ต้องชดัเจน เห็นและอ่านเข้าใจง่ายและมีขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีหลกับนหีบ
หอ่ คําเตือนอาจจะอยูใ่นรูปแบบภาพ หรือภาพสญัลกัษณ์ 

- การให้การศึกษา การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตสํานึกของ
สาธารณชน โดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารทกุชนิดท่ีมีความเหมาะสม  ประเทศสมาชิกสามารถใช้
มาตรการต่างๆ  ดําเนินการเพื่อส่งเสริมจิตสํานึกของประชาชนและให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมลูเก่ียวกบัความเส่ียงตอ่สขุภาพจากการบริโภคยาสบูและการสดูดมควนัยาสบูรวมทัง้
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเลกิใช้ยาสบู 

- การห้ามอย่างเต็มรูปแบบ (Comprehensive ban) เพ่ือมิให้มีการโฆษณา
ผลิตภณัฑ์ยาสบู การสง่เสริมการขายและการให้การสนบัสนนุโดยธุรกิจยาสบู ทัง้นีร้วมถึง
การห้ามโฆษณายาสบูข้ามพรมแดน 

- มาตรการลดอุปสงค์ในเร่ืองการเลิกใช้ยาสูบและการรักษาผู้ ติดบุหร่ีโดย
ดําเนินการส่งเสริมการเลิกใช้ยาสูบในสถานท่ีต่างๆ  เช่นสถานศึกษา สถานบริการ



78 
 

สาธารณสขุ สถานท่ีทํางาน เป็นต้น และควรกําหนดเร่ืองการวินิจฉัยและการรักษาผู้ติด
บหุร่ี ตลอดจนการให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิกใช้ยาสบูในแผนงานระดบัชาติ รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาการตดิบหุร่ี 

หมวด 4 มาตรการเก่ียวกบัการลดอปุทานของยาสบู ดงันี ้
- การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทัง้การลกัลอบขนส่ง

ผลติภณัฑ์ยาสบูอ่ืน ผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมายและผลติภณัฑ์ยาสบูปลอม 
- การขายผลิตภณัฑ์ยาสบูให้แก่ผู้ เยาว์ (บคุคลท่ีมีอายต่ํุากว่า 18 ปี) และการขาย

โดยผู้ เยาว์ อนึ่ง อนสุญัญาฯ  ได้ระบวุ่า ประเทศสมาชิกควรพยายามห้ามการขายบหุร่ีเป็น
มวนๆ  หรือขายเป็นซองเลก็ๆ  

- การสนบัสนนุกิจกรรมทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ 
หมวด 5 การคุ้มครองสิง่แวดล้อม 
หมวด 6 ปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัความรับผิด 
หมวด 7 ความร่วมมือด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการส่ือสารข้อมูล

ตา่งๆ  ซึง่ในหมวดนีป้ระกอบด้วย 
- การวิจัย การเฝ้าระวัง และการแลกเปล่ียนข้อมูล เช่น ประเทศสมาชิกต้อง

พฒันาและส่งเสริมให้มีการวิจัยระดบัชาติ ประสานงานโครงการวิจัยต่างๆ  ในด้านการ
ควบคุมยาสูบ อาทิ การศึกษาปัจจัยและผลกระทบของการบริโภคยาสูบและการสูดดม
ควันบุหร่ีตลอดจนการวิจัยเก่ียวกับการปลูกพืชทดแทนการปลูกใบยาสูบ ทัง้ในระดับ
ภมิูภาคและนานาชาติ รวมทัง้จดัตัง้โครงการเฝ้าระวงัเก่ียวกบัรูปแบบ ปริมาณ ปัจจยัและ
ผลกระทบของการบริโภคยาสบูทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมิูภาคและระดบัโลก เป็นต้น 

- การรายงานผลและการแลกเปล่ียนข้อมลู ประเทศสมาชิกต้องจดัสง่รายงานการ
ดําเนินงานตอ่ท่ีประชมุรัฐภาคี เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการทางนิติบญัญัติ ฯลฯ  ซึง่จดัทํา
ขึน้ตามกรอบอนสุญัญาฯ ข้อมลูการเฝ้าระวงัและการวิจยั เป็นต้น 

- ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค และด้านกฎหมายตลอดจนการ
จดัสรรความชํานาญท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีประชมุสมชัชาภาคีอนสุญัญาฯ  ต้องสง่เสริมและจดั
ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญด้านต่างๆ  อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
กฎหมายด้านการบริหารจดัการ ซึง่ระบไุว้ในหมวดท่ี 8 - 11 ของกรอบอนสุญัญาฯ  
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หมวดท่ี 8 - 11 นัน้ เก่ียวกับการบริหารจัดการกรอบอนุสัญญาฯ  ซึ่งประเทศ
สมาชิกหรือภาคี (Parties) จะต้องดําเนินการบังคบัใช้มาตรการต่างๆ  ดงักล่าวทัง้ใน
ระดบัประเทศ ระดบัภมิูภาค และระดบันานาชาต ิ

กรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบู ขององค์การอนามัยโลกมีทัง้หมด 11 
หมวด 38 มาตรา 

มาตรา 1 บทนิยาม 
มาตรา 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญาฯ นีก้ับความตกลงและเอกสารทาง

กฎหมายอ่ืน 
มาตรา 3 วตัถปุระสงค์ 
มาตรา 4 หลกัการท่ีใช้เป็นแนวทาง 
มาตรา 5 พนัธกรณีทัว่ไป 
มาตรา 6 มาตราการด้านราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดอปุสงค์ของยาสบู 
มาตรา 7 มาตรการอ่ืนซึง่มิใช่มาตรการด้านราคาในการลดอปุสงค์ของยาสบู 
มาตรา 8 การปกป้องบคุคลจากการสดูดมควนัยาสบู 
มาตรา 9 การควบคมุสารตา่งๆ  ท่ีอยูใ่นผลติภณัฑ์ยาสบู 
มาตรา 10 เกณฑ์ในการเปิดเผยมาตรามลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสบู 
มาตรา 11 การบรรจหีุบหอ่และตดิป้ายผลติภณัฑ์ยาสบู 
มาตรา 12 การให้การศกึษา การสื่อสาร การฝึกอบรบ และการสร้างจิตสํานึกของ

สาธารณชน 
มาตรา 13 การโฆษณายาสบู การสง่เสริมการขายยาสบู และการให้การสนบัสนนุ

โดยยาสบู 
มาตรา 14 มาตรการลดอปุสงค์เก่ียวกบัการติดยาสบู และการเลกิยาสบู 
มาตรา 15 การค้าผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย 
มาตรา 16 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ เยาว์ และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โดยผู้ เยาว์ 
มาตรา 17 บทบญัญัติเก่ียวกบัการสนบัสนนุกิจกรรมทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้

ในทางเศรษฐกิจ 
มาตรา 18 การคุ้มครองสิง่แวดล้อมและสขุภาพของบคุคล 
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มาตรา 19 ความรับผิด 
มาตรา 20 การวิจยั การเฝ้าระวงั และการแลกเปล่ียนมาตรามลู 
มาตรา 21 การรายงานผลและการแลกเปล่ียนมาตรามลู 
มาตรา 22 ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย

ตลอดจนการจดัสรรความชํานาญท่ีเก่ียวมาตราง 
มาตรา 23 ท่ีประชมุใหญ่ของภาคี 
มาตรา 24 สํานกัเลขาธิการ 
มาตรา 25 ความสัมพันธ์ระหว่างท่ีประชุมใหญ่ของภาคีและองค์การระหว่าง

รัฐบาลอ่ืน 
มาตรา 26 แหลง่เงินทนุ 
มาตรา 27 การระงบัมาตราพิพาท 
มาตรา 28 การแก้ไขเพิ่มเตมิอนสุญัญานี ้
มาตรา 29 การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกแนบท้าย

อนสุญัญานี ้
มาตรา 30 การตัง้มาตราสงวน 
มาตรา 31 การถอนตวัจากการเป็นภาคี 
มาตรา 32 สทิธิลงคะแนนเสียง 
มาตรา 33 พิธีสาร 
มาตรา 34 การลงนาม 
มาตรา 35 การให้สตัยาบนั การรับรอง การให้ความเห็นชอบ การยืนยนัอย่างเป็น

ทางการ หรือการภาคยานวุตั ิ
มาตรา 36 การมีผลใช้บงัคบั 
มาตรา 37 การเก็บรักษาอนสุญัญา 
มาตรา 38 ตวับทท่ีถกูต้อง 
 
โดยสรุป  กรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก เป็น

กฎหมายระหว่างประเทศทางสุขภาพซึ่งได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาองค์การ
อนามยัโลก กรอบอนสุญัญาฯ  นีกํ้าหนดให้ประเทศสมาชิกดําเนินการด้วยมาตรการตา่งๆ  
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บทที่ 3 

 
นโยบายและมาตรการภาษีและการคลัง 

 
 

โดย ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ 
 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. มาตรการด้านภาษีและราคา 
2. รายได้ทางการคลงั 
3. การผกูขาดการผลติและนโยบายโรงงานยาสบู 
4. การแปรรูปโรงงานยาสบู 

 
 
 
 
1. มาตรการด้านภาษีและราคา 

1.1 การควบคุมและการจาํกัดการบริโภค 
ภาษียาสบูเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการลดการใช้ยาสบูโดยเฉพาะใน

หมู่คนหนุ่มสาวและคนยากจน การเพิ่มภาษีทําให้ราคายาสบูเพิ่มขึน้ 10% ลดการบริโภค
ยาสบูโดยประมาณ 4% ในประเทศท่ีมีรายได้สงูและประมาณ 5% ในประเทศท่ีรายได้ต่ํา
และรายได้ปานกลาง 

ดังนัน้ ประเทศท่ีมีการใช้มาตรการภาษียาสูบสูงมีเพียง 33 ประเทศซึ่งเท่ากับ 
10% ของประชากรของโลกได้นําเสนอมาตรการทางภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งมากกว่า 
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75% ของราคาขายปลีกจะถูกเก็บภาษี จากข้อมูลท่ีมีอยู่ รายได้เฉล่ียจากภาษียาสูบ
มากกวา่ 269 เทา่ ซึง่สงูกวา่การใช้จ่ายด้านการควบคมุยาสบู (WHO,June 2016) 

การท่ีรัฐบาลจดัเก็บภาษีโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษีจากสินค้าบุหร่ีนัน้มีเหตผุลของ
การจัดเก็บภาษีอย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรกเป็นเหตุผลในเร่ืองของการ
จดัเก็บรายได้เข้าสู่รัฐ และนํารายได้ดงักล่าวไปใช้ในการบริหารประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งการ
จดัเก็บรายได้เข้าสู่รัฐถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งและเป็นเหตผุลท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ ดงัจะ
เห็นได้จากรัฐสามารถจัดเก็บภาษีบุหร่ีได้เป็นจํานวนหลายพันล้านบาทในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

นอกจากนี  ้ยังมีเหตุผลในเร่ืองการควบคุมและจํากัดการบริโภคสินค้าบุหร่ี 
เน่ืองจากการสบูบุหร่ีจะส่งผลเสียต่อสขุภาพของผู้สบูและบุคคลรอบข้างท่ีได้รับควนับุหร่ี
เข้าสู่ร่างกาย ดงันัน้ เม่ือมีการจดัเก็บภาษีบุหร่ีแล้ว บหุร่ีก็จะมีราคาสงูขึน้และส่งผลทําให้
ประชาชนลดการบริโภคบหุร่ี และประการสดุท้าย รัฐต้องการควบคมุกระบวนการผลิตและ
จําหน่ายบหุร่ีให้มีลกัษณะเป็นสินค้าควบคมุและเป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพ ซึง่หากรัฐไม่เข้ามา
ควบคมุกระบวนการดงักล่าวแล้ว สินค้าบหุร่ีอาจส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชน สงัคม
และเศรษฐกิจของประเทศได้ในท่ีสดุ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีบุหร่ีด้วยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ยาสบู พ.ศ. 2509 โดยกฎหมายฉบบันีกํ้าหนดให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูและผู้ นําเข้า
ยาสูบมีหน้าท่ีต้องเสียภาษียาสูบ ซึ่งการปิดแสตมป์ยาสูบบนซองยาสูบจะถือว่ายาสูบ
ดงักล่าวได้มีการเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยต้องมีการปิดแสตมป์ยาสบูก่อนนําออกจาก
โรงงานสําหรับยาสูบท่ีผลิตในประเทศ หรือก่อนท่ีจะรับมอบยาสูบไปจากเจ้าพนักงาน
ศลุกากรสําหรับการนําเข้ายาสบู อีกทัง้กฎหมายกําหนดให้มีการเสียค่าแสตมป์ยาสบูตาม
ปริมาณยาสบูซึ่งกําหนดนํา้หนกัเป็นกรัม และตามมลูคา่ราคาขาย ณ โรงงานอตุสาหกรรม
ยาสบูหรือราคานําเข้า (ราคา ซี.ไอ.เอฟ.) 

ข้อมูลจากธนาคารโลกได้มีการรวบรวมข้อมูลเศรษฐศาสตร์ของแต่ละประเทศ
เก่ียวกบัความยืดหยุน่ของอปุสงค์ตอ่ราคา โดยแบง่ออกเป็น 1) กลุม่ประเทศร่ํารวย หากขึน้
ภาษีและมีผลทําให้ราคาบหุร่ีสงูขึน้ร้อยละ 10 จะสง่ผลให้ปริมาณการสบูบหุร่ีลดลงร้อยละ 
4 และ 2) กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อยไปจนถึงปานกลาง หากขึน้ภาษีและมีผลทําให้ราคา
บุหร่ีสงูขึน้ร้อยละ 10 จะส่งผลให้ปริมาณการสบูบุหร่ีลดลงร้อยละ 8 ขณะท่ีประเทศไทย 
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พบว่าสําหรับประเทศไทยเม่ือมีการขึน้ภาษีและมีผลทําให้ราคาบุหร่ีสงูขึน้ ร้อยละ 10 จะ
สง่ผลให้ปริมาณการสบูลดลง ร้อยละ 7 

ข้อมูลจากธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลกยืนยนัชัดเจนว่า มาตรการทาง
ภาษีสําคญัท่ีสดุ และการขึน้ภาษีบหุร่ีของไทยครัง้นี ้ถือว่าสอดคล้องกบัคําแนะนําดงักลา่ว 
องค์การอนามัยโลกเคยระบุว่า การขึน้ภาษีบุหร่ีย่อมมีผลต่อการลดนักสูบหน้าใหม่ 
โดยเฉพาะเยาวชน และมีผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึน้ การลกัลอบขายบหุร่ีเถ่ือน ไม่ใช่เหตผุลท่ี
จะไม่ขึน้ภาษีบุหร่ี และขณะนีก้รมสรรพสามิตก็เตรียมการรับมือ โดยเฉพาะตามชายแดน
ต่างๆ ทัง้ฝ่ังตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และฝ่ังใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วน
ใหญ่บหุร่ีเถ่ือนมกัมาจากแถบอินโดจีน แตยื่นยนัว่าการขึน้ภาษีบหุร่ีจะลดอตัราการสบูของ
กลุม่เดก็และเยาวชน เน่ืองจากราคาจะมีผลตอ่นกัสบูกลุม่นี ้(สชุาดา ตัง้ทางธรรม 2559) 

ภาษีและราคาเป็นกลยทุธ์อย่างหนึ่งในการควบคมุยาสบูและการขึน้ภาษีบุหร่ีส่ง
ผลดีต่อการจดัหารายได้เข้ารัฐ กล่าวคือ 1) ราคาสมัพทัธ์ของบุหร่ีจะต่ําลงเม่ือเทียบกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  2) การขึน้ราคาประมาณร้อยละ 5 จะช่วยลดการสบูบหุร่ี 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของบุหร่ี (อัตรา
การลดการบริโภคต่อหน่วยราคาท่ีขึน้จากภาษี) ในประเทศไทย ประมาณ  0.7 นัน่คือ ถ้า
ขึน้ภาษีร้อยละ 10 จะมีการสบูบหุร่ีลดลงร้อยละ 7 ดงันัน้ ถ้าขึน้ภาษีสรรพสามิตบหุร่ีจาก
ร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 80 จะทําให้มีผู้สบูบหุร่ีลดลงประมาณ 265,000 –378,000 คน 
(หทยั ชิตานนท์ และสชุาดา ตัง้ทางธรรม 2548) ข้อมลูทางวิชาการชีว้่าเด็กและเยาวชนจะ
ได้รับผลตอ่การลดหรือเลิกบหุร่ีจากการขึน้ราคาบหุร่ี เป็น 3 เท่าของผู้ ใหญ่ (Chaloupka et 
al, 2000) 3) การขึน้ภาษีบหุร่ีสง่ผลดีตอ่การจดัหารายได้เข้ารัฐ  จากผลการขึน้ภาษีในครัง้
ท่ีผา่นๆ มา บง่ชีว้า่ แม้จะก่อให้การบริโภคลดลง แตร่ายได้รวมจากภาษีบหุร่ี ไม่ได้ลดลงแต่
อยา่งใด (สชุาดา ตัง้ทางธรรม 2559) 

การประเมินขีดความความสามารถของประเทศไทยในการดําเนินงานควบคุม
ยาสบูตามนโยบาย MPOWER ได้มีการเสนอข้อแนะนําด้านราคาและภาษี (สชุาดา ตัง้ทาง
ธรรม 2559) กลา่วคือเพิ่มราคายาสบูอย่างต่อเน่ืองโดยการเก็บภาษีให้สอดคล้องกบัเงิน
เฟ้อและเพิ่มภาษียาสบูแบบบหุร่ี “มวนเอง” ให้สงูพอ  ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาประชาชน
สามารถซือ้บหุร่ีได้มากขึน้เน่ืองจากรายได้ตอ่หวัเพิ่มสงูขึน้ในอตัราท่ีรวดเร็วกว่าภาษียาสบู  
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ประมาณร้อยละ 50 ของยาสบูท่ีบริโภคในประเทศไทยเป็นแบบ “มวนเอง” ซึง่เก็บภาษีใน
ระดบัท่ีต่ํามากและมกัจะหลีกเล่ียงการเก็บภาษี  อีกทัง้มีราคาต่ําสดุเป็นแรงจงูใจผู้บริโภค 

ข้อมูลจากธนาคารโลกได้มีการรวบรวมข้อมูลเศรษฐศาสตร์ของแต่ละประเทศ
เก่ียวกบัความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่ราคา (Chaloupka FJ, Yurekli A, Fong GT, 2012)
โดยแบง่ออกเป็นดงันี ้

1) กลุม่ประเทศร่ํารวย หากขึน้ภาษีและมีผลทําให้ราคาบหุร่ีสงูขึน้ร้อยละ 10 จะ
สง่ผลให้ปริมาณการสบูบหุร่ีลดลงร้อยละ 4 และ  

2) กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อยไปจนถึงปานกลาง หากขึน้ภาษีและมีผลทําให้
ราคาบุหร่ีสงูขึน้ร้อยละ 10 จะส่งผลให้ปริมาณการสบูบุหร่ีลดลงร้อยละ 8 ขณะท่ีประเทศ
ไทย เม่ือมีการขึน้ภาษีและมีผลทําให้ราคาบุหร่ีสงูขึน้ ร้อยละ 10 จะส่งผลให้ปริมาณการ
สบูลดลง ร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม เม่ือรัฐบาลขึน้ภาษีจะเกิดข้อโต้แย้งจากโรงงานยาสบู
และบริษัทบุหร่ียิ่งกว่านัน้ การเพิ่มภาษีอาจส่งผลให้มีการลักลอบค้าบุหร่ีเถ่ือนมากขึน้
เกษตรกรปลกูยาสบู และพนกังานโรงงานยาสบูจะตกงานและรัฐบาลจะสญูเสียรายได้  

ข้อมูลจากธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลกยืนยนัชัดเจนว่า มาตรการทาง
ภาษีสําคญัท่ีสดุ เช่นเดียวกบัองค์การอนามยัโลกเคยระบวุ่า การขึน้ภาษีบหุร่ีย่อมมีผลต่อ
การลดนกัสบูหน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชน และมีผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึน้ สรุปได้ว่า ถึงแม้
ภาษีบหุร่ีจะมีผลให้บุหร่ีราคาสงูขึน้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ไม่สามารถหาซือ้บหุร่ี
ได้ เน่ืองจากคนชัน้กลางก็ยังมีศักยภาพจ่าย ประเด็นจึงไปอยู่ท่ีเด็กและเยาวชนท่ีต้อง
ปกป้องมากกวา่ (Chaloupka FJ, Yurekli A, Fong GT, 2000) 

มาตรการภาษีเป็นมาตรการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ตามพระราชบญัญัติ
ยาสบู พ.ศ. 2509 กําหนดวิธีการเสียภาษียาสูบ ทําโดยการเสียค่าแสตมป์ยาสบูแล้วนํา
แสตมป์ไปปิดบนซองยาเส้นหรือยาสบูและขีดฆ่าแสตมป์ยาสบูตามวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยาเส้นและยาสูบชนิด บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้นปรุง 
และยาเคีย้ว กําหนดให้จัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ทัง้ในอัตราตามมูลค่าและตามปริมาณ 
เม่ือคิดคํานวณค่าแสตมป์ยาสูบออกมาเป็นตัวเงินสูงกว่าจะใช้อัตรานัน้ ประเทศท่ีมี
นโยบายควบคมุการสบูบุหร่ีท่ีก้าวหน้าสามารถท่ีจะออกกฎหมายกําหนด ให้นําภาษีบุหร่ี
สว่นหนึง่มาสนบัสนนุกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพดงัเช่นประเทศไทย 
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1.2 การปรับอัตราภาษี 
ทิศทางระบบภาษีและราคายาสบูในภมิูภาคอาเซียนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

เป็นบทเรียนสําหรับประเทศไทย การท่ีประเทศไทยกําหนดราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรต
สูงสุด  ทําให้บริษัทบุหร่ีใช้วิธีแจ้งราคาเท็จท่ีต่ํากว่าความจริงในการประเมินภาษี  หรือ
นําเข้าบุหร่ีท่ีมีต้นทุนต่ําเข้ามาจําหน่าย  ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียใช้วิธีกําหนดราคา
ขายต่ําสดุ  ประเทศไทยใช้นโยบายสองเลือกหนึ่ง  คือการคํานวณภาษีตามราคาต้นทนุท่ี
บริษัทบุหร่ีแจ้ง  หรือคํานวณภาษีตามสภาพ คือ ตามนํา้หนักมวนบุหร่ี  หากวิธีคํานวณ
ไหนมีมูลค่าภาษีมากกว่า  ก็ให้เก็บตามวิธีนัน้  ควรจะต้องมีระบบในการปรับอัตราภาษี
ตามสภาพเป็นระยะๆ ทุกๆ 2-3 ปี และมีการตรวจสอบความถูกต้องของราคาต้นทุนท่ี
บริษัทบหุร่ีแจ้งเพ่ือประเมินภาษีอยูเ่สมอ 

 การบริโภคยาเส้นในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหา เพราะทําให้เกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐศาสตร์จากโรคท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ เกือบคร่ึงหนึ่งของความสูญเสีย
ทัง้หมด 6 หม่ืนล้านบาท ในขณะท่ีมาตรการการเก็บภาษียาเส้นท่ีบริโภคเป็นบหุร่ีมวนเอง
ไม่เคยถูกนํามาใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการปรับขึน้จากอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม
เป็น 10 บาทต่อกิโลกรัม พบว่าให้ผลดีในการลดจํานวนผู้บริโภคบุหร่ีมวนเองในประเทศ
ไทย กว่า 1 ล้านคน คือจากผู้บริโภคบหุร่ีมวนเอง 5.3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 ลดเป็น 3.6 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2556 แต่บางคนหนัไปบริโภคบุหร่ีซองราคาถูกแทน ดงันัน้การดําเนิน
มาตรการภาษีเพ่ือสขุภาพ ควรปรับปรุงภาษีกบัผลิตภณัฑ์ยาสบูทกุประเภท รวมถึงยาเส้น 
โดยปรับขึน้ทัง้อตัราตามสภาพและอตัราตามปริมาณ เพ่ือลดการเปล่ียนประเภทไปบริโภค
ผลิตภัณฑ์ท่ีราคาถูกกว่า นอกจากนี ้รัฐบาลควรนํายาสูบพันธุ์พืน้เมืองเข้าสู่ระบบภาษี
อย่างเร่งด่วน โดยให้ผู้ประกอบการยาเส้นเป็นผู้ เสียภาษี ไม่ให้เป็นภาระกบัเกษตรกร (อิศ
รา ศานตศิาสน์ 16 พฤษภาคม 2557) 

ในการควบคมุการสบูบุหร่ี ผลกระทบท่ีสําคญัคือ ราคาบุหร่ีท่ีแพงขึน้จะป้องกัน
เยาวชนให้เข้ามาเสพติดบหุร่ีน้อยลง เน่ืองจากเยาวชนเป็นผู้ ท่ียงัไม่มีรายได้และมีกําลงัซือ้
ต่ํา การขึน้ภาษีจงึควรทําเป็นระยะๆ ตามอตัราเงินเฟ้อ 

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูบรรจยุาเส้น หรือยาสบูในซองและปิดแสตมป์ ก่อน
นําออกจากโรงงานยาสูบ ในการกําหนดมูลค่าของยาเส้นหรือยาสูบ ผู้ ประกอบ
อตุสาหกรรมยาสบูแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัราคาขายยาเส้นหรือราคายาสบูต่ออธิบดีหรือ ผู้
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ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบ และภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด และเสียค่าแสตมป์
ยาสบูและปิดแสตมป์ยาสบูก่อนนํายาเส้น หรือยาสบูออกจากโรงงานยาสบู ผู้ นําเข้าเสียคา่
แสตมป์ยาสูบและปิดแสตมป์ก่อนท่ีจะรับมอบยาเส้นหรือยาสูบไปจากเจ้าพนักงาน
ศลุกากร เว้นแต่อธิบดีจะอนญุาตให้ไปปิดแสตมป์ภายหลงักรณีกําหนดให้เสียค่าแสตมป์
ยาสบูในอตัราทัง้ตามมลูคา่และตามปริมาณ ให้เสียคา่แสตมป์ยาสบูในอตัราท่ีคิดเป็นเงิน
สงูกวา่ คา่แสตมป์ยาสบูตามมลูคา่นัน้ให้รวมคา่แสตมป์ยาสบูท่ีพงึชําระด้วยดงันี ้

1) ยาเส้นท่ีทําในราชอาณาจกัร ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงงานยาสบู 
2) ยาเส้นหรือยาสบูท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจักรให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ บวกด้วย

อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทนุและภาษี และ
คา่ธรรมเนียมท่ีกําหนด โดยพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม กรณีผู้ นําเข้าได้รับ
การยกเว้นหรือลดอตัราอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทนุให้นําอากร
ขาเข้าท่ีได้รับการยกเว้นหรือลดอตัรามารวมคํานวณมลูคา่ด้วยราคา ซี.ไอ.เอฟ ได้แก่ ราคา
ยาเส้นหรือยาสบูท่ีบวกด้วยคา่ประกนัภยัและคา่ขนสง่ถึงดา่นศลุกากร เว้นแต ่ 

1) อธิบดีกรมศุลกากรประกาศราคาในท้องตลาดยาเส้นหรือยาสูบ ให้ต้องเสีย
อากรเป็นรายเฉล่ียตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรก็ให้ถือราคานัน้เป็นราคาในการ
คํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ 

2) กรณีเจ้าพนกังานศลุกากรประเมินราคาเพ่ือเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมาย
วา่ด้วยศลุกากร ก็ให้ถือราคานัน้เป็นราคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ  

นอกจากนี ้กฎหมายกําหนดให้เสียภาษีอ่ืนๆ เม่ือเสียค่าแสตมป์ยาสบูด้วย ได้แก่ 
1) เงินกองทนุการสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ อตัราร้อยละ 2 ของค่าแสตมป์ยาสบู 2) 
เงินบํารุง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อตัราร้อยละ 1.50 
ของค่าแสตมป์ยาสบู แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ 2,000 ล้านบาท ค่าภาษีองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั (อบจ.) โอนหน้าท่ีการจดัเก็บให้ อบจ. จดัเก็บเองตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 
โดยกรมสรรพสามิตจะช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษา การจัดเก็บภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษีเพ่ือ
กระทรวงมหาดไทยผู้ เดินทางนํายาเส้นหรือยาสูบติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจกัร (ไม่ต้องเสียภาษี) โดยไม่ต้องขออนญุาตจากเจ้าพนกังาน (มาตรา 18 วรรค
สอง และประกาศกรมสรรพสามิต ลว. 30 สิงหาคม 2509) โดยจํานวนยาสบูท่ีจะนําติดตวั
มาได้ เช่น บหุร่ีซิการ์ บหุร่ีอ่ืน ยาเส้นปรุง ยาเคีย้ว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดรวมกนั



88 
 

ไม่เกิน 500 กรัม แต่ถ้ามีบุหร่ีซิกาแรตรวมอยู่ด้วย บุหร่ีซิกาแรตนัน้ต้องไม่เกิน 200 มวน 
และนํา้หนกัรวมทัง้สิน้ต้องไม่เกิน 500 กรัม และยาเส้นไม่เกิน 1  กิโลกรัมตดิตวัออกไปได้ 

สําหรับยาเส้นและยาสบูในคลงัสนิค้าทณัฑ์บนท่ีแสดงและขายท่ีเก็บในคลงัสินค้า
ทณัฑ์บนนัน้ตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรท่ีตัง้อยู่ในสนามบิน ศลุกากรท่ีจําหน่ายให้แก่ผู้
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะการจําหน่ายบุหร่ีปริมาณไม่เกิน 200 มวน หรือ
ซิการ์หรือยาเส้น ปริมาณอยา่งละไม่เกิน 250 กรัมหรือหลายชนิดรวมกนัไม่เกิน 250 กรัม 

1.3 ระบบการควบคุมการขายยาสูบ 
การขายยาเส้นหรือยาสบูหรือนํายาเส้นหรือยาสบูออกแสดงเพ่ือขาย ต้องได้รับ

อนญุาตจากเจ้าพนกังาน โดยการขออนญุาต การอนญุาตและเง่ือนไขต่าง ๆ นัน้ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (2534) คือผู้ขายบุหร่ีซิกา
แรตไม่จํากัดจํานวน (ประเภท 1)  ต้องเป็น 1) โรงอุตสาหกรรมยาสบูของรัฐ 2) ผู้ นําเข้าท่ี
ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหน่าย 3) ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้จากข้อ 1 และ 2 ผู้ขออนญุาต
เป็นผู้ จําหน่ายบุหร่ีซิกาแรตครัง้ละไม่เกิน 20,000 มวน ต้องได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ขาย
ประเภท 1 ประเภทใบอนญุาตขายยาสบูถกูกําหนดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1 ขาย
โดยไม่จํากดัจํานวน ประเภท 2 ขายสง่แบบจํากดัจํานวน ประเภท 3 ขายปลีก บหุร่ีซิกาแรต 
บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้นปรุง ยาเคีย้ว สําหรับใบอนุญาตการขายนัน้ต้องพิจารณา
ลกัษณะสถานท่ีด้วย กลา่วคือ 1) สถานท่ีขายยาสบูท่ีไม่ตัง้อยู่ในสถานศกึษารวมทัง้บริเวณ
ตอ่เน่ือง ติดกบัสถานศกึษา 2) สถานท่ีขายยาสบูท่ีไม่ตัง้อยู่ในศาสนสถาน รวมบริเวณท่ีใช้
สําหรับศาสนสถาน ไม่ว่าจะมีรัว้หรือไม่ รวมทัง้บริเวณต่อเน่ืองติดกบัศาสนสถาน และ 3) 
สถานท่ีขายยาสบูท่ีไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนญุาตขายบุหร่ีซิกาแรต เว้นแต่ท่ีพ้นเวลา 5 ปี 
(ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ 2560) 

รายงาน บหุร่ีกบัความยากจน: วงจรแห่งความชัว่ร้าย “การสบูบหุร่ีทําให้ผู้สบูและ
ครอบครัวยากจนลง เงินท่ีซือ้บุหร่ีส่วนใหญ่จะมีค่าเสียโอกาสสงูเน่ืองจากไปเบียดบงัจาก
คา่ใช้จ่ายจําเป็นพืน้ฐานสง่ผลกระทบต่อกําลงัผลิตของประเทศ... ” “นโยบายการขึน้ภาษี
ยาสบู เพ่ือการป้องกนัการใช้ในกลุม่เยาวชนก่อนท่ีพวกเขาจะเร่ิมติด” ดงันัน้ ธนาคารโลก
จึงไม่ปล่อยเงินกู้ ตรงสําหรับการลงทุน หรือประกันการลงทุนหรือเงินยืมสําหรับการปลูก 
การผลิต หรือการตลาดของยาสบู มาตัง้แต่ พ.ศ. 2535 ในหลายประเทศทัว่โลกมาตรการ
ทางภาษียาสบู จึงไม่ได้มีจดุมุ่งหมายเพียงเพ่ือหารายได้เข้ารัฐแต่มุ่งท่ีจะใช้เป็นมาตรการ
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หนึ่งในการควบคมุการบริโภคความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการบริโภคบุหร่ีกับราคาบุหร่ีใน
ประเทศตา่งๆ (WHO, 2001) แสดงให้เห็นถึง ราคาภาษีสวนทางกบัอตัราการบริโภค 

1.4 การควบคุมการค้าผลิตภณัฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 
การขึน้ภาษีบุหร่ีจะทําให้นักสูบหน้าใหม่และคนมีฐานะยากจนจะลดการสูบได้ 

การท่ีบอกว่าไม่ลดนกัสบูลงนัน้ จะเป็นในกลุ่มคนท่ีมีรายได้สงู ซึ่งในกลุ่มนีมี้ 3-4 ล้านคน 
ซึ่งแน่นอนมีรายได้มาก ย่อมสามารถซือ้บุหร่ีต่างประเทศได้ แต่ท่ีจะลดและเป็น
วัตถุประสงค์ในการขึน้ภาษีบุหร่ีก็เพ่ือสกัดไม่ให้เยาวชนเข้าถึง ส่วนท่ีบอกว่าจะเป็น
ช่องทางให้บหุร่ีเถ่ือนเข้ามาทดแทน 

ประเทศไทยมีความพยายามในการขจดัการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมายใน
ทกุรูปแบบรวมทัง้การลกัลอบขนส่งผลิตภณัฑ์ยาสบูอ่ืน การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสบูโดยผิด
กฎหมาย และการทําผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม ตลอดจนการพัฒนาและการบังคับใช้
กฎหมายภายในประเทศ โดยมีมาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
อ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําให้มั่นใจได้ว่า ซองและหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสบูทัง้หมด 
และบรรจุภณัฑ์ภายนอกของผลิตภณัฑ์เหล่านัน้มีเคร่ืองหมาย ซึ่งช่วยให้ทกุฝ่ายสามารถ
บ่งชีถ้ึงแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ ตลอดจนช่วยให้สามารถกําหนดจุดของการ
เปล่ียนแปลง ตดิตาม บนัทกึ และควบคมุ การเคล่ือนย้ายผลิตภณัฑ์ยาสบู และสถานะทาง
กฎหมายของผลติภณัฑ์ยาสบู 

(1) บังคบัให้ซองและหีบห่อซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือการขายปลีกและการ
ขายส่งในตลาดภายในประเทศระบุข้อความว่า มีข้อมูลบนหีบห่อปรากฏอยู่ในรูปแบบท่ี
อ่านได้ มีเคร่ืองหมายท่ีมีประสทิธิภาพชีช้ดัในตลาดภายในประเทศโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(2) พัฒนาระบบการติดตามและสืบหา เพ่ือทําให้ระบบการกระจายผลิตภัณฑ์
ยาสบูมัน่คงมากขึน้ และช่วยในการสืบสวนเก่ียวกบัการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย
การขจดัการค้าผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมายโดย (ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ 2558) 

(1) ติดตาม และรวบรวมข้อมลูของการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูข้ามพรมแดน รวมทัง้
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมาย และให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีศลุกากร  เจ้าหน้าท่ีสรรพากร และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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(2) ปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการกําหนดให้มีบทลงโทษ
และวิธีการเพ่ือต่อต้านการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย ตลอดจนบหุร่ีปลอมและบหุร่ี
หนีภาษี 

(3) ดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสม ในการทําลายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต
บหุร่ีปลอมและบหุร่ีหนีภาษี ตลอดจนผลติภณัฑ์ยาสบูอ่ืนๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

(4) กําหนดและปรับใช้มาตรการในการติดตาม บันทึก และควบคุมการจัดเก็บ
และการกระจายผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ีถกูยึดไว้ หรือได้เคล่ือนย้าย ภายใต้การผ่อนปรนภาษี
สรรพากร หรือภาษีศลุกากรภายในประเทศ  

 (5) กําหนด มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทําให้สามารถริบหรือยึดทรัพย์สินต่างๆ ท่ี
ได้มาจากการค้าผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมายได้มีการใช้มาตรการเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามท่ี
เหมาะสม เช่น การออกใบอนุญาตเพ่ือควบคมุหรือกํากับดูแลการผลิต และการกระจาย
ผลติภณัฑ์ยาสบู ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั การค้าผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย 
 
2. รายได้ทางการคลัง 

2.1 ภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
ภาษีสรรพสามิตยาสบูเป็นภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ชนิดหนึ่งซึ่งภาษี

สรรพสามิตจะจดัเก็บจากสินค้าและบริการเช่นบริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สขุภาพ
และศีลธรรมอันดีมีลักษณะเป็นสินค้าและบริการท่ีฟุ่ มเฟือยหรือได้รับผลประโยชน์เป็น
พิเศษจากกิจการของรัฐได้แก่สนามกอล์ฟไนต์คลบัและดิสโก้เธคสถานอาบนํา้หรืออบตวั
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอางนํา้มนัและผลิตภณัฑ์นํา้มนัแก้วและเคร่ืองแก้วพรม
และสิ่งปูพืน้อ่ืนๆ รถจักรยานยนต์ แบตเตอร่ี สนามแข่งม้า สลากกินแบ่งรัฐบาล กิจการ
โทรคมนาคม สรุาแช่ สรุากลัน่ ยาสบู ไพ ่เป็นต้น 

ภาษีสรรพสามิตยาสบูมีลกัษณะเป็นภาษีบาป (Sin Tax) คือภาษีท่ีจดัเก็บจาก
สินค้าหรือบริการท่ีเป็นอนัตรายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสขุภาพหรือศีลธรรม (Demerit 
Goods) ผู้บริโภคสามารถงดเว้นการบริโภคสินค้ากลุ่มนีไ้ด้โดยไม่ส่งผลต่อสขุภาพหรือ
ความเป็นอยู่  แตห่ากบริโภคสิ่งเหลา่นีม้ากเกินไป  นอกจากจะเกิดผลเสียแก่ตนเองแล้วจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สงัคมโดยสว่นรวมสินค้าท่ีประเทศตา่งๆ มกัเก็บภาษีบาปได้แก่สรุา
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ยาสบูไพ่สถานประกอบการด้านบนัเทิงเคร่ืองด่ืมชูกําลงัรวมถึงชากาแฟท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพเป็นต้น 

อตัราภาษีสรรพสามิตท่ีใช้กนัทัว่ไปมี 3 แบบคือ 1) อตัราตามสภาพ (Specific 
Rate) คิดภาษีตามสภาพของสินค้าและบริการเช่นต่อชิน้ต่อนํา้หนกัต่อครัง้เป็นต้นการ
จัดเก็บอัตราภาษีตามสภาพรายได้ภาษีจัดเก็บจํานวนแน่นอน  ต้นทุนการบริหารการ
จดัเก็บต่ํา 2) อตัราตามมลูคา่ (Ad Valorem Rate) คิดภาษีเป็นร้อยละของมลูคา่สินค้า
หรือราคาคณูกับปริมาณราคาท่ีใช้ในการคํานวณภาษีได้แก่ราคาณโรงงาน อุตสาหกรรม
ราคาขายส่งราคาขายปลีกอัตราตามมูลค่าราคาเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการจัดเก็บใน
ปริมาณสินค้าท่ีเท่ากัน  สินค้าท่ีมีราคาสงูจะถกูจดัเก็บภาษีสงูกว่าสินค้าท่ีมีราคาต่ํา 3) 
อตัราแบบผสมระหว่างอตัราตามสภาพและอตัราตามมลูค่าหรืออตัราผสม (Compound 
Rate) จะคํานวณมลูคา่ภาษีจากอตัราตามสภาพและอตัรามลูคา่ทัง้สองอตัราผสมกนัโดย
อาจกําหนดให้คิดภาษีรวมกันจากทัง้สองอัตราและนํามูลค่าภาษีจากแต่ละอัตรามา
รวมกนัหรือคดิภาษีจากอตัราใดอตัราหนึง่ท่ีสงูกวา่หรือต่ํากวา่ก็ได้ 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสบูตามพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 จะ
จดัเก็บสําหรับผลิตภณัฑ์หรือสินค้าได้แก่ยาเส้น (หมายถึงใบยาหรือยาอดัซึง่ได้หัน่เป็นเส้น
และแห้งแล้ว) และยาสบู (หมายถึงบุหร่ีซิกาแรตบุหร่ีซิการ์บุหร่ีอ่ืนๆ ยาเส้นปรุงและให้
รวมถึงยาเคีย้วด้วย) โดยชําระ (จดัเก็บ) เป็นคา่แสตมป์ยาสบูแล้วนําแสตมป์ไปปิดบนซอง
ยาเส้นหรือยาสบูนอกจากนีก้ฎหมายฉบบันีจ้ะบงัคบัใช้กบัการจดัเก็บภาษีดงักลา่วแล้ว ยงั
เป็นกฎหมายท่ีควบคมุอตุสาหกรรมยาสบูด้วยสําหรับยาสบูท่ีผลิตในประเทศผู้ มีหน้าท่ีเสีย
ภาษี ได้แก่ ผู้ ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบจากกรมสรรพสามิตสําหรับยาสูบนําเข้าตัวแทนจําหน่ายยาสูบ
ตา่งประเทศแตล่ะตราจะเป็นผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษี 

ในการคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตยาสบูของไทยตามพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ.  
2509 สําหรับยาสบูในประเทศและยาสบูท่ีนําเข้าต้องคิดคํานวณแบบผสม (รวมถึงบหุร่ีซิ
กาแรตด้วย) คือใช้อตัราภาษีตามมลูค่า (ถ้าเป็นยาสบูท่ีผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคา
ขายณโรงงานยาสบูเป็นฐานภาษีสําหรับยาสบูท่ีนําเข้ามาในประเทศไทยให้ถือตามราคา 
ซี.ไอ.เอฟ คือราคายาเส้นหรือยาสบูท่ีบวกด้วยค่าประกันภยัและค่าขนส่งถึงด่านศลุกากร
เป็นฐานภาษี) และอตัราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ (ใช้ปริมาณยาสบูตามนํา้หนกั
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เป็นกรัมเป็นฐานภาษี) หากวิธีใดคํานวณแล้วเสียภาษีเป็นเงินสงูกว่าก็เก็บตามอตัราภาษีท่ี
สงูกว่านบัตัง้แตปี่ พ.ศ.2535 จนถึงปัจจบุนัประเทศไทยมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตบหุร่ี
ซิกาแรกรวม 11 ครัง้จากอตัราภาษีร้อยละ 55 ของราคามาเป็นร้อยละ 90 ของราคาขาย ณ 
โรงงานยาสบูอตัราภาษียาสบูในปัจจบุนัเป็นดงันี ้

ในประเทศไทยการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตยาสบูมีเหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการ
เก็บภาษียาสบูตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัคือ เพ่ือหารายได้เข้ารัฐ  รัฐมีรายได้จากการจดัเก็บ
ภาษียาสบูเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 15 ของรายได้ภาษีสรรพสามิตทัง้หมดและร้อยละ 3 ของ
รายได้รัฐบาลรวมมาตรการการขึน้ภาษีมีผลทําให้อตัราการสบูบหุร่ีลดลง 

การควบคมุการบริโภคยาสบูนอกจากจะใช้มาตรการราคาและภาษีเพ่ือลดความ
ต้องการยาสูบแล้วประเทศไทยยังใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ราคาในการดําเนินการเช่นการติด
ฉลากของผลิตภณัฑ์ยาสบูการให้ความรู้และการส่ือสารโทษของยาสบูการจํากัดพืน้ท่ีสบู
บหุร่ีเป็นต้นเพ่ือให้การบริโภคยาสบูลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนีภ้ายหลงัจากเสียคา่แสตมป์ยาสบูแล้ว  กฎหมายยงักําหนดให้เสียภาษี
อ่ืนๆ ด้วยได้แก่ 1) เงินบํารุงสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 2) 
ภาษีเพ่ือส่ือสาธารณะ (TPBS) เพ่ือเป็นเงินทนุสําหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย 3) เงินบํารุงกองทนุพฒันากีฬาและ 4) ภาษีมลูคา่เพิ่มซึง่ภาษี
เหลา่นีใ้ช้ภาษีสรรพสามิตเป็นฐานทําให้ผลการปรับภาษีครัง้นีมี้ความรุนแรงยิ่งขึน้ 

ท่ีผ่านมา ตัง้แต่วันท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไปโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลงั (ผู้ผกูขาดการผลิตบหุร่ีภายในประเทศไทย) ได้ประกาศราคาขายปลีก
บหุร่ีซึง่ราคาขายปลีกบหุร่ีท่ีผลิตในประเทศปรับขึน้ราคาซองละ 10 – 24 บาท (โรงงาน
ยาสบูกระทรวงการคลงั) ผู้ อํานวยการโรงงานยาสบูคาดการณ์ว่าการท่ีราคาบหุร่ีท่ีขายใน
ประเทศปรับตวัสงูขึน้จะทําให้ตลาดบหุร่ีภายในประเทศท่ีมีมลูค่าประมาณ 40,000 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นปริมาณบหุร่ีประมาณ 32,000 ล้านมวนตอ่ปีหดตวัลงประมาณร้อยละ 3  
สําหรับตลาดบุหร่ีภายในประเทศโรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 75-76 ของทัง้ตลาด ส่วนผลกระทบของรายได้ของโรงงานยาสบูคาดว่า
น่าจะหดตวัประมาณร้อยละ 10 หรือมีรายได้ลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน
เน่ืองจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขึน้อัตราภาษีทําให้ผู้ขายมีคงคลงับุหร่ี เม่ือบุหร่ีขึน้
ราคาจงึรีบระบายสต๊อกเก่าออกมาจําหน่าย ปริมาณการซือ้จากโรงงานยาสบูจงึลดลง 
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การท่ีราคาบุหร่ีปรับตวัสงูขึน้จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย โรงงาน
ยาสบูจึงได้ผลิตบหุร่ีขนาดเล็กกว่ารุ่นปกติ ท่ีออกมาใหม่มีขนาดประมาณ 7.7 มิลลิเมตร
ราคาจําหน่ายประมาณ 40 บาทตอ่ซองเพ่ือเจาะตลาดผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยให้สามารถ
ซือ้บุหร่ีซองมาสบูได้ และผู้สูบบางส่วนไม่มีกําลงัซือ้บุหร่ีแบบซองมาสบูอาจจะมีการซือ้
บุหร่ีแบบแบ่งมวนหรือหนัไปนิยมซือ้ยาเส้นแบบมวนเองมาสบูแทน หรืออาจจะมีการซือ้
บหุร่ีท่ีไม่เสียภาษี บหุร่ีปลอม หรือบหุร่ีท่ีผิดกฎหมาย มาสบูแทนเพราะราคาถกูกวา่ 

2.2 การขึน้ภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีราชกิจจานเุบกษาประกาศใช้กฎกระทรวงขึน้

ภาษีสรรพสามิตยาสบูรายการบหุร่ีซิกาแรตสําหรับคํานวณค่าแสตมป์ยาสบูในอตัราตาม
มลูคา่จากร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 90 และอตัราตามปริมาณจากกรัมละ 1 บาทเป็น 1.10 
บาทโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไปโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ต้องการลดจํานวนการสบูบหุร่ีลงโดยเฉพาะการลดจํานวนผู้สบูบหุร่ีรายใหม่ 

ภาษียาสบูเป็นแหล่งรายได้แรกๆ ท่ีทกุรัฐบาลคิดถึงเม่ือต้องการเงินคงคลงั และ 
ยาสบูเป็นของไม่ดี เสพติด เป็นโทษ การเพิ่มภาษีเท่าไรก็เป็นสิ่งท่ีชอบธรรม จากข้อมลูของ
กระทรวงการคลงั ตามหลกัเศรษฐศาสตร์พืน้ฐาน สนิค้าประเภทยาสบู นบัเป็นสินค้าชนิดมี
ความยืดหยุ่นต่ํามาก (low-elasticity) คือไม่ว่าราคาสงูเท่าใด คนก็ยงัต้องหามาหาสบูแต่
ปัญหาท่ีตามมาก็คือ "ของเถ่ือนหนีภาษี" กล่าวคือ เม่ือผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่าง
ของถกูกฎหมาย กับของท่ีข้ามมาจากเขตอ่ืนท่ีเสียภาษีน้อยกว่ามากจนคุ้มค่าความเสี่ยง 
นอกจากจะเก็บภาษีไม่ได้ตามคาดแล้ว เงินยงัร่ัวไหลออกนอกประเทศไปกับบุหร่ีเถ่ือนนี ้
ตอ่มาเม่ือการเปิดเสรีทางการค้าเป็นสมยันิยม กําแพงภาษีตา่งๆ รวมถึงสรุาและบหุร่ีก็ผ่อน
คลายลง ประกอบกบัการตรวจจบัอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร สรรพสามิต ร่วมกบั
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทําให้ปัญหาของเถ่ือนเร่ิมคล่ีคลาย 

ในยุคท่ีรัฐบาลมีรายได้ไม่พอ อันมาจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับ
ภาวะการเมืองผนัผวนทําให้การจดัเก็บรายได้ภาครัฐลดลงอย่างมาก เม่ือเก็บภาษีจากภาค
ธุรกิจจริงไม่ได้ตามเป้า ก็จะหนัมาขึน้ภาษีบหุร่ี เจ้าหน้าท่ีตํารวจและเจ้าหน้าท่ีสรรพสามิต
จําเป็นท่ีจะต้องสอดสอ่งดแูลเพ่ือมิให้ขบวนการค้าของเถ่ือนมีมากเกินไป 

ปัจจุบนัการเพิ่มภาษีบุหร่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว เน่ืองจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลงั
ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดอตัราคา่แสตมป์ยาสบู ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2559 เฉพาะบหุร่ีซิกาแรต 
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(ยาสบูท่ีมวนด้วยกระดาษหรือวสัดท่ีุใช้แทนกระดาษ) ต้องเสียคา่แสตมป์ยาสบูตามมลูค่า
เป็นจํานวนร้อยละ 90 ของราคาขายหรือราคานําเข้าแล้วแต่กรณี (เดิมจดัเก็บร้อยละ 87) 
และเสียคา่แสตมป์ยาสบูตามปริมาณเป็นจํานวน 1.10 บาท ตอ่กรัม (เดิมจดัเก็บ 1.0 บาท
ตอ่กรัม) 

เม่ือพิจารณากฎหมายการจัดเก็บภาษียาสูบและการเพิ่มภาษียาสูบดังกล่าว
ข้างต้นจะพบว่า ประเทศไทยให้ความสําคัญกับผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของ
ประชาชนค่อนข้างมาก เน่ืองจากในหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงฉบับดงักล่าวได้ระบุถึง
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงว่า “...โดยกําหนดอัตราดังกล่าวให้สูงขึน้ เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเป็นการสนบัสนนุนโยบายควบคมุ
การบริโภคยาสบูของรัฐ” 

การเพิ่มภาษียาสบูจะส่งผลทําให้บุหร่ีท่ีจําหน่ายภายในประเทศปรับราคาขึน้อีก 
5-10 บาท ต่อซอง ซึ่งจะส่งผลทําให้ประชาชนบริโภคยาสูบน้อยลงและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการควบคมุการบริโภคยาสบูอย่างไรก็ดี บางส่วนยงัมีความเห็นว่า การเพิ่มภาษี
ยาสบูจนทําให้บหุร่ีท่ีขายภายในประเทศมีราคาสงูขึน้นัน้มิได้สง่ผลทําให้ประชาชนลดการ
บริโภคบหุร่ีแตป่ระการใด เน่ืองจากประชาชนยงัสามารถเข้าถึงและบริโภคยาสบูได้โดยเสรี 
ประกอบกบัผู้ขายมกัใช้กลยทุธ์การขายท่ีสามารถดงึดดูผู้ ซือ้ได้เป็นอย่างดี เช่น วิธีการแบ่ง
ขายจากซองยาสบู ซึ่งจะทําให้ผู้ ซือ้สามารถเข้าถึงและบริโภคยาสบูได้ง่ายขึน้ แม้ว่ายาสบู
จะมีราคาสงูขึน้ก็ตาม 

นอกจากนี ้การท่ีบหุร่ีภายในประเทศมีราคาสงูขึน้ยงัอาจสง่ผลทําให้มีการลกัลอบ
นําเข้าบหุร่ีท่ีมิได้มีการเสียภาษีจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ บหุร่ีเหลา่นีม้กัเป็นบหุร่ีท่ีมีราคาถกู
กว่าบุหร่ีภายในประเทศซึ่งหลายฝ่ายยงัคงกังวลว่า บุหร่ีกลุ่มนีจ้ะมีคณุภาพเทียบเท่ากับ
บหุร่ีท่ีผลิตภายในประเทศหรือไม่ ซึง่ปัญหาการลกัลอบนําเข้าบหุร่ีอาจเป็นผลสะท้อนกลบั
ของมาตรการเพิ่มภาษีบุหร่ีของรัฐบาลก็เป็นได้ ประกอบกับในปัจจุบันนีด้้วยผลของ
ความก้าวหน้าทางนวตักรรมและเทคโนโลยีส่งผลทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ยาสบูชนิดใหม่ขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบารากู่และบุหร่ีอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งกําลังเป็นท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย แต่หากพิจารณาในทางกฎหมายแล้วจะพบว่า กฎหมายยาสบูยงัมิได้บญัญัติ
อย่างชดัเจนให้มีการจดัเก็บภาษีจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวนีแ้ต่อย่างใด (กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
2559) 
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2.3 ภาษีบาป 
ในปี พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.

2544 ได้ผ่านรัฐสภา โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)ได้รับ
งบประมาณในการดําเนินงานจากเงินภาษีสรรพสามิตหรือเงินภาษีจากบุหร่ีและสรุาร้อย
ละ 2 ตอ่ปี สสส. มีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
ทัง้นีร้วมถึงการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีและการด่ืมสรุา อีกทัง้ยงัมีบทบาทในการสนบัสนนุ
ให้ทุกภาคส่วนของสงัคมทํางานร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ได้สร้างกลุ่มพนัธมิตรท่ีสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดกฎหมายควบคมุการบริโภค
ยาสบูในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และภาคประชาชน 
ได้แก่ สถาบนัสขุภาพไทย (สสท.) และมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี (ฉัตรสมุน พฤฒิ
ภิญโญ 2558)  

2.4 ปัญหาของการควบคุมยาสูบด้านภาษีและราคา 
ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงทางการค้าเสรีท่ีเก่ียวของกับบุหร่ีกับ

หลายประเทศ ทัง้อาฟต้า (AFTA) และ เอฟทีเอ (FTA) โดยบางประเทศเป็นคู่ค้าบหุร่ีท่ี
สําคญัของไทย ท่ีสําคญัคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และจีน ท่ีผ่านมาไทยได้ลดอตัรา
ภาษีนําเข้าบหุร่ีและยาสบูจากสมาชิกกลุม่อาเซียนลง ร้อยละ 5 และ ในปี พ.ศ. 2553 ไทย
ลดอัตราภาษีนําเข้าบุหร่ีและยาสูบท่ีผลิตในอินเดียจากร้อยละ 60 เป็นศูนย์ รวมทัง้
ดําเนินการเช่นเดียวกนันีก้บัจีนในปี พ.ศ.2553 และกบัประเทศคู่ค้าตามความตกลงเอฟที
เอด้วย โดยทัว่ไปอัตราภาษีนําเข้าท่ีลดลงจะทําให้ราคายาสบูนําเข้าถูกลง นอกจากนีใ้บ
ยาสูบท่ีนําเข้ายังมีราคาถูกลงด้วย ปัจจัยเหล่านีจ้ะส่งผลให้การบริโภคยาสูบเพิ่ม และ
รายรับภาษีของรัฐเปล่ียนไป อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบุหร่ีเป็นสินค้าท่ีถูกควบคุมราคา 
ดงันัน้ การท่ีอตัราภาษีนําเข้าลดลงก็ไม่ได้ทําให้ราคาบหุร่ีถกูลง ถ้ารัฐไม่ปรับราคาตามไป
ด้วย แตผ่ลอีกด้านหนึง่ก็คือบริษัทบหุร่ีจะได้รับประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ไว้ทัง้หมด โดยบริษัทใดท่ี
มี Import Content มากก็ได้มาก ทําให้บหุร่ีนําเข้าได้กําไรเพิ่มขึน้มากกว่าท่ีโรงงานยาสบู
ได้ ขณะเดียวกนัรายรับภาษีบหุร่ีของรัฐบาลก็จะลดลง (อิศรา ศานตศิาสน์ 2549) 

ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานตศิาสน์ ให้ความเห็นวา่ การวิเคราะห์ผลของเอฟทีเอ
ในกรณีของบหุร่ีและยาสบู นัน้ไม่สามารถใช้วิธีการทางปกติได้ เพราะสาเหตส่ีุประการคือ 
1) บหุร่ีและยาสบูเป็นสินค้าท่ีเรียกว่า bad ไม่ใช่ good 2) บหุร่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในกลุม่
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สิ่งเสพย์ติด 3) บุหร่ีเป็นสิ่งท่ีทําลายชีวิตเช่นเดียวกับการพนัน และ 4) ไม่อาจกล่าวได้ว่า
การสูบบุหร่ีเพิ่มจะทําให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึน้  ในกรณีของประเทศไทย ดร.อิศรา ได้
เสนอภาพความตกเสรีทางการค้า กรณีอาฟต้ามีผลกระทบทัง้ต่อการบริโภคบุหร่ีเพิ่มขึน้
และรายได้ของรัฐบาลลดลง ไม่ว่าจะปรับราคาขายหรือไม่ก็ตาม โดย หากไม่ปรับราคาขาย
ปลีก จะทําให้ผู้ จําหน่ายบุหร่ีนําเข้าได้กําไรเพิ่ม ร้อยละ 11.27 ขณะท่ีรายรับภาษีของรัฐ
จากบหุร่ีนําเข้าลดลง 1,177 ล้านบาท ขณะท่ีบหุร่ีท่ีผลติในประเทศมีกําไรเพิ่มขึน้เพียง ร้อย
ละ 0.02 และรายรับภาษีของรัฐลดลง 8 ล้านบาท หากปรับราคาขายปลีกไปตามสดัส่วน 
จะทําให้มูลค่าการบริโภคบุหร่ีนําเข้าลดลง 380 ล้านบาท และรายรับภาษีของรัฐลดลง 
1,027 ล้านบาท สว่นบหุร่ีในประเทศมีมลูค่าลดลง 2.7 ล้านบาท และภาษีท่ีเก็บได้ลดลง 7 
ล้านบาท แต่ในแง่ของการบริโภคจะยังคงเพิ่มขึน้ โดยบุหร่ีต่างประเทศจะจําหน่ายได้
เพิ่มขึน้ 89 ล้านมวน และบุหร่ีในประเทศจําหน่ายเพิ่ม 7 แสนมวน ซึ่งส่งผลให้คนตาย
เพราะบุหร่ีเพิ่ม 134 คนต่อปี ตวัเลขผลกระทบท่ีคาดการณ์นีเ้ป็นค่าประมาณการท่ียงัไม่
รวมกรณีเอฟทีเอ และการค้าเสรีในรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกรณีของจีนและอินเดีย ซึ่ง
ทัง้สองประเทศมีต้นทนุการผลิตท่ีถกูกว่าไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์
จากอาฟต้า (อิศรา ศานตศิาสน์ 2549) 

ส่วนการลักลอบจําหน่ายบุหร่ีเถ่ือนซึ่งเป็นปัจจัยแทรกแซงประสิทธิภาพของ
มาตรการขึน้ภาษีเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบโดยตรงว่า บุหร่ีเถ่ือนทําให้สังคมและ
เศรษฐกิจแย่ลง โดยทําให้ราคาบหุร่ีถกูลง การสบูเพิ่มขึน้ โดยจะขยายตวัมากในกลุม่วยัรุ่น 
นโยบายด้านภาษีบุหร่ีของรัฐมีประสิทธิภาพลดลง รายได้ของรัฐลดลง สขุภาพประชาชน
อ่อนแอลง และอาชญากรระหว่างประเทศเติบโตเร็วขึน้ ปัญหาเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่รัฐ ผู้
ท่ีเสียภาษีและปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย รวมทัง้ผู้ ไม่สบูบหุร่ี ส่วนผู้ ท่ีได้ประโยชน์ก็คือ ผู้
ลกัลอบจําหน่ายและบริษัทบุหร่ี ปัจจุบนัรูปแบบการลกัลอบขายบุหร่ีมกัเป็นการลกัลอบ
ผา่นทางการผลติบหุร่ีผิดกฎหมาย บหุร่ีปลอม และกองทพัมด 

อย่างไรก็ตาม การลกัลอบนําเข้าบุหร่ีเถ่ือนเป็นขบวนการท่ีบริษัทบุหร่ีรู้เห็นและ
เป็นขบวนการท่ีมืออาชีพดแูลอยู่ บหุร่ีท่ีมีอยู่ในตลาดทัว่โลกขณะนีป้ระมาณ 1 ใน 3 ท่ีเป็น
บุหร่ีเถ่ือน บุหร่ีเถ่ือนมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยาสูบ เพราะแม้ว่าบุหร่ีเถ่ือนจะมีการ
ส่งออกก็นํารายได้เข้าผู้ผลิต แต่รัฐบาลของประเทศนัน้ๆ ต่างหากท่ีจะสญูเสียรายได้จาก
การเก็บภาษี บหุร่ีเถ่ือนจะมีราคาถกู ซึ่งทําให้เด็กสามารถซือ้บหุร่ีได้ บหุร่ีเถ่ือนไม่ต้องเสีย
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ภาษีใดๆ หรือไม่มีข้อจํากดัในการสง่ออก และบริษัทบหุร่ีใช้ข้ออ้างเร่ืองบหุร่ีเถ่ือนมากดดนั
รัฐบาลไม่ให้ขึน้ภาษีบุหร่ี สําหรับประเทศไทยในช่วงท่ียังไม่เปิดตลาดบุหร่ีให้แก่บุหร่ี
ต่างประเทศ การกระจายของบุหร่ีเถ่ือนจะเป็นไปเพ่ือให้ลูกค้ารู้จักและนําไปสู่การเปิด
ตลาดบุหร่ีในโอกาสต่อไป แต่สําหรับประเทศท่ีเปิดตลาดแล้ว บุหร่ีเถ่ือนจะมีราคาถกูกว่า
บุหร่ีท่ีเสียภาษี ซึ่งจะเป็นข้ออ้างของบริษัทบุหร่ีเพ่ือมิให้ขึน้ภาษีอีก เพราะจะทําให้มีบุหร่ี
เถ่ือนมากขึน้ (สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ  2549) 
 
3. การผูกขาดการผลิตและนโยบายโรงงานยาสูบ 

3.1 โรงงานผูกขาดของรัฐ 
รัฐบาลประกาศใช้พระราชบญัญตัยิาสบูขึน้ในปี พ.ศ. 2486 โดยให้มีการประกอบ

อุตสาหกรรมชิกาแรตเป็นอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ ในขณะนัน้โรงงานยาสูบประสบ
ปัญหาขาดแคลนวสัดอุปุรกณ์การผลติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใบยา ซึง่เกิดจากการขนสง่ใบยา
ท่ีเป็นไปด้วยความยากลําบาก การขาดแคลนใบยาจงึเป็นสาเหตหุลกั ท่ีทําให้โรงงานยาสบู
ไม่สามารถผลิตบุหร่ีออกจําหน่ายเพียงพอกับความต้องการของตลาดปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 
2560) โรงงานยาสบูยงัเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
แต่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ผู้ อํานวยการโรงงานยาสูบเป็นผู้ รับมอบอํานาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการทํานิติกรรมต่างๆ ต่อมากระทรวงการคลังมี
นโยบายท่ีจะแปลงสภาพโรงงานยาสูบเป็นบริ ษัทจํากัด  โดยดําเ นินการตาม
พระราชบญัญตัทินุรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึงมีข้อ
หารือว่า หลงัจากการจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั การยบุเลิกโรงงานยาสบูเดิมจําเป็นต้อง
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แหง่พระราชบญัญัติทนุรัฐวิสาหกิจฯ ท่ีบญัญัติว่า 
“ในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียบุเลิกรัฐวิสาหกิจใดให้ถือว่ากฎหมายจดัตัง้รัฐวิสาหกิจนัน้
เป็นอนัยกเลิกตามเง่ือนไขเวลาท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราขึน้เพ่ือการนัน้” หรือไม่  
หรือต้องดําเนินการประการใดเพ่ือให้การยุบเลิกถูกต้องตามกฎหมายทัง้นี ้สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือ ด่วนมากท่ี กค0809/743 ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2546 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือมาในประเด็นเดียวกับ
โรงงานยาสบูด้วย 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงงานยาสูบมิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล การจัดตัง้การ
บริหารการดําเนินกิจการ และการควบคมุมิได้เป็นไปตามกฎหมายใดโดยเฉพาะ โดยเป็น
เพียงธุรกิจท่ีรัฐบาลหรือรัฐเป็นเจ้าของ และรัฐได้นํารายได้แผ่นดินมาจัดตัง้ขึน้เพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ แต่โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็น
เจ้าของตามมาตรา 4 (ก)2 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให้กระทรวงการคลงัมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับ
กิจการหารายได้ท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการได้แต่ผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน (เร่ืองเสร็จท่ี 786/2546 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่ือง 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพ่ือแปลงสภาพโรงงาน
ยาสบูเป็นบริษัทจํากดั) 

 
3.2 นโยบายโรงงานยาสูบ  
โรงงานยาสบูเป็นของรัฐบาลมีนโยบายตา่งๆ ดงันี ้
นโยบายด้านใบยา 
1. การควบคมุดแูลและส่งเสริมชาวไร่ยาสบูในการ พฒันาคณุภาพใบยา โดยใช้

ระบบการปฏิบตัิงานด้านเกษตรกรรมท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) สร้าง
ความเข้มแข็งและบรูณาการร่วมกนัของ Supply chain ตลอดจนดแูลและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของชาวไร่โดยการ ตรวจเลือดชาวไร่หาสารตกค้าง ให้รางวัลชาวไร่ดีเด่น การเก็บ 
ตัวอย่างวิเคราะห์สารตกค้าง การติดตามและประเมินผล การผลิตใบยา ตามแนวทาง 
GAP ซึง่เป็นการผลิตเชิงอนรัุกษ์ เน้นการผลิตท่ียัง่ยืน คํานึงถึงความปลอดภยัของผู้บริโภค 
และผู้ ท่ีเก่ียวของเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับโรงงานยาสูบ รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นรูปธรรม เช่นการอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูก การ
สนับสนุนปัจจัยในการเพาะปลกู เช่น เมล็ดพนัธุ์และปุ๋ ยอย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ของประเทศให้สามารถ
ประกอบอาชีพตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 

2. การกําหนดเพดานราคารับซือ้ใบยาให้มีความเหมาะสมเน่ืองจากท่ีผ่านมา
โรงงานยาสบูดําเนินการปรับขึน้ราคาใบยาพนัธุ์ต่างๆ ตามการเรียกร้องของชาวไร่ยาสบู 
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และผู้บ่มอิสระทุกปีเพ่ือป้องกันไม่ให้ชาวไร่ ผู้ปลูกยาสูบหนัไปปลูกพืชทางเลือกอ่ืนซึ่งมี
อตัราการลงทนุผลติท่ีต่ํากวา่แตไ่ด้ผลตอบแทนสงู 

3. การกําหนดแผนงานระยะยาวเพ่ือรองรับการ ขาดแคลนใบยาในอนาคต เช่น 
การจัดซือ้จากต่างประเทศ การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกใบยาโดยใช้ท่ีดินของโรงงานยาสูบ 
หรือรูปแบบการดําเนินงานด้วยระบบเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contact Farming) ระหว่าง
โรงงานยาสบูกบัชาวไร่ผู้สนใจ 

4. การสร้างความสมัพนัธ์อย่างยัง่ยืนกบัชาวไร่ยาสบูโดยดําเนินโครงการทายาทผู้
เพาะปลูกใบยาผ่านการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ทายาท
ชาวไร่ยาสบู การให้ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการเพาะปลกู เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงการตระหนกัถึง
ความสําคญัของชาวไร่ฯ และเพ่ือสร้างความภมิูใจตอ่อาชีพเพาะปลกูใบยาสบู 

5. การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาใบยาสูบไทยสู่ความยั่งยืนผ่านการ
สนบัสนนุโรงเพาะกล้ายาสบูในการผลิตต้นกล้าก่ึงลอยนํา้ (Semi-float bed) และสร้าง
แรงจูงใจให้ชาวไร่มาร่วมมือในโครงการดงักล่าว และหาแนวทางการร่วมมือกับบริษัทผู้
สง่ออกใบยาเพ่ือเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กบัชาวไร่ 

6. การสํารวจพืน้ท่ีเพาะปลกูยาสบูโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือเป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาชาวไร่ไม่มีพืน้ท่ีเพาะปลูกและแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงพันธุ์ยาสูบในพืน้ท่ี
เพาะปลูกได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถนําไปพัฒนาในการปฏิบัติงานร่วมกับกรม
สรรพสามิตในการออกใบอนญุาตการเพาะปลกูยาสบูแทนการสํารวจพืน้ท่ีได้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้ 

7. การจัดสรรโควตาในการช่วยรับซือ้ใบยาส่วนเกินจากชาวไร่ผู้ เพาะปลกูยาสบู 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มชาวไร่ท่ีจะให้ความช่วยเหลือวิธีการจัดซือ้ราคาการรับซือ้
ของใบยาแต่ละประเภทต้องกําหนดให้ชัดเจน และมีหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือให้การดําเนินงานมีความโปร่งใส ถกูต้อง เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

8. การกํากับดแูลการตรวจสอบระบบในกระบวนการผลิตให้โปร่งใสตัง้แต่ต้นนํา้
ถึงปลายนํา้ ได้แก่ การเพาะปลกูใบยา กระบวนการผลิตผลผลิตท่ีได้ สินค้าคงคลงั  ไปถึง
ระบบการจดัจําหน่ายไปยงัลกูค้า 
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นโยบายด้านการผลติ 
1. การวิเคราะห์ผลกระทบและการแข่งขันท่ีรุนแรงย่ิงขึน้ เน่ืองจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การกําหนดมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ เพ่ือลดการ
บริโภค การต่อต้านระบบการผูกขาดการผลิตและการจําหน่ายบุหร่ีเพียงรายเดียวโดย
องค์การการค้าโลก (WTO) โดยเฉพาะการวางแผนกําลงัการผลิตสําหรับโรงงานผลิตยาสบู
แหง่ใหม่ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในอนาคต 

2. การพิจารณากําหนดระบบ Security Features ทัง้บนซองบหุร่ีและมวนบหุร่ีให้
มีวิธีการตรวจสอบการปลอมแปลงท่ีสังเกตได้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน รวมทัง้ต้อง
พิจารณาหามาตรการควบคมุในช่องทางอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงให้เกิดการปลอมแปลง
บหุร่ีได้เช่น การควบคมุบริษัทเอกชนเพ่ือจ้างพิมพ์ซองด้วย 

3. การดําเนินการเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต” และเร่ือง “การลด
ต้นทนุการผลิต” (reduction cost) อย่างจริงจงั โดยพิจารณาว่าจะสามารถลดต้นทนุในแต่
ละกระบวนการได้อย่างไรเพ่ือให้ ผลกําไรเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งท่ีจะช่วยให้การ
ดําเนินธุรกิจมีความยัง่ยืนในอนาคต 

นโยบายด้านตลาด 
1. การปรับปรุงร่างระเบียบฯ ว่าด้วยตวัแทนจําหน่ายยาสบูให้กบัร้านค้าสมยัใหม่

(modern trade) ท่ีเป็นร้านขายสง่ช่วงยาสบู และร้านค้าสมยัใหม่ท่ีเป็นร้านขายปลีกยาสบู 
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. …. เน่ืองจากปัจจบุนัร้านค้าสมยัใหม่มีอํานาจทางการตลาดและมลูคา่การ
จําหน่ายบหุร่ีค่อนข้างสงู การท่ีโรงงานยาสบูสามารถตัง้ตวัแทนจําหน่ายเพ่ือจําหน่ายบหุร่ี
ให้กับร้านค้าสมัยใหม่ได้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายแบบสมัยใหม่ทําให้โรงงาน
ยาสบูมีรายได้เพิ่มขึน้ 

2. การปรับขนาดรูปภาพคําเตือนบนซองบหุร่ี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ี
ให้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขรูปภาพข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัย และ
ช่องทางติดต่อ เพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต โดยให้แสดงภาพคําเตือน
ขนาดร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีบนซองบหุร่ีจากเดมิกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 55 

3. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวของกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
หากมีการแข่งขันโดยลักลอบนําเข้าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์มาขายอย่างเสรีจะทําให้โรงงาน
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ยาสบูเสียรายได้โดยกําหนดแนวทางในการควบคมุการนําเข้าผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับหุร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การออกกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ  

นโยบายด้านอํานวยการ 
1. กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการคณะตา่งๆ ให้มี

ความชดัเจนและสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือกํากบัดแูลการดําเนินงานใน
เร่ืองท่ีสําคัญ ได้แก่ เร่ืองนิติบุคคลโรงพยาบาลโรงงานยาสูบสายโซ่อุปทาน (supply 
chain) การควบคมุคณุภาพการผลิตการพฒันาระบบคณุภาพการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่
เป็นต้น ซึ่งบางเร่ืองเป็นจุดอ่อนของโรงงานยาสูบในปัจจุบัน โดยฝ่ายบริหารและ
คณะอนุกรรมการท่ีกํากับดูแล ควรติดตามและกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้มุ่งไปท่ีผลลพัธ์ข้างหน้า เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและพนกังาน
เป็นสําคญั 

2. บูรณาการระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตระบบการจัดซือ้ใบยา
ระบบคงคลงัพสัดรุะบบการผลิตบุหร่ี ระบบการขนส่งบุหร่ีไปยงัร้านขายส่ง รวมถึงระบบ
การสง่ออกบหุร่ี เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจดัการองค์กรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. เร่งดําเนินการเร่ืองการปราบปรามบหุร่ีปลอมแปลง และบหุร่ีผิดกฎหมายตา่งๆ  
อยา่งจริงจงั โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ  

4. การบริหารความเสี่ยงเป็นเร่ืองสําคญัและมีความสมัพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ประจําวนั โรงงานยาสบูควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังาน และกํากบัดแูลให้
ถือปฏิบตัิตามมาตรการท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากปฏิบัติจริงจังจะเกิดผลดีต่อการ
ดําเนินงานอยา่งชดัเจน 

5. ให้ดําเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ ท่ีได้มีการนําเข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานทัง้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคตเพ่ือเตรียมพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ รวมทัง้แผนการพฒันาพนักงาน
ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อโดยเฉพาะสาขาท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
โรงงานยาสบู 

6. การส่ือสารองค์กรทัง้ภายในและภายนอก ให้บูรณาการการทํางานร่วมกันทัง้
ทางด้านเทคนิคและด้านเนือ้หาสาระ โดยควรกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบหลักในการ
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ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูข่าวสาร ก่อนดําเนินการทกุครัง้ เพ่ือให้การส่ือสารองค์กร
เกิดประสทิธิภาพและสง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร 

7. ให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ของโรงงานยาสบูให้เป็นสากล
สอดคล้องกบัรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ และไม่เป็นอปุสรรคในการดําเนินงาน 

8. การใช้จ่ายงบประมาณให้พิจารณาใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีความโปร่งใส 
จดัลําดบัความสําคญัเร่งด่วนตามความจําเป็น โดยให้เน้นการใช้จ่ายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
พนกังานสว่นใหญ่ก่อน 

9. ในเร่ืองของการสร้างความผูกพันกับบุคลากรซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งของการ
พัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน ควรให้ความสําคัญด้านการปรับปรุงสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งหากบุคลากร ในองค์กรมีความสขุย่อมเกิดความผูกพัน 
และสง่ผลให้การทํางานมีประสทิธิภาพดีขึน้ 

โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 75-76 ของตลาดยาสูบ
ทัง้หมด ส่วนผลกระทบในแง่ของรายได้ของโรงงานยาสูบนัน้ การขึน้ภาษีบุหร่ีจะส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคท่ีไม่มีกําลงัในการซือ้บุหร่ีซอง เพราะราคาบุหร่ีซองในตลาดสงูเกินไป 
ผู้บริโภคจะไปซือ้แยกแบบมวนทดแทน อีกทัง้ยงันิยมหนัไปซือ้บหุร่ีท่ีไม่เสียภาษี อาทิ บหุร่ี
ปลอมแปลง และบุหร่ีผิดกฎหมายแทน เพราะราคาถูกกว่าในท้องตลาดถึง 1 ใน 3 เท่า 
ด้วยเหตนีุโ้รงงานยาสบูจึงจดัเตรียมจําหน่ายบหุร่ีขนาด ประมาณ 7.1 มิลลิเมตร (มม.) ซึง่
เป็นขนาดเล็กกว่าในท้องตลาด ออกขายโดยมีราคาประมาณ 40 บาทต่อซอง เพ่ือเจาะ
ตลาดผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยให้สามารถซือ้บหุร่ีซองมาสบูได้ 
 
4. การแปรรูปโรงงานยาสูบ 

4.1 ความหมายของการแปรรูป 
ในเร่ืองนี ้การแปรรูปในความหมายสากล การแปรรูปมาจากคําภาษาองักฤษว่า 

“privatization” ซึง่หมายถึงการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการท่ี
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเคยทําอยู่ก่อน โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเพิ่มการแข่งขนั
และเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ และในบางกรณีเพ่ือลดภาระขาดทนุ และภาระรายจ่ายท่ี
รัฐวิสาหกิจบางแห่งก่อให้ภาครัฐ ผลพลอยได้จากการถ่ายโอนกิจการของรัฐไปสู ่
ภาคเอกชนก็คือ รัฐบาลจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ  



103 
 

นาย Joseph Stiglitz นกัเศรษฐศาสตรคนหนึ่งท่ีได้รับรางวลัโนเบล เม่ือปี พ.ศ.
2544 ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา เลิกคํานึงถึงแต่ผลระยะสัน้ของ
การลดต้นทนุ แตค่วรคํานึงถึงผลระยะยาวของการถ่ายโอนกิจการบางอย่างให้ภาคเอกชน 
และไม่ก่ีเดือน หลงัจากนัน้ สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาได้ลงมติดึง
กิจการรักษาความปลอดภยัของทกุสนามบินให้มาอยู่ภายใต้การดําเนินการของหน่วยงาน
รัฐบาลกลางแล้วเพราะมองไม่เห็นผลดีท่ีจะเกิดขึน้ 

4.2 ความพยายามแปรรูป 
จากหลกัฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีรวบรวมมาได้ชีใ้ห้เห็นว่าประเทศไทยมี

ความพยายามท่ีจะแปรรูปโรงงานยาสูบมาหลายครัง้แล้วโดยในครัง้แรกเร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 
2528 ในสมยัท่ีพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลในขณะนัน้ได้ดําริท่ีจะ
ขยายกําลงัการผลิตและลดต้นทนุโรงงานยาสบูโดยต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทนุ
กบัรัฐในกิจการโรงงานยาสบู แตก็่ได้รับการคดัค้านและตอ่ต้านจากสหภาพแรงงานโรงงาน
ยาสบูโดยมีการอ้างเหตผุลหลกัในเร่ืองของพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 และตอ่มาใน
สมยัรัฐบาลของพลเอกชาติชาย  ชณุหะวณั ก็มีแนวคิดจะปฏิรูปการผลิตของโรงงานยาสบู
เช่นกันโดยหลีกเล่ียงการใช้คําว่า “แปรรูป” เน่ืองจากเป็นคําท่ีฟังดแูล้วก่อให้เกิดความ
หวั่นไหวและความรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านการทํางานต่อหน่วยงานและต่อตวัพนักงานแต่
จากการประชุมหารือด้านกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎีกาพบว่า ไม่สามารถจัดตัง้
บริษัทลกูได้ เน่ืองจากพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 ได้บญัญัติไว้ว่าการประกอบ
อตุสาหกรรมยาสบูซิกาแรตเป็นการผกูขาดของรัฐ แม้ว่าโรงงานยาสบูจะแปลงสภาพเป็น
นิติบคุคลก็ไม่สามารถทําธุรกิจอ่ืนเสริมได้ อีกทัง้การเป็นนิติบคุคลหากเป็นได้จริงสินทรัพย์
ใดๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลังจัดตัง้เป็นนิติบุคคลก็จะกลายเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของโรงงาน
ยาสบูเพียงรายเดียวต่อมาในสมยัรัฐบาลชวน หลีกภยั จึงได้มีการออกพระราชบญัญัติทนุ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายกลางซึง่ถกูตราขึน้เพ่ือแปลงทนุของรัฐวิสาหกิจเป็น
หุ้นของบริษัทโดยไม่จําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายซึง่ตราขึน้มาเพ่ือจดัตัง้รัฐวิสาหกิจแตล่ะแห่ง
โดยเฉพาะ จึงเป็นกฎหมายท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่รัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเปล่ียน
รูปแบบจากรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการ
แปลงสภาพ 
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ตอ่มารัฐบาลภายใต้การนําของ พ.ต.ท. ดร. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นรัฐบาลท่ีได้นํา
เคร่ืองมือเหล่านีม้าใช้ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากท่ีสดุโดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2544-2547 รัฐบาลได้ดําเนินการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) การ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อส
มท.) จากข่าวในหนงัสือพิมพ์มติชนรายวนั ฉบบัวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2545 (ปราณี ทินกร  
2545) เก่ียวกบัการสมัมนาเวทีสาธารณะเร่ือง “รัฐบาลควรแปรรูปโรงงานยาสบูหรือไม่” ใน
ข่าวดังกล่าว ผู้ แทนจากกระทรวงการคลังได้ตระหนักดีว่าบุหร่ีเป็นสินค้าอันตรายต่อ
สุขภาพและมีความห่วงใยประชาชนไม่ยิ่งหย่อนกว่าใคร แต่ต้องบริหารกิจการและ
ทรัพย์สินของรัฐให้เป็นประโยชน์สูงสุด ท่ีผ่านมาโรงงานยาสูบส่งรายได้และกําไรให้รัฐ
จํานวนมาก ก็จําเป็นต้องแปรรูปเพราะโรงงานยาสบูไม่ได้เป็นนิติบคุคล การดําเนินกิจการ
ใดๆ ต้องผ่านการอนมุตัิจากรัฐมนตรี และยงัต้องพฒันาเร่ืองการตลาดอีกมาก ดงันัน้เพ่ือ
ความคล่องตวัจึงต้องจดัการบริหารภายในให้เป็นบริษัทจํากัดเท่านัน้ เพ่ือรักษาส่วนแบ่ง
ตลาด และรักษาบหุร่ีไทยไว้ให้คนไทยสบู (มตชิน 10 ก.ค. 2545)  

เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพ ไม่มีอะไรสงูเท่าการสบูบหุร่ีเพราะการสบูบหุร่ีทัง้
ทําให้เป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคหวัใจ เป็นโรคถงุลมปอดโป่งพองและอ่ืนๆ ทัง้ๆ ท่ีบหุร่ีมีโทษสงู 
แต่บริษัทบุหร่ีข้ามชาติก็พยายามทกุวิถีทางท่ีจะทําให้คนสบูบุหร่ีมากขึน้ บางครัง้ก็ตัง้ใจ
เลยวา่จะทําให้ผู้หญิงและเดก็สบูบหุร่ีมากขึน้ เม่ืออยากได้เงินแล้วแม้จะเป็นการฆ่าคนก็ยงั
ทํา ประเทศกําลงัพฒันาล้วนเป็นเหย่ือบริษัทบุหร่ีข้ามชาติท่ีจะเข้ามาประชาสมัพนัธ์ทุก
วิถีทางท่ีจะทําให้คนสบูบุหร่ีมากขึน้ ประเทศไทยได้ผ่านกฎหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ตา่งๆ  และจะรวมโรงงานยาสบูด้วย เพ่ือให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ในการฆา่คนไทยมากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความยากลําบากในการแปรรูปโรงงานยาสบูแต่แนวคิดนีก็้
ยงัคงมีการพิจารณาและถกเถียงอภิปรายกนัมาอยา่งตอ่เน่ือง แม้กระทัง่ในสมยัรัฐบาลของ
นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสบูก็มี
การหยิบยกเร่ืองนีม้าอภิปรายกนัแตก็่ติดขดัในเร่ืองของข้อกฎหมาย แต่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการตราพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ดงันัน้แนวความคิดการแปรรูปโรงงานยาสบูจึงได้มีการหยิบยกมาพิจารณากนั
อย่างจริงจังอีกครัง้หนึ่งเพราะมองเห็นว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะสามารถทําการแปรรูป
โรงงานยาสบูได้ตอ่มาเม่ือมีการปฏิวตัิในวนัท่ี 22 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 สง่ผลให้พลเอก
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ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคมพ.ศ. 2557 จึงได้มีการ
แถลงตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาติในวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 เก่ียวกบัการให้เอกชนร่วม
ลงทนุในกิจการของภาครัฐ (Public Private Partnership: PPP) ทัง้นี ้เพราะพลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา มองว่ารัฐบาลมีข้อจํากดัด้านเงินลงทนุจึงควรเปิดช่องทางให้เอกชนมี
สว่นร่วมในการพฒันากิจการของรัฐพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของ
รัฐพ.ศ. 2556 และนโยบายของรัฐบาลในปัจจบุนัจึงเป็นโอกาสและช่องทางท่ีจะเอือ้ตอ่การ
แปรรูปโรงงานยาสบูในรูปแบบของการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐ (โรงงาน
ยาสบู) โดยท่ีโรงงานยาสบูเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ซึง่ยงัคงสถานภาพของการเป็นผู้ผกูขาดใน
ฐานะผู้ ผลิตและผู้ จัดจําหน่ายบุหร่ีและผลิตภัณฑ์จากยาสูบไว้เช่นเดิมโดยไม่ขัดต่อ
พระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 ซึง่ได้บญัญัติไว้ว่าการประกอบอตุสาหกรรมยาสบูซิกา
แรตเป็นการผกูขาดของรัฐ จากข้อสรุปท่ีได้หากรัฐยงัคงถือครองเกินกว่าก่ึงหนึ่งก็ยงัถือว่า
รัฐยงัคงเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้ เดียวจึงถือว่าเป็นแนวทางในการแปรรูปโรงงานยาสบู
ท่ีสามารถกระทําได้ในรูปแบบของเอกชนร่วมลงทนุกบัภาครัฐบางสว่น (กษม ชนะวงศ์ และ
คณะ 2560; ภรีู สริสนุทร, 2550) 

เน่ืองจากการแปรรูปโรงงานยาสบูไม่สามารถกระทําได้ตามพระราชบญัญัติยาสบู
พ.ศ. 2509 กรณีท่ีจะทําได้จะต้องให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐซึ่งรัฐบาล
จะต้องศึกษาอย่างจริงจังในกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐพนักงานและ
ประชาชนผู้สบูบหุร่ี (กษม ชนะวงศ์, และคณะ 2560) ทัง้นีโ้รงงานยาสบูอ้างว่าการปรับ
องค์กรสูก่ารเป็นนิติบคุคล สาเหตหุลกัมาจากการการเปิดเสรีการแข่งขนั ทําให้การแข่งขนั
ตลาดบุหร่ีเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของโรงงานยาสบูลดลงจากร้อยละ 85 เหลือ
เพียง 70 ในปัจจบุนั เน่ืองจากบริษัทบหุร่ียกัษ์ใหญ่ในโลกมีแนวโน้มลดลงโดยปัจจบุนัเหลือ
เพียง ฟิลิป มอร์ริส, เจแปน  โทแบคโค,  บีเอที และอิมพีเรียล จึงจําเป็นท่ีโรงงานยาสบู
จะต้องปรับโครงสร้างภายใน เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยต้องเพิ่ม
ความสําคัญในการบริหารจัดการต้นทุนให้น้อยลง พัฒนาการตลาด และคุณภาพของ
สินค้า โดยเฉพาะใบยาสูบ ท่ีต้องผลิตไม่ให้มีสารตกค้างเพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งได้ (มติชน 
รมช. คลงัยนัไม่แปรรูปโรงงานยาสบูแตจ่ดเป็นนิตบิคุคล วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2552) 

โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สังกัด
กระทรวงการคลงั ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูในประเทศเพียงราย
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เดียว และนําส่งเงินรายได้ให้แก่รัฐในรูปของภาษีเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
“คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ” ได้รับการแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าท่ีในการกํากับดูแลการบริหารในระดับนโยบายของ
รัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นไปตามแนวนโยบายผู้ ถือหุ้ นภาครัฐ 
(Statement of Directions: SOD) ท่ีกําหนดให้ “เพิ่มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม” โดยในส่วนของโรงงานยาสบูได้เน้นการ
ดําเนินงานในเร่ืองท่ีสําคญั “การยกฐานะเป็นนิติบุคคล” เป็นเร่ืองท่ีโรงงานยาสูบได้
พยายามดําเนินการให้สําเร็จตลอดหลายปีท่ีผา่นมา ด้วยเล็งเห็นว่าการเป็นนิติบคุคลจะทํา
ให้การบริหารงานของโรงงานยาสบูมีความคล่องตวั เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
และสามารถขยายฐานไปสู่ธุรกิจใหม่ และท่ีสําคญัคือประโยชน์ท่ีพนกังานจะได้รับในด้าน
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเพิ่มมากขึน้ แม้โรงงานยาสูบจะดําเนินการผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพียงรายเดียวในประเทศ แต่ก็ต้องแข่งขันกับบุหร่ีต่างประเทศนําเข้า 
รวมทัง้บุหร่ีปลอมแปลง และบหุร่ีลกัลอบหนีภาษี ซึ่งล้วนเป็นคู่แข่งสําคญัท่ีแทรกแซงและ
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยโรงงานยาสบูมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 75 
(สมชยั อภิวฒั 2556) 

ท่ีผ่านมา โรงงานยาสูบไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทําให้การดําเนินภารกิจไม่
คล่องตวั เน่ืองจากไม่มีสถานะ หรือความสามารถในการทํานิติกรรมได้ด้วยตวัเอง รวมทัง้
ขาดความชดัเจนในด้านการถือครองทรัพย์สิน ทัง้สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และ
การดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยาสูบในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทัง้ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น การต่อต้านการสูบบุหร่ี การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทําให้มีการแขง่ขนัสงู ขณะเดียวกนัปัจจบุนัสภาพเศรษฐกิจยงัมีแนวโน้ม
ขยายตวัในระดบัต่ํา พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีซิกาแรตของคนไทยมีแนวโน้มลดลง อํานาจการ
ต่อรองของผู้ ขายวัตถุดิบ ผู้ ส่งมอบ ปัจจัยการผลิต และการคุกคามจากการแข่งขันของ
คูแ่ข่งขนัตา่งชาติมีขนาดใหญ่ และมีเงินทนุมหาศาล จึงทําให้โรงงานยาสบูต้องปรับฐานะ
เป็นนิติบุคคล และขยายตัวไปทําธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยประเด็นสําคัญคือ ยกระดับ
โรงงานยาสบูจากปัจจบุนัท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวงการคลงั ขึน้เป็นนิติบคุคล เพ่ือ
ช่วยให้การยาสบูแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินธุรกิจได้เต็มศกัยภาพ สามารถแข่งขนักบั
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คู่ค้าต่างชาติท่ีมีขนาดใหญ่และมีเงินทุนมาก ขณะเดียวกันสามารถทําหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดย พ.ร.บ.ฉบบันีจ้ะมี 5 ประเดน็สําคญั คือ 1.จดัตัง้การยาสบูแหง่ประเทศไทย (ยสท.) 
2. การตัง้คณะกรรมการและผู้ ว่าการการยาสบูแห่งประเทศไทย 3. รายได้จากการ
ดําเนินการสามารถนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและในส่วนท่ีเหลือนําส่งรัฐต่อไป 4. การกํากับ
ดูแลโดยกระทรวงการคลัง แต่หลังจากนีเ้ม่ือการยาสูบเป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถ
ดําเนินการได้ ยกเว้นเร่ืองสําคญัท่ีต้องขอมติคณะรัฐมนตรี เช่น การลงทนุพ่ือขยายกิจการ
ท่ีเกินกว่า 500 ล้านบาทขึน้ไป การกู้ /ให้กู้  การยืมเกินกว่า 100 ล้านบาท การออกตราสาร
ตา่งๆ การขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท และการเข้าร่วมกิจการกบั
บคุคลอ่ืน การถือหุ้นใน บมจ. "นอกจากนี ้ให้มีการจดัตัง้กองทนุสงเคราะห์เพ่ือสวสัดิการ
ของพนกังานและลกูจ้างและครอบครัว อีกเร่ืองท่ีจะชดัเจนคือ การถือครองท่ีดิน จากเดิมท่ี
โรงงานยาสูบไม่สามารถถือครองท่ีดินเองได้ ต้องให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ ถือ แต่อนาคต
สามารถถือในนามนิตบิคุคลได้โดยตรง" (กรุงเทพธุรกิจ 6 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 ผู้ อํานวยการ โรงงานยาสบู เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2560 นีโ้รงงานยาสบูมีแผนปรับ
สถานะองค์กรเป็นนิติบคุคล โดยคณะรัฐมนตรี อนมุตัิแก้ไขร่างพระราชบญัญัติการยาสบู
แห่งประเทศไทยแล้ว การเป็นนิติบุคคลจะเปิดโอกาสให้โรงงานยาสูบร่วมทุนกับ
ต่างประเทศได้ขณะนี ้มีบริษัทยาสูบ ในประเทศ จีน ญ่ีปุ่ น สนใจท่ีจะเข้ามาร่วมทุนกับ
โรงงานยาสบู โดยจีนติดต่อผ่านมาทางกระทรวงการคลงั และเร่ิมเจรจากับโรงงานยาสบู 
โดยพร้อมจะรอกฎหมายนิติบคุคล เพราะมัน่ใจในกระบวนการผลิตของโรงงานยาสบู การ
ร่วมทนุมีมลูคา่ไม่ต่ํากวา่ 2 หม่ืนล้านบาท โดยโรงงานยาสบูตัง้เง่ือนไขการร่วมทนุคือ ไม่ใช่
การผลิตเพ่ือขายในประเทศ การผลิตยงัเป็นของคนไทย และต้องใช้ใบยาสบูไทยไม่น้อย
กว่า 70% และยงัมีเมียนมา สิงคโปร์ สนใจจะมารับจ้างโรงงานยาสบูให้ผลิตยาสบูให้ด้วย 
แต่ต้องรอกฎหมายนิติบุคคลเช่นกัน สําหรับผลการดําเนินงานของโรงงานยาสูบรอบปี 
2559 มีกําไรกว่า 8,863 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีกําไร 7,105 ล้านบาท 
ประกอบกับผลการประเมินจากสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ในระดบัดีมาก 
ส่งผลให้ปีนีจ้่ายโบนัสให้พนกังาน 7 เดือนค่อนข้างสงูกว่าเม่ือเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนใน
กลุ่มเดียวกัน และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 77.08% จากปีท่ีผ่านมา 76.17% ผลกําไรท่ี
เพิ่มขึน้ ไม่ได้มาจากรายได้จากการจําหน่ายบหุร่ีมากขึน้ แตเ่ป็นผลกําไรจากประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนกังานและผู้บริหารโรงงานยาสบู โดยสามารถลดต้นทนุวตัถดุิบจาก
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การบริหารจดัการและควบคมุค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบุหร่ี เช่น ซอง ก้นกรอง และสารปรุง 
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดการ
ทํางานล่วงเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดและการขายทําให้โรงงานยาสูบ
สามารถแย่งสว่นแบ่งจากบหุร่ีตา่งประเทศได้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ต้นทนุการซือ้ใบยาลดลง 
ซึ่งโรงงานยาสบูใช้ใบยาต่างประเทศลดลงโดยใช้ใบยาในประเทศท่ีมีคณุภาพสงูทดแทน
การนําเข้า ทําให้ต้นทนุโดยรวมลดลง 

สรุป การยกฐานะของโรงงานยาสบูจากรัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงการคลงั ให้
เป็น “การยาสบูแหง่ประเทศไทย (ยสท.) ” ซึง่มีฐานะเป็นนิตบิคุคล เพ่ือให้สะดวกตอ่การทํา
ธุรกรรมตา่งๆ ซึง่ในเร่ืองนีก็้สนบัสนนุและเห็นด้วย แตมี่ข้อกงัวลว่า จะเป็นการเปิดช่องให้มี
การจัดตัง้บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตรงนีจ้ะเป็นการเปิดช่องให้อุตสาหกรรม
ยาสูบต่างชาติสามารถเข้ามาผลิตบุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทยได้ ทัง้ท่ีผ่านมา  ถือเป็น
กิจการท่ีผกูขาดโดยรัฐ และยงัเปิดช่องให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ยาสบูชนิดอ่ืนๆ อีกมาก
ด้วย เพราะกฎหมายเปิดให้มีการจดัตัง้บริษัทหรือบริษัทมหาชนท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ือง
กับกิจการ ยสท. ซึ่งต่างด้าวสามารถเข้ามาถือหุ้ นได้ไม่เกินร้อยละ 49 อาจทําให้
อุตสาหกรรมยาสบูต่างชาติสามารถเข้ามาลงทนุในกิจการยาสบูของประเทศไทยได้ และ
ความสามารถในการควบคมุผู้ ถือหุ้นคนไทยว่าจะไม่เป็นตวัแทนหรือนอมินีของต่างชาต ิ
รวมไปถึงยงักําหนดให้มีการออกตราสารเพ่ือการลงทนุได้ ซึง่ก็ไม่มีความชดัเจนว่าเป็นตรา
สารประเภทใด เพราะถ้าเป็นตราสารลกัษณะ “บริุมสิทธิ” ก็สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ครอบงํากิจการของอุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติได้ และแม้การออกตราสาร การจัดตัง้
บริษัท การเข้าถือหุ้ น หรือการลงทุน ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แต่ก็ไม่มี
หลกัประกนัอะไรว่าอุตสาหกรรมยาสบูต่างชาติจะไม่เข้าแทรกแซง โดยอาศยัอิทธิพลและ
อํานาจเงินท่ีมีอยู ่(หทยั ชิตานนท์ และคณะ, 29 มีนาคม 2560)  

 
4.3 ปัญหาในอนาคต 
เน่ืองจากการควบคมุการผลิตการจําหน่ายภายในประเทศทําได้ง่ายกว่ากรณีท่ีจะ

มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและบริษัทบุหร่ีข้ามชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดบุหร่ีใน
อนาคต ความหมายของสินค้าเป็นโทษ เหตุผลท่ีการแปรรูปท่ีผ่านมาไม่สามารถทําได้
สําเร็จเพราะไม่ต้องการให้ตลาดบุหร่ีขยายตวั โดยหลกัแล้วสินค้าท่ีเป็นโทษนัน้เราต้องใช้
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มาตรการทัง้ในด้านภาษี และการควบคมุให้มีการบริโภคน้อยท่ีสดุ เราจึงไม่ต้องการพฒันา
เ ร่ืองการตลาดหรือการโฆษณาสินค้า ท่ี เ ป็นโทษให้ขยายตัว  ดัง เช่ น ท่ีผู้ แทน
กระทรวงการคลงักลา่วอ้าง ตรงกนัข้าม เราต้องการให้ตลาดเล็กลง ทัง้ๆ ท่ีการขยายตวัของ
ตลาดบหุร่ีหมายถึง รายได้ของรัฐจะมากขึน้จากภาษีแสตมป์ยาสบู และเงินนําสง่คลงั ของ
โรงงานยาสบู การแปรรูปแบบจอมปลอม แตเ่นือ้แท้แล้วรัฐต้องการขายทรัพยสินเพ่ือนําเงิน
เข้าคลงั เน่ืองจากบหุร่ีเป็นสินค้าท่ีเป็นโทษ เพราะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทัง้ตอ่คนสบูบหุร่ี
และต่อคนท่ีไม่สูบบุหร่ีท่ีบังเอิญอยูใกล้คนสูบ ในแต่ละปีรัฐสูญเสียเงินจํานวนมากเพ่ือ
รักษาพยาบาลผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคจากการสบูบหุร่ี การคดัค้านการแปรรูปโรงงานยาสบูท่ีอาจ
เปิดโอกาสให้บริษัทบุหร่ีข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดบุหร่ีในประเทศไทย จึงเป็นประเด็น
สําคญั  

ท่ีผ่านมา ตลาดบุหร่ีในประเทศเป็นของโรงงานยาสูบ แต่ในช่วงคริสตศักราช 
1980 อิทธิพลของสมาคมผู้ส่งออกบุหร่ีของสหรัฐอเมริกา (United States Cigarette 
Exporting Association:UCSEA) ทําให้ผู้แทนการค้าสหรัฐขู่จะใช้มาตรการทางการค้า
ตอบโต้ ถ้าประเทศต่างๆ ในเอเชียไม่เปิดตลาดบุหร่ีของตน ประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน ยินยอม ซึ่งมีผลทําให้อัตราการสูบบุหร่ีในประเทศเหล่านัน้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่น ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายของการโฆษณาบหุร่ี  

ประเทศไทยไม่ยินยอมและยงัออกกฎหมายห้ามการโฆษณาบหุร่ีในปี พ.ศ. 2532 
ด้วยการเจรจาระหว่างสหรัฐและไทยไม่ประสบผลสําเร็จ ดงันัน้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ย่ืน
คําร้องต่อ GATT ซึ่งปัจจบุนัคือองค์การการค้าโลก เพ่ือให้พิจารณามาตรการท่ีไทยใช้ต่อ
สินค้าบุหร่ีซึ่งมีทัง้มาตรการห้ามนําเข้าและห้ามโฆษณา ในปี พ.ศ. 2533 คณะกรรมการ
พิจารณาของ GATT สรุปว่า ถึงแม้ไทยจะมีอํานาจอธิปไตยในการออกมาตรการเพ่ือลด
การสบูบหุร่ี เน่ืองจากบหุร่ีเป็นสินค้าอนัตรายตอ่สขุภาพตามนยัยะของความตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศ มาตรา 20 (b) ซึ่งระบุข้อยกเว้นให้ประเทศสมาชิกสามารถออก
มาตรการ ท่ีจําเป็นเพ่ือปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์สัตว์และพันธุ์ พืชได้ แต่ก็มี
ข้อสรุปด้วยว่า มาตรการห้ามการนําเข้าขัดกับความตกลงทางการค้า ถือเป็นการเลือก
ปฏิบตัิต่อสินค้าจากต่างประเทศ ดงันัน้ ไทยสามารถใช้มาตรการ หรือออกกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมการสูบบุหร่ีบนพืน้ฐานท่ีไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การเก็บภาษี การห้ามการโฆษณา 
การเปิดเผยสว่นประกอบของบหุร่ี การบงัคบัติดข้อความคําเตือนบนซอง ฯลฯ แต่ไทยต้อง
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ยกเลิกการห้ามนําเข้า ซึง่มีผลทําให้บหุร่ีจากตา่งประเทศเร่ิมเข้ามาแย่งสว่นแบ่งตลาดบหุร่ี
ของโรงงานยาสบู  

จากข้อมูลภาษียาสบูท่ีเก็บโดยกรมสรรพสามิต นอกจากไทยจะต้องดําเนินการ
ตามกติกาขององค์การการค้าโลกแล้ว ในปี พ.ศ. 2535 ไทยยงัเข้าร่วมในกลุ่มเขตการค้า
เสรีของประเทศอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) เพ่ือสง่เสริม
การค้าภายในกลุ่มและลดข้อจํากัดทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเป้าหมายจะ
ลดอตัราภาษีในกลุม่สมาชิกให้เหลือร้อยละ 0-5 ในปี พ.ศ.2545 และ AFTA ได้อนญุาตให้
ประเทศต่างๆ สามารถยกเว้นสินค้าบางชนิดออกจากความตกลง แต่ไม่ทราบด้วยเหตผุล
อะไรประเทศไทยมิได้ กําหนดบุหร่ีให้อยู่ในรายช่ือสินค้าท่ีเป็นข้อยกเว้น ปัจจุบนันีบ้ริษัท
ผลิตบุหร่ียักษใหญ่ของโลกได้เคล่ือนเข้ามาทําการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และกําลงัรออานิสงค์ของการลดภาษีในกลุม่ AFTA ซึง่จะทําให้
ราคาบุหร่ีลดลงเพ่ือขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทย ประชาชนควรกดดนัให้รัฐบาลไทย
ต้องรีบเจรจานําผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากเจรจาเป็นข้อยกเว้น โดยใช้ข้ออ้างเก่ียวกับ
สุขภาพ เช่นเดียวกับท่ีระบุไว้ในกติกาขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) มาตรา 20 (b) กระทรวงการคลงัและรัฐบาลควรต้องทบทวนว่า
เป้าหมายของสงัคมคืออะไร การปลอ่ยให้มีการแข่งขนัทางด้านราคาสําหรับสินค้าเป็นโทษ 
ย่อมเกิดผลเสียในระยะยาว เพราะราคาท่ีลดลงจะกระตุ้นให้มีการสบูบหุร่ีเพิ่มขึน้ในระยะ
ยาว เราคงต้องการให้ตลาดบุหร่ีในประเทศหดตัวเล็กลง หรืออย่างน้อยไม่ขยายตัวไป
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ การแปรรูปโรงงานยาสูบโดยขายหุ้นให้ประชาชน คงจะทําให้ผู้ ซือ้หุ้น
ขาดทนุ หรือถ้าได้กําไรเป็นเงินเพราะตลาดบหุร่ีขยายตวั พวกเราก็จะขาดทนุด้านสขุภาพ 
การแปรรูปโรงงานยาสูบจะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทบุหร่ียักษ์ใหญ่ของโลกเข้ามามี
อิทธิพลเหนือนโยบายสขุภาพของประเทศชาติได้ในอนาคต แตใ่นขณะเดียวกนั การไม่แปร
รูปโรงงานยาสบู ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับการทํางาน แบบไม่มีประสิทธิภาพ ท่ี
ผ่านมาโรงงานยาสบูได้กําไรจากการเป็นผู้ผกูขาด มากกว่าท่ีจะมาจากการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลควรหาทางปรับปรุงการบริหารจดัการด้วยตนเอง
แทนท่ีจะหวงัให้เอกชนมาแก้ปัญหานี ้ 

สําหรับโรงงานยาสบูซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการผลิตและจําหน่ายบหุร่ีโดยรัฐ
แต่เพียงผู้ เดียวได้มีแผนท่ีจะทําการแปรรูปเป็นการลงทนุและมีการบริหารแบบเอกชนโดย
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ในปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกเปรม  ติณสลูานนท์ นายกรัฐมนตรีใน
สมยันัน้ได้มีแนวทางในการขยายกําลงัการผลติและลดต้นทนุโรงงานยาสบู รวมถึงการริเร่ิม
ศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะให้เอกชนร่วมลงทุนในโรงงานยาสบู แต่ได้รับการคดัค้านจาก
พนกังานโรงงานยาสบู 

ในขณะท่ีโรงงานยาสบูถือว่าเป็นผู้ซึ่งสร้างรายได้ให้กับรัฐเป็นจํานวนมากแต่ผล
การสํารวจจากสํานกังานสถิติแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2555 ชีใ้ห้เห็นว่า
ประชากรไทยท่ีมีอาย ุ 15 ปีขึน้ไปมีจํานวน 53.9 ล้านคนและเป็นผู้สบูบหุร่ีจํานวน 11.5 
ล้านคนซึ่งสาเหตเุกิดจากความเครียด (โรงงานยาสูบ, 2557) โดยโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลงัมีสดัสว่นของตลาดถึงร้อยละ 87.1 ในปี พ.ศ. 2536 และลดลงเป็นร้อยละ 
78.9 ในปี พ.ศ. 2552 นอกนัน้เป็นสว่นแบ่งการตลาดของบริษัทข้ามชาติซึ่งสาเหตท่ีุบหุร่ี
จากต่างประเทศเป็นท่ีนิยมมากขึน้เน่ืองจากตราสินค้าและราคาท่ีลดลงซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขความตกลงของ WTO ในการลดอปุสรรคทางการค้าระหว่างประเทศโดยการยกเลิก
ภาษีศลุกากรและท่ีมิใช่ภาษีศลุกากรให้แก่กนัและกนัและจากการเปิดเขตการค้าเสรีทําให้
ภาษีนําเข้าลดเหลือร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงไม่มีการเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2553 
(ศนูย์วิจยัและจัดการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู, 2557) ซึ่งการนําเข้านัน้ประเทศ
อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นผู้ขายบุหร่ีท่ีมีส่วนแบ่งกว่าร้อยละ 80 
โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีมีสว่นแบง่เพียงร้อยละ 7 (อิศรา ศานตศิาสน์, 2549) 

จากกระแสการเปิด AFTA และ AEC ในปี พ.ศ. 2558 และการเจรจาการค้าทวิ
ภาคีไทย-อินเดีย ไทย-จีน ไทยยกเว้นการเก็บภาษีนําเข้าบุหร่ีส่งผลให้รัฐบาลไทยต้อง
คํานึงถึงการแข่งขนักบัตลาดอาเซียนและตลาดโลกเพ่ือให้เป็นทางออกทางใดทางหนึ่งของ
โรงงานยาสูบ ดังนัน้ รายได้จากภาษียาสูบท่ีจัดเก็บไม่ได้และในขณะเดียวกันจํานวน
ประชากรท่ีติดบุหร่ีซึ่งมีเป็นจํานวนมากย่อมหมายถึงปัญหาด้านสาธารณสขุและรายจ่าย
ด้านการสาธารณสขุของประเทศท่ีเพิ่มขึน้พร้อมๆ กับการรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนลดหรือ
เลิกการสูบบุหร่ีสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในเชิงนโยบายของรัฐท่ีจะผลิตบุหร่ี
ออกมาขายให้แก่ประชาชนในประเทศ 

สําหรับผลกระทบต่อรัฐตวัแทนจําหน่ายและประชาชน จากการแปรรูปโรงงาน
ยาสบูนัน้กลุ่มตวัแทนจําหน่ายมีความเห็นว่าการแปรรูปโรงงานยาสบูจะมีผลดี เพราะจะ
ทําให้มีการปรับเปล่ียนระบบการเป็นตวัแทนจําหน่ายในจงัหวดัไม่ให้เกิดการผกูขาดเช่นใน
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บทที่ 4  

 
นโยบายและมาตรการการควบคุมการตลาดผลิตภณัฑ์ยาสูบ 

 
 

โดย นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 
2. นโยบายและมาตรการการควบคมุการตลาดผลิตภณัฑ์ยาสบูระดบัโลก 
3. การควบคมุหว่งโช่ทางการตลาด 
4. การบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขายและการ

เป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูภายในประเทศ 
 
 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาดบุหร่ีเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นเร่ืองท่ีกว้างขวางประกอบด้วย 
วิธีการไม่ต่ํากว่า 16 วิธี หรือท่ีเรียกว่า “Promotion Mix” อาทิ เช่น การประชาสมัพนัธ์ การ
ทําให้เป็นข่าว (publicity) อาทิ การเป็นสปอนเซอร์ให้ทนุต่างๆ การลดแลกแจกแถม การ
พยายามใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือในการขาย การใช้ส่ือเคล่ือนท่ี เช่น ติดโลโก้ท่ีรถ การทําดิส
เพลย์แสดงตราโลโก้ หรือ สิ่งท่ีเช่ือมโยงความหมายไปถึงตวัสินค้าได้ เช่น บิลบอร์ดย่าน
ชมุชน การเอาสินค้ามาวางเป็นแผงหรือผนงัขนาดใหญ่ เช่น การนําคาร์ตนับหุร่ีมาวางเป็น
แผงปลอดภาษี (duty free) การออกแบบหีบห่อ ซอง ให้ดสูวยงาม ดงึดดูสายตา ส่ือบคุลิก 
เช่ือมโยงถึงความงาม สนุทรีภาพ ให้ความรู้สึกร่ืนรมย์ ผ่านสีพืน้ผิว ขนาด กลิ่น ฯลฯ ของ
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ซองผลิตภณัฑ์ (กิตติ กันภยั 2550) การนําเสนอโครงการศิลปะกบัเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการนําเสนอความหมายผา่น สนุทรียะความร่ืนรมย์สูก่ลุม่เป้าหมาย  

บริษัทบหุร่ีใช้กลยทุธ์ในการโฆษณาทกุวิถีทาง ทัง้ท่ีเป็นการโฆษณาโดยตรง และ
โฆษณาแฝงไปกบักิจกรรมต่างๆ รวมทัง้การผลิตสินค้าอ่ืนๆ ท่ีมีสญัลกัษณ์ตราสินค้าบุหร่ี
เพ่ือใช้เป็นส่ือโฆษณาอีกทางหนึ่ง เช่น เสือ้ยืด พวงกุญแจ สติกเกอร์ท่ีมีโลโก้บุหร่ี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง เสือ้ผ้า โดยใช้ช่ือเดียวกับตราสินค้าบุหร่ีหรือใกล้เคียง เช่น Camel 
Trophy, Marlboro Classic แตย่งัคงใช้โลโก้เดียวกนั และแม้กฎหมายประเทศไทยจะห้าม
โฆษณาสินค้าท่ีใช้ช่ือเดียวกับบุหร่ี แต่ก็ยังมีการหลบเล่ียง เช่น การแจกสติกเกอร์ การ
ประชาสมัพนัธ์ในนิตยสาร เป็นต้น 

การโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม ถือเป็นกล
ยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือดึงดูดความสนใจและกระตุนให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทัง้นีเ้พราะวัตถุประสงค์ของการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย และการสนับสนุนกิจกรรมทางสงัคมคือเพ่ือการกระตุ้นให้เกิดลกูค้าใหม่ เพ่ือทําให้
ลูกค้าเก่าใช้สินค้าหรือบริการมากขึน้ และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ทําให้
ลกูค้าตดัสินใจเลือกสินค้าหรือบริการท่ีได้ (Alcohol Healthwatch 2003) ตวัอย่างของ
บริษัทบุหร่ี 6 บริษัท ในประเทศอเมริกา ได้ทุ่มงบประมาณเพ่ือการตลาดสงูถึง 4.56 ล้าน
ล้านบาท ในจํานวนนัน้ เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการโฆษณา ณ จดุขายเพ่ือเพิ่มยอดจําหน่ายถึง 
500,000 ล้านบาท และในจํานวนนีย้งัแบง่เป็นงบประมาณเพ่ือการซือ้ตําแหน่งการวางบหุร่ี
ในร้านค้า 52,000 ล้านบาท  

 
จากรายงานวิจัยของสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีมีการเฝ้าระวังการ

ละเมิดกฎหมาย การเฝ้าระวังส่ือ และการเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ โดยสรุป
พบวา่  

1. การโฆษณา (Advertising) มีหลายรูปแบบ ได้แก่  
1.1 การโฆษณาตรง (Direct advertising) เช่น การโฆษณาตราสินค้าบหุร่ีผ่าน

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือสิ่งพิมพ์ใดๆ รวมถึงการโฆษณา
รูป และตราสินค้าบหุร่ีบนรถขนสง่ บหุร่ี สิ่งของใดๆ หรือท่ีตัง้ขาย และการส่งเสริมการขาย
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บุหร่ีตราสินค้าใหม่หรือตราสินค้าใดๆ โดยการ จบัฉลาก ของรางวลั แลกเปล่ียน/ แลกซือ้
สนิค้า หรือการขายแบบตวัตอ่ตวั เป็นต้น  

1.2 การโฆษณาโดยการวางสินค้าให้เห็น (Product placement) เช่น การใสเ่สือ้ท่ี
มีโลโก้/ตราสินค้า บหุร่ีในรายการโทรทศัน์ มีซองบหุร่ีตัง้ให้เห็นในรายการโทรทศัน์ หรือการ
พิมพ์รูปบหุร่ี/ตราสนิค้าบหุร่ีใน นิตยสาร ปฏิทิน ภาพยนตร์ส่ือสิง่พิมพ์ เป็นต้น  

1.3 การโฆษณา ณ จดุขาย (POINT OF SALE: POS) แบง่เป็น 2 ลกัษณะ  
ก. การโฆษณา (Advertising) เช่น การโฆษณารูป หรือตราสินค้าบหุร่ี โดยใช้

โปสเตอร์ หรือ การตัง้โชว์บนเคาท์เตอร์ชัน้วางของ หรือติดป้ายตราสินค้า หรือใช้สีท่ีส่ือเป็น
ตราสนิค้าบหุร่ี ณ ร้านขายบหุร่ี  

ข. กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การขายแยกมวน การขายซองขนาดเล็ก 
(น้อยกว่า 20 มวน/ 1 ซอง) ราคาถูกเป็นพิเศษ ขายลดราคาเม่ือซือ้หลายซอง/ แจกคปูอง
ลดราคา การให้ของแถมเม่ือซือ้ จบัรางวลั หรือแข่งขนั รวมถึงการแสดงรูป หรือตราสินค้า
บหุร่ี หรือสีท่ีส่ือถึงตราสินค้าบหุร่ี บนเคร่ืองใช้ใดๆ (เช่น ท่ีเข่ียบหุร่ี นาฬิกา ปฏิทิน ไฟแช็ค 
เป็นต้น)  

1.4 การแปรเปล่ียนเคร่ืองหมายการค้า หรือการใช้ตราสินค้าเดียวกนักบัสินค้าอ่ืน 
(Trademark diversification: TMD/ Brand stretching) ประกอบด้วย  

ก. กลยุทธ์โฆษณาสินค้าอ่ืนท่ีมิใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ช่ือสินค้านัน้ๆ มี
สญัลกัษณ์บหุร่ีเป็นสว่นหนึง่ของช่ือ เช่น Camel Trophy Adventure Watch  

ข. การโฆษณาตราสินค้าบหุร่ีบนสินค้าท่ีไม่ใช่บหุร่ี เช่น “มาร์โบโร คนัทร่ีทวัร์”  
“วินสตนั- สไตส์ของ ยเูอสเอ” “เคนท์ลีเชอร์ฮอลเิดย์” “คาร์เมล บทูส์”  

ค. ขายสนิค้าท่ีไม่ใช่บหุร่ีแตมี่ตราสนิค้าบหุร่ีติดอยูเ่ช่น หมวกไวน์เสือ้ยืด ฯลฯ 
 ง. การพิมพ์ตราสนิค้าบหุร่ีบนเสือ้ผ้าหรือสิง่อ่ืนใด  

1.5 การโฆษณาข้ามพรมแดน (Cross border advertising) เช่น รายการแข่งรถ
สตูรหนึ่ง (Formula I) การโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต การโฆษณาบนนิตยสารของสายการ
บิน การ ถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์  เป็นต้น 

 2. การสง่เสริมการขาย (Promotion events) เช่น งานแสดงสินค้า งานแสดงทาง
วัฒนธรรม รายการดนตรีคอนเสริต์หรืองานสังสรรค์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตราสินค้า หรือ
บริษัทบหุร่ี  
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3. การตลาดไวรัส (Viral marketing) ได้แก่ การกระจายข้อมลูเก่ียวกบับหุร่ีผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ใดๆ เช่น e-mail SMS Facebook Youtube เป็นต้น  

4. การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ (Product and Pack design) 
4.1 การออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product design) เช่น บหุร่ีท่ีมีรสชาติใหม่ๆ หรือ

การผลติบหุร่ีท่ีมีอนัตรายน้อย (เช่น บหุร่ีท่ีมีนํา้มนัดนิต่ํา เป็นต้น) 
4.2 การออกแบบบรรจภุณัฑ์ (Pack design) เช่น บหุร่ีท่ีบรรจไุว้ในบรรจภุณัฑ์รุ่น

พิเศษ (Special editions) หรือแบบมีปลอกด้านนอกใส่ซองบหุร่ี ซองใหม่ตามเทศกาล
ตา่งๆ หรือ รุ่นแบบพิมพ์ตวัอกัษรนนู (Embossed designs) หรือรุ่นแบบพิมพ์ตวัอกัษรด้วย
สีท่ีเห็นในความมืด (Glow in the dark) เป็นต้น 

5. การให้ทนุสนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมจากบริษัทบหุร่ี (Corporate social 
responsibility: CSR) ได้แก่  

5.1) การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsorships) เช่น การแข่งกีฬา การแสดง
ศลิปวฒันธรรม เป็นต้น  

5.2) การสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ (other CSR activities) เช่น การให้
ทุนการศึกษา การจัดทําโครงการเพ่ือสังคมใดๆ (เช่น โครงการพัฒนาสังคม โครงการ
ป้องกันเยาวชนสูบบุหร่ี โครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอบรม โครงการช่วยเหลือ
ชาวไร่ยาสบู การให้เงินสนบัสนนุงานวิจยั และการให้เงินสนบัสนนุสําหรับผู้ประสบภยั หรือ
กิจกรรมใดๆ เป็นต้น) กรณี CSR นี ้บริษัทบหุร่ีให้การสนบัสนนุโดยมีวตัถปุระสงค์ อาทิ  
1) เพ่ือสร้างรากฐานทางสงัคม เพราะผู้ ได้รับเงินสนบัสนนุย่อมสํานึกในความเอือ้เฟือ้ของ
ผู้ ให้การสนับสนุน 2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บริษัทบุหร่ี เพราะมีช่ือของบริษัทบุหร่ี
ปรากฏคู่กบั องค์กรใดๆ ท่ีรับเงินสนบัสนนุ โดยเฉพาะกรณีท่ีองค์กรรับเงินสนบัสนนุนัน้ ๆ 
เป็น องค์กรท่ีมีช่ือเสียง หรือหน่วยงานของรัฐ และ 3) เพ่ือบัน่ทอนพลงัของภาคส่วนท่ีร่วม
รณรงค์ เพ่ือการไม่สบูบหุร่ีโดยทําให้สงัคมรู้สกึวา่กลุม่เหลา่นีใ้จแคบ  

6. การสร้างความสมัพันธ์กับองค์กรร่วมของรัฐ หรือกระทรวงท่ีทํางานเก่ียวกับ
การควบคมุการบริโภคยาสบู เช่น ความพยายามท่ีจะทําให้การออกกฎหมายลา่ช้า การ 
ล๊อบบีก้รรมการ หรือผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียเพ่ือให้การสนบัสนนุบริษัทบหุร่ี หรือการสร้างสิทธิ
ท่ีเหนือกวา่ในรูปแบบตา่งๆ (seeking exemptions) เป็นต้น  
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7. การสร้างองค์กรหน้าฉาก (Front organization) เช่น ชาวไร่ยาสบู/ สมาคมผู้
ปลูกยาสูบ ผู้ ค้า ปลีก นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บริษัทผู้ ส่งออกใบยาสูบ เพ่ือให้การ
สนบัสนนุบริษัทบหุร่ี เป็นต้น 

ผลของการเฝ้าระวงักลยทุธ์อตุสาหกรรมยาสบู กลุม่พฒันาวิชาการ สํานกัควบคมุ
การบริโภคยาสบู กระทรวงสาธารณสขุ (2556) พบวา่ จากการติดตามกลยทุธ์อตุสาหกรรม
ยาสูบ ทัง้ 7 ลักษณะ โดยสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครือข่ายควบคุมยาสูบ 
โดยเฉพาะมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี และเครือข่ายนักวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เครือข่ายจิตอาสาร่วมใจเฝ้าระวงัเพ่ือเตือนภยัในรอบ 1 ปีท่ี
ผ่านมาพบว่า มีเพียง 1 กลยุทธ์เท่านัน้ท่ีไม่พบ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ขณะท่ีการโฆษณาตรง ผ่านเว็บไซด์ พบสูงสุดในกลุ่มการโฆษณาท่ีจําแนกเป็น 5 
ลกัษณะ รองลงมาได้แก่ การโฆษณา ณ จดุขาย โดยเฉพาะการเขียนตราสินค้าบหุร่ีลงบน
ป้ายแขวนหน้าร้านท่ีมีคําว่า “ท่ีน่ีขายบุหร่ี” ส่วนกรณีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมพบว่า บริษัทบหุร่ีได้ให้ทนุสนบัสนนุหน่วยงานทัง้รัฐและเอกชนเพิ่มขึน้ทกุปี และยงั
พบเผยแพร่ภาพและข้อความการให้ทุนสนับสนุนสู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
เผยแพร่ผา่นเว็บไซด์ของโรงงานยาสบู รวม 267 รายการในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมานี ้(ณ 5 เม.ย.
2556)  

เน่ืองจากการโฆษณาบุหร่ีเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้วัยรุ่นสูบบุหร่ี รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก กําลังดําเนินการออกกฎหมายห้ามโฆษณาบุหร่ี แม้อุตสาหกรรม
ยาสูบจะได้รับรู้กฎหมายเหล่านัน้ แต่ดูเหมือนพวกเขาไม่ได้ซาบซึง้ในเจตจํานงของ
กฎหมายเหล่านัน้ท่ีไม่ต้องการให้มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาเชิญชวนให้คนสูบบุหร่ี 
อตุสาหกรรมยาสบูจะใช้เทคนิคตา่งๆ เพ่ือเล่ียงกฎหมาย โดยการโฆษณาสินค้าชนิดอ่ืนท่ีมี
ช่ือและสัญลกัษณ์เดียวกับบุหร่ี เช่น มาร์ลโบโร คาเมล หรือการแจกของชําร่วยท่ีมีตรา
สินค้าบุหร่ีติดอยู่ และยังขยายการโฆษณา ณ จุดขาย โดยทําให้เป็นป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ฯลฯ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา การมีฉากสูบบุหร่ีหรือโชว์ซองบุหร่ีในละคร หรือ
ภาพยนตร์ นั่นหมายความว่าบริษัทบุหร่ีได้ให้เงินสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์ บาง
รายได้มีความตกลงทําสัญญายินยอมท่ีจะให้มีฉากสูบบุหร่ี หรือมีการจัดวางบุหร่ีตรา
สนิค้านัน้ๆ ในภาพยนตร์โดยแลกเปล่ียนกบัเงินจํานวนมาก จากเอกสารขององค์กรป้องกนั
มะเร็งแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าบุหร่ี Lark จ่ายเงิน 350,000 
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ดอลลาร์ให้กบัภาพยนตร์เร่ือง James Bond ตอน License to Kill บหุร่ีมาร์โบโลจ่ายเงิน 
42,000 ดอลลาร์ให้กบัภาพยนตร์เร่ือง Superman II บหุร่ี Eve จ่ายเงิน 30,000 ดอลลาร์
ให้กบัภาพยนตร์เร่ือง Supergirl บหุร่ี Lucky Strike จ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ให้กบัภาพนตร์ 
Beverly Hills Cop (สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ 2549)  

การท่ีบริษัทบหุร่ีใช้พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัแสดงในภาพยนตร์ ในภาพยนตร์
บางเร่ืองการสบูบุหร่ีหมายถึงการแสดงออกถึงความเป็นผู้ ใหญ่ ซึ่งสามารถทําให้เด็กและ
วยัรุ่นท่ีได้ดภูาพยนตร์เกิดความต้องการท่ีจะแสดงออกเช่นนีบ้้าง การสบูบหุร่ีในภาพยนตร์
ท่ีแสดงถึงการดําเนินชีวิตประจําวนัสามารถทําให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดว่าการสบูบุหร่ี
เป็นเร่ืองปกติ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในชีวิตประจําวันท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน เป็น
ตวักระตุ้นทางหนึง่ท่ีทําให้เดก็ท่ีไม่เคยสบูบหุร่ีเกิดความอยากลองสบูบหุร่ี สําหรับผู้ ท่ีสบูอยู่
แล้วก็จะทําให้ยงัคงสบูบุหร่ีต่อไปเพราะความรู้สึกประทบัใจและความนิยมในตวัดาราจะ
ส่งผลให้ผู้ชมสนใจติดตามและเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ลกัษณะการพดู ท่าทาง
การแสดงออก การแตง่กาย ทรงผม รวมถึงการสบูบหุร่ีท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์การกระทํา
ท่ีเกิดขึน้ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบ  โดยเฉพาะในกลุม่เด็กและวยัรุ่น ภาพยนตร์
คือต้นแบบท่ีสําคญั (สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ 2549)  

ในบางประเทศ มีการลด แลก แจก แถม ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีสญัลกัษณ์ตราสินค้า
บุหร่ี ทัง้การแจกโดยตรงและการจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ หรือการแนบแผ่น
โฆษณาไปกับนิตยสารอ่ืนๆ ซึ่งการมีไว้หรือใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสินค้าบุหร่ีนีก็้เท่ากับเป็น
การโฆษณาเคลื่อนท่ี และมีการวิจยัพบว่าแม้ผู้ ท่ีใช้สิ่งของเหลา่นีจ้ะไม่สบูบหุร่ีแตมี่ทศันคติ
ท่ีดีกบับหุร่ี และจะเลือกสบูบหุร่ีท่ีมีของแจกเป็นอนัดบัแรก 

ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกมีข้อผูกพันท่ีจะต้องริเร่ิมให้มีกฎหมายห้ามการ
โฆษณา การส่งเสริมการขายและการให้การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบอย่างเต็มรูปแบบ
ภายใน 5 ปีนบัแตว่นัท่ีกรอบอนสุญัญาฯ  มีผลบงัคบัสําหรับประเทศสมาชิกเป็นอย่างน้อย 
(เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ภายใต้รัฐธรรมนญู หรือหลกัการของรัฐธรรมนญูของประเทศสมาชิกนัน้)  
การห้ามการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้การสนบัสนนุของธุรกิจยาสบูในทุก
รูปแบบท่ีจะสง่เสริมผลติภณัฑ์ยาสบู ไม่วา่ด้วยวิธีการใดๆ  ท่ีทําให้เข้าใจไขว้เขว หลอกลวง 
หรือจะก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีผิด 
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2. นโยบายและมาตรการการควบคุมการตลาดผลิตภณัฑ์ยาสูบระดับโลก 
นโยบายและมาตรการการควบคมุการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีประเทศสมาชิก

ต้องควบคุมยาสูบตามกรอบกรอบอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (ข้อ 13) ได้จัดแนวทางกรอบอนุสญัญาฯ และจัดทําคําแนะนําว่ามีความมุ่ง
หมายท่ีจะช่วยบรรดาประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน โดยไปออก
มาตรการกฎหมายการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก การจดัทําแนวทางได้อาศยั
หลกัฐานท่ีมีอยู่ท่ีดีท่ีสดุรวมทัง้ประสบการณ์ของประเทศสมาชิกท่ีประสบความสําเร็จใน
การนํามาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการต่อต้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการ
เป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบไปปฏิบัติ ประเทศสมาชิกจะได้รับคําชีแ้นะจากแนวทางฉบับนี ้
สําหรับการริเร่ิมและการบงัคบัใช้กฎหมายห้ามการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการ
เป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ีครอบคลมุทกุด้าน สําหรับประเทศสมาชิกท่ีไม่อยู่ในสถานะท่ีจะ
ดําเนินการให้มีกฎหมายห้ามท่ีครอบคลุมทุกด้านในเร่ืองนี  ้เน่ืองจากข้อจํากัดของ
รัฐธรรมนญู หรือหลกัการของรัฐธรรมนญูของประเทศตน ก็จะได้รับคําชีแ้นะสําหรับการใช้
กฎหมายจํากัดการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบใน
ลกัษณะท่ีครอบคลมุมากด้านท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

หลักการพืน้ฐาน ขอบข่ายของกฎหมายห้ามการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ีครอบคลมุทกุด้านจะมีประสิทธิผลก็ตอ่เม่ือได้บญัญัติให้
มีขอบข่ายท่ีกว้างขวาง การส่ือสารทางการตลาดในปัจจบุนัมีกลยทุธ์การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการซือ้และขายสินค้าต่างๆ ในลกัษณะบรูณาการ ครอบคลมุการขายโดยตรงการ
ประชาสมัพนัธ์  และการสง่เสริมการขายโดยใช้บคุคลติดตอ่และวิธีทางการตลาดออนไลน์
ท่ีมีการโต้ตอบกนั ถ้าหากมีการห้ามเฉพาะบางรูปแบบของการโฆษณายาสบูโดยตรง ย่อม
เป็นธรรมดาท่ีอุตสาหกรรมยาสูบจะต้องหันเหไปใช้จ่ายเพ่ือกลยุทธ์การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ในรูปแบบอ่ืน โดยใช้วิธีการทางอ้อมท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู และการใช้ยาสบูโดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่
เยาวชน ดงันัน้ กฎหมายห้ามการบริโภคยาสบูท่ีไม่ครอบคลมุทุกด้านจึงมีผลจํากัด ดงัท่ี
ระบไุว้ในข้อ 13 ของกรอบอนสุญัญาฯ  ซึง่กําหนดพนัธกรณีพืน้ฐานท่ีจะต้องมีการห้ามการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบ ข้อ 13.1 ของกรอบ
อนสุญัญาฯ นีกํ้าหนดว่า “บรรดาประเทศสมาชิกยอมรับว่าการห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้านมิ
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ให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ จะลดการบริโภคผลิตภณัฑ์
ยาสบูลงได้” 

แนวทางฉบบันีมี้หลกัการพืน้ฐานดงันี ้
(1) มีหลกัฐานทางเอกสารยืนยนัว่าการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็น

ผู้อปุถมัภ์ของยาสบูเพิ่มการบริโภคยาสบู และการห้ามมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูอยา่งครอบคลมุทกุด้าน สามารถลดการบริโภคยาสบู 

(2) กฎหมายห้ามโฆษณา  การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ี
มีประสิทธิผล ควรมีลกัษณะครอบคลมุทกุด้านและใช้บงัคบัการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ทกุรูปแบบ ดงัท่ีประเทศสมาชิกของกรอบอนสุญัญา 
ควบคมุยาสบู ได้ให้การรับรองไว้ในข้อ 13.1 และ 13.2 

(3) ตามคํานิยามในข้อ 1 ของกรอบอนสุญัญาฯ  นัน้ กฎหมายห้ามการโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ีครอบคลมุทกุด้านต้องใช้บงัคบักับ 
ทกุรูปแบบของการสื่อสาร การแนะนํา หรือการกระทําเชิงพาณิชย์ รวมทัง้ทกุรูปแบบของ 
การอุดหนนุ แก่เหตกุารณ์พิเศษ (การแข่งขนักีฬา การแสดง งานเลีย้ง ฯลฯ) กิจกรรมหรือ
บคุคลใดๆ โดยมี จุดหมาย หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์
ยาสบู หรือการใช้ยาสบู ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

(4) กฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้านมิให้มีการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และ
การเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ควรครอบคลมุการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้
อุปถัมภ์ข้ามเขตแดน ซึ่งหมายรวมทัง้การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อุปถัมภ์ ท่ีนําออกไป (มีต้นกําเนิดจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิก
หนึ่ง) และการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ท่ีนําเข้ามา (เข้ามาสู่
อาณาเขตของประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึง่) ด้วย 

(5) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล กฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้านควรมุ่งไปท่ี สิ่ง หรือ
ห่วงโซ่ทางการตลาด (entities) ทัง้ปวง (ห่วงโซ่ทางการตลาด หมายถึงสิ่งท่ีมีภาวะอยู่จริง 
เช่น บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ  – ผู้ เขียน) ท่ีเก่ียวข้องในการผลิต การวาง
ตําแหน่ง และ/หรือ การเผยแพร่ท่ีทําให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถมัภ์ของยาสบู 
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 (6) การเฝ้าสงัเกต การบงัคบัใช้กฎหมาย และการลงโทษ ท่ีมีประสิทธิผล ซึง่ได้รับ
การสนับสนุน และอํานวยความสะดวกจากแผนงานให้การศึกษาแก่สาธารณชน และ
ปลกูฝังความตระหนกัของชมุชนท่ีเข้มแข็งเป็นหวัใจของการนํากฎหมายห้ามการโฆษณา 
การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ีครอบคลมุทกุด้านไปสูก่ารปฏิบตั ิ

(7) ภาคประชาสงัคม มีบทบาทสําคญัในการสร้างแรงสนบัสนนุ การพฒันาและ
การประกันให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ท่ีว่าด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบ ทัง้ยังควรมีบทบาทเป็นหุ้ นส่วนท่ีกระตือรือร้นใน
กระบวนการนี ้

(8) ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีประสิทธิผลเป็นพืน้ฐานของการกําจดัการ
โฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ทัง้ภายในประเทศและข้าม
เขตแดน 

เพ่ือดําเนินการให้มีการห้ามครอบคลมุทกุด้านดงัท่ีกําหนด ความหมายของ “การ
โฆษณาและการสง่เสริมการขายยาสบู”  คือ “รูปแบบใดก็ตามของการสื่อสาร การแนะนํา 
หรือการกระทําเชิงพาณิชย์ โดยมีจดุหมาย ผล หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้เป็นการส่งเสริมการ
ขายผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือการใช้ยาสบูไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม” สว่นความหมาย
ของ “การเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู”  คือ “รูปแบบใดก็ตามของการอุดหนนุแก่เหตกุารณ์
พิเศษ กิจกรรม หรือบุคคลใดๆ โดยมีจุดหมาย ผล หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้เป็นการส่งเสริม
การขายผลติภณัฑ์ยาสบู หรือการใช้ยาสบู ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม” 

ข้อสงัเกตคือทัง้ “การโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาสบู” และ “การเป็นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบ” มีความหมายครอบคลุมการส่งเสริมการขายไม่เฉพาะการขาย
ผลิตภณัฑ์ยาสบูเท่านัน้ แต่รวมถึงการใช้ยาสบูโดยทัว่ไปด้วย และครอบคลมุไม่เพียงการ
กระทําท่ีมีจดุหมายเพ่ือสง่เสริมการขาย แตร่วมถึงการกระทําท่ีมีผล หรือน่าจะมีผลเป็นการ
สง่เสริมการขายด้วย รวมทัง้ครอบคลมุการส่งเสริมการขายทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  คําว่า 
“การโฆษณาและการสง่เสริมการขายยาสบู” มิได้จํากดัเพียง “การส่ือสาร” แตห่มายรวมถึง 
“การแนะนํา” และ “การกระทํา” ด้วย ซึ่งควรครอบคลมุอย่างน้อยก็การกระทําประเภท
ตา่งๆ  



122 
 

ดงันี ้ (ก) การขายหลากหลายรูปแบบ และ/หรือ การจดัให้มีการจดัจําหน่าย1  
(ข) รูปแบบซ่อนเร้นของการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย เช่น การสอดแทรกเร่ือง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการใช้ยาสูบเข้าไปในเนือ้หาต่างๆ ของส่ือ (ค) การเช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์ยาสบูเข้ากับเหตกุารณ์พิเศษ (การแข่งขนักีฬา การแสดง งานเลีย้ง ฯลฯ) หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยวิธีการต่างๆ  (ง) บรรจุภัณฑ์และลักษณะเด่นของการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ท่ีสง่เสริมการขายและ (จ) การผลิตและการจดัจําหน่ายสินค้าเช่น ขนม และของ
เล่นเด็ก หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายบุหร่ีหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืน2 ข้อ
สําคญัท่ีพึงสงัเกตอีกประการก็คือนิยามของ “การเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู” ครอบคลมุถึง 
“รูปแบบใดก็ตามของการอดุหนนุ” ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอ่ืน โดยไม่คํานึงถึงว่า
การอดุหนนุนัน้มีการรับทราบ หรือมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์แล้วหรือไม่และอยา่งไร 

นอกจากนี ้ผลในเชิงส่งเสริมการขายทัง้โดยตรงและโดยอ้อมอาจจะเกิดขึน้จาก
การใช้ถ้อยคําแบบผลิตภัณฑ์ (designs) ภาพเสียงและสี รวมถึงตราสินค้า (brand 
names) เคร่ืองหมายการค้า (trade marks) ตราสญัลกัษณ์ (logos) ช่ือของผู้ผลิตหรือผู้
นําเข้ายาสูบ และสีหรือการจัดวางสีต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ ผลิตหรือผู้
นําเข้ายาสูบ หรืออาจจะเกิดขึน้จากการใช้ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของถ้อยคําแบบ
ผลิตภัณฑ์ภาพและสีก็ได้  การส่งเสริมตัวบริษัทยาสูบเอง (บางครั ง้เ รียกว่าการ
ประชาสมัพันธ์บริษัท) ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
สง่เสริมการใช้ยาสบู แม้จะกระทําโดยไม่มีการนําเสนอตราสินค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าก็
ตาม การโฆษณารวมถึงการจดัแสดง และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของอุปกรณ์เสริมสําหรับการ
สูบบุหร่ี เช่น กระดาษมวนบุหร่ี ก้นกรอง และอุปกรณ์มวนบุหร่ี รวมทัง้สิ่งเลียนแบบ

                                                            
1ตวัอย่างเช่นระบบจงูใจผู้ ค้าปลีกการจดัแสดงสินค้า ณ จดุขายสลากกินแบ่งของกํานลัให้ฟรีตวัอย่างสินค้าแจก
ฟรีส่วนลดการแข่งขนั (ไม่ว่าจะมีกติกากําหนดให้ต้องซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือไม่ก็ตาม) และการส่งเสริมโดยใช้
สิ่งจงูใจ หรือระบบสร้างความภกัดีในสินค้า เช่น คปูองแลกของท่ีได้รับเม่ือซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสบู เป็นต้น 
2ข้อความนีส้ะท้อนถึงเจตนารมณ์ท่ีกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง “รับและดําเนินการมาตรการด้านนิติบญัญัติ 
ด้านการบริหาร ด้านการปกครอง หรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิผลในระดบัรัฐบาลตามความเหมาะสม เพ่ือ
ห้ามมิให้มีการขายผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่บคุคลอายต่ํุากวา่ท่ีกฎหมายระดบัท้องถ่ินหรือระดบัชาติกําหนดไว้หรือต่ํา
กว่า 18 ปี ข้อนีย้งัระบดุ้วยว่ามาตรการต่างๆ ท่ีกล่าวถึงอาจจะครอบคลมุถึง... (ค) การห้ามมิให้มีการผลิตและ
การขายขนมของขบเคีย้วของเดก็เลน่ หรือวตัถอ่ืุนใดท่ีมีรูปแบบเป็นผลิตภณัฑ์ยาสบูอนัเป็นท่ีดงึดดูใจเยาว์” 
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ผลิตภณัฑ์ยาสบูก็อาจจะสง่ผลเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือการใช้ยาสบู
ได้เช่นเดียวกนั 

การตรากฎหมายควรเลี่ยงการกําหนดบญัชีรายการกิจกรรมต้องห้ามจนละเอียด
เกินไป ในกรณีท่ีการตรากฎหมายมีการยกตวัอย่างดงักล่าว แต่ก็ต้องบญัญัติให้ชดัเจนว่า
เป็นเพียงการยกตัวอย่างโดยมิได้ครอบคลุมกิจกรรมต้องห้ามทุกอย่างโดยสมบูรณ์ ซึ่ง
สามารถทําให้กระจ่างชดัได้ด้วยการใช้ถ้อยคําเช่น “รวมทัง้แตไ่ม่จํากดัเฉพาะ” หรือใช้วลีท่ี
คลมุความหมายได้หมดเช่น “หรือรูปแบบอ่ืนใดของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือ
การเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู” 

รายการบญัชีบ่งชี ้รูปแบบต่างๆ ของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการ
เป็นผู้อปุถมัภ์ ท่ีเข้าขา่ยต้องห้ามดงัระบใุนข้อ 13 ปรากฏในภาคผนวกของกรอบอนสุญัญา 
ควบคมุยาสบู กฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทุกด้านมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
หรือการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูควรครอบคลมุประเด็นตอ่ไปนี ้

- การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการเป็นผู้อุปถมัภ์ทัง้ปวง
โดยไม่มีข้อยกเว้น 

- การโฆษณา การสง่เสริมการขาย หรือการเป็นผู้อปุถมัภ์ทัง้โดยตรงและโดย
อ้อม 

- การกระทําท่ีมุ่งให้มีการสง่เสริมการขาย และการกระทําท่ีมีผล หรือน่าจะมี
ผลเป็นการสง่เสริมการขาย 

- การสง่เสริมผลติภณัฑ์ยาสบูและการใช้ยาสบู 
- การส่ือสารเชิงพาณิชย์รวมทัง้การแนะนําและการกระทําเชิงพาณิชย์ 
- การอดุหนนุในรูปแบบใดก็ตามแก่เหตกุารณ์พิเศษ (การแข่งขนักีฬา การ

แสดง งานเลีย้ง ฯลฯ กิจกรรม หรือบคุคลใดๆ) 
- การโฆษณา และการส่งเสริมตราสินค้ายาสูบรวมทัง้การส่งเสริม

ประชาสมัพนัธ์บริษัททกุรูปแบบ 
- ส่ือโฆษณาตามปรกติ (สิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ และวิทย)ุ รวมทัง้พืน้ท่ีของสื่อทัง้

ปวง ซึ่งรวมถึงอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีใหม่ประเภทอ่ืน รวมทัง้
ภาพยนตร์ 
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การค้าปลีกและการจัดแสดงสินค้า 
การจดัแสดงผลิตภณัฑ์ยาสบู ณ จดุขายถือเป็นการโฆษณา และสง่เสริมการขาย 

การจดัแสดงผลิตภณัฑ์เป็นวิธีการหลกัของการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู และการ
ใช้ยาสูบ ซึ่งรวมถึงการกระตุ้ นให้มีการซือ้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่ตัง้ใจการทําให้เกิด
ความรู้สึกว่าการใช้ยาสูบเป็นสิ่งท่ีสังคมยอมรับ และการทําให้ผู้ ใช้ยาสูบเลิกได้ยากขึน้ 
กลุม่คนท่ีอ่อนไหวได้งา่ยเป็นพิเศษตอ่ผลในเชิงสง่เสริมการขายจากการจดัแสดงผลิตภณัฑ์
ยาสบูคือ เยาวชน 

เพ่ือให้จุดขายผลิตภัณฑ์ยาสบูปลอดพ้นจากองค์ประกอบใดๆ ของการส่งเสริม
การขาย ประเทศสมาชิกควรริเร่ิมให้มีกฎหมายห้ามโดยสิน้เชิงมิให้มีการจดัแสดงใดๆ และ
การห้ามการกระทําท่ีทําให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีจุดขาย ซึ่งรวมถึงร้านค้า
ปลีกท่ีตัง้เป็นหลกัแหล่งและผู้ขายข้างถนนด้วย มีเพียงข้อความแสดงรายการผลิตภัณฑ์
และราคาขายท่ีไม่มีองค์ประกอบใดอนัเป็นการส่งเสริมการขายเท่านัน้ ท่ีอนญุาตให้แสดง
ได้ท่ีจดุขาย ในส่วนของการครอบคลมุทกุด้านดงัระบใุนข้อ 13 นัน้ กฎหมายห้ามดงักล่าว
ควรใช้บงัคบัในเรือโดยสาร เคร่ืองบิน ทา่เรือ และทา่อากาศยาน เช่นกนั 

ควรห้ามมิให้มีเคร่ืองจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูอตัโนมตัิ เพราะการปรากฏตอ่หน้า
ของเคร่ืองอัตโนมัติดงักล่าวถือเป็นวิธีการหนึ่งของการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย
ตามเง่ือนไขของกรอบอนุสัญญาฯ 3 ของประเทศสมาชิก และการจัดการไม่ให้เคร่ือง
อตัโนมตัดิงักลา่วสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์ยาสบูแก่ผู้ เยาว์  

การจัดแสดงและการกระทําให้เห็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดหมายถือเป็นการ
โฆษณาและการสง่เสริมการขาย จึงควรมีกฎหมายห้าม และควรห้ามมิให้มีเคร่ืองจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอัตโนมัติ เพราะการปรากฏต่อหน้าของเคร่ืองอัตโนมัติดังกล่าวถือเป็น
วิธีการหนึ่งของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายบรรจุภัณฑ์และลักษณะเด่นของ
ผลติภณัฑ์ 

                                                            
3การห้ามมิให้มีเคร่ืองขายผลิตภณัฑ์ยาสบูอตัโนมติัด้วยเหตผุลวา่เคร่ืองอตัโนมติัดงักลา่วถือเป็นการโฆษณา
หรือการสง่เสริมการขาย จะเสริมความสมบรูณ์ให้แก่ข้อกําหนดในข้อ 16 เก่ียวกบัการคุ้มครองผู้ เยาว์ มาตรการ
ตา่งๆ ท่ีกลา่วในข้อ 16.1 อาจจะครอบคลมุการกระทําดงันี ้“การจดัการไม่ให้ผู้ เยาว์สามารถเข้าถึงเคร่ือง
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูอตัโนมติัในเขตอํานาจ 
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บรรจภุณัฑ์เป็นองค์ประกอบสําคญัอยา่งหนึง่ของการโฆษณาและการสง่เสริมการ
ขาย มีการใช้ซองยาสบูหรือลกัษณะเดน่ของผลติภณัฑ์ด้วยวิธีการตา่งๆ เพ่ือดงึดดูผู้บริโภค
สง่เสริมการขายปลกูฝัง และสง่เสริมเอกลกัษณ์ของตราสินค้า เช่น การใช้ตราสญัลกัษณ์สี
แบบของตัวอักษรภาพรูปร่างและวัสดุบนหรือภายในซอง หรือบนมวนบุหร่ีหรือบน
ผลติภณัฑ์ยาสบูอ่ืนๆ  

การกําจัดผลของการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายท่ีปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
สามารถกระทําได้ด้วยการกําหนดดงันี ้

- บรรจภุณัฑ์ต้องมีลกัษณะเรียบง่าย คือ มีสีดําและขาว หรือสีอ่ืนๆ ท่ีตดักนั
สองสี ตามท่ีกําหนดโดยองค์กรระดบัชาตท่ีิมีอํานาจหน้าท่ี 

- ต้องไม่มีสิ่งใดนอกไปจากตราสินค้า ช่ือผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ช่ือผู้ผลิต 
รายละเอียดสําหรับการติดต่อและปริมาณของผลิตภณัฑ์ในบรรจุภณัฑ์นัน้ ทัง้นี ้ต้องไม่มี
ตราสัญลักษณ์หรือลักษณะเด่นอ่ืนๆ  แต่อย่างใด  นอกจากคําเตือนด้านสุขภาพ 
เคร่ืองหมายเก่ียวกบัภาษี และข้อความหรือสญัลกัษณ์อ่ืนๆ ตามท่ีรัฐบาลกําหนด 

- รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรตามท่ีกําหนด 
- รูปร่าง ขนาด และวสัดท่ีุเป็นไปตามมาตรฐาน 

ไม่ควรมีการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายภายใน หรือแนบมากบัหีบห่อ หรือ
บนมวนบหุร่ีหรือผลติภณัฑ์ยาสบูอ่ืนๆ  

ในกรณีท่ียงัไม่มีการบงัคบัให้บรรจภุณัฑ์ต้องมีความเรียบง่าย การจํากดัในเร่ืองนี ้
ควรครอบคลมุลกัษณะเด่นของการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีทําให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูดึงดดูใจ
ลกูค้าย่ิงขึน้โดยครอบคลมุลกัษณะเด่นด้านต่างๆ ให้มากด้านท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เช่น 
รูปสตัว์หรือรูปอ่ืนๆ วลีเก่ียวกับ “ความสนกุสนาน” กระดาษมวนบุหร่ีท่ีมีสีสนักลิ่นหอม
สิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ หรือซองบรรจท่ีุส่ือถึงฤดกูาล 

กรอบอนสุญัญาฯ  ได้จดัคําแนะนําว่าบรรจภุณัฑ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็น
องค์ประกอบสําคญัของการโฆษณาและการสง่เสริมการขาย ประเทศสมาชิก ควรพิจารณา
ตรากฎหมายกําหนดให้บรรจุภัณฑ์ต้องมีความเรียบง่าย เพ่ือกําจัดผลของการโฆษณา 
หรือการสง่เสริมการขายท่ีปรากฏบนบรรจภุณัฑ์ ไม่ควรมีการโฆษณา หรือการสง่เสริมการ
ขาย รวมทัง้ลกัษณะเดน่ของการออกแบบใดๆ ท่ีทําให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีดงึดดูใจ ปรากฏบน
หรือในบรรจภุณัฑ์ บนมวนบหุร่ีหรือบนผลติภณัฑ์ยาสบูอ่ืนๆ 



126 
 

การขายทางอินเตอร์เน็ต 
โดยสาระแล้ว การขายยาสูบทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวข้องกับการโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขายในกรอบอนุสัญญาฯ  ปัญหามิได้จํากัดอยู่เฉพาะการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย แต่รวมไปถึงการขายยาสูบแก่ผู้ เยาว์ การหนีภาษี และการค้าท่ีผิด
กฎหมายด้วย 

มาตรการตา่งๆ ท่ีกรอบอนสุญัญาฯ  แนะนําวิธีการโดยตรงท่ีดีท่ีสดุในการป้องกนั
มิให้มีการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาสบูทางอินเตอร์เน็ต คือการห้ามขายยาสบู
ทางอินเตอร์เน็ตโดยการห้ามควรใช้บงัคบัห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีขายผลิตภณัฑ์ รวมถึงห่วง
โซ่ทางการตลาดอ่ืนๆ  เช่น บริษัทบตัรเครดิตซึ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผลิตภณัฑ์ยาสบู
ในการชําระเงิน และการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือบริการสง่มอบสนิค้าด้วย 

ในกรณีท่ียังไม่มีการห้ามการขายทางอินเตอร์เน็ต ให้รัฐกําหนดข้อจํากัดท่ี
อนญุาตให้มีการแสดงบญัชีรายการผลิตภณัฑ์พร้อมราคาขายเป็นข้อความเท่านัน้ ห้ามมิ
ให้มีภาพหรือลกัษณะเดน่ของการสง่เสริมการขาย (เช่น การอ้างอิงถึงราคาท่ีต่ํา) 

เม่ือคํานึงถึงสภาพซ่อนเร้นของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของยาสบูใน
อินเตอร์เน็ต และความยากลําบากในการบ่งชีแ้ละหาตวัผู้กระทําผิด จึงต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรภายในประเทศเป็นการพิเศษ เพ่ือเอือ้อํานวยให้มาตรการนีดํ้าเนินการได้โดยมุ่ง
การจัดการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบ 
โดยเฉพาะการระบุจุดติดต่อและการจัดการเก่ียวกับการบอกกล่าวแจ้งความท่ีมาจาก
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ นัน้ จะช่วยทําให้ความพยายามท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมายห้ามดงักล่าว
ภายในประเทศไม่ถกูบัน่ทอนลงไป 

กรอบอนุสญัญาฯ  ได้จัดคําแนะนําว่าควรมีการห้ามขายยาสบูทางอินเตอร์เน็ต 
เพราะโดยสาระแล้ว การขายดงักล่าวเก่ียวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ยาสบู 

 
การใช้ตราสินค้ากับสินค้าชนิดอ่ืนและการใช้ตราสินค้าร่วมกัน 
“การใช้ตราสินค้ากับสินค้าชนิดอ่ืน” เกิดขึน้เม่ือมีการเช่ือมโยงตราสินค้า

สัญลักษณ์เคร่ืองหมายการค้าตราสัญลักษณ์ หรือตราการค้า หรือลักษณะเด่นอ่ืนใด 
(รวมทัง้สีตา่งๆ ท่ีรวมกนัแล้วมีลกัษณะเฉพาะ) ของยาสบูเข้ากบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่
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เก่ียวข้องกับยาสูบในลักษณะท่ีทําให้น่าจะมีการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้เข้ากับ
ผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัยาสบูดงักลา่ว 

“การใช้ตราสินค้าร่วมกัน” เกิดขึน้เม่ือมีการเช่ือมโยงตราสินค้าสัญลักษณ์
เคร่ืองหมายการค้าตราสญัลกัษณ์หรือตราการค้า หรือลกัษณะเดน่อ่ืนใด (รวมทัง้สีตา่งๆ ท่ี
รวมกันแล้วมีลกัษณะเฉพาะ) อนัปรากฏบนผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เก่ียวข้องกับยาสบู 
เข้ากบัผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือบริษัทยาสบูในลกัษณะท่ีน่าจะมีการเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์ยาสบู
หรือบริษัทยาสบูนัน้เข้ากบัผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัยาสบูดงักลา่ว 

กรอบอนสุญัญาฯ ให้ถือว่า “การใช้ตราสินค้ากบัสินค้าชนิดอ่ืน” กบั “การใช้ตรา
สนิค้าร่วมกนั” เป็นการโฆษณาและการสง่เสริมการขายยาสบูตราบเท่าท่ีการกระทําทัง้สอง
อย่างนีมี้จดุหมาย ผล หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือ
การใช้ยาสบู ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

กรอบอนสุญัญาฯ ได้จดัคําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรห้ามมิให้มี “การใช้ตรา
สินค้ากบัสินค้าชนิดอ่ืน” และ “การใช้ตราสินค้าร่วมกนั” เพราะการกระทําทัง้สองนีเ้ป็น
วิธีการของการโฆษณาและการสง่เสริมการขายยาสบู 

การแสดงออกที่ชอบด้วยกฎหมาย 
การปฏิบตัิให้มีการห้ามท่ีครอบคลมุทุกด้านมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการ

ขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบ เป็นการแสดงออกอันชอบด้วยกฎหมายในด้าน
รายงานขา่ว ด้านศลิปะหรือวิชาการ หรือการแสดงความคดิเห็นทางสงัคม หรือการเมืองอนั
ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ เช่น ภาพข่าวท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัยาสบูโดยบงัเอิญท่ีปรากฏใน
ฉากหลงัการแสดงภาพของผู้ มีช่ือเสียงในประวตัิศาสตร์ หรือการนําเสนอทศันะเก่ียวกับ
การควบคุมหรือนโยบาย แต่อาจต้องกําหนดให้มีคําเตือนหรือข้อความปฏิเสธความ
รับผิดชอบตามสมควร 

ในบางกรณี การแสดงออกในด้านการรายงานข่าว ด้านศิลปะ หรือวิชาการ หรือ
การแสดงความคิดเห็นทางสงัคมหรือการเมือง อาจจะมีองค์ประกอบท่ีไม่สมควรในเชิง
เหตุผลด้านการบรรณาธิการ ศิลปะ วิชาการ สังคม หรือการเมืองจึงต้องถือว่าการ
แสดงออกเช่นนีเ้ป็นการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการเป็นผู้อุปถมัภ์ มากกว่าเป็น
เนือ้หาด้านการบรรณาธิการ ศิลปะ หรือวิชาการท่ีแท้จริง หรือเป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางสงัคม หรือการเมืองท่ีแท้จริง การแสดงออกท่ีไม่สมควรเช่นนีจ้ะเห็นได้ชดัเจน ถ้ามีการ



128 
 

แทรกสิ่งใดเข้ามาด้วยเหตผุลทางการพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้องกับยาสบู เช่น การใส่ผลิตภณัฑ์
ยาสบู หรือภาพยาสบูเข้าไปในสื่อโดยมีการชําระเงินคา่บริการแล้ว 

กรอบอนุสญัญาฯ ได้จัดทําคําแนะนําว่าการดําเนินการห้ามมิให้มีการโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบ ในลักษณะครอบคลุมทุกด้าน 
จะต้องไม่ไปขดัขวางการแสดงออกประเภทต่างๆ ท่ีชอบด้วยกฎหมาย เช่น การแสดงออก
ในด้านการรายงานข่าว ด้านศิลปะหรือวิชาการ หรือการแสดงความคิดเห็นทางสงัคม หรือ
การเมืองท่ีชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการป้องกนัมิ
ให้มีการใช้การแสดงออกในด้านการรายงานข่าว ด้านศิลปะหรือวิชาการ หรือการแสดง
ความคดิเห็นทางสงัคม หรือการเมืองเพ่ือสง่เสริมการใช้ยาสบูหรือการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู 

การแสดงข้อความหรือภาพของยาสูบในส่ือบันเทงิ 
การแสดงข้อความหรือภาพของยาสูบในผลิตภัณฑ์ส่ือบันเทิงต่างๆ เช่น 

ภาพยนตร์ ละคร และเกม สามารถมีอิทธิพลอย่างมากตอ่การใช้ยาสบู โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในหมู่เยาวชน ดงันัน้ประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

- ดําเนินการให้มีกลไกท่ีกําหนดว่า เม่ือใดท่ีผลิตภณัฑ์ส่ือบนัเทิงเสนอภาพ
หรือข้อความเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสบู การใช้ยาสบู หรือภาพหรือวตัถจํุาลองของยาสบูไม่
ว่าแบบใดก็ตาม ผู้บริหาร ผู้ รับผิดชอบของบริษัททกุบริษัทท่ีเก่ียวข้องในการผลิต การจัด
จําหน่าย หรือการนําเสนอผลิตภณัฑ์ส่ือบนัเทิงนัน้ จะต้องรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า
ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือสิ่งท่ีมีมลูค่าใดๆ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการเสนอภาพ หรือข้อความ
ดงักลา่ว 

- ห้ามการแสดงภาพหรือข้อความของตราสินค้ายาสบู หรือภาพลกัษณ์ของ
ตราสินค้ายาสบูท่ีสามารถระบุได้ว่าเป็นยาสบูตรานัน้ๆ อนัเช่ือมโยงกับ หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของเนือ้หาของผลติภณัฑ์ส่ือบนัเทิงใดก็ตาม 

- กําหนดให้มีการแสดงประกาศท่ีต่อต้านยาสบูตามท่ีกฎหมายกําหนดใน
ตอนต้นของผลิตภัณฑ์ส่ือบนัเทิงใดท่ีแสดงข้อความหรือภาพของผลิตภัณฑ์ยาสบูการใช้
ยาสบู หรือภาพลกัษณ์ของยาสบู 

- ดําเนินการให้มีระบบจําแนกประเภท (ratings system) ท่ีคํานึงถึงการ
แสดงข้อความหรือภาพของผลิตภัณฑ์ยาสบู การใช้ยาสบู หรือภาพลกัษณ์ของยาสบูใน
การจําแนกประเภทผลิตภัณฑ์ส่ือบนัเทิง (ตวัอย่าง เช่น การกําหนดให้มีประเภทสําหรับ
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ผู้ใหญ่ซึ่งจํากดัไม่ให้ผู้ เยาว์เข้าถึงส่ือบนัเทิงประเภทนี)้ และระบบจําแนกประเภทท่ีประกนั
ว่าส่ือบันเทิงสําหรับเด็ก (รวมทัง้การ์ตูน) จะไม่มีการแสดงข้อความ หรือภาพของ
ผลติภณัฑ์ยาสบู  การใช้ยาสบู หรือภาพหรือวตัถจํุาลองของยาสบู 

กรอบอนุสญัญาฯ  ได้จัดทําคําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการ
เฉพาะเก่ียวกับการแสดงข้อความ หรือภาพของยาสบูในผลิตภัณฑ์ส่ือบนัเทิงรวมทัง้การ
กําหนดให้ต้องมีคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่มีการรับผลประโยชน์จากการแสดง
ข้อความหรือภาพของยาสบูใดๆ การห้ามมิให้มีการใช้ตราสินค้ายาสบูหรือภาพหรือวตัถุ
จําลองของยาสบูอนัสามารถระบไุด้ว่าเป็นยาสบูตรานัน้ๆ การกําหนดให้มีประกาศตอ่ต้าน
ยาสบู และการดําเนินการให้มีระบบจําแนกประเภทท่ีคํานึงถึงการแสดงข้อความหรือภาพ
ของยาสบูด้วย 

การส่ือสารภายในวงการค้ายาสูบ 
วตัถุประสงค์ของการห้ามมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้

อปุถมัภ์ของยาสบู โดยปกตสิามารถบรรลไุด้โดยไม่ต้องมีการสื่อสารภายในวงการค้ายาสบู 
ข้อยกเว้นครอบคลมุทกุด้านโดยห้ามมีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการ

เป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ซึง่มีจดุมุ่งหมายท่ีจะจดัหาข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ ให้แก่
ผู้ ดําเนินการฝ่ายตา่งๆ ในวงการค้ายาสบูนัน้ ควรได้รับการนิยามและใช้อย่างเคร่งครัด การ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสารดงักล่าวควรจํากดัไว้เฉพาะกบับคุคลท่ีมีหน้าท่ีตดัสินใจทางการค้าซึ่ง
จําเป็นต้องใช้ข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว 

จดหมายขา่วของผู้ผลติยาสบูอาจจะได้รับยกเว้นจากการห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้าน
มิให้มีการโฆษณา การสง่เสริมการขายและการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู แตต้่องเป็นในกรณี
ท่ีจดหมายขา่วดงักลา่วมุ่งเฉพาะผู้อ่านท่ีเป็นลกูจ้างผู้ รับจ้างผู้ขาย ผู้ผลิตและหุ้นสว่นธุรกิจ
อ่ืนๆ ของผู้ ผลิตเท่านัน้ และเพียงเท่าท่ีการแจกจ่ายจดหมายข่าวดังกล่าวจํากัดเฉพาะ
บคุคลหรือหว่งโซท่างการตลาดดงักลา่วข้างต้นเทา่นัน้ 

กรอบอนุสัญญาฯ ได้จัดทําคําแนะนําว่าข้อยกเว้นใดจากกฎหมายห้ามท่ี
ครอบคลมุทกุด้านมิให้มีการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู 
เพ่ือท่ีจะอนุญาตให้มีการส่ือสารภายในวงการค้ายาสูบ ควรได้รับการนิยามและใช้โดย
เคร่งครัด 
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หลักการของรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก 
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีครอบคลุมทุกด้าน ควรมีการใช้กฎหมาย

จํากดัท่ีครอบคลมุมากด้านท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ของรัฐธรรมนญู ประเทศสมาชิกทัง้ปวงมี
ข้อผกูพนัท่ีจะต้องดําเนินการให้มีกฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้าน ยกเว้นในกรณีท่ี “ไม่
อยู่ในสถานะ” ท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ “เพราะเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญหรือหลักการของ
รัฐธรรมนูญ“ ข้อผูกพันนีต้้องตีความในบริบทของ “การยอมรับว่ากฎหมายห้ามการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ท่ีครอบคลุมทุกด้าน จะทําให้การ
บริโภคผลิตภณัฑ์ยาสบูลดลง” และต้องคํานึงถึงวตัถปุระสงค์โดยรวมของกรอบอนสุญัญา
ควบคมุยาสบูท่ีมุ่ง “คุ้มครองคนรุ่นปัจจบุนัและรุ่นหลงัให้พ้นจากผลเสียอนัร้ายแรงในด้าน
สขุภาพ สงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจท่ีจะตามมาจากการบริโภคยาสบูและการสดูหรือ
สมัผสัควนัยาสบู” (ข้อ 3) เป็นท่ียอมรับว่าปัญหาว่าหลกัการของรัฐธรรมนูญจะต้อง
ปรับเปล่ียนอยา่งไรนัน้ ให้เป็นไปตามระบบกฎหมายรัฐธรรมนญูของแตล่ะประเทศสมาชิก 

ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีท่ีจะต้องริเร่ิมให้มีกฎหมายห้ามการโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบท่ีครอบคลุมทุกด้าน (หรือใช้กฎหมาย
จํากัดท่ีครอบคลุมมากด้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือหลักการของ
รัฐธรรมนญูของประเทศสมาชิก) สําหรับประเทศสมาชิกท่ียงัไม่ได้ปฏิบตัิตามพนัธกรณีของ
กรอบอนสุญัญาฯ นัน้ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู
คงจะดํารงอยู่ต่อไปในบางรูปแบบ  นอกจากนี ้การส่ือสาร การแนะนํา หรือการกระทําใน
เชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับประเด็นนีอ้าจจะมีอยู่ต่อไปในบางรูปแบบท่ีมีลกัษณะจํากัด
อย่างมาก แม้ภายหลงัการประกาศใช้กฎหมายห้ามท่ีครอบคลุมทุกด้านแล้ว อีกทัง้บาง
รูปแบบของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู ก็อาจจะ
ดํารงอยู่ต่อไปในประเทศสมาชิก ท่ีรัฐธรรมนญูไม่เอือ้อํานวยให้สามารถตรากฎหมายห้าม
ท่ีครอบคลมุทกุด้านได้ 

รูปแบบใดก็ตามของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของ
ยาสบูอนัไม่ถกูห้าม ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดกรอบอนสุญัญาฯ  ได้แก่    

- “การห้ามทกุรูปแบบของการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์
ของยาสูบท่ีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการใดก็ตามอันเป็นเท็จ ทําให้เข้าใจไขว้เขว
หรือหลอกลวง หรือน่าจะก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีผิดพลาดเก่ียวกับลกัษณะเฉพาะผล
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ต่อสุขภาพอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสารท่ีปล่อยออกมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ดงักลา่ว” (13.4 (a)) 

- “การกําหนดให้การโฆษณายาสบูทัง้ปวงและในกรณีท่ีสมควร การส่งเสริมการ
ขายและการเป็นผู้อปุถมัภ์ทัง้ปวงของยาสบู ต้องมาพร้อมกบัคําเตือนด้านสขุภาพ หรือคํา
เตือนสารอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม” (13.4 (b)) 

- “การกําหนดให้อุตสาหกรรมยาสบูต้องเปิดเผยรายจ่ายด้านการโฆษณา การ
ส่งเสริมการขายและการเป็นผู้ อุปถัมภ์ท่ียังไม่ถูกสั่งห้าม แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลท่ี
เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีประเทศสมาชิกไม่มีกฎหมายห้ามครอบคลมุทกุด้าน” (13.4 (d)) 

ประเทศสมาชิกควรห้ามมิให้มีการใช้ข้อความคําสําคัญเคร่ืองหมายการค้า
สญัลกัษณ์ภาพทางการตลาดตราสญัลกัษณ์ (logo) สีและเคร่ืองแสดงรูปลกัษณ์หรือ
เคร่ืองแสดงอ่ืนใด4 ท่ีส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือการใช้ยาสบูไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมด้วยวิธีอะไรก็ตามอันเป็นเท็จ ทําให้เข้าใจไขว้เขวหรือหลอกลวง หรือน่าจะ
ก่อให้เกิดความประทับใจท่ีผิดพลาดเก่ียวกับลกัษณะเฉพาะผลต่อสุขภาพอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆ หรือสารท่ีปล่อยออกมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือผลต่อ
สขุภาพ  หรืออนัตรายของการใช้ยาสบู การห้ามดงักล่าว นอกจากข้อความอ่ืนๆ แล้ว ควร
ครอบคลมุการห้ามใช้ข้อความว่า “low tar” (ทาร์ต่ํา) “light” (เบาบาง) “ultra – light” (เบา
บาง – อย่างยิ่ง) “mild” (นุ่มละมนุ) “extra” (พิเศษ) “ultra” (สดุพิเศษ) และข้อความอ่ืนใน
ภาษาใดก็ตามท่ีอาจจะทําให้เข้าใจไขว้เขวหรือก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีผิดพลาด 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาท่ีจะถือว่าความสําคัญของข้อกําหนดท่ีว่าการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ใดๆ ของยาสูบต้องมาพร้อมกับคํา
เตือนและสารด้านสขุภาพ หรือด้านอ่ืนนัน้มีนํา้หนักอย่างน้อยก็เท่าเทียมกับความสําคญั
ของการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู เนือ้หาของคําเตือน
และสารท่ีต้องมีนัน้ควรได้รับการกําหนดโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง และควรส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิผลถึงภยัต่อสขุภาพและฤทธ์ิเสพติดของการใช้ยาสบู รวมทัง้ปรามไม่ให้มี
การใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบู และส่งเสริมแรงจงูใจให้เลิกใช้ยาสบู ในการดําเนินการให้คําเตือน
                                                            
4 ถ้อยคําเหล่านีอ้้างมาจากข้อ 11.1 (a) โดยเพ่ิม คําว่า “สี” เข้ามาในท่ีนี ้ถ้อยคําดงักล่าวคณะทํางานได้ยอมรับ
ว่าสามารถใช้สื่อความหมายถึงความประทบัใจท่ีผิดพลาดเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะ ผลต่อสขุภาพหรืออนัตราย
ของผลิตภณัฑ์ยาสบู 
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หรือสารดงักล่าวมีประสิทธิผลสงูสดุ คําเตือนหรือสารนัน้ๆ ท่ีประเทศสมาชิกต้องกําหนด
ตามข้อ 13.4 (b) ของกรอบอนสุญัญาฯ ควรมีนยัสอดคล้องกับคําเตือนหรือสารอ่ืนท่ี
ปรากฏบนบรรจภุณัฑ์ท่ีประเทศสมาชิกต้องกําหนดตามข้อ 11 

ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้อุตสาหกรรมยาสูบต้องเปิดเผยการโฆษณา การ
สง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ใดๆ  ท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้อง แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลท่ี
เก่ียวข้อง การเปิดเผยดงักล่าวควรกระทําเป็นประจําตามท่ีกฎหมายกําหนดและเม่ือมีการ
ร้องขอให้มีการเปิดเผย โดยการเปิดเผยทัง้ของอุตสาหกรรมยาสูบโดยรวมและของ
ผลติภณัฑ์ยาสบูในแตล่ะช่ือการค้า ควรครอบคลมุข้อมลูตอ่ไปนี ้  - 

- ชนิดของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการเป็นผู้อปุถมัภ์ รวมทัง้
เนือ้หา รูปแบบ และประเภทของส่ือท่ีใช้ 

- การวางตําแหน่งและขอบเขตหรือความถ่ีของการโฆษณา การสง่เสริมการ
ขายหรือการเป็นผู้อปุถมัภ์ 

- ช่ือและลกัษณะเฉพาะของห่วงโซ่ทางการตลาดทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องในการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ รวมทัง้บริษัทรับทําการโฆษณาและ
บริษัทผู้สร้างชิน้งานโฆษณา 

- ในกรณีของการโฆษณา การสง่เสริมการขายหรือการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขต
แดนท่ีมีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกใดก็ตาม จะต้องมีการเปิดเผยว่า
อาณาเขตใดบ้างท่ีเป็นหรืออาจจะเป็นเป้าหมายของการโฆษณา การสง่เสริมการขาย หรือ
การเป็นผู้อปุถมัภ์นัน้ๆ  

- จํานวนของทรัพยากรด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีได้ใช้ไปในการโฆษณา 
การสง่เสริมการขาย หรือการเป็นผู้อปุถมัภ์นัน้ๆ  

ประเทศสมาชิกควรดําเนินการให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ข้อมลูท่ีกล่าว
ข้างต้นได้โดยง่ายดาย (เช่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต)พร้อมๆ กบัประกนัการคุ้มครองความลบั
ทางการค้าด้วย 

แม้ว่าบรรดาพนัธกรณีท่ีระบใุนข้อ 13.4 (d) เก่ียวกบัการกําหนดให้อตุสาหกรรม
ยาสบูต้องเปิดเผยรายจ่ายด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ท่ี
ยงัไม่มีคําสัง่ห้าม จะมีผลผกูพนัเฉพาะประเทศสมาชิกท่ียงัไม่กฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุ
ด้าน แต่ทุกประเทศสมาชิกก็ควรนํามาตรการท่ีแนะนําไว้ไปปฏิบัติ การกําหนดให้
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อตุสาหกรรมยาสบูต้องเปิดเผยรายจ่ายในการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถมัภ์ทัง้ปวงท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้องนัน้อาจจะช่วยให้ประเทศสมาชิกท่ีถือว่าตนมีกฎหมาย
ห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้านอยู่แล้ว สามารถบ่งชีไ้ด้ว่าการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือ
การเป็นผู้ อุปถัมภ์อันใดท่ีไม่อยู่ในขอบข่ายถูกห้ามตามกฎหมายห้ามการโฆษณา การ
สง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์อนัใดท่ีอตุสาหกรรมยาสบูได้เข้าไปเก่ียวข้องโดยฝ่า
ฝืนกฎหมายห้ามท่ีใช้บงัคบัอยู่ ข้อกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมลูอาจจะมีประโยชน์เพิ่มเติม
ในการปรามมิให้อุตสาหกรรมยาสบูเข้าไปเก่ียวข้องกับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสูบอาจจะเข้าไป
เก่ียวข้องก็ได้ หากไม่มีข้อกําหนดดงักลา่ว 

กรอบอนสุญัญาฯ ได้จดัทําคําแนะนําวา่ประเทศสมาชิกควรปฏิบตัิตามข้อกําหนด
ท่ีระบเุก่ียวกบัรูปแบบใดก็ตามของการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์
ของยาสูบท่ีไม่ถูกห้าม ประเทศสมาชิกควรห้ามการกระทําทัง้ปวงท่ีส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑ์ยาสบูด้วยวิธีการใดก็ตามอนัเป็นเท็จทําให้เข้าใจไขว้เขว หลอกลวง หรือน่าจะ
ก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีผิดพลาด รวมทัง้ควรกําหนดให้มีคําเตือนหรือสารด้านสขุภาพ
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและควรกําหนดให้อตุสาหกรรมยาสบูต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ใดก็ตามท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้อง โดย
ต้องเปิดเผยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างสม่ําเสมอ ประเทศสมาชิกควรดําเนินการให้
สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ข้อมลูท่ีเปิดเผยดงักลา่วได้โดยงา่ยดาย 

กฎหมายห้ามระดบัประเทศและการบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่วอย่างมีประสิทธิผล 
เป็นรากฐานท่ีทําให้การห้ามท่ีครอบคลมุทุกด้านมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูมีความหมายได้ในขอบเขตทัว่โลกพืน้ท่ีของส่ือในปัจจบุนั 
เช่น อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ และดาวเทียม แพร่สญัญาณโดยตรง สามารถข้ามเขตแดน
ของรัฐได้อย่างง่ายดาย และรูปแบบการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถมัภ์หลายรูปแบบท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎเกณฑ์ระดบัประเทศ เช่น การเป็นผู้อปุถมัภ์
ให้แก่เหตกุารณ์พิเศษ (การแข่งขนักีฬาการแสดงงานเลีย้ง ฯลฯ) ก็ได้รับการแพร่สญัญาณ
และเผยแพร่ไปยงัรัฐอ่ืนๆ กนัอยา่งกว้างขวาง นอกจากนีก็้มกัจะมีการเช่ือมโยงการโฆษณา 
การสง่เสริมการขายเข้ากบัผลิตภณัฑ์ตา่งๆ เช่น เคร่ืองแต่งกายประเภทต่างๆ และอปุกรณ์
ทางเทคโนโลยี หรือมีการโฆษณา การส่งเสริมการขายปรากฏในสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ  
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ดังนัน้การโฆษณา การส่งเสริมการขายจึงเคล่ือนย้ายจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง เม่ือ
ผลติภณัฑ์หรือสิง่พิมพ์เผยแพร่เหลา่นีเ้คล่ือนย้ายไป 

เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าประสิทธิผลของกฎหมายห้ามระดบัประเทศอาจจะถูกบั่น
ทอนลงได้หากไม่มีความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

การโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนท่ีมีต้นกําเนิด
มาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกตามข้อ 13.2 ของกรอบอนสุญัญาฯ ระบุว่า “ภายใต้
เง่ือนไขของสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคท่ีประเทศสมาชิกหนึ่งมีอยู่
กฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทุกด้าน ควรครอบคลมุการห้ามท่ีครอบคลมุทุกด้านมิให้มีการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนท่ีมีต้นกําเนิดจากอาณา
เขตของประเทศสมาชิกนัน้” 

การบงัคบัใช้กฎหมายห้ามดงักล่าวควรครอบคลมุอาทิ เช่น สิ่งพิมพ์เผยแพร่และ
ผลิตภณัฑ์ทัง้ปวงท่ีพิมพ์หรือผลิตภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง ไม่ว่าบุคคลท่ี
เป็นเป้าหมายของสิง่พิมพ์เผยแพร่และผลติภณัฑ์จะอยูใ่นอาณาเขตของประเทศสมาชิกนัน้
หรืออยู่ในอาณาเขตของรัฐอ่ืนก็ตาม ทัง้นีเ้พราะโดยทัว่ไปเป็นเร่ืองยากท่ีจะจําแนกสิ่งพิมพ์
เผยแพร่หรือผลติภณัฑ์ท่ีมีกลุม่เป้าหมายหรือถกูใช้ประโยชน์จริงๆ ภายในรัฐต้นกําเนิดออก
จากสิง่พิมพ์เผยแพร่หรือผลติภณัฑ์ท่ีมีกลุม่เป้าหมายหรือถกูใช้ประโยชน์ในรัฐอ่ืน 

กฎหมายห้ามไปถึงการวางตําแหน่งการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็น
ผู้อปุถมัภ์ของยาสบูผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีทางการส่ือสารข้ามเขตแดนอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการโดยบคุคลหรือหว่งโซท่างการตลาดใดท่ีอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิก
หนึ่ง ไม่ว่าสาระของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์นัน้จะมี
เป้าหมายเป็นบคุคลท่ีอยูใ่นหรือนอกอาณาเขตของประเทศสมาชิกนัน้ก็ตาม 

นอกจากนีก้ฎหมายห้ามบังคับแก่บุคคลหรือห่วงโซ่ทางการตลาดใดท่ีแพร่
สญัญาณการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ซึง่สามารถรับ
สญัญาณได้ในรัฐอ่ืน 

เช่นเดียวกนั กฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้านมิให้มีการโฆษณา การสง่เสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ท่ีมีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่งก็ควร
ประกันไม่ให้ชนชาติของประเทศสมาชิกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็
ตามสามารถเข้าไปเก่ียวข้องกับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์
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ภายในอาณาเขตของอีกรัฐหนึ่งได้ โดยมิต้องคํานึงว่าการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และการเป็นผู้อปุถมัภ์นัน้ถกูนํากลบัเข้ารัฐต้นกําเนิดหรือไม่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ ข้ามเขตแดน
ประเทศ 

ข้อ 13.7 แห่งกรอบอนสุญัญาฯ  ระบวุ่า “บรรดาประเทศสมาชิกท่ีมีกฎหมายห้าม
บางรูปแบบของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบูมีสิทธิ
อธิปไตยท่ีจะห้ามมิให้การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู 
ในรูปแบบเหล่านัน้ข้ามเขตแดนเข้ามาสู่อาณาเขตของตน และมีสิทธิกําหนดบทลงโทษให้
เท่ากบับทลงโทษท่ีใช้บงัคบักบัการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ท่ีมี
ต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของตน โดยเป็นไปตามกฎหมายระดบัชาติของตน” 

การใช้บงัคบักฎหมายควรบญัญัติห้ามครอบคลมุ อาทิ เช่น สิ่งพิมพ์เผยแพร่และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีพิมพ์หรือผลิตในรัฐอ่ืนท่ีเข้ามาสู่อาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง หรือท่ีมี
บคุคลในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนัน้เป็นกลุม่เป้าหมาย ประเทศสมาชิกควรพิจารณา
ท่ีจะดําเนินการสุ่มตวัอย่างตรวจการจัดส่งสิ่งพิมพ์เผยแพร่ท่ีนําเข้าอาณาเขตของตน ใน
กรณีท่ีผู้พิมพ์โฆษณา หรือผู้จดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต้องห้ามดงักล่าวเป็นชนชาติของ
ประเทศสมาชิกอ่ืน  หรือเป็นห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีก่อตัง้ขึน้ในอาณาเขตของประเทศ
สมาชิกอ่ืนบุคคล หรือห่วงโซ่ทางการตลาดเหล่านีค้วรเป็นผู้ รับผิด และควรบังคับใช้
กฎหมายห้ามในเร่ืองนีใ้ห้เต็มท่ีเท่าท่ีจะเป็นไปได้ นอกจากนี ้กฎหมายควรบญัญัติห้ามถึง
เนือ้หาทัง้ปวงในอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงได้ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง 
รวมถึงใช้บงัคบักับสาระอ่ืนใดท่ีแพร่สญัญาณทางเสียง ทางภาพ หรือทางเสียงและภาพ 
เข้ามาหรือสามารถรับสญัญาณได้ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง ทัง้นีไ้ม่ว่าสาระ
ดงักลา่วจะมีเป้าหมายเป็นบคุคลในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนัน้หรือไม่ก็ตาม 

กรอบอนุสัญญาฯ ได้จัดคําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรมีกฎหมายห้าม
ครอบคลมุทกุด้าน หรือมีกฎหมายจํากดัเก่ียวกบัการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการ
เป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู ควรดําเนินการห้ามหรือการจํากัดการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสบูท่ีมีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของตน 
เป็นไปในลกัษณะเดียวกับการห้าม หรือการจํากัดการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ
การเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูภายในประเทศตน  ประเทศสมาชิกควรใช้สิทธิอธิปไตยของตน
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เพ่ือดําเนินการอย่างมีประสิทธิผลให้มีการจํากัดหรือป้องกันการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อุปถมัภ์ใดๆ ของยาสบูท่ีข้ามเขตแดนเข้ามาในอาณาเขตของตน ไม่ว่า
จะมาจากประเทศสมาชิกท่ีมีกฎหมายจํากัดในเร่ืองนี ้หรือมาจากรัฐท่ีไม่ได้เป็นประเทศ
สมาชิก (ของกรอบอนุสัญญาฯ ฉบับนี)้ ก็ตาม ทัง้นีด้้วยการยอมรับว่าในบางกรณีการ
ดําเนินการท่ีมีประสทิธิผลอาจจะต้องมีการกลา่วถึงโดยเฉพาะในพิธีสาร 
 
3. การควบคุมห่วงโช่ทางการตลาด 

ห่วงโซ่ทางการตลาดตลอดทัง้สายท่ีต้องรับผิดชอบการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อปุถัมภ์ ซึ่งปรกติได้แก่ผู้ผลิตยาสบูผู้ ค้าส่งผู้ นําเข้าผู้ ค้าปลีกยาสบูและ
ตวัแทน  และสมาคมของบุคคลเหล่านีน้อกจากนีส้ิ่งอ่ืนๆ อีกมากก็มีส่วนเก่ียวข้องในการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบจึงควรต้องรับผิดชอบต่อ
เร่ืองนีเ้ช่นกนั 

ความรับผิดนีไ้ม่อาจจะตกอยู่แก่ห่วงโซ่ทางการตลาดทุกฝ่ายในระดบัท่ีเท่ากัน 
เพราะการเข้ามีส่วนเก่ียวข้องของแต่ละห่วงโซ่ทางการตลาดในการผลิต การวางตําแหน่ง 
และการเผยแพร่ ซึ่งทําให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของ
ยาสบูมีความแตกตา่งกนัไป  

- ในกรณีของการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีต้อง
รับผิดชอบได้แก่ ผู้ให้การอดุหนนุในรูปแบบใดก็ตามท่ีเก่ียวข้องผู้ รับการอดุหนนุในรูปแบบ
ใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง และคนกลางทัง้ปวงท่ีอํานวยความสะดวกในการให้หรือรับการอดุหนนุ
ในรูปแบบใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง  

- ในกรณีท่ีการโฆษณา การส่งเสริมการขายยาสบู เก่ียวข้องกับการส่ือสาร
การจะพิจารณาว่าห่วงโซ่ทางการตลาดใดต้องรับผิดชอบ ขึน้อยู่กบับทบาทของห่วงโซ่ทาง
การตลาดนัน้ๆ ในการผลิตและการเผยแพร่เนือ้หาของการส่ือสารดงักล่าว และขึน้อยู่กับ
ความเป็นไปได้ท่ีห่วงโซ่ทางการตลาดนัน้ๆ จะสามารถควบคุมการผลิตและการเผยแพร่
ดงักลา่วได้หรือไม่ ควรจะถือวา่ผู้ เผยแพร่ต้องรับผิดชอบเพียงเท่าท่ีผู้ เผยแพร่นัน้รู้หรืออยู่ใน
สถานะท่ีจะรู้ก่อนหน้านีว้่าเนือ้หาของการโฆษณา การส่งเสริมการขายนัน้เป็นอย่างไร 
ข้อพิจารณานีใ้ช้ได้ในทกุกรณีไม่วา่ส่ือหรือเทคโนโลยีในการสื่อสารท่ีเก่ียวข้องจะเป็นอะไรก็
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ตาม แต่มุ่งท่ีจะใช้โดยเฉพาะกับการควบคุมเนือ้หาท่ีเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและ
ดาวเทียมแพร่สญัญาณโดยตรง 

 
รูปแบบของส่ือ และการส่ือสาร 
- บรรดาบุคคลหรือห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีผลิตหรือพิมพ์โฆษณาเนือ้หา (เช่น 

สํานักงานรับทําการโฆษณาผู้ออกแบบผู้จัดพิมพ์ภาพยนตร์ส่ือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ผู้
แพร่สัญญาณและผู้ ผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์และวิทยุ เกมและการแสดงสด
ตลอดจน ผู้ผลิตเนือ้หาทางอินเตอร์เน็ต โทรศพัท์มือถือ ดาวเทียมและเกม) ควรถกูห้ามมิ
ให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบูเข้าไปในเนือ้หาท่ี
ผลติหรือพิมพ์โฆษณา 

- บรรดาบคุคลหรือห่วงโซ่ทางการตลาด เช่น ส่ือและผู้ รับจดัเหตกุารณ์พิเศษ 
(การแข่งขันกีฬาการแสดงงานเลีย้ง ฯลฯ)นักกีฬาผู้ มีช่ือเสียงดาราภาพยนตร์และศิลปิน
อ่ืนๆ  เป็นต้น ควรถกูห้ามมิให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการ
เป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู 

- ควรกําหนดให้ห่วงโซ่ทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือและการส่ือสาร
ในระบบ แอนะล็อก (analogue) หรือระบบ ดิจิทลั (digital) (เช่น เว็บไซต์เก่ียวกบัการสร้าง
เครือข่ายทางสงัคมผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตและบริษัทโทรคมนาคม) มีข้อผกูพนัเฉพาะบาง
ประการ (อาทิ เช่น ข้อผกูพนัท่ีจะต้องถอดถอนหรือปิดทางท่ีจะเข้าถึงเนือ้หา) ทนัทีท่ีได้รับ
แจ้งเก่ียวกบัการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู 

ในกรณีของห่วงโซ่ทางการตลาดตามกฎหมาย (Legal entities) (สิ่งท่ีมีสภาพ
บคุคลตามกฎหมายนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดา เช่น บริษัทห้างหุ้นส่วนองค์การ หรือ
สมาคม) โดยปกตคิวามรับผิดชอบควรตกอยูแ่ก่บริษัท มิใช่ลกูจ้างคนใดคนหนึง่ 

สญัญาความตกลง หรือความตกลงว่าด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ
การเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ีตกลงกนัโดยฝ่าฝืนกฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้าน ควรถือ
วา่ไม่สมบรูณ์ 

ในประเด็นรูปแบบของส่ือและการส่ือสารอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต มีห่วงโซ่ทาง
การตลาดท่ีต้องรับผิดชอบ 5 ประเภทสําคญัท่ีควรอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายห้ามหรือ
ข้อผกูพนัเฉพาะ 
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- ผู้ผลิตเนือ้หา คือผู้สร้างสรรค์เนือ้หา ผู้ผลิตเนือ้หา ได้แก่ บริษัทยาสูบ
สํานกังานรับทําการโฆษณา และผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ภาพยนตร์และเกมท่ีจดัจําหน่าย
ออนไลน์ ผู้ผลติเนือ้หาควรโดนห้ามไม่ให้ใสก่ารโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถมัภ์ของยาสบูเข้าไปในเนือ้หาท่ีตนผลติ 

- ผู้พิมพ์โฆษณาเนือ้หา ได้แก่ ผู้พิมพ์โฆษณาและห่วงโซ่ทางการตลาดท่ี
คดัเลือกเนือ้หาก่อนท่ีผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตจะสามารถใช้ประโยชน์เนือ้หานัน้ได้ (เช่น เว็บไซต์
ของภาพยนตร์ส่ือพิมพ์บนอินเตอร์เน็ต หรือผู้แพร่สญัญาณ) ผู้พิมพ์โฆษณาเนือ้หาต้องไม่
ใส่การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูเข้าไปในเนือ้หาท่ีตน
ทําเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ 

- แม่ข่ายเนือ้หา คือห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีควบคุมเซอร์ฟเวอร์ของ
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งเก็บเนือ้หา รวมไปถึงห่วงโซ่ทาง
การตลาดท่ีรวมกลุ่มเนือ้หาท่ีผู้ อ่ืนผลิตโดยการรวมนีไ้ม่มีการคดัเลือกเนือ้หาก่อนท่ีห่วงโซ่
ทางการตลาดดังกล่าวจะทําให้ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถใช้ประโยชน์เนือ้หาได้ (เช่น 
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสร้างเครือข่ายทางสงัคม) แม่ข่ายเนือ้หาควรอยู่ภายใต้ข้อ
ผกูพนัท่ีจะต้องถอดถอนหรือปิดทางการเข้าถึงการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการ
เป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ทนัทีท่ีได้รับแจ้งเก่ียวกบัเนือ้หาดงักลา่ว 

- ผู้ นําทางเนือ้หา (content navigators) หมายถึงห่วงโซ่ทางการตลาดท่ี
อํานวยความสะดวกในการหาตําแหน่งของเนือ้หาให้แก่ผู้ ใช้บริการการส่ือสาร เช่น 
โปรแกรมค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (Internet search engines) ผู้ นําทางเนือ้หาควรอยู่ ภายใต้
ข้อผูกพันท่ีจะต้องปิดทางการเข้าถึง การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเป็นผู้
อปุถมัภ์ของยาสบู ทนัทีท่ีได้รับแจ้งเก่ียวกบัเนือ้หาดงักลา่ว 

- ผู้ ให้บริการการเข้าถึง หมายถึง ห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีจดัหาการเข้าถึง
บริการการส่ือสารให้แก่ผู้ ใ ช้ปลายทาง  เช่น  ผู้ ใ ห้บริการอินเตอร์เน็ตและบริษัท
โทรศพัท์มือถือ ผู้ ให้บริการการเข้าถึงควรอยู่ ภายใต้ข้อผูกพนัท่ีจะต้องปิดทางการเข้าถึง 
การโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู ทนัทีท่ีได้รับแจ้งเก่ียวกบั
เนือ้หาดงักลา่ว 

กรอบอนุสัญญาฯ ได้จัดทําคําแนะนําว่าบรรดาห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีต้อง
รับผิดชอบ ควรขึน้อยูก่บับทบาทของแตล่ะหว่งโซท่างการตลาด ดงันี ้
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- ความรับผิดชอบหลกัควรตกอยู่แก่ผู้ ริเร่ิมการโฆษณา การสง่เสริมการขาย 
และการเป็นผู้อปุถมัภ์ ซึง่โดยปรกตไิด้แก่ผู้ผลติยาสบูผู้ ค้าสง่ผู้ นําเข้าผู้ ค้าปลีกยาสบูรวมทัง้
ตวัแทนและสมาคมของบคุคลเหลา่นี ้

- บคุคลหรือห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีผลิตหรือพิมพ์โฆษณาเนือ้หาของส่ือ ควร
ถกูห้ามมิให้ใส่การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูเข้าไปใน
เนือ้หาท่ีตนผลิตหรือพิมพ์โฆษณา บคุคลหรือห่วงโซ่ทางการตลาด (เช่น ผู้ รับจดัเหตกุารณ์
พิเศษนกักีฬา และผู้ มีช่ือเสียง) ควรถกูห้ามมิให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัการโฆษณา การสง่เสริม
การขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู 

- ข้อผกูพนัเฉพาะ (เช่น ข้อผกูพนัให้ต้องถอดถอนเนือ้หา) ควรใช้บงัคบัแก่ 
ห่วงโซ่ทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับส่ือแอนะล็อกหรือส่ือดิจิทลั หลงัจากท่ีห่วงโซ่ทาง
การตลาดเหลา่นีไ้ด้รับแจ้งเก่ียวกบัการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์
ของยาสบู 

 
4. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเป็นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบภายในประเทศ 
 

4.1 การบังคับใช้กฎหมาย 
ประเทศสมาชิกควรริเร่ิมและใช้บงัคบัการลงโทษตามสดัส่วนของความผิด และ

สนบัสนนุให้ผู้กระทําผิดกลบัใจ (เช่น ค่าปรับการโฆษณาแก้ข้อผิดพลาด และการพกัหรือ
การเพิกถอนใบอนุญาต) และเพ่ือทําให้โทษท่ีกําหนดเป็นการป้องปรามให้โทษมีหลาย
ระดบัและเป็นสดัส่วนกบัสภาพและความร้ายแรงของความผิดอนัรวมถึงความผิดครัง้แรก
อีกทัง้ความหนกัของโทษก็ควรเหนือกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะได้รับจากการ
โฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์นัน้ๆ  

4.1.1 ประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย 
ผู้ผลิตหรือห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีต้องรับผิดชอบท่ีละเมิดกฎหมายอีกควรได้รับ

โทษท่ีหนักอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีของการละเมิดกฎหมายซํา้ซากหรือซึ่งหน้า ควร
กําหนดบทลงโทษท่ีเฉียบขาดยิ่งขึน้ รวมทัง้โทษจําคุกหากเป็นไปได้ บทลงโทษควร
ครอบคลมุถึงข้อมลูผกูพนัท่ีจะต้องแก้ไขการละเมิดท่ีกระทําไป ตวัอยา่งเช่น   
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- การถอดถอนการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์นัน้ๆ  
- การพิมพ์โฆษณาคําวินิจฉัยของศาลตามแต่ศาลจะกําหนด โดยคู่กรณีท่ี

ศาลกําหนดเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 
- การให้เงินทนุสําหรับการโฆษณาแก้ข้อผิดพลาดหรือการโฆษณาตอบโต้ 

บทลงโทษควรใช้กับการดําเนินการของห่วงโซ่ทางการตลาดไม่ใช่ใช้กับบุคคล
เพียงเท่านัน้ (รวมไปถึงห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีเป็นบริษัทท่ีสามารถถือได้ว่าต้องรับผิดชอบ
ต่อการดําเนินการของห่วงโซ่ทางการตลาด บริษัทท่ีเก่ียวข้องซึ่งอยู่นอกอาณาเขตนัน้แต่
การดําเนินการมีผลภายในอาณาเขตดังกล่าว) นอกจากนี  ้บทลงโทษควรใช้กับการ
ดําเนินการโดยผู้จดัการกรรมการบริษัทเจ้าหน้าท่ี และ/หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมของห่วงโซ่
ทางการตลาดบริษัท ในกรณีท่ีบคุคลเหลา่นีมี้ภาระรับผิดชอบตอ่การดําเนินการของห่วงโซ่
ทางการตลาดบริษัทนัน้ 

การออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ผลิตยาสบูผู้ ค้าส่งผู้ นําเข้าและผู้ ค้าปลีกยาสบูอาจจะ
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการควบคมุการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถัมภ์การขอใบอนญุาตหรือการขอต่ออายใุบอนญุาตจะกระทําได้ ต่อเม่ือผู้ขอสามารถ
รับรองได้ว่าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ใบอนุญาตอาจจะถูกถอนเป็นระยะเวลาท่ีแน่นอนหรืออาจจะถูกเพิกถอน สําหรับห่วงโซ่
ทางการตลาดท่ีต้องรับผิดชอบซึง่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงในการผลิตหรือขายยาสบู เช่น 
ผู้แพร่สญัญาณ เม่ือมีการกําหนดว่าห่วงโซ่ทางการตลาดดงักลา่วต้องขอใบอนญุาต ควรมี
การเพิ่มหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดว่าด้วยการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และ
การเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู เข้าไปในเกณฑ์การให้การต่ออายุการพกั หรือการเพิกถอน
ใบอนญุาต 

ถ้ามีบทลงโทษด้วยการป้องปราม เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายอาจจะประสบ
ความสําเร็จในการยับยัง้การปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายโดยไม่ต้องมีการดําเนินคดีในชัน้ศาล 
(เช่น การป้องปรามด้วยการติดต่อการประชมุการตกัเตือนคําวินิจฉัยในทางปกครอง และ
การผอ่นชําระเบีย้ปรับ) 
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4.1.2 บัญชีรูปแบบต่างๆ ของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการ
เป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบ 

 เง่ือนไขของกรอบอนสุญัญาฯ ฉบบันี ้ได้กําหนดรายการบญัชีรูปแบบต่างๆ ของ
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ อุปถัมภ์ของยาสูบพอสังเขปไว้ใน
ภาคผนวก ดงันี ้

- การส่ือสารด้วยวิธีการท่ีเป็นเสียง ภาพ หรือเป็นเสียงและภาพ  สิ่งพิมพ์ (เช่น 
ภาพยนตร์ส่ือพิมพ์ นิตยสาร  จุลสาร  แผ่นปลิว  ใบปลิว  จดหมาย  ป้ายโฆษณา  ใบปิด
ประกาศ (poster) ป้ายโทรทัศน์และวิทยุ (รวมทัง้ท่ีอยู่บนพืน้โลกและผ่านดาวเทียม)
ภาพยนตร์ดีวีดี  วิดิทศัน์ (video) และแผ่นซีดีเกม (เกมคอมพิวเตอร์  เกมวิดิทศัน์ หรือ เกม
ออนไลน์) และพืน้ท่ีส่ือสารระบบดิจิทลัอ่ืนๆ  (เช่น อินเตอร์เน็ต  และโทรศพัท์มือถือ)ละคร
หรือการแสดงสดอ่ืนๆ  

- การสร้างเคร่ืองหมายเป็นตราสินค้า รวมทัง้ท่ีปรากฏในสถานบนัเทิงและร้านค้า
ปลีก และท่ีปรากฏบนยานพาหนะและเคร่ืองมือ (เช่น ด้วยการใช้สีต่างๆ  ของตราสินค้า
หรือการจดัวางสีตราสญัลกัษณ์หรือ เคร่ืองหมายการค้า) 

- การจดัแสดงผลติภณัฑ์ยาสบู ณ จดุขาย 
- เคร่ืองจําหน่ายผลติภณัฑ์ยาสบูอตัโนมตั ิ
- การขายผลติภณัฑ์ยาสบูทางอินเตอร์เน็ต 
- การใช้ตราสินค้ากับสินค้าอ่ืน และการใช้ตราสินค้าร่วมกัน (การกระจาย

ผลติภณัฑ์) 
- การโฆษณาแฝง (คือการใสห่รือการอ้างอิงถึงผลิตภณัฑ์ยาสบู บริการเก่ียวกบั

หรือเคร่ืองหมายการค้าของยาสบูเข้าไปในบริบทของการส่ือสาร เพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ได้รับเงินหรือคา่ตอบแทนอ่ืนๆ  

- การจดัให้มีของขวญัหรือสินค้าลดราคาเม่ือมีการซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสบู (เช่น พวง
กญุแจเสือ้ทีเชิร์ตหมวกเบสบอลท่ีจดุบหุร่ี) 

- การจดัให้มีตวัอย่างผลิตภณัฑ์ยาสบูแจกฟรี รวมถึงตวัอย่างแจกฟรี ขณะทําการ
สํารวจทางการตลาดและการทดลองสมัผสัรสชาดของผลิตภณัฑ์ยาสบู 

- การส่งเสริมการขายโดยใช้สิ่งจงูใจ หรือแผนสร้างความภกัดีในสินค้า เช่น การ
มอบคปูองแลกของเม่ือซือ้ผลติภณัฑ์ยาสบู 
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- การจัดการแข่งขันท่ีเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้ายาสบู ไม่ว่าจะมี
เง่ือนไขวา่ต้องซือ้ผลติภณัฑ์ยาสบูหรือไม่ก็ตาม 

- การวางเป้าโดยตรงไปท่ีรายบคุคลโดยมีการให้วสัดสุง่เสริมการขาย (รวมทัง้วสัดุ
ท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร) เช่นการขายทางไปรษณีย์การเสนอขายทางโทรศพัท์ “การสํารวจ
ผู้บริโภค” หรือ “การวิจยั”) 

- การสง่เสริมการขายสินค้าลดราคา 
- การขายหรือการจดัหาของเดก็เลน่หรือขนมท่ีมีลกัษณะคล้ายผลติภณัฑ์ยาสบู 
- การจ่ายเงินหรือการบริจาครูปแบบอ่ืนให้แก่ผู้ ค้าปลีกเพ่ือสนบัสนนุหรือชกัจูง

ผู้ ค้าปลีกให้ขายผลิตภณัฑ์ รวมทัง้แผนให้สิ่งจงูใจแก่ผู้ ค้าปลีก (เช่น การมอบรางวลัให้ผู้ ค้า
ปลีก) 

- บรรจภุณัฑ์และลกัษณะเดน่ของการออกแบบผลติภณัฑ์ 
- การจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน เพ่ือแลกกบัการขายผลิตภณัฑ์เฉพาะ

อย่าง หรือการขายผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิตเพียงรายเดียวในร้านค้าปลีกสถานท่ีเฉพาะ หรือ
สถานท่ีจัดเหตุการณ์พิเศษ (การแข่งขันกีฬาการแสดงงานเลีย้ง ฯลฯ) หรือการจัดแสดง
ผลติภณัฑ์ให้สะดดุตา 

- การขายการจดัหาการจดัวางและการจดัแสดงผลิตภณัฑ์ในสถาบนัการศกึษา
หรือในสถานท่ีจัดงานเลีย้งรับรองการเล่นกีฬากิจกรรมบนัเทิงการแสดงดนตรีการเต้นรํา 
และงานสงัคม หรือในสถานท่ีจดัเหตกุารณ์พิเศษอ่ืนๆ  

- การจดัหาการสนบัสนนุด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ให้แก่การจดัเหตกุารณ์พิเศษ
กิจกรรมต่างๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่นการจัดกีฬาหรือการจัดงานศิลปวัฒนธรรม
นักกีฬารายบุคคลหรือทีมนักกีฬาศิลปินรายบุคคลหรือกลุ่มทางศิลปะองค์การด้าน
สวสัดิการนักการเมืองผู้สมัครเข้าชิงตําแหน่งทางการเมือง หรือพรรคการเมือง) ไม่ว่าจะ
เป็นไปเพ่ือแลกกบัการประกาศโฆษณา (ให้แก่ผู้ ให้การสนบัสนนุ) หรือไม่ก็ตามรวมถึงการ
จดักิจกรรมรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทด้วย 

- การดําเนินการของอตุสาหกรรมยาสบูเพ่ือจดัหาการสนบัสนนุด้านการเงินหรือ
ด้านอ่ืนๆ ให้แก่ผู้ประกอบการสถานบนัเทิง เช่น ผบัคลบั หรือสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจอ่ืนๆ 
เพ่ือแลกกับการก่อสร้างหรือการบูรณะซ่อมแซมบริเวณสถานท่ีของสถานบนัเทิงดงักล่าว 
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ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือการใช้ยาสบู หรือการจดัหาผ้าใบบงัแดดและ
ม่านบงัแดด 

4.1.3 มาตรการอ่ืนที่ขจัดการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อุปถัมภ์ข้ามเขตแดน 

ข้อเสนอแนะเร่ืองมาตรการอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสนับสนุนการขจัดการโฆษณา การ
สง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดน 

1. ในระหว่างการประชมุพิจารณา คณะทํางานตัง้ข้อสงัเกตว่าการร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นปัจจัยจําเป็นแก่การกําจัดการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบทัง้ในประเทศและข้ามเขตแดน คณะทํางานได้รับมอบหมายจากท่ี
ประชมุร่วมประเทศสมาชิก (Conference of the Parties) ให้จดัทําข้อเสนอแนะเก่ียวกบั
มาตรการอ่ืนๆ ท่ีอาจจะช่วยกําจดัการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์
ข้ามเขตแดนข้อเสนอแนะดงักลา่วจะนําเสนอนบัจากนี ้

2. เม่ือได้พิจารณาข้อท่ีว่าประสิทธิผลของความพยายามท่ีจะกําจดัการโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสบู ไม่เพียงขึน้อยู่กับการ
ริเร่ิมในส่วนของแต่ละประเทศสมาชิกเท่านัน้ แต่ยังขึน้อยู่กับขอบเขตท่ีบรรดาประเทศ
สมาชิกร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบอีกด้วย และเม่ือได้พิจารณาข้อท่ีว่าประเทศสมาชิกของ
กรอบอนสุญัญาฯ ฉบบันีห้ลายประเทศสมาชิกได้รับท่ีจะปฏิบตัิตามพนัธกรณีเก่ียวกบัการ
ร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทัง้พนัธกรณีภายใต้ข้อ 13-6 (การร่วมมือกันในการพฒันา
เทคโนโลยีและวิธีการอ่ืนๆ อนัจําเป็นแก่การเอือ้อํานวยให้มีการกําจดัการโฆษณาข้ามเขต
แดน)ข้อ 19 (ความรับผิดชอบ)ข้อ 20 (การวิจยั การเฝ้าระวงั และการแลกเปล่ียนข้อมลู
ข่าวสาร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 20.4 (แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค 
สงัคม-เศรษฐกิจ การพาณิชย์ และกฎหมายท่ีสาธารณชนใช้ประโยชน์ได้ รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสบู)ข้อ 21 (การรายงานและการ
แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร)ข้อ 22 (ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคและกฎหมาย 
และการจดัหาความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง) และข้อ 26 (ทรัพยากรด้านการเงิน) แล้ว  

คณะทํางานมีข้อเสนอแนะว่า  การจดัเตรียมและอํานวยความสะดวกให้มีเว็บไซต์
เว็บหนึ่งซึง่สามารถใช้เป็นศนูย์กลางความรู้เก่ียวกบัการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ
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การเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนและเป็นช่องทางสําหรับการแจ้งเหตเุม่ือมีการโฆษณา การ
สง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดน สาระท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีค้วรอปัโหลด 
(upload) เข้าสูเ่ว็บไซต์นีโ้ดยสม่ําเสมอ และเว็บไซต์นีข้ณะท่ีต้องให้การคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคลและความลบัทางการค้า (ของอตุสาหกรรมยาสบู) ก็ควรประกอบด้วยสว่น (section) 
ดงัตอ่ไปนี ้   

(1) ส่วนท่ีประเทศสมาชิกของกรอบอนสุญัญาฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้สามารถเข้าถึงได้ 
ประกอบด้วย   

(ก) รายการแสดงจุดติดต่อของบรรดาประเทศสมาชิกท่ีปรับให้เป็นปัจจุบนั
เสมอ 

(ข) ทะเบียนผู้ เช่ียวชาญท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและจดัการ
ฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

(ค) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีประเทศสมาชิกหรือสําหรับงานเลขานุการของ
กรอบอนสุญัญาฯ  จดัหามาเพ่ือใช้ร่วมกนัเฉพาะในบรรดาประเทศสมาชิก 

(2) สว่นท่ีประเทศสมาชิกและผู้สงัเกตการณ์สามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย   
(ก) สิ่งอํานวยความสะดวกในการรายงานกรณีท่ีมีการโฆษณา การส่งเสริม

การขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดน 
(ข) ข้อมูลข่าวสารท่ีประเทศสมาชิกหรือสํานักงานเลขานุการของกรอบ

อนสุญัญาฯ  จดัหามาเพ่ือใช้ร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิก และผู้สงัเกตการณ์ ยกเว้น
สาธารณชน 

(3) สว่นท่ีสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย   
(ก) ข้อมลูข่าวสารท่ีประเทศสมาชิกหรือสํานักงานเลขานุการฯจัดหามาอัน

อาจจะใช้ร่วมกบัสาธารณชนได้ 
(ข) พยานหลกัฐานของผลกระทบจากการโฆษณา การสง่เสริมการขาย และ

การเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนของยาสบู และพยานหลกัฐานของประสิทธิผลของการห้าม
การโฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบู 

(ค) ลงิค์ (link) ท่ีเช่ือมโยงกบัเว็บไซต์ของบคุคล กลุม่บคุคล หรือองค์กรอ่ืน 
การประกนัให้มีการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและความลบัทางการค้า 
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(ก) บรรดาประเทศสมาชิกควรระบุจุดติดต่อสําหรับเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูให้สํานกังานเลขานกุารของ
กรอบอนสุญัญาฯ  ได้รับทราบ และควรแจ้งสํานกังานเลขานกุารของกรอบอนสุญัญาฯ เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใดๆ เก่ียวกบัจดุตดิตอ่ดงักลา่ว 

(ข) เม่ือได้รับแจ้งจากประเทศสมาชิกอ่ืนถึงการโฆษณา การสง่เสริมการขาย 
และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนของยาสบูท่ีสงสยัว่าจะมีต้นกําเนิดมาจากหรือก่อนหน้า
นีมี้ต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกอ่ืนนัน้ บรรดาประเทศสมาชิกควรตอบ
รับว่าได้รับแจ้งนัน้แล้ว และแจ้งแก่ประเทศสมาชิกผู้ แจ้งภายในระยะเวลาอันสมควรให้
ทราบถึงการสืบสวนหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีได้ดําเนินการไปอนัเป็นการตอบสนองการแจ้ง
ดงักลา่ว 

(ค) บรรดาประเทศสมาชิกควรใช้เว็บไซต์ท่ีกลา่วข้างต้นในการแบ่งปันข้อมลู
ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ประเทศสมาชิกอ่ืน และในกรณีท่ีสมควรให้แก่ผู้สงัเกตการณ์และ
สาธารณชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด ดงันี ้

- บุคคลหรือห่วงโซ่ทางการตลาดท่ีต้องรับผิดชอบในการผลิตการวาง
ตําแหน่ง และ/หรือ การเผยแพร่ท่ีทําให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนของยาสบู 

- วิธีการและรูปแบบใหม่ๆ และเพิ่งเกิดใหม่ของการโฆษณา การส่งเสริม
การขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนของยาสบู 

- พฒันาการลา่สดุด้านเทคโนโลยี 
- บทเรียนท่ีได้จากการรณรงค์ในเร่ืองการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 

และการเป็นผู้อปุถมัภ์ข้ามเขตแดนของยาสบู 
- ความต้องการและโอกาสเก่ียวกบัการวิจยั 
- บทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทัง้ลิงค์เช่ือมโยงกับ

บทบญัญตัขิองกฎหมายหรือข้อบงัคบัดงักลา่ว 
- การฝ่าฝืนหรือการกระทําท่ีสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ

กฎหมายหรือข้อบงัคบัและแหลง่ท่ีมาของการแจ้งหรือคําร้องทกุข์ 
- ในกรณีท่ีสมควร การสืบสวนท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการหรือการ

ดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมาย 
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- ในกรณีท่ีสมควร ผลของการสืบสวนหรือผลของการดําเนินการบงัคบัใช้
กฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ประมวลคําพิพากษาท่ีเป็นบรรทดัฐาน รวมทัง้ลิงค์ท่ีเช่ือมโยงกบัประมวล
คําพิพากษาดงักลา่ว 

- แผนงานให้การศึกษา ฝึกอบรมหรือปลูกฝังความตระหนักของ
สาธารณชนท่ีได้วางแผนไว้หรือดําเนินการไปแล้ว 

- บรรดาประเทศสมาชิกควรแจ้งให้สํานกังานเลขานกุารฯ  ทราบเก่ียวกบั
ผู้ เช่ียวชาญไม่วา่จะอยูใ่นภาครัฐหรือนอกภาครัฐ ซึง่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
หรือจดัการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องให้แก่ประเทศสมาชิกได้ 

กฎหมายห้ามโฆษณา ส่งเสริมการขายและการเป็นผู้สนบัสนนุจะมีประสิทธิผลก็
ตอ่เม่ือได้บญัญตัใิห้มีขอบขา่ยท่ีกว้างขวางหรือครอบคลมุทกุด้านตามนิยามท่ีได้กําหนดไว้
ในกรอบอนสุญัญาฯ การโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาสบู (Tobacco advertising 
and promotion) หมายถึง “รูปแบบใดก็ตามของการสื่อสาร” 

การแนะนํา หรือการกระทําเชิงพาณิชย์ โดยมีจดุหมาย ผล หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้
เป็นการสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์ยาสบู หรือการใช้ยาสบูไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม   
การเป็นผู้สนบัสนนุของธุรกิจยาสบู (Tobacco sponsorship) หมายถึง “รูปแบบใดก็ตาม
ของการอดุหนนุแก่เหตกุารณ์สําคญั กิจกรรม หรือบคุคลใดๆ โดยมีจดุหมาย  ผล หรือผลท่ี
น่าจะเกิดขึน้เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือการใช้ยาสบู ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมก็ตาม” 

อย่างไรก็ตาม คําว่า “การโฆษณาและการสง่เสริมการขายยาสบู” มีความหมาย
คอ่นข้างกว้าง คือ มิได้จํากดัเพียง “การส่ือสาร” แตห่มายรวมถึง “การแนะนํา” และ “การ
กระทํา” ด้วย 

ในทํานองเดียวกัน นิยามของ “การเป็นผู้ สนับสนุนของธุรกิจยาสูบ (Tobacco 
sponsorship) จะครอบคลมุถึง “รูปแบบใดก็ตามของการอุดหนนุ” ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืน โดยไม่คํานึงถึงว่าการอดุหนนุนัน้มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์หรือไม่ 
หรือมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งไร 

โดยสรุป ในการดําเนินการตามข้อ 13 แห่งกรอบอนสุญัญาฯ การควบคมุยาสบูฯ
ประเทศสมาชิกควรดําเนินการให้มีกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายห้ามการโฆษณาการ
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ส่งเสริมการขาย หรือการเป็นผู้ สนับสนุนของธุรกิจยาสูบ ซึ่งกฎหมายควรครอบคลุม
ประเดน็ตอ่ไปนี ้

- การโฆษณา และการสง่เสริมการขาย ตลอดจนการเป็นผู้สนบัสนนุทัง้ปวงโดยไม่
มีข้อยกเว้น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการเป็นผู้สนบัสนนุทัง้โดยตรงและโดย
อ้อม 

- การกระทําท่ีมุ่งให้มีการส่งเสริมการขาย และการกระทําท่ีมีผลหรือน่าจะมีผล
เป็นการสง่เสริมการขาย 

- การสง่เสริมผลิตภณัฑ์ยาสบูและการใช้ยาสบู การส่ือสารเชิงพาณิชย์รวมทัง้การ
แนะนําและการกระทําเชิงพาณิชย์ 

- การอุดหนุนในรูปแบบใดก็ตามแก่เหตุการณ์พิเศษ (เช่น การแข่งขันกีฬา การ
แสดง งานเลีย้ง ฯลฯ) กิจกรรม หรือบคุคลใดๆ  

- การโฆษณาและการส่งเสริมตราสินค้ายาสบู รวมทัง้การส่งเสริมประชาสมัพนัธ์
บริษัททกุรูปแบบ ส่ือโฆษณาตามปรกติ (สิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ และวิทย)ุ รวมทัง้พืน้ท่ีของส่ือ
ทัง้ปวง ซึ่งรวมถึงอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีใหม่ประเภทอ่ืน รวมทัง้
ภาพยนตร์ 

นอกจากการห้ามโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเป็นผู้สนบัสนนุของธุรกิจ
ยาสบู ซึ่งเป็นการปฏิบตัิตามพนัธกรณีพืน้ฐานแล้ว เพ่ือให้การห้ามดงักล่าวเป็นไปอย่าง
ครอบคลมุทกุด้าน  ประเทศสมาชิกควรพิจารณาให้มีกฎหมายห้ามดําเนินการในประเด็น
ตา่งๆ  ดงันี ้

- การค้าปลีกและการจดัแสดงสนิค้า 
- การจัดแสดงและการกระทําให้เห็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดหมายถือเป็นการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย จึงควรมีกฎหมายห้ามโดยสิน้เชิงมิให้มีการจดัแสดงใดๆ  
อีกทัง้ห้ามการกระทําท่ีทําให้สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีจุดขาย ซึ่งรวมถึงร้านค้า
ปลีกท่ีตัง้เป็นหลกัแหล่งและผู้ขายข้างถนนด้วย นอกจากนี ้ควรห้ามมิให้มีเคร่ืองจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ยาสบูอตัโนมตัิ เพราะเคร่ืองขายอตัโนมตัิท่ีปรากฏให้เห็นถือเป็นวิธีการหนึ่งของ
การโฆษณาและการสง่เสริมการขายบรรจภุณัฑ์และลกัษณะเดน่ของผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์
และการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นองค์ประกอบสําคญัของการโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย ดงันัน้ ควรพิจารณาออกกฎหมายกําหนดให้บรรจุภณัฑ์มีความเรียบง่าย คือ มีสีดํา
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และขาว หรือสีอ่ืนๆ ท่ีตดักันสองสี เพ่ือขจดัผลของการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายท่ี
ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ ไม่ควรอนุญาตให้หีบห่อซองบุหร่ี บุหร่ีแต่ละมวน หรือผลิตภัณฑ์
ยาสบูอ่ืนๆ  มีลกัษณะเดน่ท่ีจะทําให้ผลติภณัฑ์ดงักลา่วเป็นท่ีดงึดดูใจ 

- การขายทางอินเตอร์เน็ตควรมีการห้ามขายยาสูบทางอินเตอร์เน็ต เพราะโดย
สาระแล้ว การขายดงักล่าวเก่ียวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาสบูการใช้
ตราสนิค้าบหุร่ีกบัสนิค้าชนิดอ่ืนและการใช้ตราสินค้าร่วมกนั 

- การใช้ตราสินค้ากบัสินค้าชนิดอ่ืน (Brand stretching) เกิดขึน้เม่ือมีการนําตรา
สินค้า สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมายการค้า ตราสญัลกัษณ์หรือตราการค้า หรือลกัษณะเด่นอ่ืน
ใด (รวมทัง้สีต่างๆ ท่ีรวมกนัแล้วมีลกัษณะเฉพาะ) ของผลิตภณัฑ์ยาสบูไปใช้กับสินค้าอ่ืน 
หรือบริการท่ีไม่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ยาสบูในลกัษณะท่ีว่า ผลิตภัณฑ์ยาสบูนัน้น่าจะมี
การเช่ือมโยงกบัผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัยาสบูดงักลา่ว 

ส่วนคําว่า “การใช้ตราสินค้าร่วมกัน” เกิดขึน้เม่ือมีการนําตราสินค้าสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายการค้า ตราสญัลกัษณ์หรือลกัษณะเด่นอ่ืนใด (รวมทัง้สีต่างๆ ท่ีรวมกันแล้วมี
ลกัษณะเฉพาะ) อันปรากฏบนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีไม่เก่ียวข้องกับยาสบู ไปเช่ือมโยง
เข้ากบัผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือบริษัทยาสบูในลกัษณะท่ีว่า ผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือธุรกิจยาสบู
นัน้เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์หรือบริการอ่ืน 

กรอบอนุสญัญาฯ ฉบบันี ้แนะนําว่าควร ห้ามมิให้มี “การใช้ตราสินค้ากับสินค้า
ชนิดอ่ืน” และ “การใช้ตราสินค้าร่วมกัน” เพราะการกระทําทัง้สองนีเ้ป็นวิธีการของการ
โฆษณาและการสง่เสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู 

4.1.4 การห้ามในลักษณะที่เป็นองค์กรเพ่ือสังคม 
การสร้างภาพให้บริษัทบหุร่ีดเูป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมเร่ิมมีให้เห็น

มากขึน้โดยการท่ีบริษัทเหล่านีอ้อกมาให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ ทัง้ทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข หรือแม้แต่การรักษาสิ่งแวดล้อม ประเทศ
สมาชิกควรห้ามการรับความช่วยเหลือจากบริษัทบุหร่ีท่ีอ้างว่าเป็นการดําเนินการใน
ลกัษณะองค์กรเพ่ือสงัคม  เน่ืองจากแท้จริงแล้ว การกระทําในลกัษณะดงักล่าวเป็นการให้
การสนบัสนนุอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนีค้วรห้ามการจดัทําส่ือสิ่งพิมพ์เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ
ทางธุรกิจเพ่ือความรับผิดชอบทางสงัคมให้กับบริษัทบุหร่ีเพราะถือเป็นการโฆษณาและ
สง่เสริมผลติภณัฑ์ยาสบู 
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4.1.5 การห้ามอย่างเตม็รูปแบบ 
การดําเนินการห้ามอย่างเต็มรูปแบบ มิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขายและ

การเป็นผู้สนบัสนนุของธุรกิจยาสบู จะต้องไม่ไปขดัขวางการแสดงออกประเภทต่างๆ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การแสดงออกในด้านการรายงานข่าว ด้านศิลปะหรือวิชาการ หรือ
การแสดงความคิดเห็นทางสงัคม หรือการเมือง อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกควรกําหนด
มาตรการป้องกนัมิให้มีการใช้การแสดงออกประเภทตา่งๆ ข้างต้นเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาสบู
หรือการขายผลติภณัฑ์ยาสบู 

การแสดงข้อความหรือภาพของยาสบูในสื่อบนัเทิง 
การแสดงข้อความหรือภาพของยาสบูในผลติภณัฑ์ส่ือบนัเทิงตา่งๆ เช่นภาพยนตร์ 

ละคร และเกม สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ยาสูบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่
เยาวชน ดงันัน้ประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

- การกําหนดให้ต้องมีคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่มีการรับผลประโยชน์
จากการแสดงข้อความหรือภาพของยาสบูใดๆ  

- การห้ามมิให้มีการใช้ตราสินค้ายาสบูหรือภาพหรือวตัถุจําลองของยาสบูอัน
สามารถระบไุด้วา่เป็นยาสบูตรานัน้ๆ  

- การกําหนดให้มีประกาศตอ่ต้านยาสบูในตอนต้นของผลิตภณัฑ์ส่ือบนัเทิงใดท่ี
แสดงข้อความหรือภาพของผลิตภณัฑ์ยาสบูการใช้ยาสบูหรือภาพลกัษณ์ของยาสบู 

- การดําเนินการให้มีระบบจําแนกประเภทท่ีคํานึงถึงการแสดงข้อความหรือภาพ
ของยาสูบด้วย เช่น ส่ือบันเทิงสําหรับสําหรับเด็ก (รวมทัง้การ์ตูน) จะไม่มีการแสดง
ข้อความ หรือภาพของผลติภณัฑ์ยาสบู การใช้ยาสบู หรือภาพหรือวตัถจํุาลองของยาสบู 

 
4.2 การเฝ้าระวัง การบังคับใช้กฎหมาย และการเข้าถงึความยุตธิรรม 
ประเทศสมาชิกควรแต่งตัง้หน่วยงานท่ีมีอํานาจและเป็นอิสระท่ีจะทําหน้าท่ีเฝ้า

ระวังและบังคบัใช้กฎหมายในเร่ืองนี ้และมอบหมายให้มีอํานาจและทรัพยากรท่ีจําเป็น 
องค์การตวัแทนนีค้วรมีอํานาจในการสืบสวนคําร้องทกุข์ ยึดการโฆษณาหรือการส่งเสริม
การขายท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและชีข้าดคําร้องทกุข์ และ/หรือ ริเร่ิม กระบวนพิจารณาตาม
กฎหมายตามความเหมาะสม 
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ภาคประชาสงัคมและพลเมืองควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าสงัเกตและการบงัคบัใช้
กฎหมายห้ามให้เกิดประสิทธิผล เป็นท่ีคาดหมายได้ว่าภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะห่วงโซ่
ทางการตลาด เช่น องค์การด้านสาธารณสขุการดแูลสขุภาพการป้องกันภัยการคุ้มครอง
เยาวชน หรือการคุ้ มครองผู้ บริโภค จะรับหน้าท่ีเฝ้าสังเกตอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และ
บทบญัญตัขิองกฎหมายควรระบไุว้วา่ประชาชนมีสทิธิริเร่ิมการร้องทกุข์ 

นอกจากนีก็้ควรเปิดให้มีทางเลือกภายใต้กฎหมายแพ่งท่ีจะคดัค้านการโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบู กฎหมายระดบัชาติควรให้อํานาจ
บคุคลใดท่ีสนใจหรือองค์การนอกภาครัฐใดๆ ท่ีจะริเร่ิมการดําเนินการทางกฎหมายต่อการ
โฆษณา การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูท่ีผิดกฎหมาย 

แผนงานการบังคับใช้กฎหมายอาจจะประกอบด้วยบริการโทรศัพท์สายด่วน
ร้องเรียนฟรี เว็บไซต์ หรือระบบอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกันเพ่ือสนบัสนนุให้ประชาชนแจ้งเร่ืองการ
ละเมิดกฎหมายในเร่ืองนี ้

กรอบอนุสัญญาฯ ได้จัดคําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรริเร่ิมและใช้บังคับ
บทลงโทษท่ีมีประสิทธิผลเป็นสดัส่วนตามความผิด และสนับสนุนให้ผู้กระทําผิดกลบัใจ 
ประเทศสมาชิกควรแตง่ตัง้องค์การรัฐวิสาหกิจองค์การหนึง่ท่ีมีอํานาจและเป็นอิสระท่ีจะทํา
หน้าท่ีเฝ้าสงัเกต และบงัคบัใช้กฎหมายในเร่ืองนี ้และมอบหมายให้มีอํานาจและทรัพยากร
ท่ีจําเป็นภาคประชาสังคมควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าสังเกตและการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทัง้มีโอกาสเข้าถึงความยตุธิรรม 

 
4.3 การให้การศึกษาแก่สาธารณชน และความตระหนักของชุมชน 
ตามเจตนารมณ์ของกรอบอนุสัญญาฯ นีป้ระเทศสมาชิกควรส่งเสริมและ

เสริมสร้างความตระหนกัของสาธารณชนในทกุภาคสว่นของสงัคมตอ่เร่ืองการโฆษณา การ
สง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูโดยใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารทกุประเภท
ท่ีใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากมาตรการอ่ืนๆ  ประเทศสมาชิกควรใช้มาตรการท่ีเหมาะสม
ในการส่งเสริมให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงแผนงานให้การศึกษาและปลูกฝัง
ความตระหนักแก่สาธารณชนท่ีครอบคลมุทกุด้านและมีประสิทธิผลโดยเน้นความสําคญั
ของกฎหมายห้ามท่ีครอบคลมุทกุด้านและให้การศกึษาแก่สาธารณชนในเร่ืองความจําเป็น
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ท่ีต้องมีกฎหมายนีร้วมทัง้ชีแ้จงให้สาธารณชนเข้าใจว่า “ทําไมการโฆษณา การสง่เสริมการ
ขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของอตุสาหกรรมยาสบูจงึเป็นสิง่ท่ียอมรับไม่ได้” 

การดงึชมุชนให้เข้ามาสนบัสนนุด้วยการเฝ้าสงัเกตการณ์ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
รายงานการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้
อปุถมัภ์ของยาสบู 

กรอบอนุสญัญาฯ ได้จดัคําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรส่งเสริมและเสริมสร้าง
ความตระหนกัของสาธารณชนในทกุภาคสว่นของสงัคมตอ่ความจําเป็นท่ีจะต้องกําจดัการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูกฎหมายตา่งๆ ท่ีห้ามเร่ืองนี ้
และวิธีการตา่งๆ ท่ีประชาชนจะสามารถดําเนินการได้ เม่ือพบการฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่ว 

 
4.4 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประสิทธิผลของความพยายามท่ีจะกําจดัการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ

การเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสบูไม่เพียงแต่ขึน้อยู่กับการริเร่ิมความพยายามดงักล่าว ในส่วน
ของแตล่ะประเทศสมาชิกแตย่งัขึน้อยู่กบัขอบเขตท่ีบรรดาประเทศสมาชิกร่วมมือกนัในการ
แก้ปัญหาของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบอีกด้วย
การร่วมมือกนัระหวา่งประเทศท่ีมีประสทิธิผลจะเป็นปัจจยัจําเป็นแก่การกําจดัการโฆษณา 
การสง่เสริมการขาย และการเป็นผู้อปุถมัภ์ของยาสบูทัง้ภายในประเทศและข้ามเขตแดน 
 
สรุป 

ประเทศสมาชิกมีข้อผูกพันท่ีจะต้องริเร่ิมให้มีกฎหมายห้ามการโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุนของธุรกิจยาสบูอย่างเต็มรูปแบบ การห้ามการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้การสนบัสนุนของธุรกิจยาสบูในทกุรูปแบบท่ีจะ
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ยาสบู ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ การกําหนดให้มีคําเตือนหรือข้อความด้าน
สขุภาพหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เม่ือมีการโฆษณายาสบู ทัง้นี ้คําเตือนดงักล่าวควรมีนยั
สอดคล้องกับคําเตือนท่ีปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งประเทศสมาชิกต้องกําหนดตามข้อ 11 
ของกรอบกรอบอนสุญัญาฯ  

นอกจากนี ้ควรกําหนดให้ธุรกิจยาสบูต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการโฆษณา  การ
ส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุนโดยธุรกิจยาสบู เช่น เนือ้หา รูปแบบ  ประเภท
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บทที่ 5 

 
นโยบายและมาตรการภาพคาํเตือนผลิตภณัฑ์ยาสูบ 

 
โดย นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 

 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. กรอบการควบคมุการบรรจหีุบหอ่และการปิดฉลากผลิตภณัฑ์ยาสบู  
2. พืน้ท่ีโฆษณากบัพืน้ท่ีภาพคําเตือน 
3. คําเตือนบนซองบหุร่ี : การสง่ข้อความสขุภาพถึงสาธารณะ 
4. มาตรการภาพคําเตือนในระดบันานาชาต ิ
5. มาตรการภาพคําเตือนในประเทศไทย 
6. ทิศทางภาพคําเตือนในอนาคต : บหุร่ีซองเรียบงา่ย ปราศจากสีสนั 

 
 

1. กรอบการควบคุมการบรรจุหบีห่อและการปิดฉลากผลิตภณัฑ์ยาสูบ  
มาตรา 11 แห่งกรอบการทํางานว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การ

อนามัยโลก (การบรรจุหีบห่อและการปิดฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ) มีแนวทางการทํางาน
ควบคมุยาสบูมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุประเทศสมาชิกในการปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ี 

 
1.1 เงื่อนไขเก่ียวกับการบรรจุหบีห่อและการปิดฉลากที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพท่ีได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีคือ

สว่นหนึ่งของมาตรการอนัหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสมัพนัธ์ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและลดการบริโภคยาสูบ หลกัฐานท่ีผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพจะเพิ่มขึน้เม่ือมีการแสดงไว้อย่างเด่นชดับนหีบ
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ห่อ เม่ือเปรียบเทียบกับการแสดงข้อความเตือนขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว ข้อความเตือน
ขนาดใหญ่ท่ีมีภาพประกอบจะได้รับความสนใจมากกว่า สามารถส่ือสารความเสี่ยง
เก่ียวกบัสขุภาพได้ดีกวา่ กระตุ้นความรู้สกึและความต้องการของผู้สบูบหุร่ีท่ีจะเลิกสบู และ
ลดปริมาณการบริโภคยาสูบลงได้ ภาพเตือนขนาดใหญ่ยังจะมีประสิทธิผลมากกว่าใน
ระยะยาว โดยเฉพาะจะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าสําหรับกลุ่ม
ประชากรท่ีมีข้อจํากัดด้านการอ่านเขียน เด็ก และเยาวชน ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพรวมไปถึงการจัดวางตําแหน่งของข้อความและคําเตือนบนด้าน
หลกัของหีบห่อ และส่วนบนของด้านท่ีมีขนาดใหญ่ของหีบห่อ การใช้สีสดใสแทนท่ีจะเป็น
ข้อความขาวดํา การบงัคบัให้แสดงข้อความคําเตือนมากกว่าหนึ่งด้านของหีบห่อ และการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงข้อความและคําเตือนเป็นระยะๆ 

1) พืน้ที่คาํเตือน 
 มาตรา 11.1 (a) ของกรอบอนสุญัญาฯ การควบคมุการบริโภคยาสบูขององค์การ

อนามยัโลก (WHO-FCTC) กล่าวว่า ‘ภายใน 3 ปีหลงัจากร่วมลงสตัยาบรรณ ประเทศ
สมาชิกนัน้จะดําเนินการบังคบัใช้ภายใต้กฎหมายระดับชาติ’ มาตรการท่ีมีประสิทธิผล 
เพ่ือให้มั่นใจว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและฉลากข้อมูลจะไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด เก่ียวกับ
คณุสมบตัิ ผลกระทบต่อสขุภาพ อนัตรายหรือควนัระเหย รวมทัง้ข้อความ คําอธิบาย ฯลฯ 
สญัลกัษณ์ ตวัเลข หรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ซึง่สร้างความเข้าใจผิดทัง้ทางตรงและทางอ้อมว่า 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้มีอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงคําว่า 
“ปริมาณนํา้มนัดินต่ํา (low tar)” “เบาบาง (light)” “เบาบางมาก (ultra-light)” หรือ “เจือ
จาง (mild)” (World Health Organization.  Framework Convention on Tobacco 
Control, 2011) 

 บริษัทยาสบูต่างใช้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูอย่างกว้างขวาง เพ่ือเป็นช่องทางการ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัอตัราความเส่ียงตอ่สขุภาพของบหุร่ีตราสินค้าตา่งๆ ก่อนทศวรรษ 1950s 
หีบหอ่ผลติภณัฑ์ยาสบูมีน้อยมากท่ีจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของนํา้มนัดิน หรือข้อมลูอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตใุห้ผู้สบูบุหร่ีนึกถึงความเส่ียงทางสขุภาพ อย่างไรก็ตาม หลงัจากการ
เผยแพร่รายงานของสํานกัแพทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Surgeon General’s report) 
เก่ียวกบัอนัตรายของการสบูบหุร่ีต่อสขุภาพเป็นครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1964 บริษัทบหุร่ีต่างๆ 
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แสวงหาทางท่ีจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างกระตือรือล้น เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ แนวทางหลักของกลยุทธ์การตลาดคือ การขยายตราสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน
ขณะเดียวกนั การสง่เสริมความแตกตา่งของอตัราเส่ียงตอ่สขุภาพของตราสินค้าตา่งๆ และ
บูรณาการกลยุทธ์การตลาดนีเ้ข้าไปในการออกแบบผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ โดยการสญัญา
การพฒันาก้นกรองและรายงานระดบัท่ีต่ําของนํา้มนัดินและนิโคตินในไอระเหยและควนั 
ผู้บริโภคท่ีติดนิโคตินยินดีตอบรับตราสินค้าบุหร่ีเหล่านีเ้ป็นทางเลือกแทนท่ีจะเลิกสบูบหุร่ี 
(Millar WJ, 1996; Market system Inc.,  2011) 

 ในมาตรา 11.1 (b) ของกรอบอนสุญัญาฯ การควบคมุการบริโภคยาสบูของ
องค์การอนามยัโลก กลา่วไว้ว่า “พืน้ท่ีคําเตือนด้านสขุภาพจะต้องไม่น้อยกว่า 30% แตค่วร
จะเป็น 50% หรือมากกว่าของพืน้ท่ีบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู และอาจจะมีภาพคําเตือน
รวมอยู่ด้วย เม่ืออุตสาหกรรมยาสบูใช้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นช่องทางในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และการตลาด พืน้ท่ีดงักล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารโดยภาครัฐ
ได้เช่นกัน ข้อความสขุภาพบนซอง/กล่องยาสบูต้องการส่ือสารถึงความเสี่ยงทางสขุภาพ
จากการสบูบหุร่ี ข้อความสขุภาพมีประสทิธิผลในการลดการบริโภคยาสบู โดยจงูใจให้ผู้สบู
บุหร่ีพยายามเลิกสูบบุหร่ี หรือสูบให้น้อยลง คําเตือนสุขภาพช่วยลดความน่าสนใจของ
ซอง/กลอ่งบหุร่ีท่ีมีตอ่กลุม่เยาวชน (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2551) 

2) ส่วนประกอบของการออกแบบในด้านตาํแหน่ง 
มาตรา 11.1 (b)(iii) ของกรอบอนุสญัญาฯ กําหนดไว้ว่าแต่ละประเทศสมาชิก

จะต้องยอมรับและดําเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าข้อความและ
ภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพจะมีขนาดใหญ่ ชดัเจนมองเห็นได้ชดั และอ่านง่าย ตําแหน่ง
และการจัดวางข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพบนหีบห่อจะต้องสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าข้อความและภาพคําเตือน
เก่ียวกบัสขุภาพจะมองเห็นได้ชดัเจนกว่าเม่ือวางไว้ส่วนบนของด้านหน้าและด้านหลงัของ
หีบห่อ มากกว่าท่ีจะวางตําแหน่งไว้ด้านล่าง ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้มีการจัดวาง
ตําแหน่งของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพดงัตอ่ไปนี ้

- ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั (หรือบนด้านหลกัๆ ทัง้หมด หากมีมากกว่าสอง
ด้าน) ของซองหรือหีบห่อ แทนท่ีจะแสดงไว้เพียงด้านเดียว เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าข้อความ
และภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด และ
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ตระหนักว่าด้านหน้าของซองหรือกล่องเกือบทุกชนิดคือบริเวณท่ีมองเห็นได้ชัดเจนมาก
ท่ีสดุสําหรับผู้สบูบหุร่ี 

- บนด้านหลกัของซองหรือหีบห่อ โดยเฉพาะสว่นบนของด้านหลกั แทนท่ีจะ
เป็นสว่นลา่ง เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจนมากท่ีสดุ 

- ในรูปแบบท่ีการเปิดหีบห่อตามปกติจะไม่ทําลายหรือปกปิดข้อความหรือ
ภาพคําเตือนอยา่งถาวร 

นอกเหนือจากข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพแล้ว ประเทศสมาชิกควร
พิจารณาในการบงัคบัให้มีการแสดงข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพบนทกุด้าน
ของหีบหอ่ รวมไปถึงใบแทรกและใบปิดหีบหอ่ 

ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการเพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อความและภาพคําเตือน
เก่ียวกับสขุภาพจะไม่ถกูปิดบงัโดยลกัษณะของการบรรจุหีบห่อหรือการปิดฉลาก การทํา
เคร่ืองหมาย หรือโดยใบปิด-ใบแทรก และนอกจากนี ้ในการกําหนดขนาดและตําแหน่งของ
การทาเคร่ืองหมายอ่ืนๆ เช่นอากรแสตมป์ หรือการทําเคร่ืองหมายอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตราท่ี 15 ของกรอบอนสุญัญาฯ  เคร่ืองหมายดงักล่าวเหล่านัน้จะต้องไม่ปิดบงัส่วนใด
สว่นหนึง่ของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการใหม่ๆ เก่ียวกบัการจดัวางตําแหน่ง 
รวมไปถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การกําหนดให้มีการพิมพ์ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับ
สุขภาพบนส่วนห่อหุ้มก้นกรองของบุหร่ี และ/หรือวัสดุท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิ เช่น หีบห่อ
หลอดบรรจุบุหร่ีซิกาแรต ซองก้นกรอง  ซองกระดาษมวนบุหร่ี  หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
เช่นเดียวกบัท่ีใช้กบัเคร่ืองสบูยาท่ีสบูผา่นนํา้ 

3) ขนาด 
มาตราท่ี 11.1 (b)(iv) ของกรอบอนสุญัญาฯ กําหนดไว้ว่า ข้อความและภาพคํา

เตือนเก่ียวกบัสขุภาพบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูควรมีขนาด 50% หรือมากกว่า แตไ่ม่น้อย
กวา่ 30% ของพืน้ท่ีบนด้านหลกั ทัง้นีเ้น่ืองจากหลกัฐานท่ีระบวุ่าประสิทธิภาพของข้อความ
และภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพจะเพิ่มขึน้ตามขนาด ประเทศสมาชิกควรพิจารณา
กําหนดให้ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพมีขนาดมากกว่า 50% ของด้านหลกั 
และควรมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทําได้บนพืน้ท่ีของด้านหลัก ลักษณะ
ตวัอกัษรข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพควรเป็นตวัพิมพ์หนา มีขนาดท่ีสามารถ
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อ่านได้ง่าย และใช้รูปแบบและสีของตวัอกัษรโดยรวมท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจนและอ่าน
งา่ย 

สําหรับกรอบข้อความ ประเทศสมาชิกควรพิจารณาไม่รวมพืน้ท่ีของกรอบ
ข้อความกบัพืน้ท่ีของตวัข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ ในการคํานวณสดัส่วน
ของพืน้ท่ีแสดงข้อความเตือน นัน่ก็คือ พืน้ท่ีสําหรับกรอบข้อความควรเป็นสว่นเพิ่มเติมของ
พืน้ท่ีของข้อความเตือน และไม่นํามาคํานวณรวมกนั 

4) การใช้ภาพประกอบ 
มาตราท่ี 11.1 (b)(v) ของกรอบอนสุญัญาฯ กําหนดไว้ว่า ข้อความและภาพคํา

เตือนเก่ียวกับสุขภาพบนฉลากและหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้องมีรูปแบบท่ีรวมเอา
ภาพถ่ายหรือภาพประกอบเข้าไว้ด้วยกนั หลกัฐานได้แสดงให้เห็นว่าข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกับสุขภาพท่ีมีรูปภาพและข้อความประกอบจะมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีจะมี
ข้อความเพียงอยา่งเดียวเป็นอยา่งมาก นอกจากนีแ้ล้วยงัจะมีโอกาสเข้าถึงประชากรกลุม่ท่ี
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ต่ํา รวมไปถึงผู้ ท่ีไม่สามารถอ่านภาษาท่ีใช้พิมพ์
ข้อความคําเตือนนัน้ได้ ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้มีการใช้ภาพถ่ายสีหรือภาพประกอบ
ท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของประเทศ บนหีบห่อและฉลากผลิตภณัฑ์ยาสบู นอกจากนีแ้ล้ว
ประเทศสมาชิกยงัควรพิจารณาให้มีการแสดงภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพบนด้านหลกั
ของหีบหอ่ผลติภณัฑ์ยาสบูทัง้สองด้าน (หรือบนด้านหลกัทกุด้านหากมีมากกวา่สองด้าน) 

ข้อความคําเตือนท่ีมีภาพประกอบจะมีคุณสมบัติท่ีดีกว่าคําเตือนข้อความ 
กลา่วคือ 

- ดงึดดูความสนใจได้มากกวา่ 
- มีประสทิธิภาพมากกวา่ ตามความคดิเห็นของผู้สบูบหุร่ี 
- มีประสทิธิผลตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 
- สามารถส่ือสารความเสี่ยงด้านสขุภาพตอ่ผู้สบูบหุร่ีได้ดีกวา่ 
- กระตุ้นให้เกิดการยัง้คิดเก่ียวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสูบบุหร่ี 

และกระตุ้นให้เลกิสบูบหุร่ี 
- ยกระดบัความต่ืนตวัและความต้องการท่ีจะเลกิสบูบหุร่ี และ 
- มีสว่นเก่ียวข้องตอ่ความพยายามท่ีจะเลกิสบูบหุร่ีในระดบัท่ีสงูกวา่ 
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ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพแบบท่ีมีภาพประกอบยงัอาจเป็นการ
ยบัยัง้ผลของการแสดงภาพโฆษณาตราสินค้าบนหีบห่อ และลดความน่าสนใจโดยรวมของ
หีบหอ่ผลติภณัฑ์ยาสบูลง 

ในการออกแบบภาพท่ีจะใช้บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หากเป็นไปได้ ประเทศ
สมาชิกควรจัดให้มีกรรมสิทธ์ิ หรือลิขสิทธ์ิ แทนท่ีจะปล่อยให้นักออกแบบกราฟิก หรือ
บคุคลอ่ืนเป็นผู้ครอบครองกรรมสทิธ์ิ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในระดบัสงูสดุในการนํา
ภาพดงักล่าวไปใช้ในมาตรการอ่ืนๆ ในการควบคมุการบริโภคยาสบู รวมไปถึงการรณรงค์
ส่ือสารมวลชน และการเผยแพร่ผา่นอินเตอร์เน็ต นอกจากนี ้ยงัสามารถอนญุาตให้ประเทศ
สมาชิกได้มีสทิธ์ิในการใช้ภาพดงักลา่ว ได้ 

5) สี 
การใช้ภาพสี แทนท่ีจะเป็นภาพขาวดํา จะทําให้ภาพท่ีเป็นส่วนประกอบของ

ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพมีความโดดเดน่ขึน้เป็นอย่างมาก ดงันัน้ประเทศ
สมาชิกควรกําหนดให้มีการใช้ภาพสี (พิมพ์ส่ีสี) สําหรับภาพประกอบข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกบัสขุภาพ แทนท่ีจะเป็นเพียงภาพขาวดําประเทศสมาชิกควรเลือกใช้สีของพืน้
หลงัและตวัอักษรท่ีตดักันเพ่ือให้มีความเด่นชัด และทําให้ส่วนของข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกบัสขุภาพสามารถมองเห็นและอ่านได้ชดัเจนมากท่ีสดุ 

6) การหมุนเวียนภาพ 
มาตราท่ี 11.1 (b)(ii) ของกรอบอนสุญัญาฯ กําหนดไว้ว่า ข้อความและภาพคํา

เตือนเก่ียวกับสุขภาพควรมีการหมุนเวียนสลับเปล่ียนเป็นระยะ การหมุนเวียนอาจ
ดําเนินการได้โดยการใช้หลายข้อความและภาพคําเตือนพร้อมกนั หรือโดยการกําหนดวนัท่ี
ซึ่งข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพจะเปล่ียนใหม่ ทัง้นีป้ระเทศสมาชิกควร
พิจารณาปรับใช้ทัง้สองวิธีการ 

ผลของการหมนุเวียนสลบัสบัเปล่ียนข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพมี
ความสําคญัเป็นอย่างย่ิง จากหลกัฐานชีใ้ห้เห็นว่าผลกระทบในการลดการบริโภคยาสบูจะ
ลดลงตามระยะเวลาของการใช้ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพท่ีซํา้ๆ ในขณะท่ี
การเปล่ียนแปลงข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้
มากขึน้ การหมุนเวียนเปล่ียนข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพและเปล่ียน
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รูปแบบจึงมีความจําเป็นต่อการคงความโดดเด่น สะดดุตา และเพิ่มผลกระทบในการลด
การบริโภคยาสบูได้เป็นอยา่งดี 

ประเทศสมาชิกควรกําหนดจํานวนข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพท่ี
จะต้องจัดให้มีบนหีบห่อในคราวเดียวกัน นอกจากนี ้ประเทศสมาชิกยังควรมีการพิมพ์
ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพออกมาเป็นชดุเพ่ือให้มีข้อความเตือนบนหีบห่อ
จําหน่ายปลีกเป็นจํานวนเท่าๆ กนั ไม่เฉพาะสําหรับตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งเท่านัน้ แต่
ยงัแยกออกเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มย่อยของแต่ละตราสินค้า สําหรับการบรรจุแต่ละชนิดและ
แตล่ะขนาดบรรจดุ้วย 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณากําหนดให้มีข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับ
สขุภาพอย่างน้อย 2 ชุด หรือมากกว่าเพ่ือการหมุนเวียนสลบัสบัเปล่ียนตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ ยกตวัอย่างเช่น ทกุ 12 – 36 เดือน และในช่วงท่ีจะมีการหมนุเวียนสบัเปล่ียนชดุ
ภาพคําเตือนและข้อความคําเตือนด้วยภาพชุดใหม่ ประเทศสมาชิกควรจะกําหนด
ระยะเวลาเปล่ียนภาพและข้อความชดุใหม่ โดยในระยะเวลาดงักลา่ว อาจมีการใช้ข้อความ
และภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพทัง้สองชดุไปพร้อมๆ กนั 

7) เนือ้หาของข้อความคาํเตือน 
การใช้ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพท่ีหลากหลายมีโอกาสท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาสูบ เน่ืองจากข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับ
สุขภาพอาจส่งผลต่อบุคคลแต่ละกลุ่มต่างกันออกไป นอกเหนือไปจากคําเตือนด้าน
อันตรายต่อสุขภาพแล้ว ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพควรมีสาระท่ี
หลากหลายโดยมุ่งเน้นเก่ียวกบัการบริโภคยาสบู รวมถึงอนัตรายและผลกระทบตอ่สขุภาพ
ท่ีได้รับ รวมทัง้ผลกระทบจากควนับหุร่ีท่ีได้รับ อาทิ เช่น 

- คําแนะนําในการเลกิสบูบหุร่ี 
- การสบูบหุร่ีก่อให้เกิดการเสพติด 
- ผลเสียด้านเศรษฐกิจและสงัคม (ความสิน้เปลืองคา่บหุร่ีเป็นรายปี)  
- ผลกระทบของการสูบบุหร่ีท่ีสําคัญในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (อาทิ การ

เจ็บป่วยก่อนวยัอนัควรของพ่อเน่ืองมาจากการสบูบหุร่ี หรือการเสียชีวิตของบคุคลท่ีเรารัก 
เน่ืองมาจากการสมัผสัควนับหุร่ี เป็นต้น) 
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ประเทศสมาชิกควรพิจารณาสาระ ประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง 
ยกตวัอยา่งเช่น ผลเสียตอ่สภาพแวดล้อมและการดําเนินธุรกิจของอตุสาหกรรมยาสบู 

สิ่งท่ีสําคญัก็คือการส่ือสารข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพออกไปด้วย
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าท่ีในลกัษณะท่ีเป็นทางการ ให้ข้อมลูความรู้ แต่มิใช่
เป็นการตดัสินผู้ ใด ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพควรจะนําเสนอด้วยภาษาท่ี
เรียบง่าย ชดัเจน และกระชบั มีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกับสุขภาพสามารถนําเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ประสบการณ์จริงและ 
ข้อมลูสนบัสนนุท่ีเป็นประโยชน์ เป็นต้น 

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพจะมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ หากมีการเช่ืองโยงกับความรู้สึกในเชิงลบท่ีเก่ียวข้องกับการสูบ
บุหร่ี และเม่ือข้อความนัน้มุ่งเจาะจงไปท่ีตัวบุคคล เพ่ือให้ข้อความและภาพคําเตือน
เก่ียวกบัสขุภาพนัน้มีความน่าเช่ือถือและมีความเก่ียวข้องกบัตวัผู้สบูบหุร่ีเอง ข้อความและ
ภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึเชิงลบ เช่นความกลวั ก็ใช้ได้ผลเช่นกนั 
โดยเฉพาะเม่ือนําไปใช้ร่วมกบัข้อมลูท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นและความ
เช่ือมัน่ให้กบัผู้สบูบหุร่ี วา่พวกเขามีความสามารถท่ีจะเลกิสบูได้ 

การกําหนดให้มีคําแนะนําเก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ี และข้อมูลสถานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเก่ียวกับการเลิกสบูบุหร่ีบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู เช่น เว็บไซต์ หรือหมายเลข
โทรศพัท์แบบโทรฟรี “สายด่วนเลิกบุหร่ี” ซึ่งจะมีความสําคญัต่อการช่วยให้ผู้สูบบุหร่ี
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ ประเทศสมาชิกควรตระหนกัว่าความต้องการเลิกสบู
บหุร่ีท่ีเพิ่มมากขึน้จําเป็นจะต้องมีการจดัสรรทรัพยากรเพิ่มเตมิไว้รองรับ 

8) ภาษา 
มาตราท่ี 11.3 ของกรอบอนุสญัญาฯ กําหนดไว้ว่าแต่ละประเทศสมาชิกจะต้อง

กําหนดให้คําเตือนและข้อความท่ีเป็นข้อมลูอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตราท่ี 11.1(b) และ
มาตราท่ี 11.2 ปรากฏอยู่บนแต่ละหีบห่อบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ยาสบู รวมไปถึงฉลากและ
หีบห่อภายนอกอ่ืนใดก็ตาม ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยใช้ภาษาราชการของประเทศ
สมาชิก แตภ่ายในประเทศท่ีใช้ภาษาราชการมากกวา่หนึง่ภาษา ข้อความและภาพคําเตือน
เก่ียวกับสุขภาพท่ีจัดให้มีบนแต่ละด้านหลกัของหีบห่อสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งภาษา 
หรืออีกทางเลือกหนึ่ง อาจมีการแสดงข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพหนึ่งภาษา
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ต่อหนึ่งด้านหลกัของหีบห่อ และในกรณีท่ีมีความเหมาะสม อาจใช้หลายภาษารวมกันได้
สําหรับภมิูภาคท่ีแตกตา่งกนั 

9) การอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
ข้อมลูท่ีมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาจะทําให้สามารถระบุแหล่งข้อมลูสําหรับข้อความ

และภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ อย่างไรก็ตาม ยังมี
ความเห็นหลายแนวทางว่าการอ้างอิงควรจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกบัสขุภาพหรือไม่ บางประเทศมีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูเพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพ ในขณะท่ีบางประเทศตัดสินใจไม่ระบุ
แหล่งข้อมลู เน่ืองจากเกรงว่าจะดงึดดูความสนใจออกไปจากเนือ้หาของข้อความและภาพ
คําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ ในกรณีท่ีจําเป็นจะต้องระบแุหล่งข้อมลู ส่วนใหญ่แล้วจะจดัวาง
ไว้ข้างท้ายคําเตือน โดยใช้ขนาดตวัอักษรท่ีเล็กกว่าข้อความคําเตือนส่วนอ่ืน และในบาง
กรณีจําเพาะของแต่ละประเทศ เช่นความเช่ือและทศันคติของกลุ่มเป้าหมายย่อย จะเป็น
ตวัตดัสนิวา่การอ้างอิงแหลง่ข้อมลูจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือ หรือจะเป็นตวัถ่วงตอ่การลด
การบริโภคยาสบูโดยรวม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็น การอ้างอิงแหล่งข้อมูลควรระบุแหล่งข้อมูลท่ีเป็น
ผู้ เช่ียวชาญและมีความน่าเช่ือถือ ยกตวัอย่างเช่น หน่วยงานด้านสาธารณสขุของประเทศ 
ข้อความควรมีขนาดเลก็พอท่ีจะไม่ดงึความสนใจโดยรวมไปและบัน่ทอนประสิทธิผลของคํา
เตือน แตก็่ควรจะมีขนาดใหญ่พอท่ีจะอ่านได้อยา่งชดัเจน 

10) ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประกอบและควันบุหร่ี 
มาตราท่ี 11.2 ของกรอบอนุสญัญาฯ กําหนดไว้ว่า นอกเหนือไปจากคําเตือนท่ี

กําหนดไว้ในมาตราท่ี 11.1 (b) แล้ว หีบห่อบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ยาสบูทัง้หมด รวมไปถึง
ฉลากและหีบห่อภายนอกอ่ืนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังควรมีข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
สว่นประกอบและควนับหุร่ี ตามท่ีหน่วยงานราชการกําหนดไว้ 

ในการปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ีในข้อนี ้ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้มีการแสดง
ข้อความลกัษณะของสารพิษในควนับุหร่ี บนหีบห่อบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ยาสบู ตวัอย่าง
ของข้อความ อาทิ เช่น “ควนับหุร่ีมีสารเบนซีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง” และ “การสบูบหุร่ีจะ
ได้รับสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด” ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ข้อความเหล่านีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของด้านหลักของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือบนด้านรอง (เช่น 
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ด้านข้างของซองบหุร่ี) ซึง่ไม่ใช่พืน้ท่ีซึง่กําหนดไว้สําหรับข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบั
สขุภาพ 

ประเทศสมาชิกควรหลีกเล่ียงการกําหนดให้มีข้อความแสดงปริมาณหรือลกัษณะ
ของส่วนประกอบหรือควนับหุร่ีบนหีบห่อบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ยาสบู ในลกัษณะท่ีจะชีนํ้า
ว่าบุหร่ีตราสินค้าหนึ่งมีอันตรายน้อยกว่าตราสินค้าอ่ืนๆ เช่น ปริมาณนํา้มันดิน นิโคติน 
คาร์บอนมอน็อกไซด์ หรือข้อความเช่น “บหุร่ีเหลา่นีมี้ปริมาณไนโตรซามีนในปริมาณท่ีต่ํา” 

 
1.2 กระบวนการพัฒนาเงื่อนไขเก่ียวกับหบีห่อและฉลากผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
การพจิารณาจาํแนกประเภทผลิตภณัฑ์ 
มาตราท่ี 11.1 (b) ของกรอบอนุสญัญาฯ กําหนดไว้ว่าประเทศสมาชิกจะต้อง

ยอมรับและดําเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ กลา่วคือ หีบห่อบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ยาสบู 
รวมไปถึงฉลากและหีบห่อภายนอกอ่ืนใดต้องมีข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ 
ไม่ควรมีข้อยกเว้นสําหรับบริษัท หรือตราสินค้า ท่ีมีปริมาณการผลิตต่ํา หรือสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูชนิดท่ีต่างกันออกไป ประเทศสมาชิกควรพิจารณากําหนดให้มีข้อความ
และภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพท่ีแตกต่างกันสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ เช่น 
บุหร่ีซิกาแรต ซิการ์  บุหร่ีไร้ควัน ยาเส้น บุหร่ีพืน้เมือง ยาสูบท่ีสูบผ่านนํา้ เพ่ือให้
ความสําคญัเก่ียวกบัผลกระทบจําเพาะตอ่สขุภาพท่ีเกิดขึน้จากผลติภณัฑ์เหลา่นัน้ 

1) บรรจุภณัฑ์ชนิดต่างๆ 
ประเทศสมาชิกควรทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับประเภทของผลิตภัณฑ์

ยาสบูท่ีมีอย่างหลากหลาย ลกัษณะการบรรจหีุบห่อท่ีพบในประเทศ และควรพิจารณาว่า
จะใช้ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างไร 
เช่น กระป๋องดีบกุเคลือบ กล่องชนิดอ่ืนๆ กล่องกระดาษ (ห่อ)ซองกระดาษ กล่องชนิดเปิด
ด้านบน กล่องแบบเล่ือนเปิด วสัดหุ่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ กล่องขนาดใหญ่ พลาสติกใสห่อหุ้ม
บรรจภุณัฑ์ หรือวสัดใุสหอ่หุ้มผลติภณัฑ์หนึง่มวน เป็นต้น 

2) กลุ่มเป้าหมายย่อย 
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาออกแบบคําเตือนสําหรับกลุม่ย่อย เช่น กลุม่เยาวชน 

และปรับเปล่ียนจํานวนของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพ ให้มีการหมนุเวียน
ตามความเหมาะสม 
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3) การทดสอบก่อนวางตลาด 
ขึน้อยู่กับงบประมาณและเวลาท่ีมีอยู่ ประเทศสมาชิกควรพิจารณาให้มีการ

ทดสอบก่อนวางตลาด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับ
สขุภาพในกลุม่ประชากรเป้าหมาย การทดสอบก่อนวางตลาดจะช่วยให้ทราบผลลพัธ์ท่ีอยู่
นอกเหนือความคาดหมาย ยกตวัอย่างเช่น ผลในทางลบท่ีชกัจงูให้เกิดความอยากสบูบหุร่ี 
รวมไปถึงการประเมินความเหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม ทัง้นีอ้าจมีการเชิญองค์กรภาค
ประชาสงัคมท่ีไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมยาสบูให้เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการ
นี ้และสิ่งท่ีสําคญัก็คือการทดสอบก่อนวางตลาดเป็นมาตรการท่ีสิน้เปลืองน้อยกว่าการท่ี
จะต้องมาแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในภายหลงั 

ประเทศสมาชิกควรตระหนักว่า การทดสอบก่อนวางตลาดไม่จําเป็นต้องใช้
เวลานาน ซบัซ้อน หรือสิน้เปลืองงบประมาณจํานวนมาก ข้อมลูท่ีมีค่าสามารถหาได้จาก
ตวัอย่างของกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการให้การปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี  ้การทดสอบก่อนวางตลาดยังสามารถ
ดําเนินการควบคู่ไปกับการร่างมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือหลีกเล่ียงความล่าช้าโดยไม่
จําเป็น 

4) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของสาธารณะชน 
ประเทศสมาชิกควรมีการประชาสมัพนัธ์ข้อเสนอท่ีจะมีการบงัคบัใช้ข้อความและ

ภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพใหม่ๆ การสนับสนุนจากสาธารณชนจะช่วยให้ประเทศ
สมาชิกนาข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพมาใช้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
ประเทศสมาชิกควรดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการประชาสมัพนัธ์และการมีส่วน
ร่วมของสาธารณชนจะไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการตามเง่ือนไขของกรอบ
อนสุญัญาฯ โดยไม่จําเป็น 

5) กจิกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
การนําข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพใหม่ๆ  มาปรับใช้จะมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เม่ือมีการนําเสนอผ่านโครงการรณรงค์ให้ข้อมูลความรู้แก่
สาธารณชนในวงกว้าง ควรมีการนําเสนอข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัผ่านส่ือตา่งๆ เน่ืองจากส่ือท่ีมี
ความครอบคลมุจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมลูความรู้เก่ียวกบัข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกบัสขุภาพได้มากยิ่งขึน้ 



164 
 

6) การกาํหนดเงื่อนไขข้อจาํกัดเก่ียวกับการบรรจุหบีห่อและฉลาก 
มาตราท่ี 11.1 (a) ของกรอบอนุสญัญาฯ กําหนดไว้ว่าประเทศสมาชิกจะต้อง

ยอมรับและกําหนดให้มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ 
กลา่วคือ หีบหอ่และฉลากของผลิตภณัฑ์ยาสบูจะต้องไม่เป็นการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ยาสูบไปในทางท่ีเป็นข้อมูลเท็จ ชักชวนให้เข้าใจผิด บิดเบือน หรืออาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดเก่ียวกบัรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ผลกระทบตอ่สขุภาพ อนัตรายหรือสารพิษใน
ควนับุหร่ี รวมไปถึงการใช้คําศพัท์ คําอธิบาย เคร่ืองหมายการค้า หรือภาพประกอบ หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดซึ่งสร้างความเข้าใจผิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมว่าผลิตภัณฑ์
ยาสูบดังกล่าวมีอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้คํา อาทิ เช่น 
“ปริมาณนํา้มนัดินปริมาณต่ํา” “ไลท์” “อลัตร้าไลท์” หรือ “ไมลด์” คําเหลา่นีบ้่งชีล้กัษณะ 
แต่ไม่ก่อให้เกิดความต้องการเลิกบุหร่ี ในการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีภายใต้มาตราท่ี 
11.1(a) ไม่เพียงแตป่ระเทศสมาชิกควรห้ามการใช้คําดงักลา่วข้างต้น แตย่งัควรห้ามการใช้
คําอ่ืนๆ เช่น “เอ็กซ์ตร้า” และ “อลัตร้า” หรือคําอ่ืนๆ ในลกัษณะใกล้เคียงกนัท่ีอาจชกัจงูให้
ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด 

ประเทศสมาชิกควรห้ามแสดงจํานวนตัวเลขปริมาณสารพิษในควันบุหร่ี 
(ยกตวัอย่างเช่น นํา้มนัดิน นิโคติน และคาร์บอนมอน็อกไซด์) บนหีบห่อและฉลาก รวมไป
ถึงในการใช้เป็นสว่นหนึง่ของช่ือหรือเคร่ืองหมายทางการค้า ปริมาณนํา้มนัดิน นิโคติน และ
สารพิษอ่ืนๆ ในควนับหุร่ี ท่ีได้จากเคร่ืองตรวจวดัควนับหุร่ีไม่สามารถนํามาเป็นปัจจยับ่งชี ้
เฉพาะปริมานสารพิษท่ีคนจะได้รับจากควนับุหร่ีได้ นอกจากนีแ้ล้ว ยังไม่มีหลกัฐานทาง
การแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์บ่งชีว้่าผลจากเคร่ืองทดสอบควันบุหร่ีท่ีได้ค่าต่ําจะเป็น
อันตรายน้อยกว่าบุหร่ีท่ีผลจากเคร่ืองทดสอบควันบุหร่ีท่ีได้ค่าในปริมาณสูง การทํา
การตลาดบุหร่ีโดยระบุปริมาณนํา้มันดินและนิโคตินส่งผลให้เกิดความเช่ือผิดๆ ว่าบุหร่ี
เหลา่นีเ้ป็นอนัตรายน้อยกวา่ 

7) บรรจุภณัฑ์ที่เรียบง่าย 
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจดัหามาตรการเพ่ือจํากดัหรือห้ามการใช้ภาพโลโก้ สี 

หรือตราตราสนิค้า หรือข้อมลูเพ่ือการโฆษณาบนหีบหอ่ นอกเหนือไปจากช่ือตราสินค้าและ
ช่ือผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงไว้ตามรูปแบบ สีและตวัอักษรมาตรฐาน (หีบห่อท่ีออกแบบอย่าง
เรียบง่าย) ทัง้นีอ้าจช่วยสง่ผลดีต่อความเด่นชดัและประสิทธิภาพของข้อความและภาพคํา
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เตือนเก่ียวกับสุขภาพ ป้องกันมิให้หีบห่อดึงความสนใจออกไปจากข้อความและภาพคํา
เตือนเก่ียวกับสุขภาพ และยงัเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบหีบห่อท่ีอาจชีนํ้าให้
เข้าใจผิดวา่ผลติภณัฑ์นัน้เป็นอนัตรายน้อยกวา่ 

8) มาตรการทางกฎหมาย 
ในการร่างมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ เช่น หน่วยงานใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
กํากบัดแูล แนวทางการทํางานท่ีเป็นไปได้เพ่ือการกํากบัดแูลและบงัคบัใช้กฎหมาย ระดบั
ความเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการแห่งตา่งๆ 

เง่ือนไขจําเพาะประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการให้แน่ใจว่า ได้มีการลง
รายละเอียดมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนเพ่ือเป็นการจํากัดโอกาสของบริษัทผู้ ผลิต
ยาสบูหรือผู้ นําเข้าท่ีอาจบา่ยเบ่ียงการแสดงข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ รวม
ไปถึงป้องกนัความไม่สอดคล้องระหว่างผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ ในการร่างมาตรการดงักลา่ว 
นอกเหนือไปจากเง่ือนไขอ่ืนๆ แล้ว ประเทศสมาชิกควรพิจารณาประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

- บรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์  
- ภาษา (หรือหลายภาษา) ท่ีจะใช้ในข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับ

สขุภาพท่ีบงัคบัให้ใช้ และในส่วนของข้อมลูเก่ียวกับส่วนประกอบและสารพิษในควนับุหร่ี 
รวมไปถึงวิธีการแสดงภาษาตา่งๆ หากกําหนดให้มีมากกวา่หนึง่ภาษา 

- ระยะเวลาและข้อกําหนดในการสลบัสบัเปล่ียนข้อความ รวมไปถึงจํานวน
ของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพท่ีจะปรากฏขึน้พร้อมกัน รายละเอียด
จําเพาะเก่ียวกับช่วงระยะเวลาสลบัเปล่ียน และกําหนดวนัท่ีซึ่งข้อความและภาพคําเตือน
เก่ียวกบัสขุภาพชดุใหม่จะต้องปรากฏขึน้ 

- ข้อกําหนดเก่ียวกบัจํานวนท่ีจะกระจายออกไป เพ่ือให้มีข้อความและภาพ
คําเตือนเก่ียวกับสุขภาพบนหีบห่อจํานวนเท่าๆ กัน ไม่เพียงแต่สําหรับกลุ่มตราสินค้า
เท่านัน้ แตใ่ห้ครอบคลมุไปถึงแตล่ะตราสินค้าภายใต้กลุม่ตราสินค้า สําหรับบรรจภุณัฑ์แต่
ละขนาดและแตล่ะชนิดอีกด้วย 

- กําหนดข้อบงัคบัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัข้อความ ภาพถ่าย และภาพประกอบใน
ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพท่ีจะปรากฏบนหีบห่อ (รวมไปถึงรายละเอียด
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เก่ียวกบัการจดัวางตําแหน่ง การเลือกใช้คํา รูปแบบ สี และขนาดของตวัอกัษร การจดัวาง
รูปแบบ คณุภาพการพิมพ์) รวมไปถึงใบปิด ใบแทรก และข้อความภายในบรรจภุณัฑ์ 

- ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพท่ีแตกตา่งกนั สําหรับผลิตภณัฑ์
ยาสบูชนิดตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

- การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล ตามความเหมาะสม รวมไปถึงตําแหน่ง
การจดัวาง ข้อความ และตวัอกัษร (โดยมีรายละเอียดท่ีคล้ายคลึงกบัเนือ้หาของข้อความ
และภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ) และ 

- การห้ามโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เบ่ียงเบน ชักจูงให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือการสร้างภาพลกัษณ์ในทางท่ีผิด ตามมาตรา 11.1(a) ของกรอบอนสุญัญาฯ  

9) เอกสารอ้างอิง 
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดให้มี “เอกสารอ้างอิง” ซึ่งมีภาพตัวอย่าง

คณุภาพสงูท่ีแสดงให้เห็นว่าข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพควรจะปรากฏอยู่
บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสบูอย่างไร เอกสารอ้างอิงยงัจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ี
ภาษาท่ีใช้ในมาตรการทางกฎหมายยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ 

10) ฉลากแถบกาวและวัสดุห่อหุ้ม 
ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการให้มั่นใจได้ว่า ฉลากแถบกาว สติ๊กเกอร์ 

กลอ่ง วสัดหุอ่หุ้ม ซอง พลาสติกหุ้ม รวมไปถึงใบแทรกและใบปิดของผู้ผลิตยาสบู ไม่ปิดบงั 
ลบล้าง หรือบ่อนทําลายข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพ อาทิ เช่น ฉลากแถบ
กาวจะอนญุาตให้ใช้ได้ในกรณีท่ีไม่สามารถแกะออกได้ และจะใช้เฉพาะกลอ่งไม้หรือโลหะ
ซึง่บรรจผุลติภณัฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือไปจากบหุร่ีซิกาแรต 

11) ภาระหน้าที่ในการบังคับใช้ตามกฎหมาย 
ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสบู ผู้ นําเข้า ผู้ ค้าส่ง และผู้ ค้า

ปลีก ต้องมีภาระหน้าท่ีใน และการปฏิบตัติามกฎหมายตามมาตรการด้านหีบห่อและฉลาก
ผลติภณัฑ์ยาสบู 

เพ่ือป้องปรามการละเว้นการปฏิบตัติามกฎหมาย ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้มี
อตัราระวางโทษปรับ หรือโทษอ่ืนๆ ตามระดบัความร้ายแรงของการละเมิด รวมไปถึงการ
พิจารณาวา่เป็นการละเมิดซํา้ซ้อนหรือไม่ 
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ประเทศสมาชิกควรพิจารณากําหนดให้มีระวางโทษแบบใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
ระบบกฎหมายและวฒันธรรม ซึ่งอาจรวมไปถึงการกําหนดฐานความผิดและการบงัคบัใช้
กฎหมาย การระงับ การสร้างข้อจํากัด หรือการยกเลิกใบอนุญาตธุรกิจหรือใบอนุญาต
นําเข้า 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาให้อํานาจแก่หน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ในการ
ออกคําสัง่ให้ผู้ ท่ีละเมิดเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีไม่เป็นไปตามข้อบังคบั และเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดอันเก่ียวเน่ืองกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอํานาจในการดําเนิน
มาตรการแทรกแซงใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมไปถึงการริบและทําลายผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
เป็นไปตามข้อบงัคบั นอกจากนี ้ประเทศสมาชิกยงัควรพิจารณาประกาศช่ือผู้ละเมิดและ
ลกัษณะของการกระทําผิดตอ่สาธารณชน 

เพ่ือเป็นหลกัประกันว่าจะมีการเร่ิมใช้ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพ
อยา่งทนัทว่งที ควรใช้มาตรการทางกฎหมายกําหนดให้มี “วนัท่ี” ตายตวัเพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ นํา
เข้า ผู้ ค้าสง่ และผู้ ค้าปลีกจะต้องจําหน่ายเฉพาะผลติภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขใหม่เท่านัน้ 
ระยะเวลาท่ีกําหนดให้ควรจะเพียงพอสําหรับผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสามารถดําเนินการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่เท่านัน้ ทัง้นี ้ได้มีการพิจารณาแล้วว่า ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายใหม่ เป็นเวลาท่ีเพียงพอสําหรับเกือบทุก
กรณี 

12) การทบทวนแก้ไข 
มาตรการทางกฎหมายควรได้รับการพิจารณาทบทวนแก้ไขเป็นระยะ และ

ปรับปรุงแก้ไขตามหลกัฐานใหม่ๆ ซึง่ปรากฏขึน้ และเม่ือข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบั
สขุภาพท่ีใช้เร่ิมล้าสมยั ในการทบทวนหรือแก้ไขตามระยะเวลานัน้ ประเทศสมาชิกควรนํา
ประสบการณ์ในการบงัคบัใช้มาตรการเก่ียวกบัหีบห่อและฉลากของตน ประสบการณ์จาก
ประเทศอ่ืนๆ รวมไปถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับยาสูบในพืน้ท่ีเข้ามา
ประกอบการพิจารณา การทบทวนแก้ไขดงักลา่วจะช่วยให้ค้นพบจดุอ่อนและช่องโหว่ รวม
ไปถึงชีใ้ห้เห็นลกัษณะการใช้ภาษาในระเบียบข้อบังคับ ท่ีควรได้รับการแก้ไขให้มีความ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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ประเทศสมาชิกควรจดัให้มีโครงสร้างการทํางานท่ีมีความจําเป็นต่อกิจกรรมการ
กํากับดูแลและบังคับใช้มาตรการอย่างเพียงพอ และควรพิจารณาจัดหางบประมาณ
สําหรับกิจกรรมตา่งๆ ดงักลา่วด้วย 

กลยุทธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประเทศสมาชิกควรแจ้งให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายทราบถึงข้อบังคับตามกฎหมาย 
ก่อนท่ีระเบียบตา่งๆ จะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ โดยอาจต้องใช้กลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนั สําหรับผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องฝ่ายตา่งๆ เช่นผู้ผลติผลติภณัฑ์ยาสบู ผู้ นําเข้า และผู้ ค้าปลีก 

ประเทศสมาชิกควรพิจารณาใช้ระบบผู้ตรวจสอบ หรือหน่วยงานกํากบัดแูล เพ่ือ
ทําการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ยาสบูในสถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีนําเข้า รวมไปถึงจดุจําหน่าย 
เพ่ือให้แน่ใจว่าหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นีอ้าจไม่
จําเป็นต้องก่อตัง้ระบบตรวจสอบขึน้มาใหม่  หากว่ามีระบบตรวจสอบเดิมอยู่แล้ว และ
สามารถขยายอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบสถานประกอบการตามความจําเป็น และหาก
มีความเหมาะสม ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรได้รับการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจสอบ
ผลติภณัฑ์ ณ จดุจําหน่ายอยา่งเป็นประจํา 

13) มาตรการตอบโต้การละเมิด 
ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการเพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง

มีความพร้อมท่ีจะตอบโต้ต่อการละเมิดได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด การตอบโต้อย่าง
รวดเร็วและเฉียบขาดต่อการละเมิดในกรณีแรกๆ จะเป็นการสร้างตวัอย่างให้เห็นว่าผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องได้รับความคาดหมายท่ีจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีวางเอาไว้ และยงัจะมี
ส่วนสนบัสนนุการบงัคบัใช้ระเบียบต่อไปในอนาคต ประเทศสมาชิกควรพิจารณาเผยแพร่
ผลการดําเนินการต่อสาธารณชนเพ่ือส่งข้อความท่ีแข็งกร้าวออกไปว่าการละเมิดใดๆ ก็
ตามจะได้รับการสืบสวนและดําเนินการขัน้เดด็ขาด 

14) การร้องเรียน 
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาส่งเสริมให้ภาคสาธารณชนร้องเรียนเก่ียวกับการ

ละเมิด เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกทางหนึ่ง ทางหนึ่งท่ีสามารถ
กระทําได้คือ  การก่อตัง้ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนการละเมิดกฎหมายข้อบงัคบั ประเทศสมาชิก
ควรดําเนินมาตรการเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเร่ืองร้องเรียนได้รับการสืบสวนและดําเนินการอย่าง
รวดเร็วและละเอียดครบถ้วน 
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1.3 การเฝ้าระวังและประเมินผลมาตรการควบคุมหบีห่อและฉลาก 
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังและประเมินผล

มาตรการควบคมุหีบหอ่และฉลากผลติภณัฑ์ยาสบู เพ่ือการวดัประสิทธิผล รวมไปถึงค้นหา
สว่นท่ีควรมีการปรับปรุง การเฝ้าระวงัและการประเมินผลยงัมีส่วนช่วยรวบรวมหลกัฐานท่ี
จะสนบัสนนุการดําเนินงานของประเทศสมาชิกในการบงัคบัใช้มาตรการควบคมุหีบห่อและ
ฉลากผลติภณัฑ์ยาสบู 

การเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัของอตุสาหกรรมยาสบูควรจะเร่ิม
ดําเนินการทันทีท่ีมาตรการทางกฎหมายเร่ิมมีผลบังคับใช้ และควรดําเนินการอย่าง
ตอ่เน่ืองภายหลงัจากนัน้ 

 การประเมินผลของมาตรการควบคมุหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสบูต่อกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายก็มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง ประเทศสมาชิกควรพิจารณาประเมินด้าน
ตา่งๆ เช่น ความเดน่ชดั ความเข้าใจรับรู้ ความน่าเช่ือถือ การให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ การ
สํานกึรู้และการเช่ือมโยงตวับคุคลเข้ากบัข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ ความรู้
ด้านสขุภาพ ความเข้าใจเก่ียวกบัความเส่ียง ความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จริง 

ประเทศสมาชิกควรจดัให้มีแผนการประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคมุหีบ
ห่อและฉลากผลิตภณัฑ์ยาสบู ทัง้ก่อนเร่ิมดําเนินมาตรการ และหลงัดําเนินมาตรการเป็น
ประจําอยา่งตอ่เน่ือง 

ขอบเขตและความซบัซ้อนของกระบวนการประเมินผลมาตรการควบคมุหีบห่อ
และฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ โดยขึน้อยู่กับ
วตัถปุระสงค์ ทรัพยากร และความรู้ความชํานาญ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความจําเป็นอย่างยิ่งตอ่ความคืบหน้าของประเด็น
ท่ีมีความสําคญัและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ เช่น การควบคุมการบริโภค
ยาสูบ หลายมาตราในกรอบอนุสัญญาฯ ได้กําหนดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือสง่เสริมความคืบหน้าของการดําเนินการ  

ประเทศสมาชิกควรพยายามแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกบัการ
แก้ต่างมาตรการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมยาสูบ ประเทศ
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สมาชิกควรพิจารณาทบทวนรายงานจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ ในการควบคมุหีบหอ่และฉลากผลติภณัฑ์ยาสบู 
 
2. พืน้ที่โฆษณากับพืน้ที่ภาพคาํเตือนสุขภาพ 

หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมีบทบาทท่ีสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสบู เม่ือการโฆษณาและส่งเสริมการขายถูกจํากัดด้วยกฎหมายในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และผู้บริหารของอุตสาหกรรมยาสูบต่างมองเห็นอนาคตว่าวันหนึ่งหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นช่องทางเดียวสําหรับการส่งเสริมการขาย กรอบกรอบอนุสญัญาฯ การ
ควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก เสนอว่าพืน้ท่ีคําเตือนด้านสุขภาพ 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่ีของโลกท่ีพิมพ์คําเตือนพร้อมภาพส่ีสี และพบว่ามีผลทําให้ผู้
สูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงค่านิยมโดยกระตุ้นเตือนใจและความจําของผู้สูบ รวมทัง้ทําให้เร่ิม
คิดถึงการเลิกสบูบุหร่ี มาตรการการใช้หีบห่อปราศสีสนัแบบเรียบง่าย ซึ่งหมายถึงการทํา
ให้พืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ใช่คําเตือนเป็นสีเดียวกันทุกตราสินค้า ช่ือของตราสินค้าพิมพ์เป็น
มาตรฐานเดียวกันหมดทัง้ขนาดและรูปร่างตวัอักษร พืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นคําเตือนด้าน
สขุภาพซึง่กําหนดโดยรัฐบาล ความเคล่ือนไหวท่ีมุ่งสูหี่บห่อปราศสีสนัแบบเรียบง่ายได้เร่ิม
ขึน้ในประเทศออสเตรเลีย และงานวิจัยหลายชิน้สํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสบูแบบเรียบง่าย พบว่า ไม่เป็นท่ีดึงดดูความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูปราศสีสนัแบบเรียบง่ายเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลมุเพ่ือ
ไม่ให้อตุสาหกรรมยาสบูใช้เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ซอง/
กลอ่งบหุร่ีปราศจากสีสนัจะทําให้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นมาตรฐานเดียวกนัหมด ซึง่จะ
ลดสถานะและบทบาทของหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ในการส่ือสารและดงึดดูความสนใจ 

 รายงานการวิจัย รวมทัง้หลกัฐานต่างๆ จากเอกสารลบัภายในของอุตสาหกรรม
ยาสบูบ่งชีว้่า หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูส่ือสารภาพลกัษณ์ของตราสินค้าผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็น
สิง่สําคญัในการบง่ชีเ้อกลกัษณ์ของผู้ ท่ีสบูบหุร่ี ดงันัน้ ตวัหีบห่อผลิตภณัฑ์เป็นสิ่งท่ีสร้างจดุ
ขายให้ผลิตภณัฑ์ยาสบู นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญด้านการตลาดยอมรับว่า หีบห่อผลิตภณัฑ์
เป็นหนึ่งในห้าองค์ประกอบท่ีสําคญัของความสําเร็จในการทําการตลาด นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ทัง้นีหี้บห่ออาจจะเป็นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีสําคญัท่ีสดุ (Rettie R. and Brewer C, 2000) 
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 สิ่งท่ีบริษัทยาสบูขาย นอกจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้ว ยงัเป็นเอกลกัษณ์
ของตราสินค้า ซึ่งการสร้างและเน้นยํา้ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับ
ยอดขายบุหร่ี ‘ในอุตสาหกรรมยาสูบ ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ตรา
สินค้าของบหุร่ี ท่ีผู้บริโภคสบูเป็นเสมือนเอกลกัษณ์ของตวัผู้บริโภคเอง ตราสินค้าของบหุร่ี 
ส่ือสารให้ผู้ อ่ืนทราบว่า ผู้สบูบหุร่ีมีเอกลกัษณ์อย่างไร ความสมัพนัธ์ระหว่างตราสินค้าและ
อารมณ์ ความรู้สึก มีความสําคญัเป็นอย่างมากท่ีจะส่ือให้ผู้ อ่ืนได้ทราบถึงตวัตนของผู้สบู  
(Pollay R, 2000) 

อิทธิพลของหีบห่อ สิ่งท่ีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบส่ือสารคือภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า เน่ืองจากใบยาสบูท่ีใช้ผลิตบหุร่ีไม่มีความแตกตา่งกนัมากนกั แต่เม่ืออยู่ในหีบห่อท่ี
มีช่ือตราสินค้าอยู่ด้วยจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ หรือความแตกต่างกันมากมาย 
(Cunningham R, 1996) 

 ในปัจจบุนัหีบหอ่ผลติภณัฑ์ได้รับการมุ่งเน้นเพ่ือการโฆษณาและการตลาด เพราะ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูถกูจํากัดการโฆษณามากขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้ หีบห่อผลิตภณัฑ์เป็นช่องทาง
เดียวท่ีเหลือสําหรับการส่ือสารกบัผู้บริโภค ในปัจจบุนัซองบหุร่ีถกูออกแบบให้ดหูรูหราและ
น่าสนใจจนต้องเหลียวหลงักลบัมามองด้วยองค์ประกอบตา่งๆ รวมทัง้การพิมพ์ตวันนูซึง่ทํา
ให้อยากสมัผสั (Brinson B, 2008) 

 ผู้บริหารของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส กล่าวถึงข้อจํากัดในการโฆษณามีเพิ่มมากขึน้ 
‘ช่องทางสดุท้ายในการส่ือสารคือการตลาดผ่านทางหีบห่อผลิตภณัฑ์’ เอกสารภายในจาก
บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก บ่งชีว้่า ‘กล่องหรือซอง สามารถออกแบบให้สะดดุตากว่า
คู่แข่ง เม่ือวางอยู่ท่ีจุดขาย’ ในประเทศฝร่ังเศส กลุ่มองค์กรภาคประชาสงัคมฟ้องบริษัท
ยาสูบท่ีผลิตหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีแตกต่างไปจากปกติด้วยรูปภาพ สีสัน และการ
ออกแบบ บริษัทยาสบูเรียกว่า ‘รุ่นพิเศษ’ (limited series) เพ่ือให้นกัสบูสะสม แตเ่ห็นได้
ชดัเจนว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนีมุ้่งเป้าไปยงัเยาวชน ศาลในประเทศฝร่ังเศส
ตดัสินว่า ซอง / กล่องบุหร่ี ‘รุ่นพิเศษ’ นีเ้ป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งซึ่งผิดกฎหมายของ
ฝร่ังเศส (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2554) 
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3. คาํเตือนบนซองบุหร่ี : การส่งข้อความสุขภาพถงึสาธารณะ 
ผู้ สูบบุหร่ีส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่ทราบถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสูบบุหร่ี 

แม้กระทัง่ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว (Slovic P, 2001) บริษัทยาสบูอ้างว่าผู้สบูบหุร่ีตา่งได้รับ
การเตือนอย่างเพียงพอเก่ียวกบัอนัตรายของการสบูบหุร่ี แต่ไม่เป็นความจริง ในบางระบบ
ทางกฎหมายอุตสาหกรรมยาสบูมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเตือนโดยมีรายละเอียด (Mahood G, 
1999) อาทิ เช่น  

- ความเสี่ยงเฉพาะจากการสบูบหุร่ี (เช่น มะเร็งปอด โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดใน
สมองแตก การเสพตดิ) 

- ความเสี่ยงมากหรือน้อย (โอกาสของผู้สบูบหุร่ี 1 ซองตอ่วนัจะเป็นโรคมากน้อย
เพียงใด?) 

- ผลของความเสี่ยง (ภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ของมะเร็งปอด และโอกาสรอด) 
- ประโยชน์ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (ถ้าผู้สบูบหุร่ีเลิกสบูจะลดความเสี่ยงได้

มากน้อยเพียงใด?)  
ภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพบนหีบหอ่ผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นสิ่งจําเป็น  เพราะผู้ ซือ้

ผลิตภณัฑ์ท่ีทําให้ผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์หนึ่งในสองเสียชีวิตมีสิทธิอย่างชดัแจ้งท่ีจะได้รับข้อมลูท่ี
เพียงพอเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยง (World Health Organization, 2011) ดงันัน้ คํา
เตือนท่ีมีข้อมูลรายละเอียดเป็นรูปแบบพืน้ฐานสําหรับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิทธิ
ของผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีจะได้รับ แต่ในอดีตท่ีผ่านมา คําเตือนมีความคลมุเครือ ไม่หนกั
แน่น และแทบมองไม่ เห็น แต่บางประเทศเป็นผู้ นําโดยการบังคับให้มีคําเตือนท่ี
ตรงไปตรงมา ชดัเจน และมองเห็นได้ง่าย ระบบท่ีดีท่ีสดุสําหรับคําเตือนจะต้องมีภาพสีท่ี
กระตุ้นให้เกิดความตระหนกัและให้ข้อมลูอยา่งละเอียด 

 ภาพคําเตือนดังกล่าวได้รับการอธิบายจากผู้ ชีแ้นะท่ีสําคัญชาวแคนาดาช่ือ 
Garfield Mahood ว่า เปรียบเสมือน ‘ป้ายโฆษณาเคล่ือนท่ี’ ซึ่งจะสามารถดงึดดูความ
สนใจได้มากกว่าข้อความคําเตือนท่ีเห็นทัว่ไป ภาพคําเตือนดงักลา่วช่วยลดความน่าสนใจ
ของซองบุหร่ี ซึ่งกลายเป็นแหล่งข้อมูลส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบหลกั หลงัจากท่ีการห้าม
โฆษณายาสูบได้แพร่กระจายไปทั่วโลก นอกจากนี ้ถึงแม้ข้อความคําเตือนยังเป็นสิ่งท่ี
สําคญัในการส่ือสารข้อมลูเก่ียวกับความเส่ียงทางสขุภาพจากการสบูบุหร่ี การศึกษาวิจยั
ยงัพบว่า คําเตือนสขุภาพท่ีครอบคลมุ รวมทัง้ภาพคําเตือนท่ีใหญ่มากขึน้ มีประสิทธิภาพ
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มากกว่าในการส่ือถึงความรุนแรงของความเส่ียงทางสขุภาพต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการสบู
บหุร่ี (Hammond D, et al, 2007) 

 โดยข้อเท็จจริงภาพคําเตือนช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหร่ี หรือเพิ่มความ
พยายามท่ีจะเลิกสบูบหุร่ี ซึ่งในการสํารวจของประเทศแคนาดาพบว่า 38% ของผู้สบูบุหร่ี 
หรือผู้ ท่ีเคยสูบบุหร่ียอมรับว่าภาพคําเตือนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการเลิกสูบบุหร่ี 
(Canadian Cancer Society, 2008) 

- ภาพคําเตือนเป็นแหลง่ข้อมลูสําคญัท่ีเข้าถึงได้งา่ย  โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายคือ
ผู้สบูบหุร่ี 

- ภาพคําเตือนเป็นวิธีการท่ีไม่แพงสําหรับรัฐบาลท่ีจะส่ือสารถึงความรุนแรงของ
ความเสี่ยงตอ่สขุภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการสบูบหุร่ี 

- ภาพคําเตือนช่วยในการสนบัสนนุให้เลิก หรือพยายามท่ีจะเลิก และไม่สนบัสนนุ
ให้ริเร่ิมสบูบหุร่ี 

อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาฯ  ได้เห็นชอบให้กําหนด
แนวทางดําเนินการเก่ียวกบัการบรรจหีุบหอ่และบรรจภุณัฑ์ ซึง่มีสาระสงัเขป ดงันี ้

1. ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพควรจะมีขนาดใหญ่ ชดัเจนมองเห็น
ได้ชัด และอ่านง่าย ดังนัน้การจัดวางตําแหน่งของข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับ
สขุภาพควรจดัวางในตําแหน่งด้านหน้าและด้านหลงัของซองหรือหีบห่อ  ตําแหน่งบนด้าน
หลกัของซองหรือหีบห่อ โดยเฉพาะส่วนบนของด้านหลกัเพ่ือให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจนมากท่ีสดุ ตําแหน่งการเปิดหีบห่อตามปกติจะต้องไม่ทําลายหรือปกปิดข้อความหรือ
ภาพคําเตือนอยา่งถาวร 

2. ควรพิจารณาให้มีการแสดงข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพบนทุก
ด้านของหีบหอ่ รวมไปถึงใบแทรกและใบปิดหีบหอ่ 

3. การแสดงข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู
จะไม่ถกูปิดบงัโดยลกัษณะของการบรรจุหีบห่อหรือการปิดฉลากและการทําเคร่ืองหมาย
ตา่งๆ เช่น อากรแสตมป์ ฯลฯ เป็นต้น 

4. ควรพิจารณาเพ่ิมมาตรการใหม่เก่ียวกบัการจดัวางตําแหน่งข้อความและภาพ
คําเตือนเก่ียวกับสขุภาพ อาทิ การพิมพ์ข้อความและภาพคําเตือนบนส่วนห่อหุ้มก้นกรอง
ของบหุร่ี 
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5. ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบควรมี
ขนาด 50% หรือมากกวา่ แตไ่ม่น้อยกวา่ 30% ของพืน้ท่ีบนด้านหลกั ทัง้นี ้ควรมีขนาดใหญ่
มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถทําได้บนพืน้ท่ีของด้านหลกั 

6. ควรกําหนดให้มีการใช้ภาพถ่ายสีหรือภาพประกอบท่ีเหมาะสมกับวฒันธรรม
ของประเทศ บนหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสบู นอกจากนีค้วรพิจารณาให้มีการแสดง
ภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพบนด้านหลกัของหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ยาสบูทัง้สองด้าน 

7. หากเป็นไปได้ ประเทศสมาชิกควรเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือลิขสิทธ์ิในภาพคํา
เตือนบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในระดับสูงสุดในการนําภาพ
ดงักลา่วไปใช้กบัมาตรการควบคมุยาสบูอ่ืนๆ รวมไปถึงการรณรงค์ผ่านส่ือมวลชน และการ
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนี ้ประเทศสมาชิกยงัสามารถอนญุาตให้หน่วยงานอ่ืนมี
สทิธิในการใช้ภาพดงักลา่วได้ 

8. ควรกําหนดให้มีการใช้ภาพสี (พิมพ์ส่ีสี) สําหรับภาพประกอบข้อความและภาพ
คําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ แทนท่ีจะเป็นเพียงภาพขาวดํา 

9. ควรมีการหมนุเวียนสลบัเปล่ียนข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกบัสขุภาพเป็น
ระยะ นอกจากนีค้วรกําหนดให้มีข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพอย่างน้อย 2 
ชดุ หรือมากกว่าเพ่ือการหมนุเวียนสลบัสบัเปล่ียนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ อาทิ เช่น ทกุ 
12 - 36 เดือน 

10. นอกจากคําเตือนด้านอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ควรพิจารณากําหนดให้
ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพมีสาระท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นเก่ียวกับการ
บริโภคยาสูบ รวมทัง้ผลกระทบจากควันบุหร่ีท่ีได้รับ เช่น คําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี 
ผลเสียด้านเศรษฐกิจและสงัคม ฯลฯ เป็นต้น 

11. กําหนดให้มีคําแนะนําเก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ีและข้อมูลสถานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเก่ียวกับการเลิกสบูบหุร่ีบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู อาทิ เว็บไซต์ หรือหมายเลข
โทรศพัท์แบบโทรฟรี “สายดว่นเลกิบหุร่ี” 

12. บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควรกําหนดให้แสดงข้อมูล
เก่ียวกบัลกัษณะของสารพิษในควนับหุร่ี ตวัอย่างของข้อความดงักล่าวได้แก่ “ควนับหุร่ีมี
สารเบนซินซึง่เป็นสารก่อมะเร็ง” และ “การสบูบหุร่ีจะได้รับสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด” 



175 
 

แตค่วรหลีกเล่ียงข้อความในลกัษณะท่ีจะชีนํ้าว่าบหุร่ีตราสินค้าหนึ่งมีอนัตรายน้อยกว่าตรา
สนิค้าอ่ืนๆ อาทิ “บหุร่ีเหลา่นีมี้ปริมาณไนโตรซามีนในปริมาณท่ีต่ํา” 

การป้องกันบรรจุภัณฑ์หรือฉลากท่ีให้ข้อมูลเท็จหรือชักจูงให้เข้าใจผิด ประเทศ
สมาชิกต้องกําหนดมาตรการ มิให้หีบห่อและฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงข้อความ
ในทางท่ีเป็นข้อมูลเท็จ ชักชวนให้เข้าใจผิด บิดเบือน หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ผลกระทบต่อสขุภาพอนัตรายหรือสารพิษในควนับหุร่ี 
รวมทัง้ห้ามการใช้คําศพัท์ คําอธิบาย เคร่ืองหมายการค้า ภาพประกอบ หรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนใดซึ่งสร้างความเข้าใจผิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมว่าผลิตภณัฑ์ยาสบูดงักล่าวมี
อนัตรายน้อยกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น คําว่า  “นํา้มนัดินปริมาณต่ํา” “ไลท์” “อลัตร้าไลท์” 
หรือ “ไมลด์” และควรห้ามการใช้คําอ่ืนๆ เช่น “เอกซ์ตร้า” และ “อลัตร้า” หรือคําอ่ืนๆ ใน
ลกัษณะใกล้เคียงกันท่ีอาจชักจูงให้ผู้บริโภค เกิดความเข้าใจผิด ควรห้ามแสดงจํานวน
ตวัเลขปริมาณสารพิษในควนับุหร่ี (เช่น นํา้มนัดินนิโคติน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ฯลฯ 
เป็นต้น) บนหีบห่อและฉลาก รวมทัง้ ห้ามการแสดงวันหมดอายุบนหีบห่อและฉลาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เน่ืองจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
สามารถใช้บริโภคได้อยา่งปลอดภยัตลอดเวลา 
 
4. มาตรการภาพคาํเตือนในระดับนานาชาต ิ

ในปี ค.ศ. 2008 มีข้อมลูจากการรวบรวมสถิติรายช่ือประเทศท่ีมีมาตรการสําหรับ
ภาพคําเตือน ซึง่มีมากกว่า 25 ประเทศ มอริเชียส (Mauritius) มีขนาดคําเตือนท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกคือ 65% ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ซึ่งจะมีการบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน ปี 
ค.ศ. 2009 ขนาดคําเตือนท่ีใหญ่รองลงมาคือของประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่
เกาะ คุ๊ก ซึ่งมีขนาด 60% ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั (30% ด้านหน้า 90% ด้านหลงั) 
ประเทศเม็กซิโกมีแนวทางการพฒันาคําเตือนด้วยขนาด 65% (30% ด้านหน้าและ 100% 
ด้านหลงั) ซึ่งจะเร่ิมตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ในขณะท่ีประเทศ เคอร์จิสถาน 
(Kyrgyzstan) มีขนาดพืน้ท่ีคําเตือนด้านหน้าท่ีใหญ่ท่ีสดุคือ 52% รวมทัง้ขอบซึง่มีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2009 ในขณะท่ีบราซิล ปานํามา และเวเนซูเอลา่ มีกฎหมาย
บงัคบัให้ใช้ 100% ของพืน้ท่ีคําเตือนด้านหน้า หรือด้านหลงัของหีบหอ่ผลิตภณัฑ์  
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 ประเทศแคนาดาเป็นท่ียอมรับว่าเป็นผู้ นําในการใช้คําเตือนสขุภาพบนผลิตภณัฑ์
ยาสบู เร่ิมต้นด้วยการดําเนินการบงัคบัใช้คําเตือนสขุภาพแบบหมนุเวียนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1994 ในปี ค.ศ. 2001 แคนาดาเป็นประเทศแรกท่ีเร่ิมใช้ภาพคําเตือน 16 แบบท่ี
หมนุเวียน  ซึง่นบัว่าเป็นผู้ นําทัง้ขนาดและเนือ้หาของคําเตือน (50% คร่ึงบนของหีบห่อทัง้
ด้านหน้าและด้านหลงั) (Mahood G, 2011) หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูในประเทศแคนาดามี
ทัง้ใบสอดแทรกคําเตือน แผ่นพับท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ีพร้อมทัง้หมายเลข
โทรศพัท์ท่ีให้คําแนะนําในการเลกิสบูบหุร่ี 

ประสบการณ์ท่ีประเทศแคนาดาต่อสู้กบัอตุสาหกรรมยาสบูในการผลกัดนัการใช้
ภาพคําเตือนบนซองบหุร่ี ซึง่สามารถใช้เป็นกรณีศกึษาแก่ประเทศอ่ืนๆ ได้ (Cunningham 
R, 1996) ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1990 รัฐบาลทบทวนแก้ไขกฎระเบียบและดําเนินการ
บงัคบัใช้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1991 ซึง่จะมีคําเตือน 8 แบบ รวมทัง้คําเตือนเก่ียวกบัการ
เสพติด 1 แบบ และคําเตือนเก่ียวกบัควนับหุร่ีมือสอง การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบใหม่นีมี้
สิ่งท่ีนบัเป็นต้นแบบระดบัโลกหลายอย่าง  อาทิ เช่น สีท่ีใช้สําหรับคําเตือนมีเพียง 2 สีคือ 
อกัษรสีดําบนพืน้สีขาว หรืออักษรสีขาวบนพืน้สีดํา  คําเตือนเก่ียวกับการเสพติด นบัเป็น
ครัง้แรกท่ีมีคําเตือนนี ้  และใบสอดแทรกเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัสขุภาพจะต้องมีอยู่ในทกุ
ซอง / กลอ่งยาสบู 

นอกจากจะมีการรณรงค์อย่างกว้างขวางเพ่ือให้ประชากรได้รับทราบรายละเอียด
เก่ียวกับคําเตือนบนซองบุหร่ีแล้ว กลุ่มสุขภาพได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ หรือ
เจ้าหน้าท่ีในกระทรวงตา่งๆ เพ่ือให้ได้รับการสนบัสนนุจากคณะรัฐมนตรี การทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของกลุม่สขุภาพพบว่าร้อยละ 89 ของชาวแคนาดาสนบัสนนุคําเตือนของการ
เสพย์ติด และร้อยละ 83 สนบัสนนุการมีใบสอดแทรก (inserts) ในซอง / กล่องบหุร่ี ใน
บรรดา 12 รูปแบบคําเตือน คําเตือนของการเสพติดได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นคําเตือนท่ีมี
ประสทิธิผลมากท่ีสดุ (Insight Canada Research, 1992) 

กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์คแจ้งว่าบริษัทยาสบู
ยกัษ์ใหญ่ 4 แห่งในสหรัฐอเมริกาย่ืนฟ้องสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA) เพ่ือให้ยกเลิกกฎ 
ระเบียบ ท่ีไม่ถกูต้องตามรัฐธรรมนญู กฎ ระเบียบ ท่ีเป็นข้อถกเถียง คือการบงัคบัใช้ภาพส่ี
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สีคําเตือนบนซองบุหร่ีท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้สบูบุหร่ีถึงอันตรายจากการสบูบุหร่ี และแนะนําให้
เลกิสบู (Stemple J, 2011) 

 การย่ืนฟ้องต่อศาลโดยบริษัท Reynolds American Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัท R. J. Reynolds บริษัท Lorillard Inc. บริษัท Liggett Group LLC และบริษัท 
Commonwealth Brands Inc. ซึง่เป็นของบริษัท Imperial Tobacco Group PLC อ้างว่า
การบงัคบัใช้ภาพส่ีสีคําเตือนดงักล่าวละเมิดสิทธิทางเสรีภาพทางการพดู ภายใต้มาตรา
แรกของรัฐธรรมนญู (First Amendment) ตอ่ศาลในกรุงวอชิงตนั (US District Court in 
Washington) เม่ือวนัองัคารท่ี 16 สงิหาคม 2554 

 โฆษกของคณะกรรมการอาหารและยาปฏิเสธท่ีจะให้ข้อคิดเห็น โดยอ้างนโยบาย
ของหน่วยงานท่ีจะไม่พูดถึงคดีความท่ีกําลังมีการฟ้องร้อง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายการห้ามสบูบหุร่ีในครอบครัวและการควบคมุยาสบูปี ค.ศ. 2009 บงัคบัให้พิมพ์
ภาพส่ีสีคําเตือนบนพืน้ท่ีคร่ึงบนทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัของซองบหุร่ี และพืน้ท่ีร้อยละ20 
ด้านบนของการพิมพ์โฆษณา กฎ ระเบียบนีค้ล้ายกับ กฎ ระเบียบ ท่ีมีการบังคับใช้ใน
ประเทศไทย นบัเป็นครัง้แรกในระยะ 25 ปีท่ีคําเตือนบนซองบหุร่ีในสหรัฐอเมริกาจะมีการ
เปล่ียนแปลง เพราะมีภาพส่ีสีของร่างกายท่ีเสียชีวิต โรคปอด และโรคฟันเป็นภาพชดุแรกท่ี
จะถกูพิมพ์บนซองบหุร่ี 

การสนับสนุนให้ข้อความบนซองบุหร่ีมีความดึงดูดอารมณ์เชิงลบเป็น วิธีการ
ทั่วไปท่ีจะส่ือสารความเส่ียงต่อสุขภาพ คําเตือนประเภทนีป้รากฏบนภาพคําเตือนด้าน
สขุภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นภาพท่ีสดใสและคําอธิบายท่ีอาจเป็นท่ีน่าตกใจ ข่มขู่
หรือมีความหมายในลกัษณะไม่พึงประสงค์ท่ีจะได้รับผลเช่นนัน้ มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้ว่า
ภาพคําเตือนบนซองบหุร่ี เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นเตือนเรียกอารมณ์เชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้พบเห็น  

ภาพคําเตือนต่างๆ ท่ีน่าสยดสยองในสหราชอาณาจกัร พบว่า มีการโน้มน้าวใจ
และสร้างความน่าเช่ือถือสําหรับทัง้วยัรุ่นท่ีไม่สบูบหุร่ีและไม่ทดลองสบู การศกึษาเก่ียวกบั
การเคล่ือนไหวของลกูตา ทั่วภาพคําคําเตือนพบว่าองค์ประกอบในภาพท่ีเป็นคําเตือนมี
สว่น คกุคามหรือปลกุใจให้มีความกลวัเดน่ชดัในกลุม่ผู้ ใหญ่ ท่ีไม่สบูบหุร่ี การสบูบหุร่ีมีผล
ในเชิงลบ เช่นโรคปากหรือ ความชราริว้รอย ของผิวอาจช่วยยับยัง้การสูบบุหร่ีในหมู่
เยาวชนหญิง บางรูปกระตุ้นอารมณ์อาจแสดงถึงความรู้สึกของความโศกเศร้าหรือความ
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ทุกข์ทรมานในการใช้บุหร่ี มีข้อความท่ีแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการใช้ยาสูบมี
ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ มีความหมายเพ่ือดึงดูดความหวาดกลัว หรืออารมณ์
ความรู้สกึและความสนใจของผู้ชมจนเข้าถึง ข้อความท่ีดงึดดูความสนใจ ดงึดดูอารมณ์เชิง
ลบเป็นวิธีการทัว่ไปท่ีจะส่ือสารความเสี่ยงต่อสขุภาพ คําเตือนประเภทนีไ้ด้ปรากฏอยู่บน
ภาพคําเตือนด้านสขุภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสบูคําอธิบายท่ีอาจเป็นข้อความในฉลากมี
ความตัง้ใจท่ีจะอธิบายถึงผลกระทบทางกายภาพและทางจิตสงัคมท่ีเป็นอนัตรายของการ
ใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบู มีหลกัฐานมากมายแสดงให้เห็นว่าภาพคําเตือนสขุภาพ เพิ่มความรู้
ด้านสขุภาพเก่ียวกับอนัตรายของยาสบู ป้องกันการเกิดโรคในวยัหนุ่มสาว พวกเขาควรมี
ความตัง้ใจท่ีไม่สบูบหุร่ีและความพยายามท่ีจะเลกิสบูบหุร่ี ชดุของข้อความสขุภาพ บนซอง
บหุร่ี มีผลกระทบตอ่ความรู้และพฤติกรรมอย่างชดัเจน แต่ขอบเขตท่ีผู้สบูบหุร่ีอ่านและคิด
เก่ียวกบัและปฏิบตัิตามคําเตือนจะขึน้อยู่กบั ขนาดของรูปภาพ ตําแหน่งและการออกแบบ
ภาพคําเตือนขนาดใหญ่ท่ีมีความสําคญั 

ผลกระทบของมาตรการการใช้ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้หวนั มี
การศึกษาถึงผลของการบงัคบัใช้ภาพคําเตือนท่ีมีต่อพฤติกรรมการสบูบุหร่ีมากมาย โดย
ผลการศกึษาสว่นใหญ่พบว่าภาพคําเตือนช่วยลดอตัราการสบูบหุร่ีลง โดยย่ิงถ้าขนาดภาพ
คําเตือนท่ีใหญ่ขึน้ก็จะได้ผลดีขึน้เท่านัน้ แต่การเพิ่มขนาดจะได้ผลต่อพฤติกรรมการสูบ
บหุร่ีถึงแคข่นาดรูปภาพขนาดหนึง่เทา่นัน้  

นอกจากนัน้ การศกึษาของ Hammond (2011) ยงัพบว่า ภาพคําเตือนมกัได้ผล
ตอ่ผู้สบูบหุร่ี หรือผู้ ท่ีคิดสบูบหุร่ีท่ีมีรายได้ต่ําถึงปานกลางและพบว่าการใช้นโยบายภาพคํา
เตือนได้ผลท่ีชัดเจนกว่าในกลุ่มผู้ สูบวัยรุ่นท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มผู้ สูงอายุ ในขณะท่ี 
การศึกษาของ Chang และคณะ (2011) และ Cantrell และคณะ (2013) ยงัพบว่าความ
แตกตา่งทางเศรษฐกิจและระดบัการศกึษามีผลอย่างมากตอ่ประสิทธิผลของการใช้ภาพคํา
เตือนในประเทศไต้หวนั กลา่วคือ นโยบายดงักลา่วได้ผลดีกบักลุม่คนท่ีมีอตัราการอ่านออก
และเขียนได้ค่อนข้างต่ํา เน่ืองจากผู้สบูไม่จําเป็นต้องอ่านและเข้าใจประโยคคําเตือนบน
ซองบหุร่ี แตส่ามารถเข้าใจการส่ือสารจากรูปได้โดยตรง ซึง่ความแตกตา่งดงักลา่วสามารถ
พบเห็นได้ทัว่ไปในชมุชนเมืองและชมุชนชนบท  
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อยา่งไรก็ดี มีงานศกึษาบางสว่นท่ีพบวา่การใช้ภาพคําเตือนนัน้มีผลน้อย หรือไม่มี
ผลอย่างมีนยัสําคญัตอ่การลดลงของอตัราการสบูบหุร่ี เช่น Cecil และคณะ (2006) พบว่า
ภาพคําเตือนมีผลค่อนข้างน้อยต่อพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกลุ่มวยัรุ่นในมลรัฐแมร่ีแลนด์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี Siahpush และคณะ (2009) พบว่ามาตรการดงักลา่วไม่
ได้ผลในประเทศออสเตรเลียและ Arora และคณะ (2012) และ Sansone และคณะ (2012) 
พบว่าการใช้ภาพคําเตือนบนซองบหุร่ีในประเทศอินเดียยงัไม่ประสบความสําเร็จในการลด
อตัราการสบูบหุร่ีเทา่ท่ีควร 

เน่ืองจากมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีบ่งชีว้่า ซองปราศสีสนัทําให้อตุสาหกรรมยาสบู
ไม่สามารถใช้ซองบุหร่ีเป็นช่องทางในการส่ือสารการตลาดกับผู้บริโภคได้อีกต่อไป อาทิ 
เช่น การสํารวจในโรงเรียนกบัเด็กนกัเรียนอาย ุ12-17 ปี ในปี ค.ศ. 2011 และ 2013 บ่งชีว้่า 
การนําตราสนิค้าออกไปและเป็นซองบหุร่ีแบบปราศสีสนั ได้เพิ่มผลทางลบตอ่ซองบหุร่ีและ
ลดผลทางบวกของซองบุหร่ี และมีผลบ่งชีว้่า ภาพลกัษณ์ของซองบุหร่ีเป็นส่วนสําคญัต่อ
วยัรุ่น/เยาวชนมากกว่าภาพคําเตือนสขุภาพ (Victoria White, et al 2015; White, et al. 
2015; นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2554) 

ภายใต้เง่ือนไขของการห้ามโฆษณาอย่างสิน้เชิง การออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑ์มี
ความสําคญัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ สิ่งท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสดุ ทัง้สญัญลกัษณ์ต่างๆ การ
ออกแบบ สีสนั รูปภาพ และสิ่งท่ีบ่งชีอ่ื้นๆ ของตราสินค้า ควรจะมีการวิจยัอย่างละเอียด 
ด้วยเป้าประสงค์เพ่ือให้หีบห่อของผลิตภณัฑ์โดยตวัมนัเอง ส่ือสารทกุสิ่งทกุอย่างเก่ียวกับ
ผลติภณัฑ์ได้  (British-American Tobacco Company, 1979) 

การบรรจุหบีห่อและฉลากผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
ในส่วนนีจ้ะนําเสนอสาระสําคญัโดยสงัเขปของแนวทางเพ่ือการดําเนินงานตาม

ข้อ 11 แห่งกรอบอนสุญัญาฯ ว่าด้วยการควบคมุยาสบูฯ เร่ือง การบรรจุหีบห่อและฉลาก
ผลิตภณัฑ์ยาสบู ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากภาคีสมาชิกในสมยัประชุมสมชัชาภาคีกรอบ
อนสุญัญาฯ ครัง้ท่ี 3 (The Conference of the Parties III) ณ กรุงเดอรบนั (Durban) 
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันท่ี 17-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (World 
Health Organization, 2005) 

แนวทางในการดําเนินงานฉบบันี ้จดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1)สนบัสนนุให้
ภาคีสมาชิกได้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อ 11 (Article 11) แห่งกรอบ
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อนุสญัญาฯ ว่าด้วยการควบคุมยาสูบฯ เก่ียวกับการบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์
ยาสบู และ (2) เพ่ือเสนอมาตรการท่ีประเทศสมาชิกสามารถนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการควบคมุการบรรจหีุบห่อและการปิดฉลาก ทัง้นีก้รอบอนสุญัญาฯ ได้กําหนดไว้ว่า 
ประเทศสมาชิกจะต้องยอมรับและดําเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการ
บรรจหีุบห่อและการปิดฉลากภายในระยะเวลาสามปี นบัจากวนัท่ีกรอบอนสุญัญาฯ ฉบบั
นีมี้ผลบงัคบัใช้กบัประเทศสมาชิก 

โดยเหตท่ีุกรอบอนสุญัญาฯ ว่าด้วยการควบคมุยาสบูฯ ได้กําหนดไว้ประการหนึ่ง
ว่าภาคีสมาชิกจะต้องดําเนินการตามหลักการท่ีว่า “ประชากรทุกคนจะต้องได้รับทราบ
ข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สขุภาพ การเสพติด และอนัตรายตอ่ชีวิตท่ีมีสาเหตมุาจากการ
บริโภคยาสบูและการได้รับควนับหุร่ี” ประกอบกบัหลกัฐานทางวิชาการได้ระบุชดัเจนว่า 
ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพท่ีได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีบนหีบห่อ
ผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นมาตรการท่ีคุ้มคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ถึงผลกระทบตอ่สขุภาพ
จากการบริโภคยาสูบ อีกทัง้ยังเป็นมาตรการท่ีได้ผลในการลดการบริโภคยาสูบของ
ประชากรประเทศสมาชิกควรพิจารณาแบบอย่างและประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ ใน
การกําหนดมาตรการใหม่ๆ  เ พ่ือควบคุมการบรรจุหีบห่อและการปิดฉลาก และ
วางเป้าหมายเพ่ือการบงัคบัใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถปฏิบตัิ
ได้ ความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะ
เสริมสร้างศกัยภาพของประเทศสมาชิกในการบงัคบัใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของ Article 
11 แหง่กรอบอนสุญัญาฯ ได้อยา่งเตม็ท่ี 
 
5. มาตรการภาพคาํเตือนของประเทศไทย 

 ข้อมูลบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นมาตรการหนึ่งท่ีสําคัญในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งควรดําเนินการนโยบายนีด้้วยค่าใช้จ่ายท่ีน้อยมาก นอกจากนีค้วร
เปล่ียนคําเตือนเป็นระยะอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และควรมีการพฒันาคําเตือน
อยา่งสม่ําเสมอ (Chitanondh H, 2011) คําแนะนําอ่ืนๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

- ควรจะเลือกคําเตือนท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด แทนท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีผู้ มี
อํานาจมีอิสระในการเลือกคําเตือนท่ีหลากหลายแตด้่อยประสิทธิผล 
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- คําเตือนควรจะมีการเปล่ียนแปลงให้ทนัสถานการณ์เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
เพราะผู้สบูบหุร่ีจะเกิดความเคยชินเม่ือเวลาผา่นไป 

- ควรใช้ความระมดัระวงัและละเอียดถ่ีถ้วนในการบ่งบอกอย่างเฉพาะเจาะจง
วา่คําเตือนควรจะปรากฏอย่างไร เพ่ือไม่ให้อตุสาหกรรมยาสบูทําให้ผิดเพีย้น
ไปจากสิง่ท่ีควรจะเป็น 

- มาตรการทางกฎหมายควรจะเตรียมพร้อมสําหรับการบงัคบัใช้คําเตือน 
ตามท่ีกรอบอนสุญัญาฯ ควบคมุยาสบูได้บญัญัตินัน้ ประเทศไทยมีนโยบายและ

ภาพคําเตือนมาเป็นเวลานานแล้ว และได้เพิ่มมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองฉลากและ
คําเตือน ดงันี ้(ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ 2558: 264) 

(1) การบรรจุหีบห่อและติดฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสบูมิได้ส่งเสริมให้มีการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยวิธีการใดๆ อันให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือเกิดความรู้สึกผิดๆ 
เก่ียวกับลกัษณะของผลิตภัณฑ์ และกระทบต่อสขุภาพอนัตราย หรือสารท่ีปล่อยออกมา
จากการบริโภค ความดงักล่าวนีใ้ห้รวมถึงข้อความ คําอธิบาย เคร่ืองหมายการค้า รูปภาพ 
หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยอ้อม  

(2) ผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละซองและแต่ละกล่อง และหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือ
ฉลากภายนอกของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ต้องแสดงคําเตือนด้านสขุภาพมีขนาดใหญ่ชดัเจน 
เห็นและอ่านได้งา่ย ควรจะมีขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีแสดง หลกั แตท่ัง้นี ้ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีแสดงหลัก และอาจจะอยู่ในรูปแบบภาพหรือภาพ
สญัลกัษณ์ หรือรวมอยูใ่นรูปแบบตา่งๆ 

การวิจยัในตา่งประเทศพบว่า ฉลากคําเตือนชนิดรูปภาพมีผลในการลดอตัราการ
สบูบหุร่ีในประเทศอย่างเห็นได้ชดั ประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรกท่ีมีฉลากคําเตือนบน
ซองบหุร่ีเป็นรูปภาพประเทศไทยเป็นประเทศลําดบัท่ี 4 ท่ีมีฉลากคําเตือนบนซองบหุร่ีชนิด
รูปภาพต่อจากแคนาดา บราซิลและสิงค์โปร์ เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2547 กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ผู้ ผลิตและผู้ นําเข้าบุหร่ี
ต่างประเทศจะต้องดําเนินการพิมพ์ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีชนิดรูปภาพ 4 สี โดยคํา
เตือนมีทัง้หมด 6 ภาพมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 25 มีนาคม 2548 ต่อมาในปี 2549 
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กระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศเพิ่มจํานวนภาพคําเตือนบนซองบหุร่ีจาก 6 ภาพเป็น 
9 ภาพ และให้ใช้มาจนถึง ปี พ.ศ. 2553 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าท่ีจะมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ ประเทศไทยมีการ
สนบัสนนุเร่ืองคําเตือนเพ่ือสขุภาพมานานพอสมควรก่อนท่ีกรอบอนสุญัญาฯ การควบคมุ
ยาสบูจะถือกําเนิดขึน้ ดงันี ้

พ.ศ. 2517 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ผลกัดนัให้กระทรวงการคลงัสัง่การ
ให้โรงงานยาสบูต้องพิมพ์คําเตือนข้างซองบหุร่ีวา่ “บหุร่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ” 

พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบญัญัติห้ามสบูบหุร่ีในโรงภาพยนตร์ และ
รถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดตัง้กลุ่มมัชชวิรัต ซึ่งมีพระเป็นแกนนําเพ่ือให้เลิกสบูบุหร่ี
โดยมีการรณรงค์ไม่ให้นําบหุร่ีไปถวายให้แก่พระภิกษุ 

พ.ศ. 2523 สมาคมอรุเวชช์ได้มีการผลกัดนัให้เปล่ียนแปลงคําเตือนข้างซองบุหร่ี
เพ่ือให้ดรุูนแรงมากขึน้ 

พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้จัดตัง้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาต ิ
(คบยช.) มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการควบคมุการบริโภคยาสบู ใน
ปีเดียวกันนี ้กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศให้หน่วยงานในสงักัดทุกแห่งเป็นเขตปลอด
บุหร่ีและไม่ให้เจ้าหน้าท่ีสูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงห้ามมีการจําหน่ายบุหร่ีใน
ร้านค้าของหน่วยงานในสังกัด นอกจากนีค้ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ห้ามการ
โฆษณาเพ่ือสง่เสริมการขายบหุร่ีทกุรูปแบบ  

คบยช. ได้ประกาศให้มีการพิมพ์ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ชนิดท่ีเป็นข้อความ
เพียงอย่างเดียว 6 แบบ ได้แก่ สบูแล้วแก่เร็ว ควนับุหร่ีจะทําร้ายลกูสบูแล้วจะมีกลิ่นปาก 
สบูแล้วถุงลมพองตาย ควันบุหร่ีฆ่าคนตายได้ และควันบุหร่ีทําให้เกิดมะเร็งปอด ต่อมา
รัฐบาลได้ปรับเปล่ียนเพิ่มเติมข้อความเป็น 10 แบบ ได้แก่ บุหร่ีทําให้เกิดมะเร็งปอด บุหร่ี
ทําให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลว บุหร่ีทําให้เกิดโรคถุงลมพอง บุหร่ีทําให้เส้นเลือดสมองแตก 
บหุร่ีนําไปสูส่ิ่งเสพย์ติดอ่ืน บหุร่ีทําให้สมรรถภาพทางเพศเส่ือม บหุร่ีทําให้แก่เร็ว ควนับหุร่ี
ฆา่คณุให้ตายได้ ควนับหุร่ีทําร้ายผู้ใกล้ชิดและควนับหุร่ีทําร้ายลกูในครรภ์ 
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พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสขุ ได้จดัตัง้สํานกังานควบคมุการบริโภคยาสบู เพ่ือ
เป็นศนูย์กลางข้อมลูข่าวสาร กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคยาสบู รวมทัง้วางแผน
และให้ความรู้เพ่ือลดอตัราการสบูบหุร่ี 

พ.ศ. 2535 จนพระราชบัญญัติจํานวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสบู และ พระราชบญัญตัคิุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบหุร่ี ได้ผา่นรัฐสภา 

พ.ศ. 2547 รัฐบาลลงสตัยาบนักรอบอนุสญัญาฯ ควบคุมการบริโภคยาสูบของ
องค์การอนามยัโลก (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)  

พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบหุร่ีมา
เป็นรูปภาพมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2548 กําหนดหลกัเกณฑ์แสดงฉลาก
และข้อความบนซองบุหร่ีโดยเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดข้อความ
เพียงอย่างเดียวมาเป็นชนิดรูปภาพคําเตือน 4 สี พร้อมข้อความบรรยาย มีทัง้หมด 6 ภาพ 
และเพิ่มพืน้ท่ีจาก 1 ใน 3 เป็นร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีบนซองบหุร่ี 

ต่อมาในวนัท่ี 24 กันยายน 2548 กระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศกระทรวง
บงัคบัห้ามวางบหุร่ี ณ จดุขาย โดยห้ามไม่ให้ร้านค้าโชว์บหุร่ี แตส่ามารถเขียนด้วยตวัอกัษร
สีดําในกระดาษ A 4 ได้ว่า “ท่ีน่ีมีบหุร่ีขาย” หรือ “ท่ีน่ีมีบหุร่ีจําหน่าย” และในวนัท่ี 30 
ธันวาคม 2548 ได้มีกฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองหมายเขตสบูบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 
2549 กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศกระทรวง 4 ฉบบัได้แก่ 

1. การบงัคบัให้บหุร่ีซิกาแรต พิมพ์ฉลากแสดงช่ือสารพิษและสารก่อมะเร็งท่ีอยู่ใน
ควนับุหร่ีท่ีข้างซองทัง้ 2 ข้าง โดยกําหนดสารพิษ 2 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์และ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารก่อมะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ นิโคตนิ ทาร์ และฟอร์มาลดีไฮด์ 

2. การเพิ่มจํานวนภาพคําเตือน 4 สี พร้อมข้อความแสดงพิษภยัของบหุร่ีในบหุร่ีซิ
กาแรตและบุหร่ีซิการ์ อาทิเช่น ควนับุหร่ีทําร้ายผู้ ใกล้ชิด สบูแล้วปากเหม็นกลิ่นบุหร่ี สูบ
แล้วถงุลมพองตาย ควนับหุร่ีทําให้เกิดมะเร็งปอด เป็นต้น 

3. ห้ามพิมพ์สรรพคณุบุหร่ีว่า รสอ่อน รสเบา ในบุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ และยา
เส้น 

4. ประกาศเพิ่มพืน้ท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี โดยได้ประกาศให้สถานท่ีหลายแห่งเป็น
เขตปลอดบหุร่ีทัง้หมด เช่น โรงเรียน หรือสถาบนัการศกึษาระดบัท่ีต่ํากว่าอดุมศกึษา ศาสน
สถาน หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาตา่งๆ เป็นต้น 
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พ.ศ. 2550 ประกาศให้ร้านจําหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบ
ปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร์ และสถานบริการอ่ืนๆ) เป็นเขตปลอดบุหร่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ 
(เขตปลอดบหุร่ีประเภทท่ี 1) สว่นร้านจําหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบริเวณท่ีไม่มีระบบปรับ
อากาศ เป็นเขตปลอดบหุร่ีเช่นเดียวกนั แตส่ามารถจดัเขตสบูบหุร่ีให้กบัผู้ ใช้บริการได้ (เขต
ปลอดบุหร่ีประเภทท่ี 2) นอกจากนีไ้ด้เพิ่มตลาดเป็นสถานท่ีสาธารณะแห่งใหม่ท่ีถูก
กําหนดให้เป็นเขตปลอดบหุร่ีประเภทท่ี 2 ด้วย 

พ.ศ. 2551 มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 กระทรวง
สาธารณสขุได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
เคร่ืองหมายของเขตสบูบหุร่ีและเขตปลอดบหุร่ี วนัท่ี 23 มกราคม 2551 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551 ได้มีพระราชบญัญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 
เพ่ือควบคมุการใช้ส่ือโทรทศัน์ในการโฆษณาสง่เสริมการขายบหุร่ี 

1. ประกาศให้แก้ไขรูปภาพบนฉลากคําเตือนพิษภัยของบุหร่ีซิกาแรต ให้ส่ือ
ความหมายชัดเจนย่ิงขึน้ และกระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายของเขตสบูบหุร่ี และเขตปลอดบหุร่ี 

2. วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ได้มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
2551 เพ่ือควบคมุการใช้ส่ือโทรทศัน์ในการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหร่ี โดยกําหนดให้มี
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โดยให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์กําหนด
ด้วยว่า ภาพยนตร์ดงักล่าวจดัอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด (พระราชบญัญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และ 2552) และใช้การแสดงเคร่ืองหมายกํากับความเหมาะสมของ
ผู้ ชมภาพยนตร์ ในกรณีท่ีมีความเก่ียวข้องกับบุหร่ี มีรายละเอียดดังนี ้(ฉัตรสุมน พฤฒิ
ภิญโญ 2558: 265-266) 

กลุม่ภาพยนตร์ในระดบัทกุวยั หรือ “ท” ไม่สามารถปรากฏภาพของบหุร่ีได้เลย 
กลุ่ม 13 ปีขึน้ไป สามารถปรากฏภาพบุหร่ีได้ในระดบัน้อย โดยจะต้องพิจารณา

จากบริบทของเร่ืองท่ีไม่สามารถเลี่ยงได้ ภาพบหุร่ีปรากฏได้ในจํานวนความถ่ีน้อยมาก และ
การปรากฏภาพนัน้ต้องนําเสนอให้เห็นผลหรือโทษจากการสบูบหุร่ีท่ีชดัเจน โดยต้องไม่เป็น
การชีนํ้า ชกัจงู หรือสร้างคา่นิยม และทศันคตเิชิงบวกในการสบูบหุร่ี 

กลุ่ม 15 ปีขึน้ไป สามารถปรากฏภาพบุหร่ีได้ในระดับปานกลางโดยจะต้อง
พิจารณาจากบริบทของเร่ืองท่ีไม่สามารถเลี่ยงได้ และการปรากฏภาพนัน้ควรนําเสนอให้
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เห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีท่ีชัดเจน ไม่เป็นเนือ้หาหลกัของเร่ือง บุคคลท่ีปรากฏใน
ภาพกับบหุร่ีอาจเป็นตวัเอกของเร่ืองโดยต้องไม่เป็นการชีนํ้า ชกัจงู หรือสร้างค่านิยม และ
ทศันคตเิชิงบวกในการสบูบหุร่ี 

กลุ่ม 18 ปีขึน้ไป และ กลุ่ม 20 ปีขึน้ไป สามารถปรากฏภาพบุหร่ีได้ในระดบัมาก
แต่ต้องไม่เป็นการชีนํ้า ชักจูง หรือสร้างค่านิยม และทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี
(พระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวีดทิศัน์ พ.ศ.2551) 

พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศ ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2552 เร่ือง
หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต โดย
ปรับปรุงภาพคําเตือนจาก 9 ภาพ เป็น 10 ภาพ มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2553 

พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภยัและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิก
ยาสบูในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2556 กรณีของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
แสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัย โดยกําหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหร่ีต้องพิมพ์
ภาพคําเตือนพิษภยับหุร่ี เพิ่มจากขนาดเดิมคือร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 บนพืน้ท่ีซองบหุร่ี 
ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีทัง้หมด 10 ภาพ และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสบูใน
ฉลากของบหุร่ีซิกาแรต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ฟ้องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสขุ ต่อศาลปกครองชัน้ต้น
ให้ทุเลาการบังคบัตามประกาศฉบับนีศ้าลปกครองสูงสุดมีคําสัง่ให้ยกเลิกการคุ้มครอง
ชัว่คราวของศาลปกครองชัน้ต้นพร้อมระบวุ่า กระทรวงสาธารณสขุดําเนินงานถกูต้องตาม
ขัน้ตอน ยึดประโยชน์ปกป้องคุ้ มครองสุขภาพประชากรเป็นสําคัญ และเป็นสิ่งท่ี
ผู้ประกอบการธุรกิจยาสบูถือปฏิบตัิได้ (คําสัง่ท่ี 269/2557 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม2557) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบันีมี้ข้อกําหนด 11 ข้อ และมีผลบงัคบัใช้ทนัที ตัง้แต่
วันท่ีศาลปกครองสั่ง ดังนัน้ ผู้ ผลิตหรือผู้ นําเข้าบุหร่ีซิกาแรตทุกราย ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายดงันี ้(ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ 2558) 

1. ต้องจัดพิมพ์ฉลากรูปภาพข้อความคําเตือนท่ีซอง หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกา
แรตท่ีจะจําหน่ายในราชอาณาจักรไทย ให้มีขนาดร้อยละ 85 ของด้านท่ีมีพืน้ท่ีมากท่ีสุด
อย่างน้อย 2 ด้าน โดยกําหนดให้บุหร่ีซิกาแรตท่ีบรรจุอยู่ในกล่อง หรือกระดาษหุ้มห่อซอง 



186 
 

หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) ต้องแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคําเตือน 
จํานวน 10 แบบต่อ 1 คาร์ตนั (Carton) โดยจดัพิมพ์ 10 แบบคละกนัในอตัรา 1 แบบต่อ 
5,000 ซองหรือภาชนะบรรจบุหุร่ีซิกาแรต รวมทัง้พิมพ์ช่องทางติดตอ่ เพ่ือการเลิกยาสบูคือ
หมายเลขโทรศพัท์ 1600 

2. เง่ือนเวลาต่างๆ ตามประกาศฯ กล่าวคือ การผ่อนผันให้ผู้ผลิตหรือนําเข้ามา
ก่อนประกาศมีผลใช้เป็นเวลา 90 วนั ตามข้อ 9 และ 180 วนัสําหรับผู้ นําเข้าหลงัประกาศมี
ผลใช้ ตามข้อ 11 ซึง่เป็นประโยชน์แก่ผู้ผลติและนําเข้าบหุร่ีซิกาแรตได้ลว่งเลยไปแล้ว จึงไม่
สามารถนํากลบัมาใช้เพ่ือประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้อีก 

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรกของโลกท่ีพิมพ์ภาพส่ีสีพร้อมคําเตือนสขุภาพบน
หีบห่อผลิตภณัฑ์ยา สบูตัง้แต่วนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 หลงัจากนัน้ ประเทศบราซิล
เป็นประเทศท่ีสองของโลกท่ีพิมพ์ภาพส่ีสีและคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในเดือน
กมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2545 ในขณะท่ีประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศท่ีสามของโลกท่ีพิมพ์ภาพสี
พร้อมคําเตือนสขุภาพบนซองบหุร่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2546 สว่นประเทศไทยมี
ความพยายามมาโดยตลอดในการท่ีจะพิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบนับตัง้แต่ ประเทศแคนาดาพิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพ แต่การผลักดันให้เกิด
นโยบายและการดําเนินการดงักลา่วได้รับ แรงตอ่ต้านจากอตุสาหกรรมยาสบูมาโดยตลอด 
จนกระทัง่วนัท่ี 25 มีนาคม ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยจึงเป็นประเทศท่ีส่ีของโลกในการ
พิมพ์ภาพสีคําเตือนสขุภาพบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู (หทยั ชิตานนท์,2554; ประกิต วาที
สาธกกิจ 2551) 

งานวจิัยบ่งชีป้ระสิทธิผลของภาพคาํเตือน 
 ผลการวิจัยคําเตือนและภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบุหร่ี โดยคณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล โดยทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคมุยาสบู (ศจย.) และสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) พบว่า 
60.6% ของกลุ่มผู้สบูบหุร่ี ผู้ ท่ีเคยสบูบหุร่ี และผู้ ไม่เคยสบูบหุร่ี ยอมรับว่าคําเตือนบนซอง
บหุร่ีกระตุ้นให้ทราบถึงอนัตรายจากการสบูบหุร่ี (Silpasuwan P et al, 2005) หลงัจากท่ีมี
การพิมพ์ภาพสีคําเตือนสขุภาพบนซองบหุร่ีในประเทศไทย ทีมวิจยัพบว่า ความตัง้ใจท่ีจะ
เลิกสบูบหุร่ีเม่ือเห็นภาพคําเตือนสขุภาพเพิ่มขึน้จาก 44.6% เป็น 58.2% และพบว่าผู้ ท่ีเลิก
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สบูบหุร่ีได้ระยะหนึ่งแล้วกลบัไปสบูใหม่มีจํานวนลดลงจาก 20% เป็น 5.9% (Sujirarat D 
et al, 2011; นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ ได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงฯ ว่าด้วยหลกั เกณฑ์เพิ่มขนาดภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบหุร่ีจาก 55% เป็น 
85% และประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี 5 เมษายน 2556 ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ใน
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2556 มีผลให้อตุสาหกรรมยาสบูข้ามชาติย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้
ยกเลิกประกาศกระทรวงฯ และคุ้มครองชั่วคราว ต่อมาในวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 
กระทรวงสาธารณสขุได้รับหนงัสือจากศาลปกครองสงูสดุลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 มี
คําสั่งให้ยกเลิกการ คุ้ มครองชั่วคราวของศาลปกครองชัน้ต้น และระบุว่ากระทรวง
สาธารณสุขดําเนินงานถูกต้อง โดยยึดประโยชน์ ปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนเป็น
สําคญั 

ความพยายามเหล่านีส้่งผลให้ไทยเป็นประเทศในเอเชียท่ีได้รับการยอมรับจาก
องค์การอนามยัโลก (World Health Organization) ว่าเป็นประเทศท่ีมีพฒันาการในการ
ต่อสู้กับการเพิ่มขึน้ของการบริโภคยาสูบมากท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก แต่ระยะหลงับริษัท
ยาสบูพยายามใช้กลยทุธ์ใหม่ทางการตลาดและโฆษณาแฝง โดยเฉพาะกบักลุม่ผู้หญิง  วยั
ทํางานและวยัรุ่น  
 
6. ทศิทางภาพคาํเตือนในอนาคต : บุหร่ีซองเรียบง่าย ปราศจากสีสัน 

ทีมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก
ศนูย์วิจยัและจดัการ ความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) พบว่าการขยายภาพคําเตือน
สขุภาพเป็น 85% ทําให้กลุ่มผู้ ไม่สบูบุหร่ีมีความมัน่ใจในการไม่สบูบุหร่ีเพิ่มขึน้มากกว่า
ภาพคําเตือน 55% (พิมพ์พรรณ ศิลปะสวุรรณและคณะ 2559) ซึง่สอดคล้องและสนบัสนนุ
ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ  

ในขณะท่ีภาพส่ีสีคําเตือนสขุภาพบนซองบหุร่ีของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง
เป็นรอบท่ีสามเม่ือต้นปี พ.ศ. 2554 นายแพทย์ หทยั ชิตานนท์ ประธานสถาบนัส่งเสริม
สขุภาพไทยพยายามผลกัดนันโยบายซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั(plain packaging 
and standardized) มาโดยตลอด โดยครัง้แรกเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 หลงัจากนัน้ มีการประชมุร่างประกาศกฎกระทรวง
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สาธารณสขุเก่ียวกบัซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั 3 ครัง้ ในเดือนสิงหาคมและตลุาคม 
พ.ศ. 2552 และวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2553 นายแพทย์หทยั ชิตานนท์ได้เข้าพบรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือมอบหนังสือเสนอเร่ืองนโยบายซองบุหร่ีแบบเรียบและ
ปราศสีสัน ต่อมามีการประชุมของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาต ิ
(คบยช.) เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2554 แตไ่ม่มีการบรรจเุร่ืองซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั
เข้าระเบียบวาระ (หทยั ชิตานนท์ 2554; นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2554) 

หลงัจากท่ีรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียประกาศบังคบัใช้กฎหมายซองบุหร่ี
แบบเรียบและปราศสีสนัเป็นประเทศแรกของโลกมาตัง้แตเ่ดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็น
ต้นมา มีงานวิจัยเก่ียวกับผลของซองบุหร่ีแบบเรียบและปราศสีสนัพบว่า ซองบุหร่ีแบบ
เรียบและปราศสีสนัลด ความดงึดดูใจ (Stead M et al, 2013; Hammond D et al,  2004; 
Gallopel-Morvan K Gallopel-Morvan Ket al, 2014) และผลเชิงลบท่ีเพิ่มขึน้ของซองบหุร่ี
แบบเรียบและปราศสีสนั (Dunlop SM et al 2014) ซึง่มีการเปล่ียนแปลงในกลุม่วยัหนุ่ม
สาวมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ และสิ่งท่ีสําคญัคือ ประสิทธิผลของภาพคําเตือนสขุภาพ พบว่ามีผล
ในทางบวกเพิ่มขึน้ (Wakefield M, 2015) คือ การมองเห็นภาพคําเตือนท่ีชดัเจนมากขึน้ มี
แรงจงูใจท่ีจะเลกิสบูบหุร่ี และพฤตกิรรมการตอบสนองท่ีจะหลีกเล่ียง 

ทีมวิจยัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่าภาพสีคําเตือน
สขุภาพบนซองบุหร่ีแบบเรียบและปราศสีสนัจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึน้ และภาพสีคํา
เตือนสขุภาพบนซองบุหร่ีแบบเรียบและปราศสีสนัท่ีมีพืน้สีซองบุหร่ีเป็นสีดํา นํา้ตาล หรือ
ขาว เป็นการส่ือสารทางสขุภาพท่ีก่อให้เกิดความเกรงกลวัมากท่ีสดุในกลุ่มวยัรุ่น (พิมพ์
พรรณ ศลิปะสวุรรณและคณะ 2556; Auemaneekul  et al, 2015) 

งานวิจยัชิน้นีบ้ง่ชีว้่า ภาพสีคําเตือนสขุภาพบนซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั 
ส่ือสารให้เกิดความกลวัพิษภยัของการสบูบหุร่ีอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และมีความหมาย
ต่อกลุ่มวยัรุ่น ดงันัน้ ประเทศไทยควรดําเนินการผลกัดนันโยบายซองบุหร่ีแบบเรียบและ
ปราศสีสนัอย่างเร่งดว่นเพ่ือปกป้องสขุภาพของเยาวชนไทยจากอตุสาหกรรมยาสบู ซึง่ในปี
นี ้(พ.ศ. 2560) มีหลายประเทศท่ีดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศ
สีสนัไปแล้ว   

1. ประเทศฝร่ังเศส ซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนัปรากฏในท้องตลาดตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
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อย่างมีนยัสําคั
ไทยควรจะส่ือ
ย ซึ่งเป็นการใ
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เรียบและปรา
 เป็นต้นไป 
ยบและปราศสี
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บเรียบและปรา
และปราศสีสัน
นไป 
มาโดยตลอดใน
ประเทศแคนา
าเนินการดัง
าเตือนบนซอ
เลิกสูบทันที แ
ญั (Silpasuw
สารถึงประโย
ให้ความรู้เชิงบ
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แต่ทําให้เกิดก
an P, et al.
ชน์ของการเลิ
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นท้องตลาดตัง้
ภาคม 2562 บ

นท้องตลาดตัง้

พ์ภาพสีคําเตื
สีคําเตือนสขุภ
แรงต่อต้านจ
ามารถทําให้ผู้
การเปล่ียนแป
, 2008) ภาพ
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บทที่ 6 
 

นโยบายสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ี 
 

โดย นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. การคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควนับหุร่ีมือสอง 
2. แนวทางเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองประชาชนจากการได้รับ

ควนับหุร่ีมือสอง 
3. สถานท่ีห้ามสบูบหุร่ี 100 เปอร์เซ็นต์ 
4. งานวิจยัเก่ียวกบัสถานท่ีปลอดบหุร่ี 

 
ตามกรอบกรอบอนุสญัญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและข้อชีแ้นะ 

(World Health Organization. WHO Framework Convention on Tobacco Control: 
Guidelines for implementation Article 5.3; Article 8; Article 11; Article 13. WHO 
Document Production Services, Geneva, Switzerland; 2009)  เสนอให้มีการให้
การศึกษา การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตสํานึกของสาธารณชน โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารทกุชนิดท่ีมีความเหมาะสม 

ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการต่างๆ ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมจิตสํานึกของ
ประชาชนและให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงต่อสขุภาพจากการบริโภค
ยาสูบและการสูดดมควันยาสูบรวมทัง้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเลิกใช้ยาสูบ (ข้อ 12 
แห่งกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ และแนวทางในการดําเนินงานตามข้อ 8 
แห่งกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบู เร่ืองการคุ้มครองประชาชนจากการได้รับ
ควนับหุร่ี (Guideline for implementation of Article 8 of WHO FCTC: Protection from 
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exposure of tobacco smoke) ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกในสมยัประชมุ
สมชัชาภาคีกรอบอนสุญัญาฯ  ครัง้ท่ี 2 (the Conference of the Parties II) ณ ศนูย์
ประชุมสหประชาชาติ ประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 30 มิถนุายน ถึงวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 

แนวทางในการดําเนินงานตามข้อ 8 นี ้จดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ  
(1) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกได้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในกรอบ

อนุสญัญาฯ ว่าด้วยการควบคมุยาสบูฯ เก่ียวกับการคุ้มครองประชาชนจากอันตรายของ
ควนับหุร่ีมือสอง และ 

(2) กําหนดสาระหลกัท่ีจําเป็นในการออกกฎหมายคุ้มครองสขุภาพจากควนับหุร่ี
มือสอง  

การคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควนับุหร่ีมือสอง(Second-hand tobacco 
smoke หรือใช้อกัษรย่อว่า SHS) หมายถึง “ควนัท่ีเกิดจากการเผาไหม้ท่ีปลายบหุร่ีหรือ
ยาสบูชนิดอ่ืนๆ ซึง่มกัเกิดร่วมกบัควนัท่ีถกูพน่ออกมาจากผู้สบู” 

การคุ้มครองพืน้ท่ีหรือสถานท่ีสาธารณะ (Public places) ประเทศสมาชิกควร
ออกกฎหมายให้ครอบคลมุ กว้างขวางท่ีสดุท่ีจะทําได้ โดยควรจะครอบคลมุสถานท่ีทกุแห่ง 
ท่ีสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ หรือสถานท่ีใช้ร่วมกนั ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของหรือใครจะมี
สิทธิใช้ก็ตามภายในอาคาร (Indoor or enclosed) หมายถึง พืน้ท่ีใดๆ ท่ีมีหลงัคาปกคลมุ
หรือมีผนงัอย่างน้อย 1 ด้าน โดยไม่คํานึงถึงวสัดท่ีุใช้มงุหลงัคา หรือวสัดสุร้างผนงัและไม่
วา่อาคารนัน้จะเป็นอาคารถาวรหรือชัว่คราว 

กรอบอนุสัญญาฯ  ยังเสนอว่า ภาคีควรให้ความสําคัญกับสถานประกอบการ
สําหรับบุคคลบางกลุ่ม เช่น เรือนจํา สถานรักษาพยาบาลทางจิต ยานพาหนะสาธารณะ 
(Public transport) หมายถึง ยานพาหนะทกุชนิดท่ีใช้ในการรับสง่บคุคลในภาคขนสง่ทัว่ไป 
รวมถึงรถรับจ้างสว่นบคุคล หรือแท็กซ่ีด้วย 

ขอบเขตของกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
สถานประกอบการ (Workplace) หมายถึง สถานท่ีใดๆ ท่ีบคุคลใช้ทํางานหรือถกู

วา่จ้างให้ทํางาน ควรรวมถึงสถานท่ีทกุแหง่ท่ีมีคนทํางาน ไม่ว่าจะได้รับคา่จ้างหรือไม่ก็ตาม 
คํานิยามควรรวมถึงสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีคนงานใช้ระหว่างทํางานด้วย อาทิ ระเบียง ลิฟต์ บนัได 
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สถานท่ีรับประทานอาหาร ร้านอาหาร ห้องนํา้ ยานพาหนะท่ีใช้ในการทํางาน หรือภายนอก
อาคาร (อาทิ เช่น ชายคา) 

กรอบอนสุญัญาฯ มาตรา 8 เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองสขุภาพจากการได้รับควนับหุร่ีในสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ (1)ภายในอาคารและสถาน
ประกอบการ (2) อาคารสถานท่ีสาธารณะ (3) ยานพาหนะสาธารณะ และ (4) สถานท่ีอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

การจดัให้มีการคุ้มครองสขุภาพจากการได้รับควนับุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ ดงักล่าว
ข้างต้น ต้องดําเนินการโดยทัว่ถึงภายใน 5 ปี นับจากท่ีภาคีสมาชิกให้สตัยาบนัต่อกรอบ
อนุสญัญาฯ  การปกป้องคุ้มครองประชาชนต้องมีในสถานประกอบการทุกแห่ง ภายใน
อาคารสาธารณะ รวมทัง้ยานพาหนะท่ีใช้ในการทํางาน เช่น รถแท็กซ่ี รถพยาบาลรถยนต์
ขนสง่หรือรถสง่สนิค้า และสถานท่ีอ่ืนๆ ด้วย  หากเหมาะสม การแจ้งข่าวและการมีสว่นร่วม
ของสาธารณชนเพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการรณรงค์
ให้ความรู้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ประชาชนและผู้ กําหนดนโยบายเกิดความตระหนกัถึงความ
เส่ียงในการได้รับควนับหุร่ีมือสอง 

เนือ้หาสําคญัของการให้ความรู้ควรเน้นอนัตรายท่ีเกิดขึน้จากการได้รับควนับุหร่ี
มือสอง และประเด็นท่ีว่าการกําจัดควนับุหร่ีในอาคารเป็นวิธีเดียวท่ีได้รับการพิสจูน์ทาง
วิทยาศาสตร์วา่จะปกป้องประชาชนจากการได้รับควนับหุร่ี รวมทัง้สิทธิของประชาชนทัว่ไป
และพนกังานท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย 

นอกจากนีค้วรทําความเข้าใจ ให้ความรู้กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย อาทิ เจ้าของธุรกิจ ผู้ รับผิดชอบอาคาร เพ่ือให้เกิดแรงสนับสนุนให้การออก
กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

การบงัคบัใช้กฎหมาย 
กฎหมายคุ้มครองสขุภาพจากควนับุหร่ีมือสองควรกําหนดความรับผิดชอบของ

เจ้าของสถานท่ี ผู้ประกอบการ หรือผู้ ทําหน้าท่ีดแูลสถานท่ี และระบหุน้าท่ีและการปฏิบตัิ
อยา่งชดัเจน ดงันี ้

1. จัดให้มีเคร่ืองหมาย “ห้ามสบูบุหร่ี” บริเวณทางเข้า หรือสถานท่ีอ่ืนๆ อย่าง
ชดัเจน เคร่ืองหมายดงักล่าวควรกําหนดโดยหน่วยงานสาธารณสขุหรือองค์การอ่ืนของรัฐ 



193 
 

และอาจระบหุมายเลขโทรศพัท์ หรือช่องทางสําหรับประชาชนท่ีจะร้องเรียน หากมีกรณีไม่
ปฏิบตัติามกฎหมาย 

2. ต้องขจดัอปุกรณ์ท่ีใช้เข่ีย/ดบับหุร่ี ออกจากบริเวณพืน้ท่ี ท่ีกฎหมายกําหนดออก
ให้หมด 

3. หน้าท่ีในการห้ามปรามผู้ ท่ีจะสูบบุหร่ีในสถานท่ีท่ีตนรับผิดชอบ เช่น การขอ
ความร่วมมือไม่สบูบุหร่ี การขอให้ไปสบูนอกสถานท่ีหรือสถานท่ีสบูท่ีจัดไว้ ตลอดจนการ
แจ้งพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจบงัคบัใช้กฎหมาย หากยงัมีการฝ่าฝืนโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
จะสนบัสนนุให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย 

- กฎหมายควรระบุหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบงัคบั
ใช้ และควรมีระบบติดตามควบคุมกํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
ลงโทษ 

- การตดิตาม ควบคมุ สอดสอ่งการปฏิบตัติามกฎหมาย ควรใช้กลไกหรือวิธีการ
ท่ีมีอยูแ่ล้วในการตรวจสถานประกอบการ โดยอาจมีการสุม่ตรวจโดยท่ีไม่แจ้งลว่งหน้าและ
ตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียน 

- การตรวจตราการบงัคบัใช้กฎหมาย อาจไม่จําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีจํานวน
มาก ควรใช้เจ้าหน้าท่ีตามโครงสร้างท่ีมีอยู่ อนึ่ง จากประสบการณ์ในหลายประเทศ พบว่า 
กฎหมายห้ามสบูบุหร่ีมกัจะได้รับการปฏิบตัิไปในตวั ตวัอย่างเช่น หากมีป้ายห้ามสบูบหุร่ี
ในอาคาร ก็จะไม่มีใครสบูบหุร่ีไปเอง นัน่คือ การควบคมุดแูลบงัคบัใช้โดยประชาชน 

- การลงโทษผู้กระทําผิดอาจมีความจําเป็นน้อย หากมีการวางแผนในการออก
กฎหมายเป็นอย่างดีและให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ ประกอบการและเจ้าของสถานท่ี
สาธารณะอยา่งทัว่ถึง 

- การจัดสรรงบประมาณสําหรับการให้ความรู้กับภาคธุรกิจ การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ี การประสานงานในการตรวจสอบ รวมถึงค่าลว่งเวลาสําหรับพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบตังิานนอกเวลา การขบัเคล่ือนสงัคมและการให้สงัคมมีสว่นร่วม 

- การทําให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามกํากบัและรายงานการฝ่า
ฝืนกฎหมายจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวงัและการบงัคบัใช้กฎหมายเพิ่มขึน้ 
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อีกทัง้ยงัช่วยลดทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ในการกํากบัติดตาม ดงันัน้ กฎหมายปลอดบหุร่ีควร
ระบดุ้วยวา่ สาธารณชนสามารถร้องเรียนได้  

- การตัง้ผู้ รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรเอกชนให้ทําหน้าท่ีควบคุม
กํากบัการปฏิบตัติามกฎหมาย ควรจดัให้มีเบอร์โทรศพัท์ (โดยผู้ โทรไม่ต้องจ่ายคา่โทรศพัท์) 
หรือมีระบบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนให้ประชาชนร้องเรียนกรณีมีผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย และติดตาม
กํากบัและประเมินผลมาตรการตา่งๆ 

- การติดตามกํากับและประเมินผลมาตรการต่างๆ มีความสําคัญเน่ืองจาก
ข้อมูลท่ีได้สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความสําเร็จท่ีเกิดขึน้  ซึ่งจะเป็นแบบอย่างต่อ
ประเทศอ่ืน รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนนุภาคการเมืองและประชาชนในการออก
กฎหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

แนวทางการดําเนินการคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหร่ี ได้เสนอแนะ 
แบง่ออกเป็น ตวัชีว้ดัด้านกระบวนการและด้านผลลพัธ์ ดงันี ้

ตวัชีว้ดัด้านกระบวนการ 
ความรู้ ทศันคติและการสนบัสนนุตอ่นโยบายปลอดบหุร่ีของกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

รวมทัง้กลุม่เป้าหมายเฉพาะ เช่น พนกังานท่ีทํางานในสถานบนัเทิง 
การบงัคบัใช้กฎหมายและระดบัการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ตวัชีว้ดัด้านผลลพัธ์ 
การลดการได้รับควนับุหร่ีมือสองของผู้ ทํางานในสถานประกอบการและสถานท่ี

สาธารณะ 
การลดปริมาณควันบุหร่ีในอากาศในสถานประกอบการและสถานท่ีสาธารณะ 

โดยเฉพาะในภตัตาคาร 
การลดปริมาณการเจ็บป่วยและการตายอนัเน่ืองจากการได้รับควนับหุร่ีมือสอง 
การลดการได้รับควนับหุร่ีมือสองในบ้าน 
การลดอตัราการสบูบหุร่ีและการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี 
 

2. แนวทางเพ่ือการดาํเนินงานคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหร่ีมือสอง 
การคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหร่ีมือสองตามมาตรา 8 แห่งกรอบ

อนสุญัญาฯ  
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สถานท่ีสาธารณะ หมายถึง ท่ีท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีของ
ราชการ หรือของเอกชน ซึ่งรวมถึงท่ีทํางานภายในและภายนอกอาคารยานสาธารณะ 
สถานท่ีสาธารณะทัง้ในและนอกอาคาร 

ควนับหุร่ีมือสอง คือ ควนับหุร่ีท่ีลอยจากปลายมวนบหุร่ี ระหว่างการสบู และควนั
บหุร่ีท่ีผู้สบูบหุร่ีหายใจออกมา 

ปลอดควนับุหร่ี 100% หมายถึง การท่ีไม่มีควนับุหร่ี 100% รวมถึงการไม่มีกลิ่น 
หรือตรวจวดัไม่พบวา่ มีสารเคมีท่ีมีในควนับหุร่ี 

พันธกรณี ประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาฯ ต้องดําเนินการให้มี การคุ้ มครอง
ประชาชน จากการได้รับควนับหุร่ีมือสอง 100% ภายใน เวลา 5 ปี นบัแตว่นัท่ีลงสตัยาบนั 

ระดับที่จะยอมรับได้ 
สถานท่ีสาธารณะต้องปลอดบุหร่ี 100% ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการใช้เคร่ือง

ระบายอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ หรือการจดัท่ีสบูบหุร่ีอย่างเป็นสดัส่วน พืน้ท่ีท่ีจะต้องให้
การคุ้มครองสขุภาพ สถานท่ีสาธารณะท่ีกฎหมายกําหนด 

การมีสว่นร่วมของประชาชนมีความสําคญัในการท่ีจะทําให้การบงัคบัใช้กฎหมาย
มีประสทิธิภาพ สิง่ท่ีจะต้องดําเนินการ คือ 

1. สร้างความตระหนักถึงอันตรายของควันบุหร่ีมือสองแก่ ประชาชน และผู้
กําหนดนโยบายอย่างต่อเน่ือง โดยการดําเนินการ ร่วมกนัของหน่วยงานราชการกบัองค์กร
ภาคประชาชน 

2. ทําความเข้าใจถึงรายละเอียดของกฎหมาย ทัง้เจ้าของสถานท่ี เจ้าของกิจการ 
ส่ือมวลชน กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายนี ้

3. ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถึงสิทธิของประชาชนทัว่ไป และพนกังานท่ีจะได้รับการ
คุ้มครองด้านสขุภาพ จากควนับุหร่ีมือสองในท่ีสาธารณะและท่ีทํางาน ข้อมลูวิจยัท่ีพบว่า 
สถานท่ีปลอดบหุร่ีสง่ผลดีตอ่ทัง้สขุภาพและธุรกิจ 

4. ภายหลังจากท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช้ ควรจะมีการรณรงค์ให้ความรู้ ถึง
รายละเอียดข้อกําหนดของกฎหมายให้แก่ เจ้าของกิจการ เจ้าของสถานท่ีสาธารณะท่ี
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนสญัลกัษณ์ป้าย หรือสติ๊กเกอร์ห้ามสูบ
บหุร่ี เพ่ือให้เจ้าของสถานท่ีสาธารณะนําไปติดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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5. การดําเนินการในข้อ 4 จะทําให้การบงัคบัใช้กฎหมายได้ รับความร่วมมือและมี
การปฏิบตัติามกฎหมายด้วยความสมคัรใจ 

 
การบังคับใช้กฎหมาย 
การบงัคบัใช้กฎหมายควรเน้นท่ีการทําความเข้าใจและการตรวจตราให้เจ้าของ

กิจการ เจ้าของสถานท่ีสาธารณะ ผู้จัดการ หรือผู้ รับผิดชอบสถานท่ี สาธารณะท่ีจะต้อง
ดําเนินการตามกฎหมาย 

ความรับผิดชอบของเจ้าของสถานท่ี 
1. ต้องติดเคร่ืองหมายท่ีทางเข้าสถานท่ีสาธารณะ และตําแหน่งท่ีอ่ืนท่ีส่ือว่าห้าม

สบูบุหร่ีและ เคร่ืองหมายนีค้วรกําหนดโดยหน่วยงาน ราชการท่ีรับผิดชอบ และอาจระบุ
หมายเลขโทรศพัท์ สําหรับประชาชนท่ีจะร้องเรียนกรณีท่ีมีการไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย 

2. ต้องขจดัท่ีเข่ียบหุร่ีภายในบริเวณพืน้ท่ี ท่ีกฎหมายกําหนดออกทัง้หมด 
3. เจ้าของสถานท่ีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดแูลให้มีการปฏิบตัติามกฎหมาย 
4.เจ้าของสถานท่ีมีหน้าท่ีท่ีจะห้ามปรามผู้ ท่ีจะสบูบุหร่ีในสถานท่ีท่ีตนรับผิดชอบ

อย่างเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่การขอความร่วมมือ ไม่ให้สูบ การขอให้ไปสูบนอกสถานท่ีหรือ
สถานท่ีท่ีจัดไว้ จนถึงการแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจ พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครอง
สขุภาพของผู้ไม่สบูบหุร่ี หรือศนูย์ร้องเรียนการเฝ้าระวงักฎหมาย หากยงัมีการฝ่าฝืน 

การเฝ้าระวงัการปฏิบตัติามกฎหมาย 
1. กําหนดขัน้ตอนการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าของสถานท่ี

สาธารณะ 
2. การดําเนินการควรใช้กลไก การตรวจตราสถานท่ีประกอบการและท่ีทํางานท่ีมี

อยู่แล้วในแต่ละท้องท่ี อาจจะกําหนดเป็นเง่ือนไขให้อยู่ในระบบการตรวจสถานท่ีเพ่ือต่อ
ใบอนุญาต ธุรกิจใบอนุญาต อนามัยสถานท่ี และใบอนุญาตความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการหรือท่ีทํางาน 

3. ควรกระจายอํานาจการตรวจตราให้แก่ฝ่ายปกครองท้องถ่ิน อนัจะเป็นการเพิ่ม
ทรัพยากรในการบงัคบัใช้กฎหมาย และเพิ่มระดบัความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ควรจะมีหน่วยงานระดับประเทศทําหน้าท่ีรับผิดชอบการประสานงานให้กฎหมายมีผล
บงัคบัใช้อยา่งทัว่ถึงทัง้ประเทศ 
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แผนการสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติามกฎหมาย 
1. มีการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะตรวจตราให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. การตรวจตรากฎหมาย ควรทําทัง้การตรวจตราอย่างเป็นทางการตามท่ีกําหนด

ไว้ลว่งหน้า การสุม่ตรวจ และการตรวจกรณีท่ีมีการร้องเรียน 
3. การตรวจเย่ียมแนะนําการปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นโอกาส ท่ีดีในการให้ความรู้ 

ความเข้าใจแก่เจ้าของสถานท่ีสาธารณะ เพราะสว่นใหญ่ผู้ ท่ีไม่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายเกิด
จากความไม่เข้าใจสิง่ท่ีจะต้องปฏิบตั ิ

4. การตรวจตราบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพไม่จําเป็นต้องจ้างผู้ตรวจตรา
จํานวนมาก ควรใช้บุคลากรจากโครงสร้างท่ีมีอยู่ตามท่ีระบุไว้ ในส่วนการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประสบการณ์พบว่า กฎหมายห้ามสบูบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ 
จะบงัคบัใช้กนัเอง โดยประชาชนในเวลาอนัรวดเร็ว (self enforcing) 

5. การลงโทษผู้กระทําผิดมีความจําเป็นน้อย ถ้าหากมีแผน การบงัคบัใช้กฎหมาย
เชิงรุกและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานท่ีสาธารณะ และประชาชนทัว่ไปอย่าง
ทัว่ถึง 

6. ควรจะมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการให้ความรู้แก่ เจ้าของสถานท่ี
สาธารณะการฝึกอบรมผู้บงัคบัใช้กฎหมาย การประสานงานการตรวจเย่ียมสถานท่ี รวมถึง
การให้คา่ลว่งเวลาแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจเย่ียมนอกเวลาราชการ 

กลยทุธ์การบงัคบัใช้กฎหมายได้แก่  
1. การวางแผนการบังคับใช้กฎหมายท่ีดีจะทําให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีสงูสดุ ง่ายแก่การนําไปปฏิบตัิ และลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบงัคบัใช้
กฎหมาย 

2. การติดตามตรวจตรามีความสําคญัท่ีสดุในช่วงเวลาท่ีกฎหมายเร่ิมมีผลบงัคบั
ใช้ โดยจะทําให้เกิดความต่ืนตวัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และง่ายต่อการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายในอนาคต 

3. ในช่วงเวลาระยะแรกของการท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ ควรจะใช้เป็นโอกาสใน
การให้ความรู้และตักเตือน (โดยอาจจะยังไม่มีการลงโทษ) ด้วยการให้ความรู้เจ้าของ
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สถานท่ีสาธารณะ ถึงความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบตัิภายใต้กฎหมายและประกาศ ให้รู้
ทัว่ถึงกนัวา่ หากพ้นระยะเวลาหนึง่จะมีการดําเนินการตามกฎหมายอยา่งจริงจงั 

4. เม่ือถึงช่วงเวลาบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการลงโทษอย่างจริงจัง ผู้ จงใจไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และทําการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นข่าว เพ่ือแสดงให้เห็นว่าทางราชการ
เอาจริงเอาจงักบักฎหมายนี ้การทําเช่นนีจ้ะเพิ่มการปฏิบตัิตามกฎหมายด้วยความสมคัร
ใจ และลดภาระในการเฝ้าระวงัตรวจตรากฎหมายในอนาคต 

5. การดําเนินการอย่างจริงจงักบัผู้ ท่ีท้าทาย ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง
การปฏิบตัิอย่างจริงจังกับผู้ ฝ่าฝืนโดยเฉพาะในช่วงแรกท่ีกฎหมายบงัคบัใช้จะทําให้การ
ปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นไปด้วยดี แต่หากไม่เข้มงวดจะนําไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายอย่าง
กว้างขวาง 

ความสําคญัของการมีสว่นร่วมของประชาชน 
ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายจะเพิ่มขึน้อย่างมาก 

รวมทัง้ลดทรัพยากรท่ีต้องใช้เพ่ือให้ได้มา ซึ่งการปฏิบตัิตามกฎหมาย หากทําให้ประชาชน 
ชุมชน มีส่วนร่วม โดยการให้ประชาชน ชุมชนรายงานหรือแจ้งผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายต่อ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ควรจะมีเบอร์โทรศพัท์ท่ีจะให้ประชาชนร้องเรียน กรณีท่ีมี
ผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย (โดยผู้ โทรไม่ต้องเสียคา่โทรศพัท์) 

การประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมายมีความสําคญั คือ 
1. จะเพิ่มการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง และประชาชนในการท่ีจะเพิ่มความ

เข้มงวดและการเพิ่มสถานท่ีสาธารณะท่ีจะห้ามสบูบหุร่ีตามของกฎหมาย 
2. เพ่ือเผยแพร่หลกัฐานประจักษ์ในพืน้ท่ีท่ีทาได้ดีสามารถนําไปเป็นแบบอย่าง

ของพืน้ท่ีอ่ืน การประเมินผลควรเน้นท่ีตวัชีว้ดั การได้รับควนับหุร่ีมือสองในท่ีทํางานและท่ี
สาธารณะ 

 
3. สถานที่ห้ามสูบบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นต์ 

จากการเปรียบเทียบผลการสํารวจการบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ระดบัโลก (Global 
Adult Tobacco Survey: GATS) พบว่าอตัราการได้รับควนับหุร่ีมือสองจากปี พ.ศ. 2552 
และ 2554 ในบ้านเพิ่มขึน้จากร้อยละ 33.2 เป็นร้อยละ 36.6 การได้รับควนับหุร่ีมือสองในท่ี
ทํางานเพิ่มขึน้จากร้อยละ 27.2 เป็นร้อยละ 30.0 การได้รับควนับหุร่ีในสถานท่ีสาธารณะ 
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เช่น สถานีขนสง่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 21.6 เป็นร้อยละ 25.5 สถานบนัเทิง เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
55.6 เป็น 68.4 (GATS, 2009 - 2011) นอกจากนีจ้ากการทบทวนสถานการณ์เก่ียวกบัการ
สมัผสัควนับหุร่ีมือสองในประเทศไทยพบว่าการสมัผสัควนับหุร่ีมือสองในปี พ.ศ. 2552 คน
ไทยสมัผสัควนับุหร่ีนอกบ้านถึงร้อยละ 65.6 คือตลาด/ตลาดนัดร้อยละ69.3 อาคารของ
สถานบนัเทิง 55.4 ร้านอาหารท่ีอยู่ในอาคารร้อยละ 34.3 โรงเรียนร้อยละ 33.4 อาคารของ
มหาวิทยาลยัร้อยละ 31.0 สถานีขนส่งสาธารณะร้อยละ 27.1 ภายในอาคารของสถานท่ี
ราชการร้อยละ 21.6 และภายในอาคารของสถานพยาบาลร้อยละ 4.9 ตามลําดบั (ประกิต 
วาทีสาธกกิจ, 2550) 

จากการสํารวจแสดงให้เห็นว่ายงัคงมีการสมัผสัควนับหุร่ีอยู่อย่างต่อเน่ือง แม้ว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีการดําเนินงานเพ่ือป้องกันการได้รับควันบุหร่ีอยู่อย่างกว้างขวาง 
อาทิมีการประกาศเพ่ิมพืน้ท่ีสาธารณะเป็นพืน้ท่ีปลอดบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นต์และมีการ
ประกาศนโยบายสถานท่ีปลอดบหุร่ี (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550) 

การกําหนดสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นต์ มี 5 กลุ่ม ดังนีท่ี้ต้องเป็นเขต
ปลอดบุหร่ี (ประกาศกระทรวงสาธารณสขุพ.ศ. 2550 เร่ืองสภาพและลกัษณะของเขต
ปลอดบหุร่ี) 

1. สถานบริการสาธารณสขุและสง่เสริมสขุภาพ 
2. สถานศกึษาท่ีต่ํากวา่ระดบัอดุมศกึษา 
3. สถานท่ีสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สถานท่ีออกกําลงักาย สถาน

กีฬา ร้านค้า สถานบริการและบันเทิง บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทัง้หมด
ภายในอาคาร สถานบริการทัว่ไป สถานท่ีทํางาน สถานท่ีสาธารณะทัว่ไป  

 4. ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท ได้แก่ ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะ
ให้บริการไม่วา่จะมีผู้ โดยสารหรือไม่ก็ตาม และสถานีขนสง่สาธารณะทกุประเภท และ 

 5. ศาสนสถาน และสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ ต่อไปนี ้จะมี
กลุม่พืน้ท่ีท่ีห้ามสบูบหุร่ี 3 กลุม่ใหญ่ คือ  

กลุ่ม 1. สถานที่ที่ ห้ามสูบทัง้หมด  ทุกพืน้ท่ีในอาคารหรือห้องทํางานส่วนตวั 
ห้ามสบูเต็มพืน้ท่ีไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งเดิมกลุ่มนีเ้คยอนญุาตให้สบูในอาคารบริเวณพืน้ท่ีท่ีจดั
ไว้หรือพืน้ท่ีสว่นตวัได้ ประกอบด้วย 
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    1) อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้ สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานท่ีสอน
ภาษาสอนดนตรี - ขบัร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกนัตวั และ
อ่ืนๆ 

    2) ธนาคาร สถาบนัการเงิน 
    3) ศาสนสถาน 
    4) สถานท่ีออกกําลงักายกลางแจ้งหรือสนามกีฬา 
    5) โรงพยาบาล หรือสถานรักษาพยาบาลทัง้คนและสตัว์ ท่ีรับผู้ ป่วยหรือสตัว์ไว้

ค้างคืน 
กลุ่มที่ 2 ห้ามสูบภายในอาคารและส่ิงก่อสร้าง ได้แก่ 
    1) สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    2) สถานท่ีให้บริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ หรือแก๊สเชือ้เพลงิ 
    3) มหาวิทยาลยั สถานศกึษา สถาบนัการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัอดุมศกึษาขึน้ไป  
กลุ่มที่ 3 ห้ามสูบในอาคารและสิ่ งก่อสร้าง  แต่อนุญาตให้สูบในอาคารได้

เฉพาะพืน้ท่ีท่ีจดัไว้  สถานท่ีเดียวท่ียงัอนญุาตให้สบูบุหร่ีในอาคารและสิ่งปลกูสร้างได้ คือ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิเฉพาะส่วนนานาชาติเท่านัน้ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับท่ี 19 นี ้ได้ยกเลิกประกาศฉบับท่ี 17 และ 18 เดิม ซึ่งกําหนดช่ือหรือ
ประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ี สว่นท่ีมีการแก้ไข
บงัคบัเพิ่มในฉบบัท่ี 19 มีดงันี ้

ประการแรกได้แก่   
  1.ประเภทของยานพาหนะท่ีห้ามสบูบหุร่ี บงัคบัถึงยานพาหนะสาธารณะทกุชนิด 

ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้ โดยสารหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ รถแท็กซ่ี รถไฟ รถราง รถตู้
โดยสาร กระเช้าโดยสาร เรือโดยสาร เคร่ืองบิน ยานพาหนะโดยสารอ่ืนๆ ทัง้ประเภทประจํา
ทางและไม่ประจําทาง  

  2. ประเภทสถานีขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ท่ีพกัผู้ โดยสาร ป้ายรถเมล์ บริเวณท่ีใช้
รอก่อนหรือหลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท บริเวณอาคาร ชานชาลา 
และพืน้ท่ีภายใต้หลังคาของสถานีขนส่งผู้ โดยสารทางบกทัง้รถยนต์ รถไฟ และท่าเรือ
โดยสาร สว่นท่าอากาศยานภายในประเทศ บงัคบัเฉพาะบริเวณในอาคารและพืน้ท่ีภายใต้
หลงัคา  
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 3 สถานประกอบการ (Workplace) สถานท่ีท่ีบุคคลใช้ทํางานหรือถกูว่าจ้างให้
ทํางาน ควรรวมถึงสถานท่ีทกุแห่งท่ีมีคนทํางาน ไม่ว่าจะได้รับคา่จ้างหรือไม่ก็ตาม สถานท่ี
ท่ีใช้จดัประชมุ อบรม สมัมนาหรือสนัทนาการ บงัคบัทัง้อาคารคํานิยามควรรวมถึงสถานท่ี
อ่ืนๆ ท่ีคนงานใช้ระหว่างทํางานด้วย เช่นระเบียง ลิฟต์ บนัได สถานท่ีรับประทานอาหาร 
ร้านอาหาร ห้องนํา้ ยานพาหนะท่ีใช้ในการทํางาน หรือภายนอกอาคาร (เช่น ชายคา) 

ประการท่ี 2 สถานท่ีห้ามสบู 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 
    1)  สถานท่ีจดัแสดงศลิปวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์สถาน หรือหอศลิป์  
    2)  ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า สถานท่ีแสดงสนิค้าหรือนิทรรศการ  
    3)  ร้านตดัผม ร้านตดัเสือ้ สถานเสริมความงาม  
    4)  สถานท่ีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ตู้ เกมส์ ตู้คาราโอเกะ  
    5)  อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้ สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานท่ีสอน

ภาษาสอนดนตรี - ขบัร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกนัตวั และ
อ่ืนๆ  

    6)  ธนาคาร สถาบนัการเงิน  
    7)  ศาสนสถาน หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่างๆ ใน

ส่วนอ่ืนทัง้หมด นอกเหนือจากบริเวณท่ีประกอบศาสนกิจ     8)  สถานท่ีออกกําลงักาย
กลางแจ้ง หรือสนามกีฬา  

    9)  โรงพยาบาล หรือสถานรักษาพยาบาลทัง้คนและสตัว์ ประเภทท่ีรับผู้ ป่วย
หรือสตัว์ไว้ค้างคืน  

    10) สวนสาธารณะ สวนสตัว์ สวนพฤกษศาสตร์ โดยอนญุาตให้จดัเขตสบูบหุร่ี
ได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นอาคารหรือสิ่งปลกูสร้าง ท่ีอยู่ในอุทยานประวตัิศาสตร์ โบราณสถาน 
อทุยานหรือวนอทุยานแหง่ชาต ิ

ประการท่ี 3 สถานท่ีท่ีอนุโลมให้จัดเขตสูบบุหร่ีนอกอาคารและสิ่งก่อสร้างได้ 
ได้แก่ สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิงหรือ
แก๊สเชือ้เพลงิ มหาวิทยาลยั สถานศกึษา สถาบนัการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัอดุมศกึษาขึน้ไป 

ประการท่ี 4 สถานท่ีห้ามสูบเป็นบางส่วน ได้แก่ สถานท่ีจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีระบบปรับอากาศ ห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบริเวณท่ีมีการขาย และโต๊ะ
รับประทานอาหาร 
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ประการท่ี 5 สถานท่ีดังต่อไปนี ้  ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท สถานท่ีพักตากอากาศ 
ห้องเช่า หอพกั คอร์ท อพาร์ทเมนต์ หรือสถานท่ีท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกนั และอาคาร
ชุดหรือคอนโดมิเนียม ให้สบูได้เฉพาะห้องส่วนตวัเท่านัน้ และประการสดุท้าย สถานท่ีท่ี
อนุญาตให้จัดสถานท่ีสูบบุหร่ีภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาต ิ

การกําหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้
ไม่สบูบหุร่ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดช่ือหรือ
ประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ี และกําหนดสว่น
หนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดของสถานท่ีสาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสบูบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี  
ซึง่โรงแรมทกุขนาด รีสอร์ท หรือ สถานท่ีพกัตากอากาศ ห้องเช่า หอพกั อพาร์ทเมนต์ คอร์ด 
อาคารชดุ หรือคอนโดมิเนียม หรือสถานท่ี ท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกนั ได้ถกูกําหนดให้
เป็นสถานท่ีสาธารณะ ในหมวด สถานท่ีสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนั ผู้ประกอบการและ
ผู้อาศยัจะต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ โดยจะต้องจดัสถานท่ีให้เป็นเขต
ปลอดบหุร่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ตวัอย่างสถานท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้อง ได้แก่ กรณีสถานท่ีปลอดบุหร่ี 100%  
เจ้าของหรือผู้ รับผิดชอบสถานท่ีจะต้องจดัให้เป็นปลอดบหุร่ีทัง้หมด โดยจะต้องมีการแสดง
เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีให้ถูกต้องในสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
รวมถึงจะต้องไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสบูบหุร่ีในสถานท่ีนัน้ๆ 
เช่น ท่ีเข่ียบหุร่ี ไฟแช็ค เป็นต้น ทัง้นี ้ร้านค้าหรือหน่วยงานทกุประเภทท่ีอยู่ในบริเวณอาคาร
ภายในสถานท่ีดงักลา่วทัง้หมด และร้านค้าของผู้ประกอบการท่ีมาเช่าสถานท่ีเพ่ือประกอบ
ธุรกิจ สามารถแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี ได้ภายในสถานท่ีดังกล่าว โดยท่ี
เคร่ืองหมายเขตปลอดบหุร่ี จะต้องอยูใ่นบริเวณท่ีเปิดเผยและเห็นได้อยา่งเดน่ชดั 
ตาราง สถานท่ีปลอดบหุร่ีและการจดัเขตสบูบหุร่ี 

สถานท่ี 
ปลอด
บหุร่ี

100% 

จดัเขต
สบูบหุร่ี
ได้ 

สถานท่ี 
ปลอด
บหุร่ี

100% 

จดัเขต 
สบูบหุร่ี 
ได้ 

  1.ทางเข้า-ออกของ
อาคารและป้อมยาม 

/ 
- 

 12.สขุา / 
- 
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สถานท่ี 
ปลอด
บหุร่ี

100% 

จดัเขต
สบูบหุร่ี
ได้ 

สถานท่ี 
ปลอด
บหุร่ี

100% 

จดัเขต 
สบูบหุร่ี 
ได้ 

  2.บริเวณโถงพกัคอย
ภายในอาคาร 

/ 
- 

 13.สถานท่ีให้บริการ
คาราโอเกะหรือสถาน
บนัเทิงอ่ืน 

/ 
- 

  3.บริเวณทางเดนิ
ทัง้หมดภายในอาคาร 

/ 
- 

 14.สถานท่ีจําหน่าย
อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีมี
ระบบปรับอากาศ 

/ 
- 

  4.ร้านขายยา/ร้าน
ขายของในสถานท่ี
ดงักลา่ว 

/ 

- 

 15.บริเวณท่ี
ให้บริการอาหารใน
สถานท่ีจําหน่าย
อาหารเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
ระบบปรับอากาศ    

/ 

- 

  5.สถานบริการนวด
แผนไทย/นวดแผน
โบราณ ในสถานท่ี
ดงักลา่ว 

/ 

- 

 16. คลินิก หรือห้อง
พยาบาล 

/ - 

  6.สถานบริการอบ
ความร้อน/ อบไอนํา้/
อบสมนุไพร 

/ - 
 17.สถานท่ีจดัประชมุ 
อบรมสมัมนา หรือ
สนัทนาการ 

/ 
- 

  7.สถานบริการ
สปา/ นวดเพ่ือความ
งาม 

/ - 
 18.ร้านตดัผม/สถาน
เสริมความงาม 

/ 
- 

  8.สถานท่ีออกกําลงั
กาย เลน่กีฬาในร่ม 

/ 
- 

 19.ร้านตดัเสือ้ผ้า / 
- 

  9.สระวา่ยนํา้ / 
- 

 20.ลานจอดรถใน
อาคาร 

/ 
- 
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สถานท่ี 
ปลอด
บหุร่ี

100% 

จดัเขต
สบูบหุร่ี
ได้ 

สถานท่ี 
ปลอด
บหุร่ี

100% 

จดัเขต 
สบูบหุร่ี 
ได้ 

 10.สถานท่ีจดัเลีย้ง
ทัง้ในร่ม-กลางแจ้ง 

/ 
- 

 21.ลานจอดรถนอก
อาคาร 

- / 

 11.โรงมหรสพ/ โรง
ละคร/ โรงภาพยนตร์ 
ภายในบริเวณ
ดงักลา่ว 

/ 

- 

 22.สถานท่ีสาธารณะ
อ่ืนๆ ท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกนั 

/ - 

ท่ีมา ราชกิจจานเุบกษาเลม่ 127 ตอนพิเศษ 40 ง 30 มีนาคม 2553  
 

4. งานวจิัยเก่ียวกับสถานที่ปลอดบุหร่ี 
4.1 สนามบนิปลอดบุหร่ี 
ผลงานวิจยัของศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค หรือ ซีดีซี (CDC) สหรัฐอเมริกา ท่ี

ระบุว่าได้ทําการศึกษาคุณภาพอากาศในท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ของสหรัฐ 
จํานวน 9 แหง่ จากทัง้หมด 29 แหง่ เม่ือปี 2555 พบว่า มีเพียง 4 แห่ง ท่ีปลอดบหุร่ี แตย่งัมี 
5 แห่ง ท่ีจดัห้องสบูบุหร่ีเฉพาะ คือ 1. Denver International 2. Hartsfield-Jackson 
Atlanta International 3. McCarran International in Las Vegas 4. Salt Lake City 
International และ 5. Washington Dulles International ซึง่แม้จะจดัโซนไว้ให้นกัสบูแล้วก็
ตาม แต่ผู้ โดยสารท่ีใช้บริการจากสนามบินทัง้ 5 แห่ง ประมาณ 110 ล้านคน ทัง้หมดล้วน
เส่ียงรับอนัตรายจากควนับหุร่ีทัง้สิน้เน่ืองจากเคร่ืองกรองอากาศไม่สามารถช่วยได้ เพราะ
ควนับหุร่ีเป็นไอระเหย 

ข้อมลูดงักลา่ว ยืนยนัได้จากท่ีคณะวิจยัของซีดีซีได้วดัอนภุาคของควนัท่ีถกูปลอ่ย
มาเป็นจํานวนมากจากบหุร่ีท่ีระดบั 2.5 ไมครอน (pm) พบว่ามีการกระจายไปทัว่บริเวณ 
ทัง้ภายในเขตท่ีอนญุาตให้สบูบหุร่ี หรือประมาณ 1 เมตร ถดัจากเขตอนญุาตให้สบู รวมไป
ถึงบริเวณท่ีนัง่หน้าประตขูึน้เคร่ือง และบริเวณตา่งๆ เน่ืองจากหากใครคนหนึ่งเดินผ่านควนั
บุหร่ี ก็จะติดเสือ้ผ้า ติดผม ซึ่งหากไปสมัผัสก็จะได้รับควันบุหร่ีมือสามอีก โดยควันบุหร่ี
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เหล่านีจ้ะมีอายุยืนยาวถึง 48 ชั่วโมง จึงจะจางหาย และย่ิงทําให้รู้ว่าไม่ว่าจะมีควนับุหร่ี
ปริมาณเทา่ใด ก็ยอ่มเป็นอนัตรายทัง้สิน้ 

ในปี 2553 ประเทศไทยมีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19 พ.ศ.
2553 เร่ืองกําหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่
สูบบุหร่ี โดยได้จัดแบ่งพืน้ท่ีห้ามสูบบุหร่ีต่างๆ ซึ่งท่าอากาศยานในประเทศจัดเป็นพืน้ท่ี
ปลอดบหุร่ีโดยเด็ดขาด ยกเว้นท่ีเดียวในประเทศไทยคือ สนามบินสวุรรณภมิูเฉพาะในสว่น
ต่างประเทศ อนญุาตให้นกัสบูเข้าไปสบูบุหร่ีในห้องท่ีจัดให้ แต่จากผลการวิจัยของสหรัฐ 
สมควรยกเลกิให้หมด  

ห้องสบูบหุร่ี (Smoking Room) ท่ีทางสนามบินนานาชาติในเมืองไทย สําหรับสบู
บุหร่ีในสนามบินนานาชาติทุกแห่งในไทย ซึ่งมี ทัง้สิน้รวม 12 แห่ง ผลวิจัยสํารวจสภาพ
อากาศในท่าอากาศยานในประเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ 
ดอนเมือง ภเูก็ต และเชียงใหม่ โดยเก็บตวัอยา่งในห้องพกัสบูบหุร่ี บริเวณใกล้ประตหู้องพกั
สบูบหุร่ี และบริเวณปลอดบหุร่ี 112 ตวัอย่าง พบว่า ในห้องพกัสบูบหุร่ีมีควนับหุร่ีมือ 2 ใน
ปริมาณ 773.4 ไมครอนสงูกว่าท่าอากาศยานในสหรัฐ ซึง่อยู่ในระดบั 188.7 ถึง 4 เท่าสว่น
บริเวณใกล้ประตูห้องพักสูบบุหร่ีมีควันบุหร่ีมือ 2 ในปริมาณ 54.6 ไมครอน สูงกว่าค่า
มาตรฐานท่ีประเทศไทยกําหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมครอน และบริเวณปลอดบุหร่ียังพบควัน
บหุร่ีมือ 2 ในปริมาณ 14.3 ไมครอน (นิภาพรรณ กงัสกลุนิต ิและ เนาวรัตน์ เจริญค้า 2556) 

งานวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่าควันบุหร่ีมือสองมี
เตม็สนามบิน สงูกวา่อเมริกา 4 เทา่ การสํารวจพบวา่นกัทอ่งเท่ียวหนนุสนามบินปลอดบหุร่ี 
แนะรัฐแก้ไขประกาศกระทรวง และบังคับใช้กฎหมายด่วนนักวิชาการคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เปิดเผย ผลสํารวจควนับหุร่ีมือสองในท่าอากาศยานนานาชาติ
ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 โดยได้ทําการศกึษาท่ีสนามบิน 4 แห่ง คือ สวุรรณภมิู ดอน
เมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ ได้เก็บตวัอย่าง 3 จุด คือ 1) ในห้องพักสูบบุหร่ี 2) ใกล้ประตู
ห้องพกัสบูบุหร่ี 3) บริเวณท่ีปลอดบุหร่ี แล้วทําการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน เพ่ือเป็นตวัชีว้ดัถึงปริมาณควนับุหร่ีมือสอง ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับสนามบินของ
สหรัฐอเมริกา พบว่า ในห้องพกัสบูบหุร่ีของประเทศไทยนัน้ ระดบัคา่เฉล่ียมีค่าสงูกว่าถึง 4 
เท่า หรือ ปริมาณ 773.4 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร ส่วนท่ีใกล้ประตหู้องพกัสบูบุหร่ีนัน้ 
ระดบัคา่เฉล่ียของประเทศไทยก็มีคา่สงูกวา่เช่นกนั 
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จากงานวิจัย ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อนโยบายปลอดบุหร่ีท่ีท่า
อากาศยานสวุรรณภูมิ จํานวน 200 คน ปี พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้สบูบุหร่ี
คร่ึงหนึ่ง โดย 58% ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีสูบบุหร่ีสนับสนุนให้สนามบินปลอดบุหร่ี 
และ 65.8% ตัง้ใจจะมาเท่ียวท่ีประเทศไทยอีกถึงแม้จะมีกฎหมายปลอดบุหร่ีท่ีสนามบิน 
แตก่ารรับรู้ของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติเก่ียวกบันโยบายสนามบินปลอดบหุร่ียงัไม่อยู่ในระดบั
ท่ีดีเท่าท่ีควร (Sirichotiratana et al., 2013) มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จะมีมาตรการให้ท่าอากาศยานนานาชาติ ยกเลิกการใช้ห้องพกัสบูบหุร่ีภายในอาคาร และ
กําหนดให้เป็นสนามบินปลอดบุหร่ี ซึ่งไม่เพียงแต่จะปกป้องสุขภาพของผู้ ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบตังิานประจําท่ีสนามบิน ในการลดความเสี่ยงจากการรับพิษภยัจากควนับหุร่ีมือสอง
และสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีมีอากาศสะอาดเท่านัน้ แต่ยังเป็นการยกระดับบรรทัดฐานทาง
สงัคมไม่ให้เยาวชนได้เห็นต้นแบบการสบูบหุร่ี และเป็นการกระตุ้นให้ผู้สบูบหุร่ีต้องการเลิก
บุหร่ีอีกด้วย สรุปได้ว่า ควนับุหร่ีมือสองเป็นสารอนัตรายท่ีทําให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
บหุร่ี ควนันีไ้ม่มีระดบัปลอดภยั จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องปกป้องสขุภาพของผู้ เดินทาง
ทกุชาตทิกุภาษา และผู้ปฏิบตังิานทกุคนในทา่อากาศยานนานาชาติทกุแห่งของประเทศ 

 
4.2 สถานประกอบการปลอดบุหร่ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการสูบบุหร่ีของพนักงานในสถาน

ประกอบการ ประมาณการตวัเลขความสญูเสียจากการท่ีสถานประกอบการแต่ละแห่งมี
พนกังาน 1 คนสบูบหุร่ีวนัละ 1 ซอง รายงานวิจยัระบวุา่ จะทําให้นายจ้างต้องเสียคา่ใช้จ่าย
บางอย่างเพิ่มขึน้ถึง 600 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี โดยค่าสูญเสียเหล่านัน้เกิดจาก (กอง
บรรณาธิการ นิตยสารหมอชาวบ้าน 2553)  

1) การขาดงานของพนักงาน เพราะโดยทั่วไปแล้วพนักงานท่ีสูบบุหร่ีมีแนวโน้ม
เจ็บป่วยและเข้าโรงพยาบาลมากกว่าพนักงานท่ีไม่สูบ และมีอัตราการลางานสูงกว่า
พนักงานท่ีไม่สูบบุหร่ีประมาณร้อยละ 25-30 นอกจากนีย้ังพบว่า พนักงานท่ีสูบบุหร่ี
มากกวา่วนัละ 15 มวน จะมีอตัราการลาป่วยเป็น 2 เทา่ของพนกังานทัว่ไป  

2) โอกาสในการเกิดอุบตัิเหต ุพนกังานท่ีสบูบหุร่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอุบตัิเหตจุาก
การทํางานได้มากกว่าพนกังานท่ีไม่สบูบหุร่ี อาจขาดสมาธิในการทํางานเพราะมือข้างหนึ่ง
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ต้องคอยคีบบหุร่ี หรือควนับหุร่ีอาจทําให้แสบตา จึงมีสว่นทําให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ โดยเฉพาะ
พนกังานท่ีต้องทํางานก่อสร้างปีนขึน้-ลงในท่ีสงู และพนกังานขบัรถ เป็นต้น  

3) เพิ่มโอกาสในการเกิดเพลิงไหม้ การทิง้ก้นบหุร่ี อาจเป็นต้นเหตใุห้เกิดเพลิงไหม้
สถานประกอบการโดยไม่เจตนา นํามาซึ่งความสูญเสียมหาศาล โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาพบวา่ การเกิดเพลงิไหม้ 1 ใน 5 ครัง้ ล้วนมีสาเหตมุาจากบหุร่ี  

4) ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด และบํารุงรักษาสถานท่ี ทัง้ก้นบุหร่ีและควนั
บุหร่ี มีส่วนทําให้เกิดความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ สํานักงาน และอุปกรณ์เคร่ืองใช้
บางอย่าง เช่น พรม โต๊ะ เคร่ืองหนงั ผนงั ผ้าม่าน ยิ่งกรณีมีการสบูบหุร่ีในห้องแอร์ กลิ่นอบั
ของบหุร่ีท่ีเข้าไปอยู่ในระบบปรับอากาศ ทําให้ต้องเพิ่มค่าบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศถึง 
6 เทา่   

นอกจากความสญูเสียและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ งานวิจยัชิน้เดียวกนั ยงัระบวุ่าข้อดี
ของการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี นอกจากช่วยเพิ่มผลผลิตให้หน่วยงาน โดยได้
เวลาในการทํางานเพิ่มขึน้ ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายเร่ืองค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียโอกาสท่ี
เกิดจากการขาดงานของพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์และทําความ
สะอาดสํานักงาน ลดรายจ่ายในส่วนของระบบปรับอากาศ ลดค่าใช้จ่ายในการประกัน
อัคคีภัย ลดความขัดแย้งระหว่างพนักงานท่ีสูบและไม่สูบบุหร่ี และท่ีสําคัญ ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน  

ด้วยเหตุนี  ้ปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรหรือสถานประกอบการท่ีหันมาให้
ความสําคญักบัการทําพืน้ท่ีของตนให้เป็นสถานท่ีปลอดบหุร่ี 100 เปอร์เซ็นต์ แตปั่ญหาอยู่
ท่ีการจะทําให้ทกุคนในสถานประกอบการเลิกสบูบุหร่ีอย่างพร้อมเพรียงและโดยสมคัรใจ 
ไม่ใช่เร่ืองงา่ย ดงันัน้ ในอนาคตอาจจะไม่มีสถานท่ีสาธารณะเหลือสําหรับการสบูบหุร่ี  

 
4.3 สถานีขนส่งปลอดบุหร่ี 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 18 พ.ศ.2550 ระบุไว้ชดัเจนว่า สถานี

ขนส่งผู้ โดยสารทุกประเภท รวมถึงป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร ท่าอากาศยาน 
ต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย ยกเว้นในสถานท่ีท่ีจดัไว้เป็นเขตสบูบหุร่ี  

“สถานีขนส่ง ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคญั เพราะมีประชาชนทัง้ชาวไทยและ
ต่างประเทศมาใช้บริการจํานวนมาก จึงต้องมีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ท่ีมาใช้บริการ ให้
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พ้นพิษภยัและอนัตรายของควนับหุร่ีมือสอง พร้อมทัง้มีการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบตัิตาม
กฎหมายห้ามสบูบุหร่ีในสถานีขนส่ง เพ่ือแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนในท่ีสาธารณะ  
“หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านคมนาคมต้องดําเนินการตามนโยบาย 4 ด้าน คือ  

1.การติดป้ายเคร่ืองหมายห้ามสูบบุหร่ีท่ีเห็นชัดเจนบริเวณภายในพืน้ท่ีท่ีมี
ผู้ โดยสารมาใช้บริการ  

2.การประกาศให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสายเป็นระยะ  
3.การจดัระบบการเตือนหรือดําเนินคดีกบัผู้ ท่ีไม่ปฏิบตัติามกฎหมายห้ามสบูบหุร่ี  
4.การจดัเขตสบูบหุร่ีก็ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ว่า เขตสบูบหุร่ีต้องไม่

อยู่ในท่ีท่ีก่อความเดือดร้อน รําคาญ แก่ประชาชนท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง ต้องไม่อยู่ใน
บริเวณทางเข้าออกเขตปลอดบหุร่ี และต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีเปิดเผยท่ีเห็นได้ชดัแก่ผู้มาใช้
สถานท่ีนัน้”  

การดําเนินการให้ประเทศไทยปลอดบุหร่ี 100% มีแนวทางสําคัญในโครงการ
แบง่เป็น 3 สว่น คือ  

1) การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กบัเครือขา่ยรณรงค์ไม่สบูบหุร่ี  
2) การเสริมสร้างความร่วมมือของทกุภาคส่วนให้ร่วมกันปรับปรุง ดแูล เพ่ือทํา

ให้ไม่มีการสบูบุหร่ีในทุกสถานท่ีสาธารณะและท่ีทํางานทกุแห่ง โดยเฉพาะ
ในสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  

3) การทบทวนปรับปรุงกฎหมายให้เข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศสิง่แวดล้อมท่ีปลอดควนับหุร่ี 100% ได้จริงตอ่ไป 

การดําเนินตามโครงการสร้างต้นแบบสถานีขนส่งโดยสาร บขส.ปลอดบุหร่ี เร่ิม
จากสถานีหมอชิตและสถานีสพุรรณบุรีเป็นแห่งแรก และขยายผลไปยงัสถานีอ่ืนๆ ท่ีเหลือ 
(นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ และคณะ 2553) 

 
4.4 รถโดยสารสาธารณะ 
สถานีต้นแบบปลอดบุหร่ีแห่งแรก “หมอชิต” อาคารขาออกเป็นส่วนท่ีรองรับคนท่ี

จะเดินทาง ส่วนนีเ้ป็นพืน้ท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศ ลักษณะเป็นอาคารสูงโปร่ง มีพืน้ท่ี
ให้บริการอย่างร้านสะดวกซือ้ ร้านอาหาร รวมถึงร้านค้าต่างๆ โดยการออกแบบแล้ว
แบ่งเป็น 3 ชัน้แรกคือ ชัน้แรกรองรับผู้ โดยสารโซนเหนือและภาคกลางตอนบน ชัน้สองคือ 
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สว่นสํานกังานและ service และชัน้ท่ีสามคือ พืน้ท่ีรองรับผู้ โดยสารโซนภาคอีสาน   สว่นขา
ออกมีการเช่ือมตอ่กบัส่วนท่ีเป็นชานชาลา (ท่ีมีส่วนหนึ่งติดอยู่กบัอาคารขาออกด้วย) ด้วย
การสร้างทางเดินมีหลงัคาคลมุจากชัน้ 3 เพ่ือไม่ให้เส้นทางเดินคนไปขวาง เส้นทางเดินรถ 
แต่ปรากฏว่า ผู้ โดยสารจํานวนมากก็ยงัเดินตดัผ่านเส้นทางรถอยู่ดี บริเวณชานชาลานัน้
เป็นอาคารโถงโลง่มีหลงัคาคลมุ สว่นอาคารขาเข้านัน้ ถือเป็นพืน้ท่ีถกูให้ความสําคญัน้อย
ท่ีสดุ คือ มีสว่นท่ีเป็นเพียงชานชาลาเพ่ือระบายคนออกจากรถ พืน้ท่ีนัง่รอและต้อนรับแบบ
ตามมีตามเกิด ด้วยตําแหน่งของหมอชิต 2 ท่ีอยู่ลึกเข้ามาตอนใน ทําให้ผู้ โดยสารไม่
สามารถช่วยตวัเองโดยการเดินเท้าออกไปโบกรถเมล์ได้ ทางเลือกท่ีเกิดขึน้ก็คือ ต้องต่อ
รถเมล์และแท็กซ่ีออกไป จดุจอดรถประจําทางนัน้อยู่ไกลจากอาคารขาเข้า และไม่มีระบบ
ป้ายสญัลกัษณ์ท่ีทําให้คนธรรมดาเข้าใจได้ง่าย เช่นเดียวกบัการเช่ือมทางเดินไปกบัอาคาร
ขาเข้า จะมีเพียงแตจ่ดุจอดรถแท็กซ่ีท่ีหมนุเวียนกนัมาเป็นสายท่ีเข้าถึงได้ 

กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานีขนส่งผู้ โดยสาร และรถ
โดยสารสาธารณะทัว่ประเทศ มีรถโดยสารท่ีจดทะเบียนแล้ว 139,847 คนั แยกเป็นประจํา
ทาง 87,514 คนั ไม่ประจําทาง 40,843 คนั และรถส่วนบุคคล 11,490 คนั มีสถานีขนส่ง
ผู้ โดยสารรวมทัง้ ขสมก. และสถานีเดินรถ บขส. เกือบ 200 แห่งทัว่ประเทศ ในส่วนของรถ
โดยสารสาธารณะกรมการขนสง่ทางบกได้ออกประกาศเร่ืองกําหนดแสดงเคร่ืองหมายห้าม
สบูบหุร่ีพ.ศ. 2554 ให้รถโดยสารทกุคนัต้องติดเคร่ืองหมายห้ามสบูบหุร่ีและข้อความฝ่าฝืน
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ไว้บนรถโดยสารสาธารณะทกุคนั 

ความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก สํานักควบคุมปัจจัยเส่ียงหลัก 
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) และบริษัท ขนส่ง จํากดั (บขส.) 
และผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมสนบัสนุนให้สถานีขนส่งผู้ โดยสาร 
รถโดยสารสาธารณะทัว่ประเทศ ตดิป้ายประกาศ เขตปลอดบหุร่ี เพ่ือกําหนดขอบเขตความ
ปลอดภัยในพืน้ท่ีสาธารณะ 100% ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี พ.ศ.  
2535 ส่วนการกําหนดพืน้ท่ีสบูบุหร่ีจะต้องจดัไว้นอกอาคาร และไม่ให้อยู่ใกล้ทางเข้าออก
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีคนผ่านไปมา บทลงโทษผู้ละเมิด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท สว่น 
ผู้ประกอบการท่ีไม่จดัสถานท่ีปลอดบหุร่ี หรือเขตสบูบหุร่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด จะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม การติดเคร่ืองหมายห้ามสบูบุหร่ีทัง้สติกเกอร์หรือ
ป้ายจะเป็นปัจจยัให้ผู้ ท่ีต้องการเลกิสบูทําได้งา่ยขึน้ เพราะมีสถานท่ีสบูจํากดั 
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บบุหร่ี กว่าสาม
หวดัทัว่ประเทศ
นีขนส่งผู้ โดยส
ะสติกเกอร์ 10
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าคัญ ผู้มาใช้บ
ปฏิบตัิตามกฎ
 2557) 
คีเครือข่าย พบ
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บทที่ 7 
 

นโยบายควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบทางเลือก 
 
 

โดย นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. บหุร่ีเมนทอล 
2. บหุร่ีชรูส 
3. บาระกู่ 

 
 

สภาวการณ์ปัจจุบนั เช่น การขยายตวัของผลิตภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหม่ กลยุทธ์
ของธุรกิจยาสบูในการเพิ่มจํานวนผู้บริโภคยาสบู จึงจําเป็นจะต้องยกระดบัการคุ้มครอง
สขุภาพอนามยัของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพ่ือไม่ให้เข้าถึงผลิตภณัฑ์ยาสบู
ได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นการลดจํานวนนกัสบูรายใหม่อีกทางหนึ่ง รวมทัง้จะเป็นการลดภาระ
งบประมาณในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน  อนัเน่ืองมาจากโรคท่ีเกิดจาก
การบริโภคผลติภณัฑ์ยาสบูด้วย  

ผลิตภณัฑ์ยาสบูทางเลือกได้รับการแปลงโฉม เพ่ือให้ผู้สบูเข้าใจว่าไม่อนัตรายต่อ
สขุภาพ ตวัอย่าง บุหร่ีชูรส บุหร่ีเมนทอล และบารากู่  พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้บูรณาการในการออกมาตรการควบคมุยาสบูจากกฎหมายทุกฉบับ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รวมเป็นกฎหมายฉบบัเดียว เพ่ือควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูและคุ้มครอง
ผู้ไม่สบูบหุร่ี โดยรวบรวมหลกัเกณฑ์ตา่งๆ  ทัง้หมดด้วยการออกมาตรการให้การเข้าถึงบหุร่ี
มีความยากลําบากย่ิงขึน้ 
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1. บุหร่ีเมนทอล 
บุหร่ีเมนทอลได้ถูกเช่ือมโยงโดยตรงเข้ากับการเสพติดนิโคตินท่ีมากขึน้ในหมู่

วยัรุ่นท่ีแคนาดา “ความน่าดงึดดูของบหุร่ีเมนทอลในหมู่วยัรุ่นนัน้เกิดขึน้จากความเข้าใจ
ท่ีว่ามนัมีอันตรายน้อยกว่าบุหร่ีปกติ รสมินต์นัน้เป็นตวัปกปิดความอันตราย แต่ในความ
จริงแล้วมันก็มีอันตรายไม่ต่างกับบุหร่ีท่ีไม่แต่งกลิ่นอ่ืนๆเลย” Sunday Azagba, 
นกัวิทยาศาสตร์ผู้ นําการวิจยักลา่ว (Azagba, S et al, 2014: 1093-1099) 

การศึกษาการแพร่ของเมนทอลในบุหร่ี บรอซช์เก (Borschke. 1993: 47-70) 
กล่าวว่าเมนทอลเร่ิมใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง ค.ศ.1920-1929 แต่มาพัฒนาและ
แพร่หลายกนัมากในช่วง ค.ศ.1960-1969 เทคนิคในการเติมเมนทอลลงในผลิตภณัฑ์บหุร่ี
มีด้วยกันหลายวิธีเช่นการฉีดสารละลายเมนทอลลงบนยาเส้นก่อน มวนเป็นบุหร่ี การฉีด
เมนทอลในกระดาษมวนหรือกระดาษพนัก้นกรอง การฉีดเมนทอลลงบนกระดาษห่อซอง 
การฉีดเมนทอลลงในก้นกรองในกระบวนการผลิตก้นกรองและการใช้เส้นด้ายท่ีมีเมนทอล
ใสใ่นก้นกรอง เป็นต้น ความสม่ําเสมอของเมนทอลในผลิตภณัฑ์บหุร่ีขึน้อยู่กบัการแพร่ของ
เมนทอลสู่บุหร่ีก้นกรองและยาเส้น  ดงันัน้ จึงต้องมีการพฒันาวิธีการเติมเมนทอลเพ่ือให้
เมนทอลอยู่ในบหุร่ีให้นานจนถึงมือผู้บริโภค เคอร์แรน (Curran. 1975: 69-70) ศกึษาการ
แพร่ของเมนทอลสู่ก้นกรองโดยการเติมสาร คือ ไตรอะซิติน (Triacetin) ไตรเอ็ททิลีน ไกล
คอล ไดอะซิเตท (Triethylene Glycol Diacetate) ไตรอะซิติน กบักลีเซอรอล (Glycerol) 
และไตรอะซิติน กบั 1,2  โพรเพนไดออล (1,2-Propanediol) ในปริมาณตา่งๆ กนั พบว่า
ประสทิธิภาพการแพร่ดีท่ีสดุเม่ือเตมิไตรอะซิตนิ 5 เปอร์เซ็นต์   

นอกจากนีย้งัมีการศกึษาการแพร่ของเมนทอลในลกัษณะตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปได้ 
4 รูปแบบคือการแพร่ระหว่างก้นกรองกบัยาเส้นเพ่ือให้เกิดความสมดลุของสาร ดงันัน้ สาร
จึงมีการแพร่อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะเกิดความสมดลุ เคอร์แรน (Curran. 1972: 40-42) ได้
มีการศึกษาการแพร่ของเมนทอลจากก้นกรอง ไปยงัยาเส้นและอิทธิพลท่ีมีผลต่อปริมาณ
เมนทอลเม่ือเวลาผ่านไปโดยศกึษา 2 กรณีคือการเติมเมนทอลลงในยาเส้นในปริมาณ 26 
เปอร์เซ็นต์โดยนํา้หนักและเติมเมนทอลในก้นกรองเซลลโูลสอะซิเตทในปริมาณเดียวกัน
ศกึษาการแพร่ของเมนทอลในสว่นตา่งๆ เป็นเวลา 28 วนั 

ผลการศกึษาพบว่าหลงัจากเมนทอลอยู่ในบหุร่ี 28 วนัเมนทอลจะแพร่จากยาเส้น
ไปก้นกรอง 20 เปอร์เซ็นต์และ จากก้นกรองไปยงัยาเส้น 41 เปอร์เซ็นต์และปริมาณ
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เมนทอลในบหุร่ีจะสมดลุเม่ือเวลาผ่านไป 50 ถึง 60 วนัโดยจะพบเมนทอลในยาเส้น 70 
เปอร์เซ็นต์และก้นกรอง 30 เปอร์เซ็นต์นอกจากนีเ้รียว ซอคเลย์และเรย์โนลดส์ (Riehl; 
Shockley; & Reynolds. 1973: 10-11) ได้ศกึษาการกระจายของเมนทอลระหว่างยาเส้น
กบัก้นกรองและการแพร่ของเมนทอลไปสูค่วนับหุร่ีโดยศกึษา 2 กรณีคือการเติมเมนทอลลง
ในยาเส้นและในก้นกรองเซลลโูลสอะซิเตทปริมาณ 2.7 มิลลิกรัมตอ่มวน  ศกึษาการแพร่
ของเมนทอลในส่วนต่างๆ เป็นเวลา 7 สปัดาห์ผลการศกึษาพบว่า ทัง้ 2 กรณีปริมาณ
เมนทอลจะคงท่ีทัง้มวน เม่ือเวลาผา่นไป 4 สปัดาห์และพบปริมาณเมนทอลในยาเส้น  กรณี
ท่ีเตมิเมนทอลในยาเส้นและก้นกรอง 70 เปอร์เซ็นต์และ 40 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั 

ยาเส้นในบุหร่ีแต่ละตราใช้ใบยาท่ีมีโครงสร้างและคณุสมบตัิเฉพาะตวัท่ีแตกต่าง
กันดงันัน้ การแพร่ของเมนทอลจากยาเส้นไปยังก้นกรองก็แตกต่างกันเบค ชินและคณะ 
(Baek Shin; et al. 2005) ได้ศกึษาการแพร่กระจายของเมนทอลในยาเส้นไปยงัก้นกรอง
โดยศกึษาใบยาเวอร์ยิเนียลา่ง (KFL) ใบยาเวอร์ยิเนียบน (KFU) ใบยาเบอร์เลย์ (B) และ
เส้นยาพอง (Expanded tobacco, EX) ใช้ก้นกรองเซลลโูลสอะซิเตทท่ีมีไตรอะซิติน 6 
เปอร์เซ็นต์ฉีดเมนทอล 0.8 % ลงในยาเส้นแตล่ะชนิดเก็บท่ีสภาวะคงท่ีวดัทกุ 15 วนัเป็น
เวลา 2 เดือนผลการทดลอง พบว่าการแพร่ของเมนทอลในยาเส้นชนิดตา่งๆไปยงัก้นกรอง
ได้ผล ดงันี ้ KFL การแพร่ร้อยละ 59, B การแพร่ร้อยละ 53, EX การแพร่ร้อยละ 48, และ 
KFU การแพร่ร้อยละ 36  

การแพร่ของเมนทอลไปกบัควนับหุร่ีเม่ือมีการสบู 

เม่ือทําการสูบบุหร่ีเมนทอลจะแพร่ไปตามควันบุหร่ีซึ่งเกิดจากแรงในการสูบ 
ลกัษณะการแพร่แตกตา่งกนัไปตามปริมาณความเข้มข้นชนิดก้นกรองชนิดใบยาวิธีการเติม 
เมนทอล เป็นต้น  เรียว  ซอคเลย์ และเรย์โนลด์ (Riehl; Shockley; & Reynolds. 1973: 10-
11) ได้ศกึษาการแพร่ของเมนทอลไปสูค่วนับหุร่ีโดยศกึษา  2 กรณีคือการเติมเมนทอลลง
ในยาเส้นและในก้นกรองเซลลโูลสอะซิเตทปริมาณ 2.7 มิลลิกรัมตอ่มวนศกึษาการแพร่ของ
เมนทอลในสว่นตา่งๆเป็นเวลา 7 สปัดาห์ พบว่า ปริมาณเมนทอลในควนัทัง้ 2 กรณีจะมี
การสง่ผ่านได้ 16 เปอร์เซ็นต์ของเมนทอลทัง้หมดแสดงให้เห็นว่าท่ีเวลา 7 สปัดาห์เมนทอล
จะสมดลุกันระหว่างยาเส้นกับก้นกรอง ทําให้การส่งผ่านไปยงัควนัเท่ากันแต่เน่ืองจากยา
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เส้นในบหุร่ีแตล่ะตราใช้ใบยา ท่ีมีโครงสร้างและคณุสมบตัิเฉพาะตวัท่ีแตกตา่งกนั การแพร่
ของเมนทอลจึงอาจแตกตา่งกนั โดยเบค ชินและคณะ (Baek Shin; et al. 2005) ได้ศกึษา
การแพร่กระจายของเมนทอลในใบยาหลายชนิดท่ีผ่านไปในควนับหุร่ีท่ีสบูเข้าไปโดยศกึษา
ใบยาเวอร์ยิเนียลา่ง (KFL) ใบยาเวอร์ยิเนียบน (KFU) ใบยา เบอร์เลย์ (B) และเส้นยาพอง 
(Expanded tobacco, EX) ใช้ก้นกรองเซลลโูลสอะซิเตทท่ีมีไตรอะซิติน 6 เปอร์เซ็นต์ฉีด
เมนทอล 0.8 เปอร์เซ็นต์ลงในยาเส้นแตล่ะชนิดเก็บท่ีสภาวะคงท่ีทําการวดัทกุ 15 วนัเป็น
เวลา 2 เดือน  ผลการทดลองพบว่าการเคล่ือนท่ีของเมนทอลไปยงัควนับหุร่ีได้ผลดงันี ้KFL 
การเคล่ือนท่ีร้อยละ 14.7, B การเคล่ือนท่ีร้อยละ 11.8, EX การเคล่ือนท่ีร้อยละ 10.8, และ 
KFU  การเคล่ือนท่ีร้อยละ 10.2 

การแพร่กระจายของเมนทอลออกจากซองบหุร่ี 

บหุร่ีท่ีบรรจอุยูใ่นซองท่ีปิดสนิทเมนทอลจะมีการแพร่ออกนอกซองน้อยมากเพราะ
ต้องแพร่ผ่านกระดาษห่อซองและฟิล์มห่อซองออกมา มิยาชิและนาคานิชิ (Miyauchi; & 
Nakanishi. 2006) ศึกษาการแพร่ของเมนทอลในบุหร่ีท่ีบรรจุในซองปิดสนิท โดยใช้
หลกัการของความดนัไอมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าความดนัไอในซองจะมีค่าเท่ากับ
ความดนัไอ อ่ิมตวัและความดนัไอยงัคงท่ี จนกระทัง่เมนทอลในรูปของแข็งหมดไปจากซอง  
หลงัจากนัน้ความดนัไอจะค่อยๆ ลดลงความดนัไอนีจ้ะวัดโดยเคร่ือง Differential 
Scanning Calorimeter (DSC) และใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์หาความสมัพนัธ์ การแพร่
ผ่านซองบุหร่ีการซึมผ่านวสัดหุ่อหุ้มซอง การแพร่ผ่านซองจะสมมตุิว่าชิน้ของใบยาสบูใน
ซองบุหร่ีมีขนาดเท่ากันการซึมผ่านสมมุติว่าเป็นการซึมผ่านแบบคงตวั (Steady-state 
transfer) พบว่าเม่ือเทียบผลการทดลองกับโมเดลทางคณิตศาสตร์เป็นจริงและปริมาณ
เมนทอลท่ีหายไปจากห่อซองท่ีปิดสนิทสามารถประมาณค่าได้จากค่าสมัประสิทธ์ิการซึม
ผา่น (บญุธิดา แสนบรรดษิฐ์ 2551) 

ผลการวิจยัของ Azagba และคณะ (2014) ชีว้่า เกือบหนึ่งใน 10 ของนกัเรียน
มัธยมปลายชัน้ปีท่ี 4 ถึง 6 ในแคนาดานัน้เป็นผู้ สูบบุหร่ี และงานวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า
ประชากรส่วนใหญ่ของผู้ ใหญ่ท่ีสบูบุหร่ีมาเป็นระยะเวลานานนัน้ได้เร่ิมสบูบุหร่ีในช่วงวยั
หนุ่มสาวเช่นกนั  ซึง่การสํารวจวยัรุ่นผู้สบูบหุร่ีนัน้พบว่า 32% ของผู้สบูบหุร่ีในชัน้มธัยมนัน้
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สบูบุหร่ีเมนทอลอยู่เม่ือเดือนมิถุนายนปี 2010 นัน้ แคนาดาให้เร่ิมการห้ามขายบุหร่ีแต่ง
กลิน่สว่นใหญ่ ซิการ์ขนาดเลก็และกระดาษมวนตา่งๆ แล้ว แตย่งัไม่มีการห้ามบหุร่ีเมนทอล 
ผู้ใช้บหุร่ีเมนทอลนัน้สบูบหุร่ี 43 มวนตอ่สปัดาห์โดยประมาณ เกือบจะเป็นสองเท่าของ 26 
มวนตอ่สปัดาห์ซึง่เป็นตวัเลขของผู้สบูบหุร่ีปกติ งานวิจยัยงัได้พบด้วยว่าผู้สบูบหุร่ีเมนทอล
นัน้มีแนวโน้มท่ีจะสบูบุหร่ีต่อไปในปีถัดไปมากเป็นสามเท่าด้วยเช่นกันงานวิจยันี ้ทีมวิจยั
เสนอให้มีกฎหมายควบคมุบหุร่ีเมนทอลในแคนาดา ซึ่ง Alberta นัน้เป็นเพียงเมืองเดียวท่ี
ได้รวบรวมบุหร่ีเมนทอลลงไปในประเภทบุหร่ีท่ีห้ามขาย แม้จะยงัไม่มีการบงัคบัใช้ก็ตาม 
ในเดือนเมษายนปี 2014 นัน้ สหภาพยโุรป หรือ EU ได้เร่ิมปรับใช้กฏใหม่ซึ่งจะทําให้ 28 
ประเทศในยโุรปห้ามขายบหุร่ีเมนทอลได้ (Azagba, S et al, 2014: 1093-1099) 

2. บุหร่ีชูรส  
บหุร่ีชรูส (Flavored cigarettes) หรือบหุร่ีผลไม้ เป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นหญิง จาก

สถิติจะเห็นว่าผู้ หญิงท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกว่าผู้ ชายในช่วงอายุ
เดียวกนั เน่ืองจากบหุร่ีชรูสเป็นของใหม่ ทําให้กระตุ้นให้เยาวชนท่ีไม่รู้เท่าทนัเกิดการอยาก
ทดลอง สีสนัของรูปภาพท่ีมีลวดลายแปลกใหม่บนหน้าซองผลิตภณัฑ์ก่อมะเร็งนี ้ถือเป็น
กลยทุธ์ของธุรกิจยาสบูอย่างหนึ่ง ท่ีจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนกลุม่ผู้หญิง ท่ีรู้ไม่
เท่าทนัและหลงตามโฆษณาชวนเช่ือท่ีแพร่กระจายในอินเตอร์เน็ตอยู่ขณะนี ้ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้งา่ยและยากท่ีจะควบคมุด้วยกฎหมาย 

งานวิจยัของศรีรัช ลาภใหญ่ (2554) ได้นําเสนอบุหร่ีชูรส ผู้หญิงถือเป็นผู้บริโภค
รายใหญ่ในธุรกิจนี ้ด้วยรสชาติ และกลิ่นท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสตรอ
เบอร่ี ช็อกโกแลต เชอร่ี บลูเบอร่ี มิน้ท์ เมนทอล วานิลา ส้ม กล้วย มะนาว แม้กระทั่ง
มะพร้าว ดึงดูดใจให้อยากลอง และรสชาติท่ีไม่หนักเกินไปทําให้ไม่ยากท่ีจะติดได้ง่าย  
จําหน่ายกระจายอยู่ทัว่ทกุมมุเมืองการหาซือ้ได้ไม่ยากนกั สว่นใหญ่จะเป็นแหลง่ซือ้ แหล่ง
รับประทานอาหารและทอ่งเท่ียวแถบยา่นเยาวราช มาบญุครอง พฒัน์พงษ์ จตจุกัร สะพาน
พุทธ  รวมถึงเขตรอบรัว้การศึกษา การตัง้โต๊ะขายบุหร่ีชูรสรอบๆ รัว้มหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพฯ ราคาต่อซองจะแพงกว่าบุหร่ีทั่วไป ซึ่งแล้วแต่ชนิดบุหร่ีท่ีนํามาขาย ส่วนใหญ่
ราคาอยู่ท่ี 70-90-120 บาท (20 มวน) แต่วัยรุ่นจะซือ้ปลีกมากกว่า ถือเป็นกลยุทธ์อย่าง
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หนึ่งในการกระจายสินค้า ลูกค้าก็เป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนและอาศัยอยู่
บริเวณนัน้ ได้ซือ้ขายกนัอยา่งปกต ิ 

ผู้ขายบุหร่ีแผงลอยย่านมาบุญครองรายหนึ่งให้ข้อมลูว่า ตราสินค้าท่ีได้รับความ
นิยมมากท่ีสดุคือ SKL รสสตรอเบอร่ี เมนทอล มาจากประเทศมาเลเซีย ราคา 120 บาท/
ซอง ส่วนบุหร่ีตราสินค้าอ่ืนๆ แม้ว่าจะเป็นบุหร่ีนอก แต่ราคาขายก็ไม่ได้แตกต่างจากบุหร่ี
ทัว่ไปท่ีมีให้เห็นในไทยมากนัก ส่วนใหญ่ราคาอยู่ท่ี 90 บาท/ซอง แต่จะเอามาแกะกล่อง
ขายปลีกเพราะทําให้ขายได้ง่ายกว่า ในขณะนีมี้ตราสินค้าบุหร่ีชูรสนําเข้ามาอย่างผิด
กฎหมายเป็นจํานวนมากกว่า 30 ตราสินค้า เช่น JB (Just Black), DJ Mix, Vogue, vives, 
Peel, Captain Black, Garam, Sampoena, June, Rave, Capri, Esse, Apache เป็นต้น 

รูปแบบของบุหร่ีชรูสท่ีออกมาขายกนัเกล่ือน มีรูปลกัษณ์แบบใหม่พาให้สะดดุตา 
ลวงเยาวชน น่าจะเป็นของกินเล่นน่ารับประทานมากกว่าจะเป็นบุหร่ีมีพิษท่ีสามารถคร่า
ชีวิตคนได้ ก็ด้วยรูปแบบแพ็กเกจท่ีสดใสสวยงาม ก่อความเข้าใจผิด ไม่ว่าจะเป็นรูปผลไม้
นานาชนิด สตรอเบอร่ี แอบเปิ้ล เชอร์ร่ี ส้ม ฯ ท่ีพิมพ์ไว้บนหน้าซองแต่ละอย่างก็มีสีสัน
ฉดูฉาด เม่ือเดินผ่านต้องเหลียวกลบัมามองอีกที อย่างไรก็ตาม บุหร่ีก็ยงัคงเป็นบุหร่ี พิษ
ภยัก็ยงัคงมีอยู่ แต่หลอกล่อให้หลงติดและตกเป็นทาสของมนัอย่างไม่รู้ตวั เพราะบนหน้า
ซองของบหุร่ีชรูสไม่มีคําเตือนเหมือนบหุร่ีทัว่ไป การท่ีไม่มีคําเตือนทางสขุภาพให้เกิดความ
สะเทือนใจหรือการแสดงภาพท่ีน่าหวาดกลวั ทําให้เด็กเข้าใจผิดว่าการสบูบหุร่ีก็เหมือนกบั
อมลกูกวาดหวานๆ คนท่ีหลงง่ายตามหมู่เพ่ือน เม่ือเพ่ือนลองก็ชกัชวนกนัลอง เด็กวยัรุ่น
หญิงหลายคนท่ีเร่ิมต้นสบูบุหร่ีชูรสแล้วเกิดเสพติดเป็นประจํา ด้วยคิดว่าลองสกัม้วนสอง
ม้วนไม่น่าจะตดิ มารู้ตวัอีกทีก็เลกิไม่ได้เสียแล้ว 

ลกัษณะเด่นของบุหร่ีชรูสจะเป็นแท่งเล็ก และยาวกว่าบุหร่ีปกติ อาจมีลวดลายท่ี
ตวับหุร่ีซึ่งแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบักลิ่นแตล่ะชนิดท่ีเลือก เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและ
แตกต่างกว่าบุหร่ีทั่วไป กลยุทธ์หนึ่งคือการใส่สารปรุงแต่งภายในผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
มวนยาสูบ จําพวกสารชูกําลัง คาเฟอีน วิตามินแต่งกลิ่นเลียนสีตามธรรมชาติ และ
ประกอบด้วยสารอ่ืนๆอีกเป็นจํานวนมาก สินค้าบรรจใุนแพ็กเกจสวยหรู น่ารัก ในบหุร่ีบาง
รุ่นนอกจากรูปลกัษณ์ซองท่ีสวยงามแล้ว ด้านในก้นกรองของตวัมวนบุหร่ียงัเขียนตกแต่ง
รูปหวัใจ และให้กลิน่ตา่งๆ กนัออกไป แล้วแตล่กูค้าเลือกตามความพงึพอใจจึงเป็นตวัเลือก
ดงึดดูใจให้ลกูค้าซือ้ไปลอง 
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เน่ืองจากบุหร่ีชูรสมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงาม ยิ่งทําให้ลกูค้าเกิดความสนใจ 
และเข้าใจผิดว่าสินค้าชนิดนัน้อาจไม่มีอนัตรายใดร้ายแรงมากนกั ถือเป็นความเข้าใจผิด
อย่างมาก สิ่งนีเ้ป็นกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบท่ีหลอกลวงเยาวชนไทย จึงทําผลิตภัณฑ์มา
สนองต่อความต้องการของวัยรุ่น หลอกล่อด้วยการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ และตัว
ผลติภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่ บางรุ่นมีแบบให้เลือกสะสม แตเ่ป้าหมายสงูสดุของกลุม่ธุรกิจยาสบู
นีคื้อการซือ้ไปใช้เพ่ือสบูให้เกิดเสพตดิและเพิ่มปริมาณความต้องการสบูมากขึน้เร่ือยๆ 

เป้าหมายของการจําหน่ายบหุร่ีชนิดนีคื้อกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง เพราะยงัไม่เคย
มีฐานเป้าหมายกลุ่มนีม้าก่อนจึงไม่ยากท่ีจะขยายกลุ่มตลาดใหม่เพ่ือเพิ่มการค้า
บริษัทผู้ผลิตบหุร่ีต่างชาติ คาดหวงัว่าจะสามารถกระจายสินค้าในตลาดท่ีใหญ่ขึน้ในกลุ่ม
สตรี บุหร่ีชนิดนีห้ลดุพ้นจากการเสียภาษีและการควบคมุโดยกระทรวงสาธารณสขุ และ
แพร่หลายกระจายขายตามแหลง่ร้านค้ายอ่ยจํานวนมากซึง่ยากตอ่การควบคมุดแูล 

ปี ค.ศ. 2000 ทัว่โลกมีผู้หญิงสบูบุหร่ีประมาณ  200 ล้านคน หรือประมาณ ร้อย
ละ 12 ของผู้หญิงทัว่โลก ผู้หญิงในประเทศพฒันาแล้วสบูบหุร่ีร้อยละ 15 ผู้หญิงในประเทศ
กําลงัพฒันาสบูบหุร่ีเฉล่ียร้อยละ 8ประมาณการปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) จํานวนผู้หญิง
ในประเทศกําลงัพัฒนาจะเพิ่มจาก 2.1 พันล้านคนในปัจจุบัน เป็น 3.5 พนัล้านคน และ
อตัราการสบูบหุร่ีของผู้หญิงในประเทศกําลงัพฒันาจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 20 ดงันัน้การเข้า
มาของบหุร่ีชรูสจงึสามารถตอบสนองผู้หญิงได้ในอนาคต 

สาเหตท่ีุสบูบหุร่ีชรูสจําพวกนีแ้ล้วมีโอกาสติดได้ง่ายกว่าบหุร่ีธรรมดา เน่ืองจากให้
รสอ่อนละมนุจึงสบูได้ง่ายกว่า โดยท่ีอตัราส่วนของสารพิษในบหุร่ีชรูสมีพิษภยัไม่ต่างจาก
บหุร่ีทัว่ไป แตก่ารชรูส ทําให้เด็กและผู้หญิงหดัสบูบหุร่ีได้ง่ายขึน้ เน่ืองจากธรรมชาติของใบ
ยาสบูจะมีรสเฝ่ือน และระคายเคือง การปรุงรสทําให้ระคายเคืองน้อยลง สําหรับเทคนิค
การแต่งกลิ่นรส โดยการอาบสารชูรสไว้ท่ีกระดาษมวนบุหร่ี หรือผสมสารชูรสไปกับใบ
ยาสบู หรือ สอดไส้เม็ดบรรจุสารชูรสไว้ตรงก้นกรอง มีการตรวจสารจากเม็ดชูรส พบว่ามี
สารท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพผู้บริโภคเพิ่มขึน้อีกกวา่ 10 ชนิด (ศรีรัช ลาภใหญ่, 2554) 

เว็บไซท์เป็นอีกช่องทางหนึ่งมาจากพฤติกรรมเด็กวยัรุ่นท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การท่องในโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งซือ้-ขายได้สะดวก และรวดเร็ว เยาวชนเข้าถึงได้
ง่ายแค่คลิกช่ือรายการสินค้าก็เรียงขึน้มาบนหน้าจอให้เลือกมากมาย อย่างเช่นในเว็บไซต์
ของกเูกิลท่ีพบวา่มีคําค้นและขายบหุร่ีอยูถ่ึงกวา่ 6 พนัเว็บไซต์ 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ อํานวยการสํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู กระทรวงสาธารณสขุ 
ได้ชีแ้จงในงานประชมุวิชาการ “บหุร่ีและสขุภาพ” (2554) ว่าได้ดําเนินการไปยงักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือขอให้สัง่ปิดเว็บไซต์ท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กและ
เยาวชนของไทย รวมทัง้เว็บไซต์ในการจําหน่ายบุหร่ีท่ีผิดกฎหมาย อนาคตจึงต้อง
ปรึกษาหารือร่วมกนัเพ่ือดําเนินการบล็อกเว็บไซต์ดงักล่าว “ท่ีผ่านมาได้มีการดําเนินการ
ตรวจพบสัง่แจ้งปิดตามเว็บมาสเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย โดยสอบถามไปยงัเบอร์ติดตอ่ท่ีระบไุว้ 
แตท่ี่ตัง้เว็บไซต์บางแห่งอยู่ในต่างประเทศ เพ่ือไม่ให้สาวถึงตวัผู้บงการจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ตามจบักมุ”  

จากสถิตอิตัราการสบูบหุร่ีของเยาวชนท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้ ถือเป็นตวัเลขท่ีสงูเลย
ทีเดียว บุหร่ีชูรสทกุชนิดท่ีจําหน่ายในประเทศไทย ถือว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายเน่ืองจาก
เป็นการลกัลอบนําเข้ามาจําหน่าย (ผู้จดัการรายวนั 14 มกราคม 2554) 

จากการวิจยัสํารวจวยัรุ่นอเมริกนัของคิงส์และคณะ (2014) ท่ีตีพิมพ์โดยวารสาร 
The Journal of Adolescent Health พบว่า มากกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35.4 ของวยัรุ่นท่ี
สบูบุหร่ีในปัจจุบนักล่าวว่า เขาใช้บุหร่ีท่ีมีรสชาติ (Flavored cigarettes) ซึ่งรวมถึงรส
เมนทอลหรือซิการ์น้อยท่ีวยัรุ่นคิดว่าเป็นบหุร่ี และเม่ือรวมกบัจํานวนผู้สบูซิการ์ในปัจจบุนั
แล้วยอดดังกล่าวได้เพิ่มเป็นร้อยละ 42.4ในปี พ.ศ.2552 องค์การอาหารและยาของ
อเมริกา (The U.S. Food and Drug Administration: FDA) ได้สัง่ห้ามบหุร่ีท่ีมีรสลกูกวาด
และผลไม้ แตไ่ม่ได้ห้ามบหุร่ีรสเมนทอล ในเดือนกรกฎาคม FDA ได้ระบวุ่าบหุร่ีรสเมนทอล
เป็นสาเหตใุห้วยัรุ่นเร่ิมหดัสบูบหุร่ี ติดบหุร่ี และเลิกบหุร่ีได้ยากแตซ่ิการ์น้อยท่ีมีรสลกูกวาด
กลบัไม่ได้รับคําสัง่ห้าม ดงันัน้จงึกลายเป็นสิง่ท่ีนิยมไม่เพียงแตใ่นหมู่วยัรุ่นเท่านัน้ยงัรวมถึง
ผู้ ใหญ่ด้วย จากการสํารวจของรัฐบาลอเมริกนัพบว่า 2 ใน 5 คน ของผู้ ใหญ่ท่ีสบูซิการ์ใช้
ซิการ์ท่ีมีรสในระหว่างปี พ.ศ.2552-2553 ดงันัน้เพ่ือเป็นการปิดช่องโหว่รัฐบาลจึงควรสัง่
ห้ามซิการ์ชนิดนีด้้วย (King BA, et al, 2014: 40–46) 

 
3. บาระกู่ 

บาระกู่ (Baragu) หมายถึง ยาสบูท่ีนํามาใช้กบัอปุกรณ์ท่ีใช้เสพท่ีมีช่ือเรียกว่า ฮกุ
คา (hookah)ซึ่งตวัยาท่ีใช้ในการสบูนัน้มีช่ือเรียกต่างกนัในแต่ละท้องท่ี เช่น ในอียิปต์และ
แถบเปอร์เซียจะเรียกยาสบูชนิดนีว้า่ ชิชา (shisha, shesha, shishah, sheesha) 
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อปุกรณ์ท่ีใช้ควบคู่กับบุหร่ีนํา้ ประเทศไทยเรียกว่า “เตาบารากู่” หรือ “มอระกู่”
ก่อนท่ีจะเพีย้นไปตามสําเนียงของแต่ละภาษา เป็นภาชนะโลหะทรงสงูปากแคบ ด้านล่าง
เป็นกระเปาะใสนํ่า้คล้ายตะเกียงแบบอาหรับ จะมีการทําความร้อนกบัยาสบูทําให้เกิดควนั 
และสง่ผ่านควนัออกมายงันํา้เพ่ือกรองฝุ่ นขีเ้ถ้าและลดความร้อน และมีสายยางต่อออกมา
เพ่ือดดูควนัอีกที พบได้ในร้านอาหาร ภตัตาคารทัว่ไป ใช้สบูหลงัอาหารแทนบหุร่ี บางแห่ง
สบูกนัในแหลง่ท่ีใช้เป็นท่ีสงัสรรค์ ดรูายการยอดนิยม หรือดกีูฬาระดบัชาติร่วมกนั ปัจจบุนั
แพร่หลายในแถบโลกตะวนัตกด้วย 

ชาวปากีสถาน เรียกว่า “ฮกูาห์” (hookah, hooka, huka) หรือชีช่า (Sheesha) 
นอกจากนีก็้ยงัมีช่ือเรียกอ่ืนอีก เช่น นาไกล์/นากายส์  (nargile, narghile, nargila) หรือ วอ
เตอร์ไป๊ป (Water pipe) เป็นต้น หมายถึงอปุกรณ์สําหรับการสบูยาเส้นชนิดหนึ่ง ซึง่นําเข้า
จากประเทศอียิปต์หรืออินเดีย บารากู่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวยัรุ่นทัง้ชายและหญิงเป็น
จํานวนมาก  

การสบูบารากู่เป็นประเพณีอยา่งหนึง่ของชาวอาหรับ ตรุกี ในแถบตะวนัออกกลาง 
สามารถพบได้ในร้านอาหารและ ภตัตาคารทัว่ไป การสบูบารากู่เป็นการใช้แทนการสบูบหุร่ี 
โดยจะเป็นการร่วมสงัสรรค์ระหว่างเพ่ือนฝงูและญาติมิตร ซึ่งนอกจากชาวอาหรับแล้ว ชาว
มุสลิมในบางประเทศ เช่น มาเลเซีย ก็นิยมสูบบารากู่ด้วยเช่นกัน ใช้สูบหลงัอาหารแทน
บุหร่ี บางแห่งสบูกันในแหล่งท่ีใช้เป็นท่ีสงัสรรค์ ดูรายการยอดนิยมหรือดูกีฬาระดบัชาติ
ร่วมกัน เม่ือไม่นานมานีห้ลายรัฐในอเมริกาและแคนาดา ได้ห้ามการสบูในท่ีสาธารณะ ท่ี
สกอตแลนด์และอังกฤษก็ห้ามเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็เร่ิมเป็นท่ีนิยมในบางแห่ง เช่น 
สเปนและรัสเซีย 

ในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เร่ิมรู้จกักันมากขึน้ เร่ิมเป็นท่ีนิยมใน
หมู่วัยรุ่นในปากีสถานและอัฟกานิสถาน ท่ีอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ก็มีความนิยม
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ส่วนในประเทศไทยบารากู่พบแพร่หลายในสถานท่ีเท่ียวทั่วไป โดย
เฉพาะท่ีมีชาวตา่งชาต ิเช่น ถนนข้าวสาร บางลําพ ู(Prutipinyo et al, 2013) 

แม้ว่าตัง้แต่เร่ิมมีข่าวเร่ืองวัยรุ่นกับการใช้บารากู่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 กระทรวง
สาธารณสขุได้ทําเร่ืองเสนอไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเพ่ือ พิจารณาประกาศ
ห้ามจําหน่ายและนําเข้าผลติภณัฑ์นีแ้ละได้รับการตอบรับแล้วก็ตาม  
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ใบยาสบูมีองค์ประกอบคาร์โบไฮเดรทท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพของควนับารา
กู่มากท่ีสุด คือ นํา้ตาล ในใบยาไม่ได้เกิดขึน้ในใบยาสดทัง้หมด แต่มีเพิ่มขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงของแป้งระหว่างกรรมวิธีการบ่มใบยาในโรงบ่ม แป้งจะถูกย่อยโดยเอนไซม์
เป็นนํา้ตาล  นํา้ตาลในใบยาสบูแบ่งตามปฏิกิริยาเคมีได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มนอนรีดิวซ์ซิ่ง 
(Non reducing sugar) สว่นใหญ่หมายถึงนํา้ตาลซูโครส ซึ่งถกูย่อยเป็นกลโูคสได้ และ
กลุ่มรีดิวซ์ซิ่ง (reducing sugar) ซึ่งนํา้ตาลส่วนใหญ่ ได้แก่ กลโูคส (นํา้ตาลรีดิวซ์ซิ่ง
ทัง้หมดหรือนํา้ตาลทัง้หมด) 

ปริมาณนํา้ตาลในใบยามีความสมัพนัธ์กับกลิ่นรสของควันบารากู่ กล่าวคือ ใน
การเผาไหม้ของบารากู่สารประกอบนํา้ตาลจะให้ควนัเป็นกรดระเหย ไปลดความด่างของ
บารากู่ท่ีเกิดการเผาไหม้ของนิโคตินและแอมโมเนีย ควันบารากู่ท่ีดีควรมีสภาพเป็นกรด
อ่อนจึงจะมีกลิ่นรสนุ่มนวล ไม่ระคายคอ ใบยาท่ีมีนํา้ตาลน้อย ควนัจะเป็นด่างมาก ทําให้
บารากู่มีรสชาตฉินุ ระคายคอ ดงันัน้ความสมดลุระหว่างปริมาณนํา้ตาลกบัปริมาณนิโคติน
จงึมีความสําคญัตอ่คณุภาพใบยาสบู  

สําหรับการสบูบารากู่ นิยมใช้อปุกรณ์ชิน้เดียว ล้อมวงกนัสบูหลายๆ คน เตาบารา
กู่ประกอบด้วยส่วนบนสดุใช้วางยาเส้นท่ีเรียกว่า “โทบาเมล” หรือ “มาแอสเซล”  มาแอส
เซล (MU'ASSEL) ซึ่งเป็นส่วนผสมของใบยาสบู (tobacco) กับสารท่ีมีความหวาน เช่น 
นํา้ผึง้หรือกากนํา้ตาล (molasses) หรือผลไม้ตากแห้ง อาทิ แอปเปิล้ สตรอว์เบอร์ร่ี มะม่วง 
เมล็ดกาแฟ วานิลลา เชอร์ร่ี องุ่น มะนาว มินต์ แม้กระทัง่ กู่หลาบ หมากฝร่ังหรือสมนุไพร
บางชนิด ทําให้เกิดกลิ่นหอม ซึง่มกัจะห่อไว้ในกระดาษฟอยล์ โดยจะใช้ถ่านหรือความร้อน
จากไฟฟ้าในการเผายาเส้น ควนัจากการเผาไหม้จะผา่นนํา้มายงัสว่นลา่งสดุ ซึง่เป็นภาชนะ
ท่ีทําด้วยแก้วสวยงามท่ีบรรจนํุา้ไว้ ซึ่งผู้สบูเช่ือว่าจะสามารถกรองเอาของเสียต่างๆ เอาไว้ 
และผา่นไปยงัทอ่ท่ีตอ่กบัสว่นปากดดูเพ่ือใช้ในการดดูควนั 

วิธีการสบูบารากู่นัน้ สามารถทําได้โดยเอาตวัยาไปใส่ในเตาตรงกลาง เอาฟอยล์
หุ้มด้านบนแล้วเจาะรู จากนัน้เอาถ่านร้อนๆ จุดไฟย่างบนฟอยล์ และจะต้องมีการวดันํา้
ด้วย จากนัน้ก็ใส่ตวัยาด้านบนท่ีมีถ่านรองอยู่ พอเกิดควนัก็ค่อยสบูผ่านท่อ โดยควนัท่ีสบู
นัน้จะลงไปผา่นนํา้ก่อนท่ีจะเข้าปาก ซึง่ตา่งจากการสบูบหุร่ีทัว่ไปตรงท่ีบหุร่ีจะสบูตวัยาเข้า
ไปโดยตรง แตสํ่าหรับการสบูบารากู่จะสบูจากกลิน่ควนัท่ีผา่นนํา้แทน  
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ในช่วง พ.ศ. 2550-2554 ท่ีผ่านมา ได้เร่ิมมีการนําเข้าเตาบารากู่เข้ามาในประเทศ
ไทยกันอย่างแพร่หลาย โดยราคาของเตาบารากู่นัน้จะแตกต่างกันไปตามลวดลายและ
ขนาดโดยมีราคาตัง้แต่หลกัร้อยจนถึงหลกัพนั  ซึ่งตอนแรกจะมีขายเตาบารากู่ในสถานท่ี
เฉพาะเท่านัน้ เช่น ถนนข้าวสาร ซอยนานา หรือตามร้านอาหารของชาวอาหรับ 
(Prutipinyo et al, 2013) แตต่อ่มาการสบูบารากู่ก็ได้รับความนิยมถึงขนาดเข้าไปเป็นสว่น
หนึ่งของกิจกรรมในผบั บาร์ ทัว่ไปจนมาถึงในปัจจุบนันี ้จากท่ีมีการนําเข้าเตาบารากู่มา
เป็นจํานวนมาก ประจวบกบัตวัยาสบูท่ีหาได้ง่ายขึน้ ทําให้ค่านิยมการสบูบารากู่ของกลุ่ม
คนท่ีสนใจนัน้เร่ิมเปล่ียนไปจากท่ีเคยออกไปสบูตามสถานเริงรมย์ต่างๆ ก็กลบักลายเป็น
การซือ้เตามาไว้ในครอบครอง และหาสบูเองท่ีบ้าน 

การนําชิน้ส่วนบารากู่มาให้ตรวจพิสูจน์นัน้ มีลักษณะคล้ายสมุนไพร จากการ
ตรวจสอบพบว่าในบารากู่นัน้มีส่วนผสมของสารนิโคตินคล้ายกับ ยาสบูและยงัพบสารคู
มารีนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ทางธรรมชาติท่ีทําให้เกิดกลิ่นหอม พร้อมกบักากผลไม้ตา่งๆ จํานวน
หนึ่ง และจากองค์ประกอบท่ีตรวจพบนี ้ก็ไม่ได้มีการระบใุนพระราชบญัญัติใดๆ เลยว่า บา
รากู่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะสิ่งท่ีพิสจูน์ไปนัน้ไม่มีสารเสพติดใด ๆ ผสมอยู่ อย่างไรก็ตาม 
การท่ีพบสารนิโคตินในบารากู่ ก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่า การสูบบารากู่อาจจะทําให้เกิด
อาการติดยาได้ ซึ่งมีผลไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดเลยแต่ด้วยการท่ีมนัไม่เป็นของผิดทําให้
การสูบบารากู่ในหมู่วัยรุ่นได้ความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ และด้วยความเข้าใจผิดของกลุ่ม
วัยรุ่นท่ีมองว่าการสูบบารากู่ให้โทษน้อยกว่าการสูบบุหร่ีทั่วไปหลายเท่า บารากู่มีสาร
นิโคตนิ   

แม้ว่าบารากู่จะเป็นแค่วิธีการหรือเคร่ืองมือในการสูบ แต่ถ้าตัวยาท่ีใช้สูบนัน้ 
เปล่ียนไปเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืนๆ ก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะส่งผลเสียต่อกลุ่มวยัรุ่น
มากมายขนาดไหนสิ่งท่ีน่ากลวัของการสบูบารากู่ในประเทศไทยนัน้ ไม่ใช่การสบูบารากู่ 
แต่เป็นผู้สบูบารากู่ ท่ีจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มวยัรุ่น และมีแนวโน้มว่าจะเป็นวยัเด็กลงเร่ือยๆ
ทัง้ไม่ผิดกฎหมาย ปลอดภยักว่าและหาซือ้ได้ง่าย สามข้อนีก็้สามารถจงูใจวยัรุ่นให้ทดลอง
เสพบารากู่ได้แล้ว กฎหมายเดิม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ยังไม่
ครอบคลมุความหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบู (ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ 2558) ปัจจบุนับารากู่
จึงถือเป็นยาสูบท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
แล้ว (ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ 2558;267) 
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อันตรายของบารากู่ 
มีงานศกึษาเก่ียวกบัการใช้ฮคุคานัน้ ถ้าใช้เวลาสบูนาน 45 นาที จะได้รับสารทาร์

เป็น 36 เท่า คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็น 15 เท่า และนิโคตินเป็น 70 เท่า เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการใช้บุหร่ี 9 มวน (ซึ่งคํานวณว่า 1 มวนใช้เวลา 5 นาที) และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่า 
เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีไม่สบูยาแล้ว มีโอกาสเป็นโรคเหงือกมากกว่าถึง 5 เท่า (กองควบคมุ
วตัถเุสพตดิ, 2549) 

ยาเส้นประเภทสบูผ่านนํา้มีอนัตรายมากกว่าการสบูบหุร่ีตามปกติ เพราะ สารพิษ 
นิโคตินและสารทาร์มีมากกว่าบุหร่ีทัว่ไป ผนวกกับวิธีการสบูผ่านนํา้ และการปรุงแต่งรส
ส่วนผสมของยาเส้นกับผลไม้ หรือสารอ่ืนๆ ทําให้ความเข้มข้นของควันจางลง ส่งผลให้
สามารถสูบได้ลึกมากขึน้ และสูบจํานวนมากนัน้ ก็ถือว่าเป็นการสูบท่ีเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย (หทยั ชิตานนท์, 2556) 

ในขณะท่ีสูบบารากู่ จะได้รับสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก โดยเม่ือ
ตรวจสอบปัสสาวะในอาสาสมคัรท่ีเป็นผู้ทดสอบ พบว่า มีปริมาณสาร เบนซีน มากกว่าใน
การสูบบุหร่ีแบบทั่วไปและสารดงักล่าวมีความเก่ียวข้องกับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
(Leukemia) และมะเร็งปอด 

นอกจากนีย้ังพบสารพิษอีกหลายชนิดเช่น ไพรีน โพล่ีไชคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (PAH) เม่ือสบูบารากู่ และยงัตรวจพบอะคริลาไมด์อีกด้วย การวิจยัในกลุม่
เยาวชน พบว่าเร่ิมสบูบารากุ่ตัง้แต่อายุยงัน้อย แม้เพียง 12 ปี การสบูบารากู่นับว่าเป็นท่ี
นิยมในกลุม่ชมุชนมสุลิมในตะวนัออกกลาง และโดยเฉพาะในสามจงัหวดัชายแดนใต้ก็พบ
การสูบบารากู่มากขึน้ อาจเป็นเพราะมีการนําเอาวิถีการสูบบารากู่ มาจากอาหรับ โดย
ผู้คนท่ีเดินทางไป-กลบัด้วยกิจทางศาสนา การเรียน การติดตอ่ค้าขาย ฯลฯ อีกทัง้มีการสบู
ในประเทศเพ่ือนบ้านเช่นมาเลเซียมากเช่นกนั (หทยั ชิตานนท์, 2557) 

วิธีการท่ีสบูยาเส้นผ่านนํา้น่ีเอง ทําให้ผู้สบูเข้าใจผิดว่า จะทําให้ปลอดภยัมากขึน้ 
แต่ผลการวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ยาเส้นประเภทสูบผ่านนํา้อย่างบารากู่นัน้ มีอันตราย
มากกว่าการสบูบุหร่ีทัว่ไป เพราะมีสารนิโคติน และสารทาร์จํานวนมากกว่า อีกทัง้การสบู
ผ่านนํา้และการผสมกับผลไม้กลิ่นต่างๆ จะทําให้ความเข้มข้นของควนัจางลง ทําให้ผู้สบู 
สบูได้ลกึมากขึน้ และจํานวนมากขึน้ซึง่เป็นอนัตรายตอ่ร่างกายอย่างมาก การสบูบารากู่ ผู้
สบูจะได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึง่เป็นสารท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจขาด
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เลือดโรคหลอดเลือดแข็งตวั และโรคเรือ้รังของระบบทางเดินหายใจ ผู้สบูจะมีอาการปวด
ศีรษะ ตามองเห็นภาพไม่ชดั ใจสัน่ เวียนศีรษะ และมีระดบัโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด
มากกว่าผู้ ท่ีสบูบหุร่ีทัว่ไป อีกทัง้ยงัอาจกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบตวัในผู้ ป่วยโรคหอบหืด 
และเพิ่มการหลัง่กรดในกระเพาะอาหารจึงเพิ่มความเส่ียงของการเป็นแผลในกระเพาะ
อาหาร นอกจากนี ้ยงัพบวา่ทําให้เกิดการเจริญเตบิโตผิดปกตขิองทารกในครรภ์อีกด้วย 

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ควันบุหร่ีท่ีสูบผ่านนํา้แล้ว ยังคงประกอบด้วย
สารพิษในระดบัสงู ทัง้คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน และสารก่อมะเร็งชนิดต่างๆ การสูบ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูชิชา หรือการสบูบารากู่ ด้วยอปุกรณ์ท่ีทําให้ควนัยาสบูผ่านใต้นํา้ก่อนสดู
เข้าสูป่อด มีระดบัสารพิษสงูกว่าการสบูบหุร่ีธรรมดา โดยพบว่าการสบูชิชาจํานวน 25 กรัม 
จะทําให้ร่างกายได้รับนิโคตนิเทียบเท่ากบัการสบูบหุร่ี 60 มวน หรือเทา่กบับหุร่ี 3 ซอง 

ปัจจบุนันีก้ารสบูบารากู่ได้แพร่หลายในหมู่นกัสบูวยัรุ่นไทย โดยมีการนําเข้าบารา
กู่อย่างผิดกฎหมายจากประเทศอียิปต์ และสว่นมากสบูในผบั บาร์ หรือไนต์คลบั โดยผู้สบู
สามารถสูบพร้อมๆ กันจากอุปกรณ์ท่ีมีหลอดดูดหลายอัน และผู้สูบมีความเข้าใจผิดว่า 
การสูบควันท่ีผ่านนํา้ขึน้มาจะปลอดภัยกว่าการสูบบุหร่ี ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีผิดมีงาน
ศกึษาเก่ียวกบัการใช้ฮคุคาหรือบารากู่นัน้ ถ้าใช้เวลาสบูนาน 45 นาที จะได้รับสารทาร์เป็น 
36 เท่า คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็น 15 เท่า และนิโคติน เท่ากับ การใช้บุหร่ี 9 มวน (ซึ่ง
คํานวณว่า 1มวนใช้เวลา 5 นาที) และอีกการศกึษาหนึ่งเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีไม่สบู มีโอกาส
เป็นโรคเหงือกมากกวา่ถึง 5 เทา่ (กองควบคมุวตัถเุสพตดิ, 2549)  

เน่ืองจากบารากู่มีอนัตรายตอ่ผู้สบูโดยไม่รู้ตวั ซึง่สามารถจําแนกได้ ดงันี ้
- เม่ือสูบ บารากู่ ประมาณหนึ่งเดือน ผู้สูบจะเร่ิมติดจะรู้สึกกระสบักระส่าย

เลก็น้อย คดิอะไรไม่ออก 
- บารากู่ มีโทษมากกวา่บหุร่ีถึง 6 เทา่ 
- สบูบารากู่ 1 หอ่ เทา่กบั การสบูบหุร่ีถึง 20 มวน 
- เส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเร็งไม่น้อยไปกวา่การสบูบหุร่ี 
- ในบารากู่ ประกอบด้วยสารอันตรายต่อร่างกาย เช่น สารนิโคติน คาร์บอน

มอนนอกไซด์ และสารก่อมะเร็งอ่ืนๆ ในระดบัสงู 
- การสูบบารากู่ นาน 45 นาที จะผลิตสารนํา้มันดิน (ทาร์) มากกว่าการสูบ

บหุร่ี 5 นาที ถึง 36 เทา่ 
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- อาจก่อให้เกิดโรคตดิตอ่ หากใช้อปุกรณ์ร่วมกนั อาทิ เช่น วณัโรค 
จากโทษท่ีอันตรายของบารากู่นัน้ จึงส่งผลให้เกิดการผลักดันออกกฎหมาย

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดนีใ้นไทย หากผู้ ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษปรับไม่เกิน 20,000 
บาท แตจ่ากการสํารวจ กลบัพบวา่ บาระกู่ก็ยงัมีขายตามสถานท่ีท่องเท่ียวยามค่ําคืนอย่าง
เปิดเผย (กระทรวงสาธารณสขุ 2557) 

นอกจากนีย้ังมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุ่มวัยรุ่นตัง้แต่
ระดบัมธัยมต้นถึงระดบัอดุมศกึษา (ศรีรัช  ลอยสมทุร, 2557) พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษา
มีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายประเภทในเวลาเดียวกันหรือสูบหลายอย่าง  
นอกเหนือจากการสูบบุหร่ีธรรมดา ได้แก่ บารากู่ ซึ่งวัยรุ่นสูบมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
บหุร่ีชรูส ยาเส้น/ยาเส้นชรูส บหุร่ีมวนเอง บหุร่ีไฟฟ้า โดยสว่นใหญ่เพ่ือนเป็นผู้แนะนําให้สบู 
และผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ือนแนะนําให้สบูมากท่ีสดุคือ บหุร่ีชรูสและบารากู่ เหตผุลในการสบูคือ 
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์และเพ่ือนยังแนะนําว่าปลอดภัยกว่าบุหร่ีธรรมดา ส่วน
ช่วงเวลาท่ีสูบคือ ช่วงเวลาท่ีไปเท่ียวกลางคืนกับเพ่ือน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยู่ใน
กรุงเทพมหานครนิยมสบูยาสบูท่ีสบูผ่านนํา้ เช่น บารากู่/ฮุกก้า (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 
2557) จะเห็นได้ว่าการสบูบหุร่ีของเยาวชนเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยัตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ปัจจัยภายในของตวัเยาวชนเอง และปัจจัยภายนอกจากสภาพแวดล้อม
รอบตวั ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แล้วส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ
เยาวชนนําไปสูก่ารสบูบหุร่ี และยงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 1) คา่นิยมของสงัคมท่ีมอง
วา่การสบูบหุร่ีไม่ใช่สิ่งเสพติดท่ีผิดกฎหมาย การสบูบหุร่ีจึงถือเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีพบเห็นได้
ทัว่ไป ประกอบกบัลกัษณะวยัของเด็กและเยาวชนท่ีมีความต้องการอยากรู้อยากลองและ
เลียนแบบพฤติกรรมตา่งๆ จากบคุคลท่ีช่ืนชอบได้ง่าย จึงทําให้มีเจตคติทางบวกตอ่การสบู
บุหร่ี 2) ประชาชนทัว่ไปและเยาวชนยงัมีความรู้ไม่ถกูต้องเก่ียวกับการสบูบุหร่ีและมักจะ
เพิกเฉยหรือไม่ให้ความสําคญัตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้เท่าท่ีควร  เน่ืองจากยงัไม่ตระหนกัถึงโทษ
พิษภัยของบุหร่ีอย่างแท้จริง รู้แต่ก็ไม่เช่ือว่าปัญหาจะเกิดขึน้กับตนเอง และ 3) การ
ดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมายงัมีจุดอ่อน เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะท่ีตวั
เด็กเท่านัน้ ยงัขาดการมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายต่างๆ ของทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง (จรีุย์ อสุา
หะ และคณะ, 2558) 
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บารากู่เป็นยาสบูท่ีได้รับความนิยมในกลุม่วยัรุ่น ท่ีกระจายตวัจากสถานบนัเทิงมา
สู่ร้านสรุาตามตลาดนดั รวมถึงอินเตอร์เน็ต ด้วยกลิ่นท่ีหอม และการโฆษณาท่ีไม่มีพิษภยั 
ไม่มีนิโคตินเหมือนบหุร่ี ทําให้สบูแล้วไม่ติด จึงนํามาสู่การแพร่กระจายของบารากู่ในกลุ่ม
นกัสบู เป็นปัญหาใหม่ท่ีท้าทายความพยายามของภาครัฐในการลดและควบคมุการบริโภค
ยาสบู 

ผลการศกึษาของศรีรัช ลาภใหญ่และคณะ (2551) พบว่า ผู้ ท่ีสบูบารากู่ส่วนใหญ่
ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน และสามารถเข้าถึงบารากู่การแพร่ระบาดของบารากู่คือความเช่ือ
ลวงท่ีเช่น บารากู่เป็นผลไม้ ไม่มีนิโคติน ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการสูบบารากู่ คือ สถานบันเทิง 
โดยเฉพาะกลุม่นกัศกึษาท่ีด่ืมและเท่ียว 

ภาพลักษณ์ที่ดงึดูด 
กลุ่มผู้สบูต่างเพศ ต่างศาสนา มีการให้ความหมายและทศันคติเก่ียวกับบารากู่

ตา่งกนั คือ ผูช้ายมีความเห็นว่า บารากู่เป็นผลิตภณัฑ์ยาสบูเพ่ือสนัทนาการ คือใช้สบูเม่ือ
รวมกลุม่กบัเพ่ือน สบูเม่ือไปรวมกลุม่กนัท่ีร้านสรุา มสุลิมชายมีความเห็นว่าเป็นวฒันธรรม
ชุมชน ท่ีอยู่คู่ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยมานาน ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดในการเป็นผู้สูบ
หนกัผูห้ญิงมีความเห็นว่า บารากู่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัเพศหญิง เน่ืองจากอปุกรณ์
สวยงาม ราคาแพง ส่งเสริมภาพลกัษณ์ว่านําสมยั มีเสน่ห์อย่างเดียว ให้เหตผุลในการสบู
วา่ “ไม่ต้องการมีภาพลกัษณ์ของผู้หญิงสบูบหุร่ี”   

งานวิจัยในประเทศไทยเร่ือง “กลยุทธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุม่เยาวชน"  (ศรีรัช ลาภใหญ่และคณะ, 2557) งานวิจยันี ้
ศึกษาถึงปัญหายาสูบประเภทบารากู่ในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นในกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ความเช่ือและอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการบริโภค 
ผลการวิจยัพบว่า กลุม่วยัรุ่นสว่นใหญ่รู้จกับารากู่จากร้านสรุา 46.5 % รู้จกัจากเพ่ือน 20.1 
% และรู้จกัจากร้านค้าทัว่ไป 15 % เม่ือสอบถามถึงเหตผุลในการสบู เหตผุลส่วนใหญ่เกิด
จากความอยากรู้ อยากทดลอง อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร 89.6 % และพบว่าวยัรุ่นสามารถ
เข้าถึงบารากู่ได้งา่ย ซึง่อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้เกิดการสบูบารากู่แพร่หลายมากขึน้ 

อีกการศกึษาหนึ่ง พบว่าจากการศกึษาความรู้ทศันคติ และการการปฏิบตัิการสบู
บารากู่ ของนิสติมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ พบวา่นิสติร้อยละ 38เคยสบูบารากู่ ผู้สบูร้อยละ 74 
มีเจตคตเิฉยๆ ตอ่การสบูบารากู่  (พรพิมล นามวงศา, 2558) 
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โดยช่องทางการจําหน่ายบารากู่  พบ  8 ช่องทาง ได้แก่  ช่องทางค้าปลีก 
อินเตอร์เน็ต ร้านสรุา หรือสถานบนัเทิงท่ีให้บริการสบู ณ จดุขาย การให้บริการส่งถึงท่ีพกั 
การขายสง่ แผงลอยไม่ถาวร การขายในบ้านของตวัเอง และร้านจําหน่ายอปุกรณ์แบบร้าน
ถาวร ราคาจะแตกตา่งกนัไปตัง้แตห่ลกัร้อยจนถึงหลายพนั 

วยัรุ่นมีทศันคติและความเช่ือในด้านบวกเก่ียวกับบารากู่ ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีผิด
จากข้อเท็จจริง คือมีความเช่ือว่าบารากู่เป็นสิ่งท่ีไม่อันตราย เน่ืองจากเป็นวัฒนธรรม
อินเดียและตะวนัออกกลางท่ีเก่าแก่ และเช่ือว่าบารากู่ทํามาจากผลไม้ หรือสมนุไพร บารา
กู่จึงปลอดภยักว่าบหุร่ี เพราะไม่มีนิโคติน ไม่ทําให้เกิดอาการติดเหมือนบหุร่ี สบูแล้วทําให้
รู้สกึผอ่นคลาย นอกจากนีบ้ารากู่ยงัมีกลิ่นหอมหวาน ซึง่ทําให้ผู้หญิงสนใจท่ีจะสบูมากกว่า
บหุร่ี และส่วนใหญ่เช่ือว่าบารากู่นัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีผิดกฎหมาย ทศันคติดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ี
สง่เสริมให้เกิดการใช้บารากู่มากขึน้ 

กลยทุธ์การตลาดของยาสบูประเภทบารากู่ และพฤติกรรมการบริโภคบารากู่ ใน
กลุ่มเยาวชน จากการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-
อดุมศกึษา จํานวน 783 ราย  พบว่า เยาวชนร้อยละ 81 รู้จกัว่าบารากู่ คืออะไร โดยร้อยละ 
34 สบูบารากู่เป็นประจําและเป็นผู้ ท่ีเคยสูบบุหร่ีมาก่อน  เยาวชนร้อยละ 57 รู้จักบารากู่
จากร้านสรุา สอดคล้องกบัผลการสํารวจท่ีชีว้่า สถานท่ีท่ีวยัรุ่นนิยมสบูบารากู่มากท่ีสดุคือ 
ร้านเหล้า รองลงมา คือ ร้านเหล้าป่ัน และหอพกั นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มเยาวชนท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามมีการสบูบารากู่เช่นกนั และเร่ิมสบูตัง้แตอ่ายยุงัน้อยคือ พบว่า เร่ิมท่ีอาย ุ12 
ปี เยาวชนมุสลิมมีอัตราการสูบบารากู่มากขึน้ในปัจจุบัน ซึ่งต้องเร่งทําความเข้าใจถึง
อนัตรายต่อไปกบักลุ่มเส่ียงนีพ้บว่าบารากู่ และบหุร่ีปรุงรส หาซือ้ได้ง่าย เยาวชนอายนุ้อย
จากการสํารวจ กว่าคร่ึงหนึ่งยงัสามารถซือ้ได้ โดยร้อยละ 90 ยอมรับว่าบารากู่เป็นสารท่ี
วยัรุ่นชอบลอง มีเพ่ือนเป็นผู้ชกัชวน โดยเฉล่ียวยัรุ่นท่ีสบูบารากู่จะสบูสปัดาห์ละครัง้ มีร้อย
ละ 32.3 ท่ีมีอปุกรณ์ประกอบการสบูเป็นของตนเอง สามารถหาซือ้อปุกรณ์ได้ง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นในตลาดนัดกลางคืน แหล่ง ช้อปปิ้งช่ือดงัหลายแห่ง แผงลอย ร้านตามตลาดนัดสุด
สปัดาห์ ร้านขายส่ง และอินเตอร์เน็ต ท่ีน่าเป็นห่วงคือ หอพักท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษา จะมี
บริการส่งชุดสูบบารากู่ถึงห้องพัก และยังพบว่า การขายเตาบารากู่ได้ระบาดไปถึงใน
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ห้างสรรพสินค้าประเภทดิสเคาน์สโตร์ท่ีเปิดแผงลอยให้ผู้ ค้าภายนอกเข้ามาทําการค้าด้วย" 
(ศรีรัช ลาภใหญ่ 2557) 

ความเข้าใจผิดเก่ียวกับบารากู่ กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 47 เห็นว่าการสบูบารากู่นัน้
จะไม่ทําให้เสพติด กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 62 เช่ือว่าการสบูทําให้เกิดความสขุ ไม่ทําให้ใคร
เดือดร้อน กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 44 เช่ือว่าบารากู่เป็นสมนุไพร กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 56 เช่ือ
ว่ามีพิษน้อยมากหากเทียบกบับหุร่ี กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 66 เช่ือว่า บารากู่ เป็นวฒันธรรม
อาหรับเก่าแก่ท่ีไม่มีอันตราย ท่ีสําคญั คือ ผู้หญิง จะมีทศันคติด้านบวกและไม่กลวัท่ีจะ
ลองสบู เน่ืองจากมีรสผลไม้ กลิ่นหอม รสหวาน และเช่ือว่าอนัตรายน้อยกว่าบุหร่ี รวมทัง้
ผู้หญิงเช่ือว่าการสบูบารากู่จะทําให้ผู้หญิงมีภาพลกัษณ์ดีกว่าผู้หญิงสูบบุหร่ี ซึ่งถือเป็น
ความเข้าใจผิด เพราะยาสบูบารากู่มีพิษภยักว่าบหุร่ีถึง 6 เท่า หากสบูทกุวนัจะเท่ากบัสบู
บหุร่ีวนัละ 10 มวน หากสบูเป็นครัง้คราวจะเท่ากับสบูครัง้ละ 2 มวน ซึ่งบารากู่ คือ ยาสบู
ชนิดหนึง่ซึง่ทําให้เกิดการเสพตดิได้ (ศรีรัช ลาภใหญ่ 2557) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ เปิดเผยผลจากการศึกษา
สถานการณ์ ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ยาสบู “แปลงร่าง” จากกลุม่ตวัอย่างอาย ุ13-18 
ปี จํานวน 2,426 ราย พบว่าเยาวชนร้อยละ 78 รู้จกับารากู่เป็นอย่างดีร้อยละ 44 สบูบารา
กู่ และร้อยละ 12 สบูบารากู่ ขณะเดียวกนัร้อยละ 42 ก็สบูบารากู่ธรรมดาด้วย โดยร้อยละ 
32 รู้จกับารากู่จากส่ือทางสงัคม (social network) ร้อยละ 67 ซือ้บารากู่ไฟฟ้าด้วย และ
ร้อยละ 18 ซือ้จากช่องทางส่ือทางสงัคมเหตผุลของนกัสบูเยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83 มา
จากความเช่ือผิดๆ และรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ท่ี หลอกลวงคือ เห็นว่าเป็นสิ่งน่าสนใจแปลก
ใหม่ เช่ือว่าสูบง่ายกว่าบารากู่ ปลอดภัย ลองได้ไม่เสพติด และยังมีบทความหลาย
บทความกลา่วว่าการสบูบารากู่นัน้ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหรืออนัตรายน้อยกว่าการสบู
บารากู่ เพราะไม่มีนิโคติน และมีกลิ่นหอม ทํามาจากผลไม้ และยงัมีความเช่ือว่าการสบูบา
รากู่จะสามารถทําให้เลิกบุหร่ีได้ และยงัเป็นการช่วยเพิ่มพลงัทางเพศ ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้วนัน้ 
การท่ีเรานําสารท่ีมีการเผาไหม้เข้าสู่ร่างกาย ล้วนแล้วแตมี่อนัตรายทัง้สิน้ แม้ว่าผลไม้จะมี
ประโยชน์ต่อร่างกายก็จริง แต่เม่ือมันเปล่ียนรูปไปเป็นก้อนถ่านท่ีถูกเผาไหม้แล้วย่อมมี
อนัตราย และการสบูผา่นนํา้ และการปรุงแตง่รสของยาเส้นกบัผลไม้หรือกลิ่นตา่ง ๆ นัน้ ทํา
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ให้ความเข้มข้นของควนัจางลง ซึง่สง่ผลให้สามารถสบูได้ลกึมากขึน้ และสบูจํานวนมากนัน้
ก็ถือวา่เป็นการสบูท่ีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายอยา่งมาก (พรพิมล นามวงศา,  2558) 

ปัจจุบันยงัไม่มีการอนุญาตให้นําเข้ายาเส้นปรุงท่ีใช้สบูกับบารากู่ ยาเส้นปรุงท่ี
ขายอยู่จึงเป็นสินค้าผิดกฎหมาย การสบูบารากู่ตามสถานบริการ ผบั บาร์ ไนท์คลบั และ
โรงแรม เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากมีกฎหมายห้าม จึงถือเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลาย ต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจัง ในการท่ีจะป้องกันและ
หยดุยัง้การแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดนีใ้ห้ได้ 

นอกจากบาระกู่จะเป็นสินค้าท่ีผิดกฎหมายไทย เพราะกรมสรรพสามิตไม่อนญุาต
ให้มีการนําเข้าตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสขุแล้ว การสบูบารากู่ในผบั บาร์ หรือ
ไนท์คลับ ยังจะเป็นการทําผิดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 18 ท่ีห้ามสูบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดในผับ บาร์ และไนต์คลบั ซึ่งรวมถึงการสูบบารากู่ ตัง้แต่วันท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 

สําหรับกรณีสินค้าประเภทบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์  บารากู่อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งไม่มี
ส่วนประกอบของใบยาสบู ท่ีต้องอาศยักฎหมายอ่ืนในการควบคุม เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้ มครองผู้ บริโภค  พ .ศ .  2522 หรือพระราชบัญญัติการส่งออกและนําเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2522 เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี บารากู่ บารากู่อิเล็คทรอนิกส์ หรือบุหร่ีอิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงตวัยา
ลกัษณะตา่งๆ ท่ีใช้กบัผลติภณัฑ์ไม่วา่จะมีใบยาสบูผสมอยูห่รือไม่ก็ตาม มีความผิดดงันี ้

- ห้ามส่งออกหรือนําเข้ามาในราชอาณาจกัร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง 
กําหนดให้บารากู่ และบารากู่อิเล็คทรอนิกส์หรือบหุร่ีอิเล็คทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามใน
การนําเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2557 ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่ออกไป
และนําเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2522มาตรา 5 (1) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคกุไม่
เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าท่ีส่งออกหรือนําเข้า หรือทัง้จําทัง้ปรับ ตาม
มาตรา 20 

ใบยาสบูบารากู่ถือว่ามีความผิดตามพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ.2509 มาตรา 24 
ข้อหาขายหรือมีไว้เพ่ือขายยาเส้นหรือยาสบูท่ีมิได้ปิดแสตมป์ยาสบู ซึง่หมายถึงการท่ีไม่ได้
แสดงฉลากเตือน เช่น ต้องระบุช่ือผู้ นําเข้าและมีการติดคําเตือน นอกจากนีย้ังผิด
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บารากู่นัน้ไม่ผิ
ารากู่จึงเป็นสิน
ใช้เป็นสารสกดั
ไม่ครอบคลมุไ
เพิ่มการควบ
ากู่ก็เป็นสนิค้าท

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

ามาโดยไม่ขอ
งผ่านกระทรว
ผิดกฎหมาย ย
นค้าท่ีผิดกฎห
ดนิโคตินในรูป
ได้หมด ในพระ
บคุมผลิตภัณ
ท่ีผิดกฎหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนญุาตเสียภ
วงการคลังก่อ
ยังไม่ได้อยู่ใน
มายเท่านัน้ ผู้
แบบของเหลว
ะราชบญัญัตคิ
ณฑ์ยาสูบท่ีมีส
ย  

 

าษีการนําเข้า
อน แต่ก็ยังไม
นการควบคุมข
ผู้สบูจึงพยายา
วมาผสมกบัผล
ควบคมุผลิตภณั
สารนิโคตินเป

 ใบ
ม่ได้
ของ
ามท่ี
ลไม้
ณฑ์
ป็น
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บทที่ 8 
 

บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

โดย นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. ความเป็นมาของบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. พฒันาการของบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. ผลกระทบตอ่สขุภาพของผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ประสทิธิผลในการเป็นนิโคตนิทดแทนเพ่ือการรักษา 
5. การวิจยัเก่ียวกบับหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 
6. ธุรกิจและการตลาดของบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 
7. มาตรการควบคมุผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในตา่งประเทศ 

 
 

1. ความเป็นมาของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
 บหุร่ีรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์” หรือ อี-ซิกาแรต (e-cigarette) ได้

คืบคลานเข้าสู่ตลาดทัว่โลกเพ่ือชักจูงให้คนท่ีติดบุหร่ีหนัมาสบูบุหร่ีรูปแบบใหม่โดยสร้าง
ความเช่ือวา่ไม่เป็นอนัตรายจากโรคมะเร็ง การเกิดขึน้ของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมาจาก
สามสาเหต ุหนึ่ง-ปัจจบุนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกห้ามสบูบหุร่ีในสถานท่ีสาธารณะ เน่ืองจาก
ความต่ืนตวัถึงอนัตรายของควนับหุร่ีมือสอง จึงมีผู้คิดค้นบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ขึน้ซึง่ไม่มีการ
เผาไหม้เหมือนการสูบบุหร่ีธรรมดา ผู้ ผลิตหวังว่าผู้ ท่ีติดบุหร่ีสามารถท่ีจะสูบบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ในท่ีท่ีกฎหมายห้ามสบูบหุร่ีได้ สอง-การสบูบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการนํา
สารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายท่ีสะอาดกว่าการสูบบุหร่ีธรรมดา ซึ่งการสูบบุหร่ีธรรมดาเป็น
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วิธีการนําสารนิโคตินเข้าสูร่่างกายท่ีกล่าวได้ว่า 'สกปรก' เน่ืองจากมีการเผาไหม้ใบยาสบู
และกระดาษท่ีใช้มวนทําให้เกิดเขม่าและมีกลิ่นเหม็นเป็นท่ีน่ารังเกียจ สาม-เพ่ือลด
อนัตรายจากการสบูบหุร่ี (Harm reduction) 

บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์นีไ้ด้รับการพฒันาเป็นรูปแบบใหม่ในปี ค.ศ. 2003 ในประเทศ
จีนโดย Hon Lik  ซึ่งเป็นเภสชักรและเป็นนกัสบูบุหร่ี เขาสร้างโมเดลนวตักรรมบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์และนําเสนอเคร่ืองมือการสบูบุหร่ีดงักล่าวให้แก่บริษัท Golden Dragon 
Holdingsซึ่งเขาทํางานอยู่ท่ีบริษัทแห่งนีบ้ริษัทมองเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จึงพัฒนา
เคร่ืองมือดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและไม่นานหลังจากนัน้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนช่ือเป็น 
Ruyanซึง่มีความหมายในภาษาจีนว่า ‘เหมือนสบู’ ปัจจบุนับริษัท Ruyan เป็นผู้ผลิตบหุร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์รายใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์  2555) 

ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์มี 3 ประเภท คือ บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ บารากู่
อิเลก็ทรอนิกส์ และซิการ์อิเลก็ทรอนิกส์ หน้าตาสวยงามไม่เหมือนบหุร่ี และผู้ขายทกุรายจะ
ระบุว่าไม่มีนิโคติน แต่ท่ีตวัผลิตภณัฑ์บางตราสินค้าก็ระบุไว้ว่ามีนิโคตินปัจจุบนัผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ดงักลา่วได้ง่ายมาก เพราะมีช่องทางการจําหน่ายท่ีแพร่หลาย ทัง้
ในห้างหรือในอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม มีการโฆษณาชวนเช่ือท่ีทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดวา่ไม่ใช่สนิค้าอนัตราย สบูได้ทกุท่ี ไม่เป็นอนัตรายตอ่ตนเองและคนรอบข้าง 
อีกทัง้ยงัมีการสง่เสริมการขาย โปรโมตด้วยราคา ลด แลก แจก แถม และเป็นแฟชัน่ท่ีได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเพราะเหตผุลเร่ืองราคา ความสะดวก การขาย ความหอม
ของกลิน่และรสชาต ิ

เน่ืองจากการซือ้ขายบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ จึงเป็นการยากท่ี
จะควบคมุไม่ให้เยาวชนอายต่ํุากว่า 18 ปี ซือ้หาได้โดยง่ายหนงัสือพิมพ์ผู้จดัการรายวนั
ฉบบัวนัท่ี 10 มีนาคม 2553 มีรายงานข่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
กล่าวว่าปริมาณนิโคตินในบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ (e-cigarette) สงูกว่าบุหร่ีทัว่ไปหลายเท่า 
โดยการสบูบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 1 มวนจะเท่ากบัสบูบหุร่ีทัว่ไปถึง 15 มวน วารสาร SMART 
ของมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2553 มีรายงานข่าวจากรอง
อธิบดี กรมควบคุมโรคว่ามีการเตรียมปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้มีความเป็นปัจจบุนั เพราะมีการโฆษณาบหุร่ีในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น โฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ตรวมทัง้มีผลิตภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหร่ี
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อิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ยงัไม่มีกฎหมายควบคมุในขณะท่ีวารสาร สร้างสขุ ของสํานกังานกองทนุ
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) มีรายงานข่าวว่า บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้า
เลียนแบบท่ีผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกการสบูบุหร่ี แต่กลบั
พบวา่มีปริมาณนิโคตนิสงูกวา่บหุร่ีทัว่ไปหลายเทา่ กระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทยได้
ประกาศมาตรการห้ามนําบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจําหน่ายในประเทศ โดยใช้กฎหมาย 3 
ฉบบั คือ พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 มาตรา 10  พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
มาตรา 12 และ พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27  

งานวิจัยต่างๆ  ชี ใ้ ห้ เห็นชัดว่าบุหร่ี อิ เล็กทรอนิกส์ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เช่นเดียวกับบุหร่ีธรรมดา ซึ่งพบสารก่อมะเร็งหลายๆ ชนิด เช่น ไดเอธิลีนไกลคอล ตะกั่ว 
แมงกานีส สงักะสี ปรอท สารหน ูแคดเมียม ในปริมาณท่ีสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้
หากใช้อย่างต่อเน่ือง งานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาชีช้ัดว่า บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ลด
สมรรถภาพปอดและการหายใจเหมือนบุหร่ีทั่วไป และทําให้เซลล์ของมนุษย์เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมและกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ เม่ือสมัผสัควนับหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
เพียง 5 นาที สารนิโคตินในบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีความเข้มข้นไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัการเติม
นิโคตินแบบนํา้โดยผู้ ใช้เอง บางตราสินค้าเข้มข้นถึง 24 มก.ต่อมวน มีผลกระทบต่อระบบ
ไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดตีบ ผนงัหลอดเลือดแข็งเปราะง่าย ข้อมลูเบือ้งต้นบอกว่าการ
เสพไอของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีผลให้หลอดลมตีบแคบและบวมมากขึน้ ข้อมลูสําคญัจาก
ผลการวิจยับอกว่าผู้ ท่ีสบูบหุร่ีอยู่แล้วจํานวนไม่น้อยใช้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กนัไป โดย
ตดิทัง้บหุร่ีธรรมดาและบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์  

โดยปกติ บุหร่ีทัว่ไปมีสารพิษกว่า 6,000 ชนิด ในขณะท่ีบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีแค่
นิโคติน แต่การศึกษาวิจยัพบว่าในบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์จะมีปริมาณนิโคตินท่ีเข้มข้นสงูกว่า
ใบยาสบูทัว่ไป และไม่สามารถควบคมุปริมาณนิโคตินได้ สิ่งท่ีอนัตรายคือนิโคตินจะทําให้
อตัราการเต้นของหวัใจสงู และอาจสง่ผลต่อความดนัโลหิต และเม่ือมีการเผาไหม้ สารโพร
ไพลีน ไกลคอล (propylene glycol) ท่ีใช้ในบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดสารตกค้างท่ีอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งได้ และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องยงัพบว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเลิกบหุร่ีได้
ต่ําและงานวิจยัไม่ชดัเจน เพราะกลุม่ตวัอย่างน้อยเกินไป อีกทัง้ยงัพบว่าแม้จะหยดุสบูบหุร่ี
ธรรมดาได้แต่ผู้สบูกลบัต้องการบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ หมายถึงทําให้ติด
บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์แทน 
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2. พัฒนาการของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์  (C Bullen, et al.  2010.) 
 องค์การอนามยัโลกประกาศในเดือนกนัยายนปี ค.ศ. 2008 ว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ใช่อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับช่วยในการเลิกสบูบหุร่ี และเรียกร้องให้ผู้ ทําการโฆษณา
และการตลาดห้ามเสนอแนะวา่องค์การอนามยัโลกพิจารณาแล้วว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มี
อนัตรายและมีประสทิธิภาพสําหรับผู้ ต้องการเลกิสบูบหุร่ี 

ในเดือนตลุาคมปี ค.ศ. 2006 กระทรวงสาธารณสขุของประเทศนิวซีแลนด์ท่ีได้รับ
ทนุจากบริษัท Ruyan เพ่ือการศกึษาวิจยัผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ทําการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณอย่างละเอียดและสรุปว่าสารก่อมะเร็งและสารพิษปรากฏอยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่าจะ
ก่อให้เกิดอนัตราย โดยภาพรวมผลิตภณัฑ์ท่ีได้ทําการทดสอบมีความ ‘ปลอดภยัและเป็น
ทางเลือกแทนการสบูบหุร่ี’ (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์  2555) ในขณะท่ีประเทศออสเตรเลียห้าม
การครอบครองและการขายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสารนิโคตินในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 
2009 โดยแจ้งวา่ ‘ทกุรูปแบบของนิโคตนิถกูจําแนกวา่เป็นสารพิษ ยกเว้นการรักษาด้วยการ
ทดแทนและบหุร่ีปกต’ิ 

 มีนาคมปี ค.ศ. 2009 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในรายการ ‘ผลิตภณัฑ์นําเข้าท่ีต้องระวงั’ 66-41) และ
เสนอแนะให้หน่วยงาน USCBP ห้ามการนําบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งแก่บริษัท Smoking 
Everywhere  ว่าสินค้าถูกห้ามไม่ให้ เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะ  ‘บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กลไกส่งยา ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการอนุญาต
ล่วงหน้า ต้องลงทะเบียน และอยู่ในบญัชีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน
เดือนเมษายนปี ค.ศ. 2009 บริษัท Smoking Everywhere ย่ืนคําร้องตอ่รัฐบาลกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยให้ชะลอการห้ามของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี
พยายามห้ามการนําเข้าบุหร่ี อิ เล็กทรอนิกส์  โดยบริษัทให้เหตุผลว่า  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์เสมือน ‘ผลติภณัฑ์ยาสบูและการพยายามกระทําดงักลา่วท่ีจะควบคมุกํากบั
ดแูลเป็นการละเมิดความตัง้ใจของรัฐสภาท่ีจะไม่ให้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
มีอํานาจหน้าท่ีควบคมุกํากับดแูลผลิตภณัฑ์ยาสบู บริษัทอ้างว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ 
‘ยา‘ระบบการให้ยา’ หรือ ‘กลไกสง่ยาภายใต้กฎ 21 U.S.C. 321 (g)   
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 พฤษภาคมปี ค.ศ. 2009 องค์กร Action on Smoking and Health (ASH) ย่ืนคํา
ร้องต่อ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ควบคุมออกกฎระเบียบเก่ียวกับบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-cig petition) ในขณะเดียวกันบริษัท Njoy ร่วมกับบริษัท Smoking 
Everywhere ฟ้องร้องสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อศาล และสมาคมบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Cigarette Association) ก่อตัง้ขึน้เป็นสมาคมทางการค้า
และธุรกิจ โดยสมาชิกประกอบด้วยผู้ผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จดัจําหน่ายและผู้ ค้าปลีก 
ด้วยจุดประสงค์เพ่ือเป็นกระบอกเสียงและตวัแทนของอุตสาหกรรมยาสบูอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะเพ่ือตอบโต้ความกังวลด้านสขุภาพ และเพ่ือจัดทํามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี ซี ประธานและโฆษกของสมาคมคือ Matt Salmon
ซึ่งเป็นอดีตวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2009 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทดสอบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 2 ย่ีห้อ คือ Njoy และ Smoking 
Everywhere หลอดบรรจ ุ(cartridge) 18 หลอดถกูนํามาทดสอบพบว่ามีปริมาณเล็กน้อย
ของสารก่อมะเร็ง ไนโตรซามีน หลอดบรรจ ุ1 หลอดพบว่ามี diethylene glycol 1% ซึง่เป็น
สารพิษ สว่นหลอดบรรจท่ีุแจ้งวา่มีนิโคตนิ 0% พบวา่มีสารนิโคตนิอยูด้่วย 

มิถนุายนปี ค.ศ. 2009 ประธานาธิบดี โอบามาลงนามอนมุตัิรับรองกฎหมายการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีในครอบครัวและการควบคมุยาสบู (The Family Smoking Prevention 
and Tobacco Control Act 18) มอบอํานาจให้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ควบคมุ กํากบั อตุสาหกรรมยาสบูถึงแม้ว่านิโคตินและยาสบูจะไม่ถกูห้ามในทนัที แต่สาร
ปรุงรส เช่น รสผลไม้และมินท์ ถกูห้ามไม่ให้ใสล่งในผลิตภณัฑ์ยาสบู นอกจากนี ้ผลิตภณัฑ์
ยาสบูรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามาสู่ตลาดจะถกูบงัคบัให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ก่อนเข้าสู่ตลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุมบุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2009 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาย่ืน
เอกสารสรุปเพิ่มเติมในคดีฟ้องร้องของบริษัท Smoking Everywhere โดยอ้างถึงกฏหมาย
การป้องกันการสูบบุหร่ีในครอบครัวและการควบคุมยาสูบโดยกล่าวว่าสํานักงานฯ มี
อํานาจหน้าท่ีควบคมุ กํากบัผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นด้วยกบัการลงมติตดัสิน
ให้มีฉลากแจ้งว่าเป็นเคร่ืองมือสําหรับเวชภัณฑ์ ‘สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
พบว่าหลังจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อกล่าวอ้างท่ีแจ้งในฉลากของผลิตภัณฑ์ และ
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ข้อมลูท่ีบริษัท Smoking Everywhere สง่มอบให้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่า
ผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีคณุสมบตัิตามความหมายของทัง้เวชภณัฑ์ และเคร่ืองมือ
ภายใต้ FDCA’ (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 2555) สองเดือนหลงัจากการทดสอบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาออกแถลงข่าวกบัส่ือสารมวลชนเพ่ือให้เลิกใช้ผลิตภณัฑ์บหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ และเน้นยํา้ข้อกังวลท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้านีว้่าผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์
อาจทําการตลาดโดยมุ่งไปยังเยาวชนไม่มีฉลากคําเตือนด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม และ
ผลิตภัณฑ์มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีท่ีเป็นอันตราย เช่น diethyl glycol ซึ่งเป็น
สว่นประกอบท่ีใช้ในการป้องกนัจดุเยือกแข็ง (antifreeze) 

 ในช่วงระยะเวลาเดียวกนันัน้ บริษัทท่ีปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คือ Exponent, 
Inc.ซึ่งได้รับการจ้างโดยบริษัท Njoy ให้ทําการทบทวนรายงานการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เม่ือเดือนพฤษภาคม พบว่ามีข้อตําหนิในรายงานว่ามี
มาตรฐานของการเก็บหลกัฐานทางเอกสารท่ีไม่ดี รวมทัง้การวิเคราะห์ และไม่มีการทดสอบ
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาอนมุตัิ เพ่ือเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์การรักษาด้วย
การทดแทนนิโคติน ซึ่งบริษัท Exponent อ้างว่ามีระดบัของ TSNA เท่ากับระดบัในบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ การศกึษานีส้รุปว่าข้อกล่าวอ้างของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เก่ียวกับผลเสียทางสุขภาพไม่มีหลกัฐานรองรับในการศึกษานี ้ในขณะท่ีช่วงระยะเวลา
เดียวกนันัน้ประเทศแคนาดาห้ามการขาย การโฆษณา และการนําเข้าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
และกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาแนะนําไม่ให้ชาวแคนาดาซือ้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยแจ้งวา่มี  ‘สารก่อความระคายเคือง (propylene glycol)’  

กลไกการทาํงานของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
 เม่ือผู้สบูหายใจเข้าผ่านทางสว่นท่ีติดกบัริมฝีปาก (mouth-piece) หรือเป็นท่ีรู้จกั
ในนามของหลอดบรรจ ุ(cartridge) อากาศท่ีไหลผ่านจะกระตุ้นการทํางานของสว่นท่ีทําให้
เกิดความร้อนท่ีมีช่ือว่า atomizer ซึง่สว่นนีจ้ะทําให้ของเหลวท่ีมีสารนิโคตินผสมระเหยเป็น
ไอ (vapourized) และผู้สบูหายใจเข้านําไอระเหยท่ีมีนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย ส่วนปลายอีก
ด้านหนึง่ของบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์มีหลอดไฟเล็กๆ (LED) ซึง่จะมีแสงไฟสว่างเกิดขึน้เม่ือผู้สบู
สดูอากาศผา่นบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์เข้าสูร่่างกาย 
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ส่วนประกอบและส่วนผสมของของเหลว 
 ในขณะท่ีรูปร่างของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์อาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ทุกตรา
สินค้ามีส่วนประกอบเหมือนกันคือ ชิน้ส่วนสําหรับริมฝีปาก (mouth-piece) หรือ
หลอดบรรจ ุ(cartridge) สว่นท่ีทําให้เกิดความร้อนหรือเรียกว่าทําให้เกิดอะตอม (heating 
element or atomizer) และสว่นท่ีเป็นแบตเตอร่ี 
สว่นท่ีเป็นหลอดบรรจ ุ(Cartridge) 

- ชิน้สว่นพลาสตกิท่ีใช้แล้วทิง้ อยูท่ี่ปลายทอ่ หรือหลอด (tube) 
- บรรจนิุโคตนิ หรือสารปรุงแตง่รสชาด (flavoring)  
- เม่ือของเหลวในหลอดถูกใช้หมดไปสามารถเติมของเหลวในหลอดได้

หรือซือ้หลอดใหม่ท่ีมีของเหลวบรรจอุยูแ่ล้ว (ขึน้อยูก่บัตราสนิค้า) 
สว่นท่ีทําให้เกิดอะตอม(Atomizer) 

- สว่นท่ีทําให้เกิดความร้อน (heating element) 
- ทําให้ของเหลวในหลอดบรรจ ุ(cartridge) กลายเป็นไอระเหย เม่ือมีการ

หายใจเข้าโดยผู้สบู 
- ทําให้ไอระเหยกลายเป็นละอองนํา้เม่ือหายใจออก 

แบตเตอร่ี 
- ตราสินค้าต่างๆส่วนมากบรรจุลิเธียมแบตเตอร่ี ซึ่งให้พลงังานแก่ส่วนท่ี

ทําให้เกิดอะตอม 
- สว่นท่ีชาร์จแบตเตอร่ี แบบท่ีใช้ในบ้านหรือในรถยนต์ 
- อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีแตกตา่งกนัตามรุ่น และตราสนิค้า 

ของเหลวท่ีมีสารนิโคตนิผสม 
- ของเหลวท่ีมีสารนิโคตินผสม มาในรสชาติท่ีหลากหลาย ซึ่งถูกห้ามใน

บหุร่ีทัว่ไปในประเทศสหรัฐฯ (US Food and Drug Administration, 
2010) และองค์การอนามัยโลกเสนอแนะให้ห้ามขายบุหร่ีชูรสต่างๆ  
(World Health Organization, 2007) และความเข้มข้นระดบัตา่งๆ 

- ระดบัความเข้มข้นของนิโคติน มีตัง้แต่ 24 มิลลิกรัม (สงูสดุ) จนถึง 4 
มิลลกิรัม (ต่ํา) และ 0 มิลลกิรัม 
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- มาในรสชาติท่ีหลากหลาย เช่น ยาสบูอย่างเดียว เมนทอลเย็น มอคค่า 
ช็อกโกแลต  วานิลลาฯลฯ 

 
3. ผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 

รายงานข่าวจาก บี บี ซี (BBC News) เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 แจ้งว่าแพทย์
จากโรงพยาบาล Queen Elizabeth Hospital เรียกร้องให้มีการวิจยับหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึน้หลงัจากท่ีคนไข้รายหนึ่งเสียชีวิต  (BBC News,  2012) นายแพทย์ Rob Allcock กลา่ว
ว่า คนไข้รายนีใ้ช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ตราสินค้าหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของนิโคตินและนํา้มนัใน
นิโคตินเหลว (liquid nicotine) ซึง่การสดูหายใจนํา้มนัดงักลา่วจะทําลายเนือ้เย่ือของปอด
ได้ ผู้ ป่วยรายนีเ้ป็นโรคปอดชนิดท่ีมีช่ือวา่ severe lipoid pneumonia 

แม้ว่าจะมีงานวิจัยเก่ียวกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแต่ก็จํากัดอยู่แต่เฉพาะว่า
สว่นผสมทางเคมีของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง (Laugesen M,  2010) 
แต่ยงัไม่มีการวิจยัอย่างเป็นระบบ (Etter J-F, 2010) เพ่ือประเมินถึงความปลอดภยัหรือ
อันตรายของสารเคมีเหล่านีต้่อเนือ้เย่ือของปอดเม่ือสูดหายใจสารเคมีเหล่านีเ้ป็นระยะ
เวลานาน 

ศูนย์การประเมินสารเสพติด  แผนกวิ เคราะห์ เวชภัณฑ์  ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ทําการวิเคราะห์ของเหลวท่ีอยู่ในหลอดสําหรับใช้กับบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 2 ตวัอย่างจาก 2 ย่ีห้อชัน้นําเพ่ือตรวจสอบปริมาณของนิโคตินและ
สารประกอบอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะเป็นอนัตรายต่อมนษุย์ รวมถึงสารท่ีอาจจะก่อมะเร็งได้ (FDA, 
2012) จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเหลวท่ีใช้กบับหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วพบว่ามี
สารก่อมะเร็ง และสารท่ีก่ออนัตราย (toxic chemicals) 

-   ไดเอทธีลีน ไกลคอล (diethylene glycol) ในหลอดหนึ่งอยู่ท่ีระดบั 1% ซึ่ง
สารเคมีท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของสารต้านจุดเยือกแข็ง (anti-freeze) และเป็นสารพิษ
สําหรับมนษุย์  (Westenberger BJ, 2009) 

-   มีสารไนโตรซามีนท่ีเฉพาะสําหรับยาสบู (tobacco-specific nitrosamines) ซึง่
เป็นสารก่อมะเร็งสําหรับมนษุย์ 
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-   สารปนเปือ้นเฉพาะสําหรับยาสบู (Tobacco-specific impurities) ซึง่อาจเป็น
อนัตรายตอ่มนษุย์ คือ anabasine, myosmineและ beta-nicotyrine มีอยู่ในตวัอย่างสว่น
ใหญ่ 

-   แต่ละตวัอย่างให้ปริมาณนิโคตินไม่เท่ากัน ทัง้ๆ ท่ีฉลากบ่งชีข้้อมลูอย่าง
เดียวกนั 

-  หลอดหนึ่งซึ่งมีปริมาณนิโคตินสงู ให้ปริมาณนิโคตินเป็นสองเท่าจากไอระเหย 
มากกวา่ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาอนญุาตให้ใช้เป็นสิ่งท่ีช่วยให้เลกิสบูบหุร่ี 
 
4. ประสิทธิผลในการเป็นนิโคตนิทดแทนเพ่ือการรักษา 

 รายงานข่าวจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม ค.ศ.2010 ว่า
นกัวิจัยของสวิสรายงานว่าผู้ ท่ีใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เลิกสบูบุหร่ี  
(Zezima K, 2009) แต่อปุกรณ์ดงักล่าวไม่ได้มาตรฐาน (unreliable) (World Health 
Organization 2008; US Food and Drug Administration 2009) 

นักวิจัยช่ือ Jean-Francois Etter จากมหาวิทยาลัยแห่งเจนีวาในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ กล่าวว่าการวิจัยดังกล่าวเป็นการสํารวจทัง้ผู้ ท่ีเคยใช้และผู้ ท่ีใช้บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 81 คน โดย 95% กลา่วว่าบหุร่ี อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยในการเลิก
สูบบุหร่ีอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บางคนกล่าวว่ามีความกังวลเก่ียวกับสิ่งท่ีอาจเป็นพิษ
(toxicity) และบางคนกล่าวว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ “มีคณุภาพต่ํา” “ไม่มีมาตรฐาน” และ 
“ล้มเหลวบอ่ยๆ” (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2555) 

ผู้ ท่ีใช้บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์หลายคนแสดงความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัและสิ่ง
ท่ีอาจเป็นพิษและเหตุใดจึงไม่มีการศึกษาวิจัยในความปลอดภัยและสารพิษ รวมทัง้ตัง้
คําถามเก่ียวกบัสถานภาพทางกฎหมายของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตซึง่อาจจะถกูห้าม
จําหน่าย มีงานวิจยัเก่ียวกบับหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก ซึ่งจําเป็นต้องมีงานวิจยัเก่ียวกับ
อุปกรณ์นีถ้ึ งอันตราย  ประสิทธิผลและผลกระทบทางด้านสาธารณสุขของบุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ (Cobb C et al, 2010) 

การใช้นิโคตนิทดแทนเพ่ือการรักษา (Nicotine Replacement Therapy: NRT) 
เป็นสิ่งท่ีช่วยในการเลิกสบูบหุร่ีท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิผล (Stead LF, et al, 2010) แต่
ยงัไม่มีการนํามาใช้เท่าท่ีควร (Mooney ME, et al, 2006) ดงันัน้ เพ่ือขยายและเผยแพร่
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ความนิยมในการใช้นิโคตินทดแทนเพ่ือการรักษาให้กว้างขวางขึน้ รูปแบบท่ีหลากหลาย
ของการใช้นิโคตินทดแทนเพ่ือการรักษาจึงเป็นสิ่งจําเป็น ในปี ค.ศ. 2004 บริษัท Ruyan 
Group (Holdings) LTD ซึ่งจดัตัง้อยู่ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีนทําการจดลิขสิทธ์ิและผลิต
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เม่ือบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการเผยแพร่ทัว่ไป มีรายงานว่าผู้บริโภคซือ้
ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดการสูบบุหร่ี อีกทัง้เพ่ือช่วยใน
การเลิกสูบบุหร่ีและลดอาการข้างเคียงจากการเลิกสูบบุหร่ี หรือใช้ทดแทนการสูบบุหร่ี
ทัว่ไป (Zezima K, 2009) แต่ความไม่บริสทุธ์ิและมีสารปนเปื้อนในของเหลวท่ีอยู่ใน
ผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความกงัวล (Westenberger BJ, 2009) เน่ืองจากยงัไม่มีผลการศกึษาวิจยั
เก่ียวกับผลกระทบต่อสุขภาพของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีงานวิจัยชิน้หนึ่งเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑ์ 2 ตราสินค้า ท่ีมีสว่นบรรจ ุ(cartridge) ปริมาณ 16 มิลลิกรัมของนิโคตินเหลว 
และผลของการวิจยัพบว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งนิโคตินเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Eissenberg T, 2010; Bullen C, et al.  2010) โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์นิโคตินอ่ืนๆ ท่ีมีการควบคุม เช่น หมากฝร่ังนิโคติน และแผ่นแปะนิโคติน  
(Heishman S, & Henningfield J, 2000; Kleykamp et al, 2008) ดงันัน้ บหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ และของเหลวท่ีมีนิโคตินผสม ควรจะต้องได้รับการประเมิน ได้รับการกํากบั
และควบคุม ควรจะมีฉลากแจ้งรายละเอียดให้ตรงกับสิ่งท่ีบรรจุและผลของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีข้อมลูสนบัสนนุคํากล่าวอ้างของผู้ผลิตบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ว่า
สามารถช่วยในการเลิกสบูบหุร่ีได้ องค์การอนามยัโลกเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ท่ีผลิตบหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ เลิกอ้างคุณสมบัติในการทดแทนนิโคตินเพ่ือการรักษา (WHO, 2008; 
2009) 
 
5. งานวิจัยเก่ียวกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ (Breland A et al, 2005; Shiffman S et al, 
2004; Thornley S et al, 2009) 
 หน่วยงานต่างๆ ด้านสาธารณสขุมีความกังวลว่า ความเส่ียงและอันตรายท่ีเกิด
จากบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ (FDA, 2008; 2009) จะไม่คุ้มคา่กบัประโยชน์ตา่งๆ ท่ีจะได้รับจาก
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากยงัไม่มีงานวิจยั หรือการศกึษาท่ีเพียงพอรองรับ (Flouris AD, 
Oikonomou DN,  2010) ท่ีจะให้ความมัน่ใจ บางประเทศ เช่น บราซิล แคนาดา อรุุกวยั 
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สงิค์โปร์ออสเตรเลีย เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ และตรุกี รัฐมีคําสัง่ห้ามจําหน่ายผลิตภณัฑ์
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าจะมีการศกึษาวิจยัท่ีทําให้มัน่ใจว่าไม่มีอนัตราย  (World Health 
Organization,  2009) แตป่ระเทศจีนและนิวซีแลนด์อนญุาตให้จําหน่ายได้ (American-
Legacy-Foundation,  2009; Etter JF,  2010; Laugesen M, 2010) 

 งานวิจัยเ ก่ียวกับบุห ร่ี อิ เล็กทรอนิกส์ยังไม่ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เ ก่ียวกับ
สว่นประกอบของสารเคมีของเสีย และผลกระทบจากผลิตภณัฑ์ (emissions and effects 
of the products) เป็นหน้าท่ีของผู้ผลิตท่ีจะต้องศึกษา วิจยั ถึงความปลอดภยัและ
ประสิทธิผล (safety and efficacy) ของผลิตภณัฑ์ก่อนจะนําออกจําหน่ายแม้กระทัง่ยา
และอาหาร ผู้ ผลิตต้องดําเนินการศึกษาวิจัยก่อนผลิตออกจําหน่าย แต่ผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลจากการวิจัยสนับสนุนน้อยมาก ถึงแม้หน่วยงานเครือข่าย
ห้องปฏิบตัิการเก่ียวกบัยาสบูขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 
2004) อาจจะสามารถดําเนินการศกึษาวิจยัผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้ แตผู่้ผลิตเป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการดําเนินการทดสอบผลิตภณัฑ์ 

 ข้อมูลเบือ้งต้นสนับสนุนความกังวลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug 
Administration: FDA) ได้ดําเนินการทดสอบเบือ้งต้นพบว่าตราสินค้าและรุ่นต่างๆ ของ
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ มีระดบันิโคตินท่ีแตกต่างกัน รวมทัง้สารก่อมะเร็งและสาร diethylene 
glycol “ซึง่เป็นสารพิษตอ่ร่างกาย” (United States Food and Drug Administration, 
2012) ข้อสรุปของ FDA คือ “กระบวนการควบคมุคณุภาพในการผลิตบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีมาตรฐาน เพราะมีความแตกตา่งกนั ทัง้สารท่ีเป็นสว่นประกอบ/สว่นผสม และของเสีย
(emissions) ท่ีเกิดขึน้” (Henningfield JE, Zaatari GS.  2010.) 

งานวิจยัชิน้หนึ่ง (Bullen C et al, 2010) ได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทใหญ่ท่ีทํา
การตลาดให้กับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในขณะท่ีงานวิจยัอีกชิน้หนึ่งให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับ
การดูดซึมสารนิโคตินและการลดความอยาก (craving relief) ของผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ข้อจํากดั 2 อยา่งท่ีน่าสงัเกตของงานวิจยัดงักลา่ว มีดงันี ้

ประการแรก บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีเป็นร้อยตราสินค้า และหลายรูปแบบ (models) 
(นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 2555) ท่ีมีข้อกล่าวอ้างหลากหลายว่า มีกระบวนการทํางานท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ (unique modes of operation) ส่วนประกอบของสารเคมีและปริมาณของ
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นิโคตินท่ีหลากหลาย ซึ่งดูเหมือนจะเสนอแนะว่ามีความแตกต่างจากการทดสอบใน
ปัจจบุนั (Westenberger BJ,  2010) 

ประการท่ีสอง การทดสอบระยะสัน้เหลา่นีใ้นห้องปฏิบตัิการให้ข้อมลูพืน้ฐานน้อย
มากท่ีเก่ียวกับการประเมินความปลอดภยัของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เม่ือใช้ในชีวิตประจําวนั 
ซึง่จะต้องใช้สบูเป็นร้อยครัง้ตอ่วนัเป็นระยะเวลาหลายปี (Breland A et al, 2005) 

ด้วยข้อจํากดัเหล่านี ้การศึกษาวิจยัให้ข้อมลูท่ีตรงกนัว่าการดดูซึมของนิโคตินไม่
เหมือนกนั/ไม่ได้เลียนแบบบหุร่ี การวิจยัของ Eissenberg ไม่พบการเพิ่มขึน้ของสารนิโคติน
ในพลาสมาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตขิองผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์สองย่ีห้อ 

งานวิจยัของ Bullen และทีมพบว่า มีระดบัปริมาณนิโคตินสงูกว่าท่ี Eissenberg 
บ่งชี ้แต่ก็ยงัต่ํากว่าระดบัของนิโคตินจากการสบูบหุร่ี และต่ํากว่าผลิตภณัฑ์ยาท่ีใช้ในการ
ทดแทนนิโคตินเพ่ือการรักษา (Henningfield JE et al, et al.  2009) Bullen และคณะไม่
พบว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดความอยากในการเลิกสูบบุหร่ีอย่างมีนัยยะสําคญัทาง
สถิติ แต่การวิจยัของทัง้สองทีมพบว่าผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดความอยากได้
บ้าง (Sayette MA, et al.  2000; Hajek P, et al.  1989; Fagerstrom K, Furberg H.  
2008) 

ระดบัท่ีต่ําของนิโคตนิในพลาสม่า (เลือด) ไม่ได้แปลว่าปอดไม่ได้รับผลกระทบ แต่
การโฆษณาไม่ตรงกับความเป็นจริง การสะสมของสารตกค้างในปอดแปรเปล่ียนไปตาม
ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ความเข้มข้นของนิโคตินท่ีถกูขบัออกมา (emission) คณุลกัษณะของ
อณ ู(particles) และวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ จึงมีความแตกตา่งกนัระหว่างผลิตภณัฑ์
และบริบท เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ถึงการสะสมตกค้างของนิโคตินและสารอ่ืนๆ ใน
ปอด (Wayne FE et al,  2008) การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการทําปฏิกิริยาของสารเคมี
(pharmacokinetics) และการศกึษาโดยภาพ (imaging studies) จึงมีความจําเป็นเหมือน
อย่างเช่น การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัเคร่ืองมือ / อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีช่วยในการสดูหายใจ
เอาสารนิโคติน(medicinal nicotine inhaler) ซึง่นําไปสูข้่อสรุปว่าน้อยกว่า 5% ของนิโคติน
ท่ีสดูหายใจเข้าไปจะไปถึงปอด (Lunell E et al,2000) 

การพิจารณาถึงการสะสมของอณท่ีูถกูปลอ่ยออกมาจากบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ มีผล
สําคญัต่อความปลอดภยั ประสิทธิผล และการเสพย์ติด ทัง้นีเ้พราะผลของการเสพติดและ
ปฏิกิริยาอ่ืนๆ (physiological effects) ของนิโคตินและสารพิษตอ่ปอด(lung intoxicants) 
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เช่น propylene glycolอาจจะเพิ่มขึน้ได้โดยการเข้าไปในสว่นลกึของปอด (deeper lung 
penetration) โอกาสในการใช้อย่างไม่เหมาะสม (abuse liability) ควรจะมีการประเมิน
โดยตรง เหมือนกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีส่งนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย (Carter LP et al, 2009; 
Schuster CR, Henningfield JE,  2003; United States Food and Drug 
Administration, 2010) 

ผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทําให้ปริมาณนิโคตินในระดบัท่ีต่ําอาจจะอยู่ใน
ฐานะผลิตภัณฑ์เร่ิมต้นท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผู้ ท่ีไม่ใช้ยาสบู การให้นิโคตินด้วยตนเอง
โดยสบูบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นการเร่ิมต้นกระบวนการปรับระดบัการได้รับนิโคติน
เข้าสู่ร่างกาย (เหมือนกับท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือใช้ยาสบูสําหรับเคีย้ว ซึ่ง
อตุสาหกรรมยาสบูเรียกว่าผลิตภณัฑ์ “เร่ิมต้น”) (Connolly GN, et al, 1986) ความเสี่ยง
ดงักลา่วอาจจะลดลง/ป้องกนัได้และตรวจสอบโดยแนวทางด้านกฎ ระเบียบ เพ่ือควบคมุท่ี
เรียกวา่ การจดัการความเส่ียง ซึง่มีความต้องการให้ดําเนินการเพิ่มมากขึน้โดยหน่วยงานท่ี
มีอํานาจควบคุม เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานการแพทย์แห่ง
ยโุรป และกระทรวงสขุภาพของแคนาดา (Schuster CR et al, 2009) 

 ความสลบัซบัซ้อนท่ีเพิ่มมากขึน้คือผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ อาจจะทําให้เกิด
ระดบันิโคตินท่ีพุ่งขึน้สงูอย่างรวดเร็ว (spiked) ด้วยนิโคตินนํา้ท่ีใช้เติมในหลอดบรรจ ุ
ผลิตภณัฑ์นิโคตินนํา้ท่ีใช้เติมในบหุร่ี (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 2555) อิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิด
คําถามมากมายเก่ียวกับความปลอดภัยและประสิทธิผล การทบทวนข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์นิโคตินนํา้ทางอินเตอร์เน็ตพบว่า มีความแตกต่างอย่างมากมาย ทัง้การกล่าว
อ้างและคําเตือนและบางผลิตภณัฑ์ยอมรับว่ามีสารก่อมะเร็ง และอาจมีผลคือ นิโคตินเป็น
พิษ (nicotine poisoning) บางตราสินค้าดเูหมือนจะมีปริมาณนิโคตินเพียงพอท่ีจะทําให้
คนเสียชีวิตหลายคนแม้เพียงแค่นิโคตินนํา้หกรดบนผิวหนัง ดูเหมือนว่าเม่ือนิโคตินมี
จดุประสงค์เพ่ือใช้สําหรับการบริโภคโดยมนษุย์ มนัควรจะถกูควบคมุด้านความปลอดภยั
และประสิทธิผลเหมือนเวชภณัฑ์/ยา รวมทัง้มาตรฐานหีบห่อเพ่ือป้องกันเด็กมาเปิด และ
ฉลากคําเตือนเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากสารพิษ 

 ประเด็นหลักสําหรับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนํานิโคตินเข้าสู่ ร่างกายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือแทนท่ีการสูบบุหร่ียังไม่มีข้อสรุป หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดย
ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ใดๆคํากล่าวอ้างเก่ียวกับความปลอดภัยต่อผู้ ใช้บุหร่ี
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อิเล็กทรอนิกส์ และการได้รับควันบุหร่ีมือสองยังไม่มีการยืนยัน ความสลับซับซ้อนท่ี
เก่ียวกบัการประเมินความปลอดภยัคือความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์จะได้รับการประเมิน
สว่นใหญ่ในบริบทของการประเมินผลประโยชน์ต่อผลเสีย (benefit-to-risk assessment) 
และผลประโยชน์หลกัท่ีกลา่วอ้างโดยผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ยงัต้องมีการพิสจูน์ 

 ประเดน็ด้านสาธารณสขุอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีอ้างโดยบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่ได้ถกู
กลา่วถึงในงานวิจยัของ Eissenberg และ Bullen และคณะ การห้ามสบูบหุร่ีและการชีแ้นะ
สนบัสนนุเก่ียวกบัอากาศปลอดควนับหุร่ีถกูรวบรัดให้สนบัสนนุบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอ้างใน
การทําการตลาดวา่ของเสียท่ีจะถกูพ่นออกมา (emissions) ไม่มีอนัตรายและควรได้รับการ
ยกเว้นจากข้อจํากดั/กฎระเบียบตา่งๆ 

 ผู้ ผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์รายหนึ่งประกาศว่า “ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์
เหล่านีนํ้าเสนอโอกาสใหม่แก่ร้านค้าปลีก บาร์ ภัตตาคาร และธุรกิจอ่ืนๆ ให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากกฎใหม่ในการห้ามสบูบหุร่ี” (Ruyan 2010) การสง่เสริมการขายเช่นนีเ้ป็น
การบ่อนทําลายผลประโยชน์ต่างๆ ของกฏหมายอากาศปลอดควนัพิษ ในการโน้มน้าวจูง
ใจให้เลิกสูบบุหร่ี และการช่วยเหลือผู้ ท่ีเลิกสูบบุหร่ีแล้วให้หลีกเล่ียงการกลับไปสูบใหม่
(relapse) ยิ่งไปกว่านัน้ บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ผลิตของเสีย (emissions) ซึง่มองเห็นได้และมี
กลิ่น อาจจะมีนิโคติน propylene glycol และสารก่อมะเร็งท่ีมีอยู่ในของเหลวท่ีสกดัจาก
ยาสบูรวมทัง้สารอ่ืนๆ อีกมากมาย แตย่งัไม่มีการศกึษาอย่างเป็นระบบของสารท่ีถกูปลอ่ย
ออกมา น่ีคือเหตผุลว่าทําไมองค์การอนามยัโลกเสนอแนะว่าการใช้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในท่ี
สาธารณะควรจะอยู่ในกรอบของกฎ ระเบียบ เช่นเดียวกับท่ีใช้ในการลดควนับุหร่ีมือสอง 
ภายใต้มาตรา 8 ของกรอบอนสุญัญาฯ (World Health Organization-FCTC, 2005) 

 บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิดคําถามอีกมากมาย คํากลา่วอ้าง และคําขยายความ
(descriptors) เช่น “ไม่มีนํา้มนัดิน” และ “ไม่มีควนับหุร่ีมือสอง” ควรจะได้รับอนญุาตให้
ผลิตภณัฑ์เหล่านีใ้ช้หรือไม่ ซึ่งมีการปล่อยของเสีย รวมทัง้มีสารก่อมะเร็งท่ีมีอยู่ใน “นํา้มนั
ดนิ” (tar) สารท่ีเป็นพิษตอ่ปอด เช่น propylene glycol และนิโคตนิ 

 คํากลา่วท่ีว่า propylene glycolเป็นสารเสริมอาหาร(food additive) ท่ีปลอดภยั 
ควรได้ รับอนุญาตหรือไม่  เ ม่ือเป็นสารพิษจากการสูดหายใจ  หรือโดนผิวหนัง 
(Henningfield JE, Zaatari GS 2010) ผลิตภณัฑ์เหลา่นีค้วรจะเป็นตวัอย่างของสิ่งท่ีจะ
สง่เสริมให้เลกิสบูบหุร่ีหรือไม่ (Henningfield JE, et al, 2009) 
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 ถึงแม้จะมีความพยายามท่ีจะควบคุมกํากับผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ แต่
ผลิตภณัฑ์เหล่านีย้งัมีการขายอย่างกว้างขวางไปทัว่โลกโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต และใน
ร้านค้าปลีกทั่วไปในประเทศต่างๆ การท่ีศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาสัง่ห้ามสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่ให้ออกกฎห้ามนําเข้าผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้
เกิดความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึน้ในการท่ีจะควบคุมผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ แต ่
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามีกฎ ระเบียบอีก นอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ีในการ
ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู (US Food and Drug Administration, 2010; Wellscheid KA, 
Kremzner ME, 2009) 

การศึกษาวิจัยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการประเมินเบือ้งต้นโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นขัน้ตอนท่ีเป็นไปในทิศทางของรากฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
กําลงัเกิดใหม่ (emerging) อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการงานวิจัยท่ีจําเป็นอีกมาก 
นกัวิจยัช่ือ J. Henningfield และ G. Zaatari เสนอแนะว่า จะต้องมีการเฝ้าระวงัเพ่ือ
พิจารณารูปแบบและทิศทางในการตลาด การขาย การใช้ และผลท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้บริการ
ทางด้านสุขภาพควรจะได้รับการแจ้งให้ทราบสําหรับโรคทางเดินหายใจท่ีอาจจะเกิดขึน้
จากการใช้ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ และควรรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
ในขณะท่ีผู้ผลิตและผู้ ค้าปลีกจะต้องมีหลกัฐานท่ีจะอธิบายถึงการใช้อย่างเหมาะสม การ
ได้รับสิ่งท่ีถูกขับออกมา (emissions) และความปลอดภัยของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี ้หน่วยงานท่ีควบคมุ กํากบั ดแูล ควรจะยืนยนัความถกูต้อง (accuracy) แม่นยํา
ของหลกัฐานก่อนจะอนญุาตให้ผลติภณัฑ์เหลา่นีทํ้าการตลาดและการจําหน่าย 

ในการวิจยัเก่ียวกบับหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ทําการตลาดว่า
เป็นเคร่ืองมือนํานิโคติน (และสารอ่ืนๆ) เข้าสู่ร่างกายโดยการสดูหายใจเข้า ผู้สบูบหุร่ีบาง
คนรายงานว่าใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์นี เ้ป็นสิ่งท่ีช่วยให้เลิกสูบบุหร่ี  (smoking 
cessation aid) ไม่ว่าจะจําหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือเคร่ืองมือนํายาเข้าสู่ร่างกาย
ผลิตภณัฑ์เหล่านีจํ้าเป็นจะต้องถกูควบคมุกํากบั ซึง่ตลอดเวลาท่ีผ่านมาในประเทศและรัฐ
ต่างๆ มีการใช้กฎระเบียบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ตัง้แต่ไม่มีกฎระเบียบใดๆ ในการควบคุม 
จนถึงการห้ามอยา่งสิน้เชิง(complete bans)  (Etter J-F et al.,  2011) 

 หลักการพืน้ฐานของกฎระเบียบในการควบคุมผลิตภัณฑ์นีไ้ม่มีเกณฑ์อะไรท่ี
แน่นอน ดงันัน้ ควรมีการวิจัยต่างๆ ท่ีจะพิสูจน์ให้เกิดความมั่นใจต่อการตัดสินใจของผู้
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กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ นอกจากนี ้หลกัฐานจากการวิจยัจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
กลุม่วิชาชีพผู้ ให้บริการทางสขุภาพและในกลุม่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามมีข้อมลูจากการวิจยั
น้อยมากเก่ียวกบัผลติภณัฑ์เหลา่นี ้รวมทัง้ความปลอดภยัของอปุกรณ์ ความเสียหายท่ีเกิด
จากการใช้อย่างเหมาะสม และประสิทธิผลสําหรับการช่วยให้เลิกสูบบุหร่ี ดังนัน้ 
คณะผู้ วิจัยซึ่งมีประสบการณ์วิจัยอย่างครอบคลุมตัง้แต่วิทยาศาสตร์พืน้ฐานไปจนถึง
สาธารณสุข ขอเสนอลําดับความสําคัญของงานวิจัยสําหรับงานวิจัยท่ีไม่ใช่ด้านคลินิก 
งานวิจยัคลนิิก และงานวิจยัด้านสาธารณสขุ 

 ข้อสรุปของทีมวิจยัคือ ความสําคญัลําดบัแรกต้องตรวจสอบความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้รวมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้กับผู้ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ถ้าหากผลิตภัณฑ์
เหลา่นีไ้ด้รับการพิสจูน์แล้วว่าปลอดภยั สิ่งตอ่มาท่ีจะต้องพิสจูน์คือ ประสิทธิผลในการเป็น
อุปกรณ์ช่วยในการเลิกสบูบุหร่ี ซึ่งต้องมีการออกแบบการวิจยัท่ีเหมาะสม ถ้าหากยงัไม่มี
การศกึษาวิจยัเหลา่นี ้แตมี่การทําการตลาดอย่างตอ่เน่ือง เท่ากบัเป็นการทดลองท่ีไม่มีการ
ควบคมุ และผลท่ีได้เป็นการประเมินอยา่งหยาบซึง่จะมีผลตอ่สขุภาพของผู้บริโภค 

 ข้อเสนอแนะงานวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ มีดงัตอ่ไปนี ้
1. งานศกึษาวิจยัท่ีไม่ใช่ทางด้านคลนิิก 
- ส่วนประกอบ (composition) ของของเหลวท่ีใช้เติม (refill) ในบุหร่ี

อิเลก็ทรอนิกส์ 
- สว่นประกอบของไอระเหย (vapour)  
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิ เล็กทรอนิกส์  คําอธิบายของความ

หลากหลายของผลติภณัฑ์ และการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์เม่ือเวลา
ผา่นไป 

การวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 2 ย่ีห้อมีสารก่อมะเร็งคือไนโตรซามีน มีเฉพาะในใบ
ยาสบู (tobacco specific nitrosamine: TSNA) และมีสารพิษคือ ไดเอทธีลีน ไกลคอล
(diethylene glycol)  

ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ติดฉลากท่ีไม่ชัดเจน และไม่มีฉลากคําเตือน
เก่ียวกบัความเสี่ยงทางด้านสขุภาพ ดงันัน้ ควรมีการประเมินมาตรฐานการผลิตเพ่ือพฒันา
คณุภาพของผลติภณัฑ์ และเพ่ือลดสารปนเปือ้นท่ีมีผลเสียตอ่สขุภาพ 
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2.   งานวิจยัในสตัว์ทดลอง 
- ผลกระทบตา่งๆ ทางด้านเภสชัเคมี (pharmacodynamics, 

pharmacokinetics) และการเกิดสารพิษ (toxicokinetics) 
- พิษวิทยา (toxicology) การเกิดสารก่อมะเร็ง (carcinogenicity) 
- ผลกระทบระยะยาว (long-term exposure) 

3. การศึกษาวิจัยทางคลินิกการสะสมของหยดของเหลว (deposition of 
droplets) ผลกระทบจากนิโคตนิโพรไพลีน ไกลคอล (propylene glycol) และสารปรุงรส 

- ผลกระทบทางเภสชัเคมี พิษวิทยา การเกิดสารก่อมะเร็ง และการติดเชือ้ 
(infectivity) 

- ความยาก-ง่าย ในการเสพย์ติด (addictive potential) ผลเสียจากการใช้
อยา่งไม่เหมาะสม (abuse liability) ความเสี่ยงจากการใช้ขวดสําหรับเตมินิโคติน 

- ขนาดของปริมาณ (dosage) ระยะเวลาในการใช้ (duration) เหตผุลตา่งๆ 
ในการใช้ การเปล่ียนตราสนิค้า (brand switching)  

- ขนาดของปริมาณท่ีเหมาะสม (optimal dosage) ความถ่ีของปริมาณการใช้ 
(dosage regimen) ประสบการณ์ ผลกระทบของผู้ใช้อปุกรณ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

- ผลต่ออาการถอนตวัจากยาสูบ (effect on tobacco withdrawal 
symptoms) ผลเสียท่ีเกิดขึน้ (adverse effects)  

- ประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการสบูบุหร่ี (การเลิกสบูและการลดปริมาณ – 
cessation and reduction) การเปรียบเทียบกับการรักษาโดยการใช้นิโคตินทดแทน 
(nicotine replacement therapy)  

- ประสิทธิผล หรือผลต่อการใช้ยาอ่ืนๆ (efficacy for administering other 
medications) ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงทางด้าน
สขุภาพและความปลอดภยั โดยเฉพาะในขวดบรรจนิุโคตินเหลว ซึ่งอาจจะมีปริมาณของ
นิโคตนิท่ีทําให้เสียชีวิตได้ อย่างน้อยท่ีสดุต้องมีการประเมินผลกระทบทางด้านสาธารณสขุ 
โดยเฉพาะการเข้าถึงผลติภณัฑ์อยา่งงา่ยดาย และมีการปรุงแตง่รสท่ีหลากหลาย 

สารโพรไพลีน ไกลคอล ท่ีมีปริมาณมากเกินขนาดจะทําให้เสียชีวิตได้จากสภาวะ 
lactic acidosisการดดูซึมไอระเหยเข้าสู่ปอดยงัไม่มีการศกึษาวิจยัท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัขนาด
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ของไอระเหย (droplet size) ซึ่งเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ปริมาณของ
นิโคติน (nicotine dosing) และความเสี่ยงทางสขุภาพจากการใช้อย่างไม่เหมาะสม 
(abuse liability) ซึง่จําเป็นต้องศกึษาวิจยั 

4.   การศกึษาวิจยัด้านสาธารณสขุ 
- การใช้ในกลุม่ประชากรกลุม่ย่อยต่างๆ (prevalence of use in population 

subgroups) 
- รูปแบบการใช้ (utilization patterns) ระยะยาว ย่ีห้อท่ีเลือกใช้ (preferred 

brands) และความพงึพอใจของผู้ใช้ (satisfaction of users)  
- ใช้ร่วมกบัสารเสพติดหรือยาอ่ืนๆ (use to administer illicit drugs or 

medications) 
- การติดตามเฝ้าระวงั (surveillance) การตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิด ด้าน

มิตเิภสชัเคมี (pharmacovigilance) ข้อมลูการจําหน่าย (sales data)  
- ผลกระทบจากการหายใจออก (effects of exhaled ‘secondhand’ vapour) 

การเกิดอคัคีภยัและการไหม้น้อยลง เน่ืองจากสบูน้อยลง  
- ผลจากการผลติท่ีมีมาตรฐานดีตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
- การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่า คุ้มทุน ผลกระทบต่อต้นทนุในการ

ให้บริการด้านสขุภาพ (impact on healthcare costs) 
- ผลกระทบต่อความพยายามเลิกบหุร่ี (impact on prevalences of quit 

attempts) อตัราการเลกิและการสบูบหุร่ีในประชากร 
- การวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) ประสิทธิผลและผลกระทบต่อกฎ 

ระเบียบ (efficacy and impact of regulations) การสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ(public 
opinion surveys)  

ความปลอดภัย การเกิดเป็นพิษ (toxicity) และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กบัการใช้ผลิตภณัฑ์อย่างไร บ่อยครัง้ มาก น้อย ขนาดไหน ท้ายท่ีสดุ 
การศึกษาด้านมิติเศรษฐศาสตร์จะต้องประเมินความคุ้มค่าคุ้มทนุของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้นิโคตินทดแทนเพ่ือเลิกสบูบุหร่ี และประเมินผลกระทบต่อยอด
จําหน่ายบหุร่ี รวมทัง้ต้นทนุของการให้บริการทางสขุภาพ (health carecosts) 
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โดยสรุป  ยังมีคําถามอีกมากมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิ เล็กทรอนิกส์ 
ความสําคญัลําดบัต้นๆ คือความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เม่ือใช้ในระยะ
ยาว และถ้าหากพิสจูน์แล้วว่ามีความปลอดภัย ประสิทธิผลของการช่วยเลิกการสบูบุหร่ี 
ควรจะต้องมีการทดสอบด้วยการวิจยัท่ีมีระเบียบวิธีออกแบบอยา่งเหมาะสมทางคลินิก 

 ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรและกรอบแนวคิด
ทางด้านกฎหมายเพ่ือพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการดําเนินการพิสจูน์ถึงความปลอดภยัควรจะมีการดําเนินการก่อนการ
ทําการตลาด 

 เน่ืองจากผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ กลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มได้ทําการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ดงักล่าว บางกลุ่มวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อสขุภาพของการสบูบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ อัตราความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ต่อ
การเลกิสบูบหุร่ี รวมทัง้การพฒันาคณุภาพของบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ทีมวิชาการทีมหนึ่งจากมหาวิทยาลยัวอชิงตนัในรัฐมิสซูรี (Missouri) ตีพิมพ์
รายงานในเดือนเมษายน ค.ศ. 2011 ในวารสารวิจัยนิโคตินและยาสูบ (Journal of 
Nicotine and Tobacco Research) การศึกษานีร้วมทัง้การสมัภาษณ์ผู้  “สบู” บหุร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์และให้ข้อคดิเห็นเก่ียวกบัทางเลือกในการสบูบหุร่ี ข้อมลูบางอย่างท่ีได้รับคือ
คนชอบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าความเพลิดเพลินท่ีได้รับซึ่งเกือบเหมือนกับบุหร่ี
ธรรมดา ผู้ ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์รายงานว่า ประสาทสมัผสัท่ีรับรู้รสชาติและกลิ่น กลบัคืน
มาหลงัจากใช้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ อีกทัง้คณุภาพของการหายใจดีขึน้มาก (Research on 
Electronic Cigarette Still Ongoing, 2011) 

 Jean-Francois Etter เป็นนกัวิจยัผู้ ทํางานเป็นท่ีปรึกษาขององค์การอนามยัโลก 
และได้ตีพิมพ์รายงานการวิจยัหลายชิน้เก่ียวกบับหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ลกัษณะสว่นบคุคลของ
ผู้ ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และประสิทธิผลในการเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเลิกสบูบุหร่ี งาน
บางชิน้ของเขาสนบัสนนุข้ออ้างของผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ในการช่วยลดความอยาก
สบูบุหร่ี และบางคนประสบความสําเร็จในการเลิกสบูบหุร่ี ข้อสงัเกตอ่ืนๆ พบว่าผู้คนชอบ
บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าราคาถูกกว่า ส่งกลิ่นน้อยกว่า และช่วยให้สุขภาพทางการ
หายใจดีขึน้ 
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 แม้กระทัง่พฤติกรรมของผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตต่อบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ และการสบูบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ ถกูติดตามโดยกลุ่มวิจยั (monitored) วารสาร American Journal of 
Preventive Medicine ตีพิมพ์เม่ือต้นปี ค.ศ. 2011 เก่ียวกบัการสอบถามและค้นหาทาง 
เว็บไซด์กูเกิล เก่ียวกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนมากในสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร และออสเตรเลีย เป็นช่วงระยะเวลานาน ทัง้นีเ้น่ืองจากการบงัคบัใช้กฎหมาย
การห้ามสบูบหุร่ีในหลายประเทศ และความจําเป็นสําหรับผู้สบูบหุร่ีท่ีต้องหาทางเลือกอ่ืนๆ 
การศึกษาวิจัยนีพ้บว่ามีจํานวนเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงของการสืบค้นทางเว็บไซด์กูเกิลเก่ียวกับ
บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ ท่ีต้องการซือ้ผลิตภัณฑ์ การค้นหาอ่ืนๆเก่ียวกับประโยชน์ของ
ผลติภณัฑ์และเก่ียวกบัทางเลือกอ่ืนๆ เช่น แผน่นิโคตนิสําหรับแปะ และหมากฝร่ังนิโคตนิ 

 
6. ธุรกิจและการตลาดของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 

นกัธุรกิจช่ือ Greg Carson ได้รับเครดิตด้วยการนําเสนอไอระเหยสว่นตวัและบหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ (personal vaporizers and e-cigs) แก่โลกตะวนัตกหลงัจากท่ีบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ประสบความสําเร็จในเอเชีย ในปี ค.ศ. 2006 บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มาถึงทวีป
ยโุรปและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในประเทศสหราชอาณาจกัรและประเทศอ่ืนๆ บหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากจนกระทัง่รัฐสภาองักฤษออกกฎหมายอนญุาตให้
สบูบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ในสถานท่ีสาธารณะได้อยา่งถกูกฎหมาย 

ในระยะไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์มีจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย
ผ่านทางออนไลน์ และร้านจําหน่าย การประสบความสําเร็จอย่างมากในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวทางเว็บไซด์ ซึ่งมาจากการได้ทราบจากปากต่อปาก และการยอมรับ
อย่างกว้างขวางของดารา นักร้อง หรือผู้ มีช่ือเสียงในสังคม ทําให้ได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา 

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีต่างออกไปจากเดิมในการทําการตลาดของบุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ มีข้อสงัเกตดงัตอ่ไปนี ้(นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2555) 

1.  การตลาดของบหุร่ีรูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายการส่ือสารเว็บไซด์และสมาร์ท
โฟน และส่ือสารสมยัใหม่ท่ีรียกว่า e-cigarette Network ซึง่ผู้ ใช้สินค้าสามารถแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารกับผู้ สูบรายอ่ืนๆ ได้และสามารถส่งข่าวให้ทราบว่ามีผู้สูบบุหร่ีตราสินค้า
เดียวกนัภายในรัศมี 50 ฟตุจากท่ีอยูข่องผู้ ท่ีค้นหาข้อมลู 
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 2.  รูปแบบของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ซิกาแรต (e-cigarettes) มีการพฒันา
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีดดีูขึน้กว่าเดิม ในราคาประมาณ 80 ดอลลาร์ตอ่ 5 มวนพร้อมเคร่ืองชาร์จ
ไฟ 

 3.  ในอนาคตผู้ประกอบการบางรายมีแผนการในการจําหน่ายและทําหน้าท่ีใน
การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าแต่ละรายทาง
สมาร์ทโฟนเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามการสูบบุหร่ีของตนและสามารถเสนอเป็นรายงานต่อ
แพทย์ของลกูค้าได้หากมีความต้องการ 

 4.  บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ซิกาแรต ปรับภาพลกัษณ์เป็นสินค้าท่ีมีคณุคา่มาก
ขึน้ในด้านของสุขภาพ ราคาไม่แพงเพราะใช้ซํา้ได้และไม่พ่นควันท่ีทําให้ผู้ คนรอบข้าง
รังเกียจ แตย่งัมีรูปร่างเหมือนบหุร่ีแบบเดมิ 

เม่ือปีค.ศ. 2009 สมาคมบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือเป็นกระบอกเสียง
สําหรับอุตสาหกรรมยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี ซี 
สมาคมธุรกิจนีไ้ด้รับงบประมาณสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมยาสบูอิเล็กทรอนิกส์และเงิน
บริจาค โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การตอบคําถาม และการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกบับหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์  (The Electronic Cigarette Association, 2012) 

พันธกิจของสมาคมคือการเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการให้ข้อมลูท่ีถูกต้องและเคร่ืองมือท่ีจําเป็นแก่ส่ือสารมวลชน ผู้
กําหนดนโยบาย และผู้ นําทางความคิดเห็นในประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมมีเป้าประสงค์
ในการวางมาตรฐาน และกฎระเบียบในทางปฏิบตัิแก่อตุสาหกรรมยาสบูอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จะให้ความรู้และความมั่นใจแก่สาธารณชน และผู้ ร่างกฎหมายในทุกระดับของรัฐบาล
เก่ียวกบัการใช้และความปลอดภยัของผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 

จดุมุ่งหมายของสมาคมบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในการให้ข้อมลูคือ บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
ปลอดภยัและราคาถกูกว่าบหุร่ีทัว่ไป วิธีการดําเนินการเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูคือ สมาคมบหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์เอือ้อํานวยให้ผู้ ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้แบ่งปันประสบการณ์ด้วยการเล่าสู่
กนัฟัง 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกกฎหมาย แต่
ขึน้อยู่กับกฎหมายของมลรัฐต่างๆ ด้วย สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาแพ้คดีใน
ศาลเม่ือเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2010 ท่ีพยายามจะนําผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่
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ภายใต้การควบคมุ กํากบั ของกฎหมาย อาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง(Food, Drug, and 
Cosmetic Act: FDCA) ในเดือนกนัยายนปี ค.ศ. 2010 สํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาอทุธรณ์ และประกาศวา่จะเร่ิมควบคมุผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ บนพืน้ฐานของ
ยาและเคร่ืองมือการให้ยาเข้าสู่ร่างกาย (FDA News & Events, 2010) สํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาเร่ิมดําเนินการต่อ 5 บริษัทในอเมริกา ‘เน่ืองจากละเมิด
กฎหมาย อาหาร ยาและเคร่ืองสําอาง ของรัฐบาลกลาง รวมทัง้การกล่าวอ้างท่ีไม่มีข้อมลู
สนบัสนนุ และการผลิตท่ีไม่มีมาตรฐาน’ วนัท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ศาลอทุธรณ์ตดัสิน
เป็นเอกฉันท์ 3-0 ให้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาแพ้ ทําให้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
สามารถทําการตลาดได้ 

 บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์หาซือ้ไม่ได้ง่ายนักในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งปลายปี ค.ศ. 
2006 ในปัจจบุนัมีผู้สบูบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์หลายล้านคนทัว่โลก และผู้สบูหน้าใหม่เป็นหม่ืน
คนทกุสปัดาห์ ดงันัน้ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน ค.ศ. 2011 สํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาควบคมุบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภณัฑ์ยาสบูแทนท่ีจะควบคมุด้วยกฎระเบียบท่ี
เข้มงวดกวา่สําหรับเคร่ืองมือการให้ยาเข้าสูร่่างกาย  

 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ถกูนํามาท่ียโุรปและเปิดตวัอย่าง
เป็นทางการท่ี ‘RUYAN’ Overseas Promotion Conferenceประเทศออสเตรีย (Ruyan 
official website, 2012) ในปี ค.ศ. 2007 สํานกัข่าว Reuters ได้ไปเย่ียมชม SBT RUYAN 
ท่ี กรุงปักก่ิง ซึ่งทําให้ส่ือสารมวลชนสนใจในเทคโนโลยีนี ้ในเดือนตลุาคมปี ค.ศ. 2009 
ตามการประมาณการของ Matt Salmon ประธานของสมาคมบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่ง
ก่อตัง้ มีผู้ใช้บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 300,000 คน (Scherer R.  2009.) 

John Kroger อยัการของรัฐโอเรกอน ย่ืนฟ้องบริษัท Smoking Everywhere โดย
กล่าวหาว่าบริษัทผู้ผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวอ้างคณุประโยชน์ทางสขุภาพซึ่งไม่เป็น
ความจริง และมุ่งโฆษณาไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยทํารสชาติหวานสําหรับบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น รสหมากฝร่ัง รสช็อกโกแลต และรสคกุกีแ้ละครีม (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 
2555) 

โอเรกอนเป็นเพียงรัฐเดียวท่ีดําเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับบริษัทท่ีนําเข้า
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์และร้านค้าปลีก และเม่ือไม่นานมานีรั้ฐโอเรกอนได้ข้อยตุิและทําความ
ตกลงกับสามบริษัทค้าปลีกไม่ให้ขายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐโอเรกอนจนกว่าจะได้
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มาตรฐานตามท่ีรัฐและรัฐบาลกลางกําหนด นอกจากนี ้ รัฐโอเรกอนยงัทําความตกลงกับ
บริษัทบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ Sottera, Inc. ซึ่งเป็นผู้จดัจําหน่าย  NJOY โดยห้ามไม่ให้ทํา
ธุรกิจในรัฐโอเรกอนจนกว่ามาตรฐานในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติจะเป็นท่ียอมรับโดย
บริษัทบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษัท Smoking Everywhere ไม่ได้ดําเนินการขออนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมองเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายท่ียอมให้ขายผลิตภัณฑ์
บุหร่ี อิ เล็กทรอนิกส์ได้  ตราบใดท่ีไม่ได้ทําการตลาดเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี  แต่บุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ไม่ได้รับการอนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในปี ค.ศ. 2009 มีการสํารวจทางอินเตอร์เน็ต ผู้ เคยใช้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 
81 ราย เป็นคําถามปลายเปิดเก่ียวกับการใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และความคิดเห็น ทัง้นี ้
เพราะมีข้อมูลน้อยมากเก่ียวกับผู้ ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ หรือความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
หรือเหตใุดเขาจึงใช้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ และใช้อย่างไร (Etter J-F, 2010) ผลการสํารวจ
พบว่า มี 73 คนท่ีเป็นผู้ ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในปัจจุบนั และ 8 คนเป็นผู้ ท่ีเคยใช้บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามอาศยัอยู่ในประเทศ ฝร่ังเศส แคนาดา เบลเย่ียม และ
สวิสเซอร์แลนด์  จํานวน  3 ใน  4 ของผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ ชาย  โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามใช้บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือเลิกสบูบหุร่ี เพ่ือลดการบริโภคยาสบู ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้
รบกวนผู้ อ่ืน หรือใช้ในสถานท่ีปลอดบหุร่ี 

ผลทางบวกในการใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์คือ ใช้เพ่ือเลิกสบูบุหร่ี ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเลิกสบูคือ ไอน้อยลง การหายใจดีขึน้ ความฟิตของร่างกายดีขึน้ ผลข้างเคียงคือ 
ปากและคอแห้ง ผู้ ตอบแบบสอบถามบ่นเก่ียวกับปัญหาความบกพร่องของบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ทํางาน หรือขดัข้องบ่อยๆ และมีความกังวลเก่ียวกับสารพิษจากบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ และสถานภาพทางกฎหมายในอนาคต แต่ผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนมี
ความกังวลเก่ียวกับสารพิษ มีงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก และ
จําเป็นต้องมีงานวิจัยเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะเก่ียวกับประสิทธิผลและสารพิษจาก
ผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ในระยะสองทศวรรษท่ีผ่านมา รัฐบาลและกลุม่ต่อต้านการสบูบหุร่ีเผยแพร่ข้อมลู
หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าอนัตรายทางสขุภาพของการสบูบหุร่ีมีมากเพียงใด 
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ผู้สบูบหุร่ีต้องเผชิญกับข้อเท็จจริงเหล่านี ้ทําให้บางคนเลิกสบูบุหร่ี บางคนลดการสบูบุหร่ี 
และหลายคนเปล่ียนมาสบูบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์แทน (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2555) 

 ผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 2005 และได้รับความนิยม
อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากสามารถสูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกหนทุกแห่ง เน่ืองจากบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีกลิ่น หรือควนั ดงันัน้ ผู้สบูบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์สามารถสบูบุหร่ีดงักล่าว
ได้ในบาร์ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และทุกหนทุกแห่งท่ีมีกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีปกต ิ
บริษัทผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึน้อย่างรวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์มี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสบูบุหร่ีปกติ ทําให้ประหยดัเงินนบัพนัเหรียญดอลล่าร์สหรัฐในแต่
ละปี บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นท่ีนิยมมากขึน้ทกุวนั และด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าจึงมัน่ใจได้
วา่ผู้สบูบหุร่ีจะหนัมาสบูบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ 
 
7. มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ 

 เน่ืองจากการเป็นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมาย
ควบคมุยาสบูและนโยบายต่างๆ เก่ียวกับเวชภัณฑ์ กฎหมายควบคมุบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์
และการทดสอบต่างๆ ทางด้านสาธารณสขุทําให้หลายประเทศชะลอการออกกฎหมาย ใน
สหภาพยโุรปมีกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ แตบ่หุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงั
ไม่ถูกกําหนดว่าเป็นเคร่ืองมือ / เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์หรือไม่ ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับแต่ละ
ประเทศว่าจะพิจารณาข้ออ้างการใช้งานของผลิตภณัฑ์อย่างไร (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 2555) 
เน่ืองจากความแตกตา่งกนัของประเทศสมาชิกในสหภาพยโุรป จึงมีกฎ ระเบียบท่ีแตกตา่ง
กนัในแตล่ะประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

ในประเทศเดนมาร์ก หน่วยงาน Danish Medicines Agency กําหนดให้บหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมี นิโคตินเป็นผลิตภณัฑ์ทางยา ดงันัน้ จําเป็นจะต้องมีการได้รับอนญุาต
ก่อนท่ีผลิตภัณฑ์นัน้จะเข้าสู่ตลาดและจําหน่ายได้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านการแพทย์แห่งนีไ้ด้กําหนดว่า บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้นํา
นิโคตินเข้าสู่ร่างกาย และไม่ได้ใช้เพ่ือการป้องกันและรักษาโรค ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการ
แพทย์ บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ถูกห้ามในสนามบินโคเปนเฮเกน แต่สายการบิน
สแกนดเินเวียนห้ามสบูบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์บนเคร่ือง  
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 ในประเทศฟินแลนด์ บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีนิโคตินในหลอดบรรจ ุ (nicotine-
free cartridge) ได้รับอนญุาตให้จําหน่ายได้ หลอดบรรจท่ีุมีนิโคตินถกูห้ามจําหน่ายใน
ปัจจุบันเพราะนิโคตินเป็นยาท่ีจะต้องมีใบสั่งแพทย์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟินแลนด์
อนุญาตให้นําเข้ามาจากประเทศอ่ืนเพ่ือใช้ส่วนตัวได้ แต่ต้องมีนิโคตินน้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมในหลอดบรรจุ และ e-liquid ท่ีมีนิโคตินน้อยกว่า 0.42 กรัมต่อขวด ถ้าหากมี
ปริมาณนิโคตินมากกว่าท่ีกําหนด จะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ชาวฟินแลนด์ นอกจากนี ้
สามารถนําปริมาณท่ีใช้สําหรับส่วนตวัได้เป็นเวลา 1 ปี ถ้าเดินทางมาจากประเทศในเขต 
European Economic Area แต่ถ้าหากมาจากนอกเขต European Economic Area 
สามารถนําเข้าในปริมาณท่ีใช้สว่นตวัได้เป็นเวลา 3 เดือน ทัง้นี ้สามารถสัง่ซือ้ทางไปรษณีย์
จากประเทศในเขต European Economic Area 

 ในประเทศลัทเวีย กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์
อาจจะมีอันตรายต่อระบบทางเดินโลหิตหวัใจ ระบบของตบั และระบบของไต อย่างไรก็
ตาม บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตให้ขายทางอินเตอร์เน็ตสําหรับผู้ ท่ีมีอายุอย่างน้อย 
18 ปี  

 ในประเทศฮอลแลนด์ บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์อนญุาตให้จําหน่ายได้ แต่ห้ามโฆษณา 
ขึน้อยูก่บัการเปล่ียนแปลงกฎหมายของสหภาพยโุรป  

ในประเทศนอร์เวย์ บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์และนิโคตินได้รับอนญุาตให้นําเข้ามาจาก
ประเทศในเขต European Economic Area เพ่ือใช้สว่นตวัได้  

 ในประเทศสวีเดน ใช้กฎ ระเบียบเก่ียวกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เหมือนในเดนมาร์ก 
นอร์เวย์ และฟินแลนด์ คือ บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และหลอดบรรจุท่ีปราศจากนิโคตินได้รับ
อนญุาตให้จําหน่ายได้ แต่ห้ามจําหน่ายหลอดบรรจุท่ีมีนิโคติน ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลง
กฎหมายของสหภาพยโุรป 

 ในประเทศอังกฤษ การใช้และจําหน่ายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และมีขายในผบัหลายแหง่ และสามารถสบูได้ในตวัอาคาร 

 ในประเทศออสเตรเลีย กระทรวงสาธารณสขุกําหนดไว้ว่านิโคตินเป็นสารพิษ เว้น
แตใ่ช้ในการรักษาด้วยการทดแทน หรือท่ีมีอยูใ่นบหุร่ี  

ในประเทศบราซิล การจําหน่าย การนําเข้า และการโฆษณาบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์
ผิดกฎหมาย หน่วยงานด้านสาธารณสขุและสขุาภิบาล Anvisa พบว่าการประเมินเก่ียวกบั
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ความปลอดภัยด้านสขุภาพของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่เป็นท่ีพอใจสําหรับการจําหน่าย
เชิงพาณิชย์  

 ในประเทศแคนาดา จนถึงเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009 การนําเข้า การจําหน่าย 
และการโฆษณาบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว้นบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ปราศจากนิโคตนิ (Health Canada, 2012) 

 ในประเทศจีน บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ราคาบุหร่ีปกติถูกกว่า
มาก 

 ในประเทศนิวซีแลนด์ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์อยู่
ภายใต้กฎหมายเวชภณัฑ์ยา ไม่สามารถขายได้นอกจากจะอยู่ในบญัชียา บริษัท Ruyanจึง
ลงทะเบียนขึน้บญัชียาและจําหน่ายในร้านขายยา (Health New Zealand, 2012) 

ในประเทศปานํามา การนําเข้า การจดัจําหน่าย และการขาย บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสิ่งผิดกฎหมายตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน ค.ศ. 2009 โดยกระทรวงสาธารณสขุปานํามาอ้าง
ข้อพิสจูน์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
เหตผุลในการสัง่ห้าม  
 ในประเทศสิงค์โปร์ การขายและนําเข้าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ แม้เพ่ือเป็นการใช้
สว่นตวัเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ตามความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ Khaw Boon 
Wan บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นความพยายามของอตุสาหกรรมยาสบูท่ีจะดงึดดูผู้ ใช้หน้าใหม่ 
และทําการตลาดให้ผู้บริโภควยัรุ่น รวมทัง้ผู้หญิง หนัมาสนใจลองใช้  (Heng J,  2010) 

 ในประเทศเกาหลีใต้ การขายและการใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งท่ีกฎหมาย
อนญุาต แตเ่ก็บภาษีแพงมาก  

 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กฎหมายอนุญาตการจําหน่ายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ปราศจากนิโคติน การใช้และนําเข้าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีนิโคตินก็ได้รับอนุญาต แต่ไม่
สามารถจําหน่ายได้ บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ถกูเก็บภาษีเช่นเดียวกบับหุร่ีปกต ิ 

 รัฐบาลของประเทศอาร์เจนตินาสัง่ห้ามการนําเข้า การจําหน่ายและการส่งเสริม
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากยงัไม่มีหลกัฐานพิสจูน์ว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้
เลิกสูบบุหร่ีได้ หน่วยงานของรัฐบาลซึ่งควบคุมเวชภัณฑ์ ยา และอาหาร ประกาศห้าม
ผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งครอบคลมุ 
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บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีผลิตไอระเหยซึ่งปล่อยควนัเทียมท่ีมีนิโคตินหรือไม่มี
นิโคตนิ ผู้ผลติกลา่วอ้างว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอนัตรายตอ่ผู้สบูหรือผู้คนท่ีอยู่รอบข้าง – 
ซึง่ผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาพปฏิเสธผู้ เช่ียวชาญกล่าวว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ถกูใช้เพ่ือกระตุ้น
ประสบการณ์ในการสบูบหุร่ี ไม่มีประสิทธิผลในการช่วยให้ผู้สบูเลิกพฤติกรรมการสบูบหุร่ี
ได้ 

 “ไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ียืนยนั หรือบง่ชีว้า่ ผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสิ่งท่ีช่วยให้เลิกสบูบหุร่ีได้ และไม่มีหลกัฐานของความปลอดภยัในผลิตภณัฑ์” โรแบร์
โต เลเด (Roberto Lede) เจ้าหน้าท่ีอาวโุสของหน่วยงานรัฐท่ีควบคมุกํากบัดแูลผลิตภณัฑ์
อาหารและยาของประเทศอาร์เจนตินากล่าว ในแถลงการณ์ดงักล่าวได้อ้างถึงคําแนะนํา
ขององค์การอนามยัโลกซึง่กลา่วว่าระดบัของความปลอดภยัและการดดูซมึของสารนิโคติน
จากการใช้ผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ยงัไม่มีปรากฏ 

 เอ็ดดวัร์โด เบียงโค ผู้ เช่ียวชาญการควบคมุยาสบูชัน้นํากล่าวในการประชุมของ
องค์การอนามยัโลกท่ีประเทศอุรุกวยัเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ว่าผลิตภณัฑ์บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ “บ่อนทําลายความพยายามในการป้องกนัการสบูบหุร่ี” ท่ีมีรูปแบบในการ
สนบัสนนุให้คนเลกิสบูบหุร่ี 

 อาร์เจนตินาร่วมกับอุรุกวยั โคลมัเบีย และปานํามา ในการห้ามผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ แตส่หรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปยงัไม่ได้ห้ามผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 

กระทรวงสาธารณสขุของประเทศมาเลเซียไม่เช่ือคํากลา่วอ้างของผู้ผลิต หรือผู้ ค้า
ปลีกบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ว่าปลอดภัยกว่าบุหร่ีทั่วไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ Datuk Rosnah Abd. Rashid Shirlin กลา่วว่ารายงานขององค์การอนามยั
โลกสรุปว่าความปลอดภยัของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่มีข้อพิสจูน์ท่ีชดัเจน ทัง้นีเ้พราะยงัมี
ข้อกังวลเก่ียวกับการได้รับนิโคตินเข้าสู่ปอดอาจมีผลทําให้เป็นพิษท่ีเข้มข้นขึน้ (stronger 
toxicological) ทางด้านปฏิกิริยาภายในร่างกาย (physiological) และการติดสารเสพติด 
(addictive effects) และสิ่งเหลา่นีจ้ะต้องทดสอบและวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(Marwari R,  2010)  

ในประเทศมาเลเซีย นิโคตินถกูจดัให้อยู่ในสารพิษกลุม่ C ซึง่จะต้องได้รับอนญุาต
จากกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะทําการตลาด หรือจําหน่ายได้ แต่ผลิตภัณฑ์บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่เคยได้รับอนญุาตใดๆ ดงันัน้ สาธารณชนไม่ควรซือ้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
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เพราะผลติภณัฑ์ดงักลา่วเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผิดกฎหมาย และยงัไม่มีความมัน่ใจใดๆในความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
มาเลเซีย โดยหน่วยงานด้านบริการเวชภณัฑ์  (Pharmaceutical Services) กําลงัวางแผน
ดําเนินการฟ้องร้องเพ่ือไม่ให้มีการจําหน่ายบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

 บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่การรักษาด้วยการทดแทนนิโคตินเพ่ือช่วยให้ผู้ติดบุหร่ี
สามารถเลิกสบูบหุร่ี แตบ่หุร่ีอิเล็กทรอนิกส์อาจจะทําให้สบูบหุร่ีบ่อยขึน้ ด้วยการทําให้ต้อง
พึง่นิโคตนิในสิง่แวดล้อมท่ีห้ามสบูบหุร่ี 

ประเทศไทยฝ่ายกฎหมายกรมสรรพสามิตมีความเห็นว่า บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่อยู่
ภายใต้คําจํากดัความว่าเป็นบหุร่ีภายใต้ พ.ร.บ.ยาสบู พ.ศ. 2509 กรมสรรพสามิตจึงไม่มี
อํานาจควบคุมสินค้านีข้ณะท่ีฝ่ายกฎหมายกรมควบคุมโรคมีความเห็นว่า แม้บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ยาสบูตามคํานิยามยาสบู ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ.2535 แต่การมีลกัษณะเป็นแท่งเหมือนบุหร่ี จึงถือเป็น 'ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
ยาสูบ' ตามาตรา 10 ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ผู้ ขายบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีโทษปรับตามกฎหมาย แต่หากเป็นบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้มีลกัษณะ
เป็นแท่งเหมือนมวนบหุร่ีก็ไม่เข้าข่ายกฎหมายนี ้ปัจจบุนัจึงยงัไม่มีความชดัเจนในการท่ีจะ
ควบคมุบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

กฎหมายไทยยงัไม่มีการห้ามสบูบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ผู้สบูบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มี
ความผิด เว้นแต่ว่าผสมสิ่งเสพติดชนิดอ่ืนๆ ในบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์  แต่เจ้าหน้าท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก็สามารถห้ามสูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในท่ีสาธารณะได้ โดยใช้ พ.ร.บ.การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ข้อหาเป็นการกระทําท่ีรบกวนผู้ อ่ืน ปัจจบุนันีส้ายการบินสว่นใหญ่ 
รวมทัง้การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ ก็ห้ามสูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์บนเคร่ืองบินแล้ว ส่วน
โรงเรียนก็ไม่อนญุาตให้นกัเรียนสบูบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ เพราะ1) การสบูบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการติดสิ่งเสพติด กรณีนีคื้อการติดสารนิโคตินเหลวท่ีอยู่ในบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 2) 
นกัเรียนอาจจะสบูทัง้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และบุหร่ีธรรมดา โดยเวลาอยู่ในโรงเรียนอาจจะ
สบูเฉพาะบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ แต่เวลาไปอยู่ท่ีอ่ืนก็กลบัไปสูบบุหร่ีธรรมดา3)การสบูบุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์อาจเปิดโอกาสให้มีการผสมสารเสพตดิชนิดอ่ืนๆ ในนิโคตินเหลวท่ีใช้กบับหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 4) บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงัมีราคาแพงพอสมควร เป็นการสญูเปล่า
โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน 
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การเป็นคดีความ 
 โอเรกอนเป็นเพียงรัฐเดียวท่ีดําเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับบริษัทท่ีนําเข้า

บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และร้านค้าปลีก เน่ืองจากบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับการอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาปฏิเสธข้อโต้แย้งของจําเลย และทําการยดึบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีนําเข้ามาจากประเทศจีน บริษัท Smoking Everywhere โต้ตอบโดยฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และมีบริษัท Sottera, Inc.ร่วมเป็นโจทก์ 

 ถึงแม้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยแถลงว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์
ปลอดภัย สําหรับสาธารณะ แต่บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์สามารถหาซือ้ได้ทั่วไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยกเว้นใน รัฐโอเรกอน ซึง่หน่วยงานแผนกยตุิธรรมได้ทําความตกลงเม่ือเดือน
กรกฎาคมปี ค.ศ. 2009 กับร้านค้าปลีกต่างๆ เพ่ือยุติการจําหน่ายชั่วคราวในระหว่างท่ี
แผนกยตุิธรรมดําเนินการสอบสวน  รัฐโอเรกอนกลา่วหาว่าบริษัท Smoking Everywhere 
ทําการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ว่าปลอดภยัโดยทัว่ๆ ไป และปลอดภัย
กว่า / ดีกว่าบุหร่ี แต่ไม่มีหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์ใดๆ ท่ีบริษัทนํามาอ้างอิง หรือ
สนบัสนนุข้ออ้างเหลา่นี ้บริษัท Smoking Everywhere อ้างว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีสาร
ส่วนประกอบใดๆ ท่ีเป็นสารก่อมะเร็งรวมทัง้ไม่มีนํา้มนัดินและสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในบหุร่ี 
แต่จากการทดสอบโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่ามีสารไนโทรซามีนท่ีมี
เฉพาะในใบยาสูบซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งใน มนุษย์ และยังมีสาร ไดเอทธีลีน ไกลคอล
(diethylene glycol) ซึ่งเป็นสารประกอบท่ีใช้ในการป้องกนัการจบัตวัเป็นนํา้แข็ง (anti 
freeze) ซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงสําหรับมนุษย์ บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์บางย่ีห้ออ้างว่าไม่มี
นิโคตนิ แต ่จากการทดสอบของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาพบวา่มีนิโคตินอยู ่

 รัฐโอเรกอนฟ้องต่อศาลว่าบริษัท Smoking Everywhere พยายามส่งเสริมการ
ขายโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนท่ียังไม่ติดสารนิโคติน ถึงแม้บริษัท Smoking 
Everywhere จะอ้างวา่บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ผลิตมาเพ่ือให้ผู้ ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีใช้เท่านัน้ แตรั่ฐโอ
เรกอนกล่าวหาว่า การโฆษณาถูกออกแบบมาเพ่ือดึงดูดเยาวชน เช่น ใช้นางแบบท่ีดู
เหมือนเดก็วยัรุ่น การใช้รสชาดหวาน เช่น รสหมากฝร่ัง หรือรสคกุกีแ้ละครีม เป็นสิ่งท่ีดงึดดู
เยาวชนและเด็ก แม้กระทัง่นกัจดัรายการทางวิทยช่ืุอดงัของสหรัฐอเมริกา Howard Stern
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บอกกับผู้ ฟังว่า “สําหรับเด็กๆ ท่ี ฟังอยู่คุณก็ยงัดูเท่เพราะบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงัดเูหมือน
บหุร่ีปกตทิัว่ไป” 

 บริษัท Smoking Everywhere รัฐฟลอริดา ซึง่ขายผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์
ในรัฐโอเรกอน ถกูปรับ 95,000 เหรียญสหรัฐ และถกูสัง่ห้ามขายบุหร่ีอิเลคโทรนิคในรัฐโอ
เรกอน John Kroger ซึง่เป็นอยัการ (Attorney General) ของรัฐโอเรกอน ได้แถลงข่าวนี ้
ด้วยจุดประสงค์เพ่ือปกป้องเยาวชนจากผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ปลอดภยั  (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 
2555) 

 บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ดูและรู้สึกเหมือนบุหร่ีทั่วไป แต่ใช้
แบตเตอร่ีเพ่ือทําความร้อน และส่วนบรรจุของเหลวท่ีเปล่ียนหรือเติมของเหลวได้ใน
ของเหลวดงักลา่วมีสารเคมีหลายชนิดซึง่รวมทัง้นิโคตนิเหลว ความร้อนจากแบตเตอร่ีจะทํา
ให้ของเหลวดงักลา่วระเหยเป็นไอเพ่ือให้ผู้สบูสดูไอระเหยท่ีมีนิโคตนิ 

 ศาลแขวงของมณฑล Marion (Marion County Circuit Court) สัง่ห้ามบริษัท 
Smoking Everywhere ทําธุรกิจจําหน่ายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐโอเรกอน ทัง้นีเ้พราะ
บริษัทได้ละเมิดกฎหมายของรัฐโอเรกอน บริษัทถกูฟ้องโดยแผนกยตุิธรรมของรัฐโอเรกอน  
(Oregon Department of Justice) ในข้อกลา่วหาว่าหลอกลวงถึงความปลอดภยัของบหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินการค้าท่ีผิดกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐโอ
เรกอนบริษัทดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐโอเรกอน และอ้างว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ทางเลือกจากการสบูบุหร่ีท่ีปลอดภัย แต่จากการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพบวา่ บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีท่ีเป็นพิษตอ่มนษุย์ 

 ผู้พิพากษา Richard J. Leon ศาลของรัฐบาลกลางกรุงวอชิงตนั ดี ซี (Federal 
District Court) ได้สัง่ห้าม (preliminary injunction) ในคดีความระหว่างผู้ จําหน่ายบหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ และสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่อ้างว่าบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ปลอดภัยผู้ พิพากษากล่าวว่า “กรณีนีดู้เหมือนเป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามท่ี
เข้มงวดโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีจะควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นสาร
เสพติด หรือเคร่ืองมือทางการแพทย์” หลงัจากท่ีมีการผ่านร่างกฎหมายท่ีสําคญัในการ
ควบคุมยาสูบเม่ือปี 2551 แผนกยาสูบซึ่งเป็นแผนกท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจหน้าท่ีสามารถท่ีจะควบคมุสารประกอบ (contents) 
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และการอ้างทางการตลาดของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ในวิธีการเดียวกบัการควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบูทัว่ไป แต่ไม่สามารถสัง่ห้ามจําหน่ายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้ เน่ืองจากผู้จัดจําหน่าย
ไม่ได้ทําการตลาดว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์เพ่ือช่วยให้ผู้สบูบุหร่ี
เลิกสูบ อย่างท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากล่าวอ้าง แต่เป็นสิ่งทดแทนท่ี
ปลอดภยักวา่สําหรับผู้ ท่ีตดิบหุร่ี 

 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2552 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตัดสินว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่สามารถควบคุมกํากับบุห ร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นยาหรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ คําตดัสินนีทํ้าให้เกิดช่องโหว่ในการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาจะปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่
ยาสูบ ซึ่งผู้ ผลิตใส่ปริมาณนิโคตินท่ีไม่มีการควบคุมตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา 
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ควบคมุผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ท่ีมีนิโคตินอย่างเข้มงวด
เพราะเป็นสารเสพติดท่ีมีผลกระทบซึ่งเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (Myers M, 2010) บหุร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่ได้รับการทดสอบว่าปลอดภยัสําหรับผู้บริโภคหรือไม่ และยงัไม่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐท่ีอนญุาตให้จําหน่ายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
ผู้ ผลิตได้ทําการตลาดและขายบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศสหรัฐ รวมทัง้ขายทาง
อินเตอร์เน็ต 

 ส่วนใหญ่บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ผลิตในประเทศจีน ซึ่งนําความเสี่ยงทางด้าน
สาธารณสุขเป็นอย่างมาก ประการแรก ไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีบ่งชีว้่า
ผลิตภณัฑ์เหล่านีป้ลอดภยัสําหรับผู้บริโภคหรือมีประสิทธิผลท่ีจะช่วยผู้สบูบุหร่ีให้เลิกสบู
บหุร่ีได้ ตามคํากล่าวอ้างของผู้ผลิตบางราย ตรงกนัข้ามกบัผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการเลิกสบู
บุหร่ีต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภณัฑ์บุหร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์เหลา่นีไ้ม่มีการควบคมุปริมาณของนิโคตินและสารประกอบอ่ืนๆ เม่ือปี พ.ศ. 
2511 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาแถลงผลการวิเคราะห์ตวัอย่างของเหลวท่ีใช้
กับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่ามีสารก่อมะเร็งและสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่างๆ เช่น 
diethylene glycol  ซึง่เป็นสว่นประกอบท่ีใช้ในสารต้านจดุเยือกแข็ง (anti freeze) 

 ประการท่ีสอง ผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เหลา่นีเ้ป็นความเสี่ยงท่ีจะทําให้ผู้สบู
บุหร่ีไม่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ เพราะเป็นทางเลือกท่ีจะได้รับนิโคตินโดยไม่ถูกห้ามใน
สถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เหล่านีย้ังไม่ได้รับการพิสูจน์ และยังไม่ได้รับ
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อนุญาตให้เป็นทางเลือกในการเลิกสบูบุหร่ี ซึ่งวิธีการเลิกสบูบุหร่ีอ่ืนๆ ได้รับการอนุญาต
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเป็นวิธีท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
องค์การอนามัยโลกสรุปว่า จนกว่าผู้ผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์จะได้ทําการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็นและมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม องค์การอนามัยโลกไม่
สามารถพิจารณาว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางการรักษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม
สําหรับผู้ ท่ีต้องการเลกิสบูบหุร่ี 

 ประการท่ีสาม ผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์เหล่านีอ้าจเป็นช่องทางให้เด็กๆ ติด
สารนิโคติน ซึ่งจะนําไปสู่การสูบบุหร่ีและการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืนๆ เน่ืองจากมีวาง
จําหน่ายในรสชาติท่ีเป็นลกูอม ขนมหวานรสผลไม้ รวมทัง้รสหมากฝร่ัง คกุกี ้ครีม และโค
ล่า นอกจากนีเ้ด็กๆ ยังเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ด้ง่ายเพราะมีขายทั่วไปและทาง
อินเตอร์เน็ตและเน่ืองจากบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถกูควบคมุเป็นผลิตภณัฑ์ยาสบูทัว่ไปจึงไม่
ถกูจํากดัอายใุนการซือ้ 

 ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินว่า ตราบใดท่ีบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ทําการตลาดว่าผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งท่ีใช้รักษาโรค 
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(US-FDA) ไม่มีอํานาจ
ห้ามการนําเข้าผลิตภณัฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ (Randall MJ, 2010) ในคดีซึ่งเป็นการ
ทดสอบอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแล ของหน่วยงานรัฐบาลกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เน้นยํา้ว่าหน่วยงานมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแล 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารนิโคติน เหมือนกบัเป็นยา หรือเคร่ืองมือ(devices) เช่น แผ่นแปะนิโคติน 
(nicotine patches) และลกูอมนิโคติน (nicotine lollipops) สํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อํานาจในการควบคมุ กํากับ ผลิตภณัฑ์ บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกลา่วว่าเป็นยา หรือเคร่ืองมือ (devices) ซึง่นําเข้าโดยไม่ได้รับอนญุาต
จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา การควบคมุ กํากับ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ยา หรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ หมายความว่าผู้ผลิตจะต้องดําเนินการ
ศึกษาวิจัย และทดสอบทางคลินิกถึงความปลอดภัยและย่ืนคําร้องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือให้ได้รับคํารับรอง หรือใบอนญุาต 

 บริษัท Smoking Everywhere และ NJoy พยายามหลีกเล่ียงข้อบงัคบัเหล่านี ้
โดยอ้างว่าผลิตภณัฑ์บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ใช้เพ่ือการผ่อนคลายยามว่าง (recreation) และ
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ไม่ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการเลิกสบูบุหร่ี คําตดัสินของศาลอุทธรณ์Richard J 
Leonอยู่บนพืน้ฐานของคําตดัสินของศาลฎีกาเม่ือปี ค.ศ. 2000 คดีระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากบับริษัทบหุร่ี Brown & Williamson ซึง่ศาลพิจารณาว่าถ้า
อนญุาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสบูและบุหร่ีไร้ควนั (smokeless tobacco products) เป็น
ผลิตภณัฑ์ประเภทยา หรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ จะมีผลทําให้ผลิตภณัฑ์เหล่านีถ้กูห้าม
นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา คําตดัสินในคดีนีทํ้าให้สํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาไม่มีอํานาจใดๆ ในการควบคมุ กํากบั ดแูล ผลติภณัฑ์บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการโจมตีจากกลุ่มล้อบบีข้องอตุสาหกรรมยาสบูท่ีมีพลงั
อํานาจ และจากอตุสาหกรรมเวชภณัฑ์ (pharmaceutical) เม่ือถกูนําเสนอแก่สาธารณชน 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2003 จากการท่ีได้รับความกดดนัเม่ือถกูล้อบบี ้สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ดําเนินการทดสอบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผลปรากฏว่ามีสารอันตรายอยู่
บ้างเล็กน้อย แต่ไม่ได้เปรียบเทียบกับผลท่ีได้จากการทดสอบยาสบูทัว่ๆ ไป อุตสาหกรรม
ยาสบูใช้ผลการทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือผลกัดนัการห้าม
จําหน่ายบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ดงันัน้ การก่อตัง้สมาคมบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพ่ือ
ตอ่สู้การให้ข้อมลูผิดๆ ท่ีมาจากอตุสาหกรรมยาสบูและเวชภณัฑ์ การให้ข้อมลูโดยสมาคม
บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์คือเอือ้อํานวยให้ผู้ ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์แบ่งปันประสบการณ์ด้วยการ
เลา่สูก่นัฟัง และตดิตอ่ผู้แทนราษฎรในเขตของตน 

 เน่ืองจากอันตรายของสารเคมีและสารก่อมะเร็งในบุหร่ีเป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไป 
ดงันัน้ การสบูบหุร่ีจึงเป็นสิ่งท่ีสงัคมไม่ยอมรับในปัจจบุนั การสบูบหุร่ีในสถานท่ีสาธารณะ
กลายเป็นสิง่ท่ีผิดกฎหมาย บหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์เป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้สบู
บหุร่ี อตุสาหกรรมยาสบูจะสญูเสียรายได้และกําไรมหาศาล เน่ืองจากมีผู้ เปล่ียนไปใช้บหุร่ี
อิเลก็ทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้อยา่งรวดเร็ว นอกจากนี ้บหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ยงัถกูโจมตีจากผู้ ร่าง
กฎหมายบางคนและองค์กรหลายแห่งท่ีต้องการให้ห้ามสูบบุหร่ีทุกชนิด กลุ่มหนึ่งมี
แรงจูงใจจากการเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจและกําไร ในขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มท่ี
เก่ียวกบัสขุภาพทัง้สองกลุม่มีจดุมุ่งหมายเดียวกนัคือ การห้ามจําหน่ายบหุร่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

 เม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว สํานกังานแพทย์ใหญ่ (Surgeon General) แห่งสหรัฐอเมริกา 
ประกาศว่าการสูบบุหร่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่งจะอยู่
ภายใต้การควบคมุ กํากบั โดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เม่ือปี ค.ศ. 2009 
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ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. บหุร่ีและการบําบดัรักษา 
2. การให้ยาทดแทน 
3. คลนิิกอดบหุร่ี 

 
 

1 .บุหร่ีและการบาํบัดรักษา 
1.1 ผลกระทบการสูบบุหร่ีหรือยาเสพตดิ  
เป็นท่ีทราบกันดีว่าการสูบบุหร่ีมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ มีหลักฐานทาง

วิชาการแสดงให้เห็นว่าการสบู การใช้ยาบําบดัเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ เสพสามารถ
เลิกสูบบุหร่ีได้ในระยะยาว (สมหญิง พุ่มทอง 2551) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค 
สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, 2011) รายงานว่ามีผู้ ใหญ่
ท่ีสบูบุหร่ีต้องการเลิกสบูถึงร้อยละ 68.8 ร้อยละของผู้ ท่ีต้องการเลิกสบูบุหร่ีและหยุดสูบ
มากกว่า 1 วนัใ น ปี 2010 เพราะบุคคลเหล่านัน้พยายามเลิกสบูบุหร่ี มีรายละเอียดดงันี ้
ร้อยละ 52.4 ของผู้ ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีมีจํานวน 23.7 ล้านคนร้อยละ 62.4 ของผู้ ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ี
อาย ุ18 - 24 ปี ร้อยละ 56.9 ของผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีอาย ุ25 – 44 ปี ร้อยละ 45.5 ของผู้ ใหญ่ท่ี
สบูบหุร่ีอาย ุ45 – 64 ปี ร้อยละ 43.5 ของผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีอาย ุ65 ปีขึน้ไป  
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ประเทศไทยได้มีหน่วยงานหลายหน่วยท่ีให้ความสําคญัตอ่การเลิกสบูบหุร่ีรวมถึง
การออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสบูและขายบหุร่ี การสํารวจถึงอตัราการเลิกบุหร่ีและ
ความพยายามเลิกบหุร่ี พบว่า ตัง้แตปี่ 2534-2550 จึงพบว่ามีอตัราการเลิกบหุร่ีได้เพิ่มขึน้ 
จากร้อยละ 9.95 เป็น 18.29 ซึง่มากขึน้เป็น เทา่ตวั  แตจ่ากการสํารวจครัง้นีพ้บว่า มีผู้ ท่ีสบู
บุหร่ีท่ีมีความพยายามในการเลิกสบูบุหร่ี โดยเลิกได้นาน 11 เดือนและกลบัมาสบูใหม่มี 
จํานวน 1.77 ล้านคน จากผู้ ท่ีสูบ 10.86 ล้านคน ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มท่ี
พยายามเลิกสูบ หลายครัง้ ช่วงระยะเวลาการเลิกสูบครัง้ล่าสุดก่อนกลับมาสูบซํา้ย่ิง
น้อยลง แสดงให้เห็นวา่การช่วย ให้เลกิบหุร่ีนัน้ควรทําให้สําเร็จตัง้แตร่ะยะพยายามเลิกบหุร่ี
ครัง้แรก และพบวา่มีผู้ เลกิบหุร่ีครัง้ สดุท้ายได้นานถึง 20 ปี ก็ยงักลบัมาสบูใหม่ได้ ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากผู้ ป่วยโรคตดิบหุร่ีแตล่ะรายมี ปัจจยักระตุ้นหรือกลไกในการเสพติดแตกตา่งกนั  

"บุหร่ี" ก็ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกัน ส่วนโทษภัยของบุหร่ีนัน้ก็
ไม่ได้น้อยไปกว่ายาเสพติดชนิดอ่ืนๆ แต่กลับมีพิษร้ายแรงมากกว่า และยังเป็นสาเหตุ
สําคญัท่ีทําให้เกิดโรคร้ายแรงต่อผู้สบูได้มากมายเลยทีเดียว หน่วยโรคทางเดินหายใจและ
เวชบําบดัวิกฤต โทษภยัของบหุร่ีว่า บุหร่ีถกูจดัให้ เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะภายใน
บหุร่ีมีสารเคมีอยู่เป็นจํานวนมาก ท่ีทําให้ผู้ เสพเกิดความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 
หรือจิตใจ และยงัมีความต้องการเสพเพิ่มขึน้เร่ือยๆ อีกด้วย ซึ่งภายใน ควนับหุร่ี มีสารเคมี
ท่ีแบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆด้วยกนัคือ 

1. สารเคมี ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเสพติด มีสารท่ีรู้จกักนัดี คือ นิโคตนิ 
2. สารท่ีไม่พงึปรารถนา ไม่ได้มีไว้เสพตดิ อยา่งเช่น ตะกัว่ ฟอร์มาลดีไฮด์ 

 
1.2 การตดิบุหร่ีและกลไกลการเสพตดิบุหร่ี 
บุหร่ีจดัเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะทําให้เกิดลกัษณะอาการของการเสพติด 

(dependence) ขึน้ได้ กล่าวคือผู้ ท่ีใช้จะมีความต้องการใช้บุหร่ีในปริมาณท่ีมากขึน้
หลังจากท่ีเสพไปแล้วระยะหนึ่งเพ่ือให้ได้ผลต่อร่างกายตามเดิม เพราะร่างกายมีการ
เปล่ียนแปลงในระบบประสาทส่วนกลางเกิดขึน้ หรือเรียกว่าเกิดภาวะดือ้ต่อนิโคติน 
(nicotine tolerance) ขึน้ และเม่ือหยดุใช้หรือลดการใช้บหุร่ีทนัทีจะทําให้เกิดอาการถอน
นิโคติน (nicotine withdrawal symptoms) ขึน้ได้ซึง่ผลดงักลา่วนีเ้กิดขึน้เน่ืองจากฤทธ์ิของ
นิโคตนิท่ีมีในใบยาสบู 
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ประเด็นสําคญัท่ีแพทย์ และบคุลากรวิชาชีพสขุภาพจะต้องคํานึงถึงเสมอสําหรับ
การช่วยเลิกบุหร่ี คือ การเสพติดบุหร่ีมิได้เกิดจากการเสพติดจากฤทธ์ิของนิโคติน 
(Nicotine dependence) เพียงอย่างเดียว แตย่งัมีสาเหตอ่ืุนท่ีทําให้เกิดการเสพติดบหุร่ีอีก 
ได้แก่ การเสพติดทางอารมณ์และจิตใจ (Psychological dependence) ซึง่เป็นสารเสพติด
เน่ืองจากผู้ เสพติดใจในผลของการได้รับนิโคตินซึ่งทําให้รู้สกึผ่อนคลาย ลดความวิตกกงัวล 
คลายเครียด ลดความกระวนกระวาย ทําให้มีสมาธิในการเรียนหรือการทํางานมากขึน้ มี
ชีวิตชีวา มีเร่ียวแรง นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับทศันคติความเช่ือ หรือความรู้สึกดีต่างๆท่ี
เก่ียวกับการสูบบุหร่ีด้วย นอกจากนีย้ังมีการเสพติดทางพฤติกรรมและสังคม (socio-
cultural or habit dependence) ซึง่การเสพติดแบบนีบ้างครัง้ คือ ความเคยชินของผู้สบูท่ี
จะต้องหยิบบหุร่ีมาสบูเม่ืออยู่ในสถานการณ์หรือมีสิ่งกระตุ้นท่ีคุ้นเคย หรือระหว่างการทํา
กิจกรรมประจําวนั เช่น หลงัรับประทานอาหาร ระหว่างการรับประทานชาหรือกาแฟ ในวง
เหล้าหรือหลงัเลิกเรียนหนงัสือ เป็นต้น ซึง่บางครัง้การเสพติดแบบนีผู้้สบูมกัมองในเชิงบวก
เน่ืองจากผู้สบูสามารถนําไปใช้เพ่ือสร้างสมัพนัธ์ในสงัคมได้ โดยการเสพติดบุหร่ีอาจเกิด
จากสาเหตใุดสาเหตหุนึ่งเพียงอย่างเดียว หรือ อาจเกิดจากสาเหตทุัง้สอง หรือสามสาเหตุ
ดงักลา่วร่วมกนัได้ 

รายงานการวิจยัผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย 
การสํารวจกลุ่มผู้สบูบุหร่ีระดบัประเทศ ซึ่งเป็นการวิจยัสํารวจต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2548, 
2549, 2551 ระบเุหตผุล 3 อนัดบัแรกท่ีผู้ เลิกสบูบหุร่ีว่ามีส่วนช่วยให้เลิกสบูบหุร่ี ได้แก่ 
ความกังวลเร่ืองผลกระทบจากการสบูบุหร่ีท่ีมีต่อคนรอบข้างท่ีไม่สบูบุหร่ี (ร้อยละ 94.8) 
ความต้องการเป็นตวัอยา่งสําหรับเด็ก (ร้อยละ 94.7) การท่ีครอบครัวไม่เห็นด้วยกบัการสบู
บหุร่ี (ร้อยละ 94.1) (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553: 56) 

การเสพติดบหุร่ีเกิดจากหลายเหตปัุจจยั ในวงการแพทย์นานาชาติยอมรับว่าสาร
นิโคตินในบหุร่ีทําให้ผู้สบูเกิดการเสพติดมีโรคมากมาย เลิกสบูได้ยาก เม่ือเลิกได้แล้ว ก็ยงั
มีโอกาสกลบัไปเสพติดซํา้ได้ ดงันัน้ การบําบดัรักษาเพ่ือช่วยให้ผู้ติดบหุร่ีเลิกบหุร่ีได้สําเร็จ
อย่างต่อเน่ือง (Tobacco cessation) จดัเป็นกลยทุธ์หนึ่ง ในการป้องกนัโรคร้ายแรงท่ีจะ
เกิดตามมา เพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย ลดอตัราการตายจากการสบูบหุร่ีในอนาคต และ
ลดการสญูเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาต ิ
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1.3 การเลิกบุหร่ี 
ผู้สบูบหุร่ีสว่นใหญ่มีความต้องการท่ีจะเลกิสบูบหุร่ี แตเ่ลกิไม่สําเร็จแม้ได้พยายาม

มาแล้วหลายครัง้ก็ตาม ดงันัน้ กลไกในการให้ความช่วยเหลือ ปัจจยัแวดล้อม และบริการท่ี
รัฐจัดให้ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการเลิกสูบบุหร่ีเลิกได้ง่ายขึน้ 
สําหรับผู้ ท่ีพยายามเลิกสบูบุหร่ีแต่ยงัเลิกไม่สําเร็จ การจดับริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ท่ี
ต้องการเลิกสูบบุหร่ีเป็นสิ่งจําเป็น สําหรับประเทศไทย มีกลุ่มวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับงาน
สาธารณสขุ ได้แก่ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล เภสชักรได้พยายามออกแบบ และดําเนิน
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้คําปรึกษาโดยมุ่งส่งเสริมการเลิกใช้ยาสูบใน
สถานท่ีต่างๆ เช่น สถานบริการท่ีให้ความช่วยเหลือคนท่ีต้องการเลิกสูบบุหร่ีอยู่ใน
โรงพยาบาลและคลินิก รวมทัง้มีศนูย์บริการเลิกสบูบุหร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาติ (ฉัตรสมุน 
พฤฒิภิญโญ 2558: 287) เร่ิมก่อตัง้เม่ือเดือนกนัยายน 2551 และเปิดบริการให้คําปรึกษา
เลิกบหุร่ีทางโทรศพัท์ หรือ Quitline สายด่วนเลิกบหุร่ี1600 เม่ือต้นเดือนมกราคม 2552 
โดยมีผู้ให้คําปรึกษาท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญ (Counselor) (จินตนา ยนิูพนัธุ์ 2552) 

 สําหรับผู้ ท่ีต้องการเลิกบุหร่ี หนทางเลิกมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
1600 สายด่วนเลิกบหุร่ี คลินิกฟ้าใสทัว่ประเทศ สถานพยาบาลทกุท่ีใกล้บ้านให้บริการทัว่
ประเทศ (ประกิจ วาทีสาธกกิจ, 2555: 16) แตก่ารเลิกสบูบหุร่ีมิใช่จะทําได้ง่ายๆ ผู้สบูบหุร่ี
จํานวนมากมกัเคยพยายามหยดุสบูบหุร่ี และสามารถหยดุสบูได้ระยะหนึ่งแล้วหวนกลบัไป
สบูใหม่ กลบัไปกลบัมาหลายรอบ ธรรมชาติของการเสพติดบหุร่ี มีลกัษณะการดําเนินโรค
เป็นแบบเรือ้รังและกลบัเป็นซํา้ (Chronic remitting and relapsing disorder) ไม่ตา่งจาก
การดําเนินโรคแบบโรคเรือ้รังทัว่ไป เช่นโรคหอบหืด โรคหวัใจ หรือโรคอารมณ์ซึมเศร้า เป็น
ต้น การเสพติดบุหร่ีมีสาเหตมุาจากพฤติกรรมสบูบุหร่ีจนเคยชินความต้องการการพึ่งพิง
ทางจิตใจ และการติดสารนิโคตินของสมอง ผู้ ป่วยจํานวนมากมักมีประสบการณ์ในการ
พยายามเลิกบหุร่ีด้วยตนเองแต่ไม่ประสบความสําเร็จหลายครัง้ ทําให้ขาดความเช่ือมัน่ว่า
จะเลกิบหุร่ีได้สําเร็จ 

จากการทบทวนเอกสารทางการแพทย์  การจะทําให้คนท่ีสบูบุหร่ีเลิกบุหร่ีนัน้ทํา
ได้ยากมาก ถึงแม้จะเลกิได้แล้ว ก็มีคนท่ีกลบัมาสบูใหม่อีกในสดัสว่นท่ีมาก โดยเฉล่ียการท่ี
คนจะเลิกบุหร่ีได้อาจจะต้องเลิกๆ สบูๆ ถึง 5-7 รอบ กว่าท่ีจะเลิกบหุร่ีได้อย่างเด็ดขาด ซึ่ง
เป็นตวัเลขท่ีมากกว่าการเลิกยาเสพติดร้ายแรงบางชนิดอย่าง เฮโรอีน ดงันัน้ผู้ ท่ีจะเลิกบหุร่ี
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จะต้องใช้กําลังใจและความเข้มแข็งอย่างมาก (เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุลและคณะ 
2557) 

จากการศกึษาอตัราการเลิกบหุร่ีต่อเน่ืองท่ีระยะเวลา 1, 3, และ 6 เดือน อตัรา
ความพยายามเลิกบหุร่ีและแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีได้รับบริการจาก
ศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวิจัยเร่ือง 
การศึกษาประสิทธิผลของบริการเลิกบุหร่ีของศนูย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาต ิ
เก็บข้อมูลผู้ ใช้บริการของศูนย์ฯ ตัง้แต่เดือนกันยายน 2552 ถึงกรกฎาคม 2553 กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผู้สบูบหุร่ี 91 ราย กลุ่มตวัอย่าง 36 ราย (ร้อยละ 39.6) หยดุสบูบหุร่ีต่อเน่ือง
เป็นเวลา 1 เดือน กลุม่ตวัอยา่ง 25 ราย (ร้อยละ 27.5) และ 22 ราย (ร้อยละ 24.2) หยดุสบู
บหุร่ีตอ่เน่ืองเป็นเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลําดบั มี 37 ราย (ร้อยละ 40.7) หยดุสบู
บหุร่ีตอ่เน่ืองเป็นเวลา 7 วนั คิดเป็นอตัราความพยายามเลิกบหุร่ี 0.4 และ 54 ราย (ร้อยละ 
59.3) ไม่สามารถหยดุสบูบหุร่ีได้ กลุ่มตวัอย่างท่ีหยดุบหุร่ีได้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.3) มี
แรงจูงใจท่ีเกิดจากความต้องการเลิกด้วยตนเองจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริการ
เลกิบหุร่ีของศนูย์ฯ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้บคุคลเลิกบหุร่ี อย่างไรก็ตามกลุม่ตวัอย่าง
มากกว่าคร่ึงยงัไม่สามารถหยุดสบูบุหร่ีได้ อาจเน่ืองจากมีปัจจัยหลายประการท่ีมีผลต่อ
การเลิกบุหร่ี ดงันัน้บุคลากรทางด้านสขุภาพต้องส่งเสริมการเลิกบุหร่ีให้กับผู้ ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมติดตามและประเมินผลเป็นระยะ (จินตนา ยนิูพนัธุ์ และคณะ 2556: 
49-61) 

การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เลิกยาสูบเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีสําคัญในการ
ควบคุมยาสูบ สําหรับผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รัง การเลิกสูบบุหร่ีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและการ
เสียชีวิต การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเร่ืองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือนําาเสนอบทเรียน
จากตา่งประเทศเก่ียวกบัการให้บริการเลิกบหุร่ีแก่ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง อาทิ โรคหวัใจและหลอด
เลือด เบาหวานโรคถงุลมโป่งพอง โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ศกึษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลิกสบูบหุร่ีเฉพาะท่ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Review) จากฐานข้อมลูตา่งๆ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001-2014 จากการสืบค้นพบ
หลกัฐานจํานวนทัง้หมด 7 เร่ือง (สุนิดา ปรีชาวงศ์ และคณะ 2558) พบหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์แสดงถึงประสทิธิผลของการให้บริการเลิกสบูบหุร่ีในผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รังท่ีสอดคล้องกนั 
กล่าวคือ การให้คําปรึกษาอย่างเข้มเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับการใช้ยาหรือผลิตภณัฑ์
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นิโคตินทดแทนจะให้ผลการรักษาท่ีดีกว่า  เม่ือเปรียบเทียบกับการดูแลแบบปกติใน
ขณะเดียวกันการบําาบดัโรคติดบุหร่ีสําหรับผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รังควรมีระยะเวลานานกว่าหนึ่ง
เดือน และควรมีการตดิตามอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ 

หนึง่ในยทุธศาสตร์สําคญัของการควบคมุยาสบูคือ “การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้
เลิกยาสบู (Offer Help to Quit)” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ MPOWERอนัเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญท่ีองค์การอนามัยโลกกําหนดขึน้สําหรับประเทศต่างๆ ใช้ในการลดปริมาณการ
บริโภคยาสบู เพ่ือเป้าหมายสําคญัคือการลดอตัราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคท่ี
เป็นผลมาจากการใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบู (Dhippayom T, Nimpitakpong, 2014) มาตรการนี ้
มีความก้าวหน้าน้อยมาก กล่าวคือมี 21 ประเทศหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรโลก
เท่านัน้ท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือให้เลิกเสพยาสูบอย่างเพียงพอ  (World Health 
Organization, 2013) 

ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสูบ 
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสําาคัญกับเร่ืองการลดจํานวนผู้ สูบบุหร่ีโดยส่งเสริม
สนบัสนนุให้มีการบําบดัรักษาผู้ติดยาสบูทัง้ในด้านการจดับริการเลิกบหุร่ีในหน่วยบริการ
สุขภาพทั่วประเทศ อาทิ โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส ท่ีพัฒนาโดยเครือข่ายวิชาชีพ
แพทย์เพ่ือสงัคมไทยปลอดบุหร่ีและการจดัตัง้ศนูย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาติท่ี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(Yunibhand J,  2013; 50-61) ทัง้นีใ้นรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตาม
มาตรการ MPOWERขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
นบัเป็น 1 ใน 4 ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง-รายได้สงู ซึง่ได้จดัให้มีการบําบดัดแูลรักษาผู้
ติดยาสบูท่ีคุ้มค่าแก่ประชาชน (WHO 2013) อย่างไรก็ตาม การให้บริการโดยทัว่ไปยงัไม่
อํานวยให้ผู้สบูในกลุม่ประชากรตา่งๆ เข้าถึงบริการได้สะดวกนกั 

จากการสํารวจของสถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) 
พบวา่ พฤติกรรมการเลิกสบูบหุร่ี (เฉพาะผู้ เลิกสบูบหุร่ี) นี ้กว่าคร่ึงของผู้ เลิกสบูบหุร่ีเลิกสบู
บหุร่ีด้วยวิธีการหยดุสบูบหุร่ีทนัที เป็นผู้ เลกิสบูบหุร่ีท่ีอยู่ในเขตเมืองมากกว่าผู้ เลิกสบูบหุร่ีท่ี
อยู่ในเขตชนบท เกือบหนึ่งในส่ีของผู้ เลิกสบูบหุร่ีท่ีอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทเคยกลบัไป
สบูบหุร่ีอีก ประมาณหนึ่งในห้าของผู้ เลิกสบูบหุร่ีใช้วิธีการช่วยเหลือในการเลิกสบูบหุร่ี เป็น
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ผู้ เลิกสบูบหุร่ีท่ีอยู่ในเขตเมืองมากกว่าท่ีอยู่ในเขตชนบท ในจํานวนนีส้่วนมากใช้หมากฝร่ัง 
หรือลกูอมท่ีไม่มีสารนิโคตนิ 

สําหรับเหตผุลท่ีผู้ เลิกสบูบุหร่ีระบุว่ามีส่วนช่วยให้เลิกบุหร่ีได้ ได้แก่ ความกังวล
เร่ืองผลกระทบจากการสบูบหุร่ีท่ีมีต่อคนรอบข้างท่ีไม่สบูบหุร่ี ความกงัวลเร่ืองสขุภาพของ
ตวัเอง ความต้องการเป็นตวัอย่างสําหรับเด็ก การท่ีครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการสบูบุหร่ี 
และการโฆษณาหรือข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัความเส่ียงต่อสขุภาพจากการสบูบหุร่ีผู้ เลกิสบู
บหุร่ีเกือบทกุคนมีความมัน่ใจมากว่าจะยงัคงเลิกสบูบหุร่ีได้ตอ่ไป และเกือบทกุคนประเมิน
วา่สขุภาพตนเองดีขึน้หลงัเลิกสบูบหุร่ี โดยเฉพาะผู้ เลกิสบูบหุร่ีท่ีอยู ่ในเขตชนบท 

ผลการเปรียบเทียบกลุม่ผู้สบูบหุร่ีและผู้ เลกิสบูบหุร่ี 
ผู้ เลิกสบูบุหร่ีใช้วิธีการหยดุสบูบุหร่ีทนัทีในสดัส่วนสงูกว่าผู้สบูบหุร่ี เหตผุลของผู้

เลิกสูบบุหร่ีสามอันดับแรก ได้แก่ ความกังวลต่อสุขภาพของตนเอง ความต้องการเป็น
ตวัอย่างให้กับเด็ก และความกังวลต่อสขุภาพของคนรอบข้าง ส่วนเหตผุลของผู้สบูบุหร่ีท่ี
ทําให้คิดถึงการเลิกสูบบุหร่ีสามอันดับแรก ได้แก่ ความต้องการเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก 
ความกงัวลตอ่สขุภาพของคนรอบข้าง และความกงัวลตอ่สขุภาพของตนเอง จะเห็นได้ว่า ผู้
เลิกสบูบหุร่ีมีเหตผุลในระดบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบต่อตวัเองเป็นสิ่งแรก ในขณะท่ี
ผู้สบูบหุร่ีคดิถึงเหตผุลในระดบัสงัคม 

ผู้ เลิกสบูบุหร่ีมีความรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการสบูบุหร่ีมากกว่าผู้สบูบหุร่ี
ยกเว้นในข้อท่ีบอกว่า โรคมะเร็งปอดในคนท่ีไม่สูบบุหร่ี แต่ได้รับควันบุหร่ีจากคนอ่ืน ท่ี
สดัสว่นของผู้ตอบถกูใกล้เคียงกนัทัง้สองกลุม่ (บปุผา ศิริรัศมี และคณะ 2553) การติดบหุร่ี
เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ การติดสารนิโคตินในบุหร่ี การติดทางสงัคม การติดทาง
อารมณ์และจิตใจ หากผู้ เสพไม่สามารถเลิกสบูบหุร่ีด้วยตนเอง ก็สามารถขอรับบริการจาก
บคุลากรทางการแพทย์เพ่ือเลกิบหุร่ีได้ ซึง่ในปัจจบุนัมีรูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ 2 
เช่น (สมหญิง พุม่ทอง 2551) 

 
2. การให้ยาทดแทน 

2.1 ผลิตภณัฑ์ทดแทนนิโคตนิ  
มีหลกัฐานทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาเพ่ือช่วยในการเลิกบุหร่ีมีส่วน

ช่วยให้ผู้ ป่วยเลิกบุหร่ีได้สําเร็จในระยะยาว เน่ืองจากช่วยลดอาการถอนนิโคตินท่ีเกิดขึน้
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หลงัจากการหยดุสบูบุหร่ี องค์กรในต่างประเทศรวมทัง้ประเทศไทยแนะนําให้พิจารณาใช้
ยาเพ่ือช่วยในการเลกิบหุร่ีในรายท่ีจําเป็น ยกเว้นผู้ ท่ีมีข้อห้ามในบางกรณี เช่น หญิงมีครรภ์
หรือกําลังให้นมบุตร ผู้ ท่ีมีอายุต่ํากว่า 18 ปี หรือมีข้อห้ามทางการแพทย์อ่ืนๆ ทัง้นี ้US 
Agency for Health Care Policy and Researchแบ่งยาเพ่ือการเลิกบหุร่ีออกเป็น 2กลุม่ 
คือ ยาหลกั (first-line drugs) ได้แก่ การให้นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement 
Therapy; NRT) และการใช้ยาเม็ดรับประทาน bupropion HCl ชนิดออกฤทธ์นาน และยา
รอง (second-line drugs) ได้แก่ nortriptyline, clonidine และ varenicline เน่ืองจากยาก
ลุม่นีมี้ข้อจํากดัในเร่ืองอาการไม่พงึประสงค์จึงทําให้ไม่ถกูเลือกเป็นอนัดบัแรก การใช้ยาใน
กลุ่มนีเ้หมาะสําหรับผู้ติดบุหร่ีท่ีไม่สามารถใช้ยาหลกัได้ ควรพิจารณาความเหมาะสมใน
การใช้ยาแตล่ะชนิดเป็นรายๆ ไป 

ผลิตภณัฑ์ทดแทนนิโคติน (หมากฝร่ังและแผ่นแปะนิโคติน)ในประเทศไทย ได้แก่  
bupropion HCl SR, nortriptyline และ clonidine  นํา้ยาบ้วนปาก (0.5% sodium nitrate) 
ยาคลายเครียดและสมนุไพร เช่น ชาชงหญ้าดอกขาว และ ยาอมมะแว้ง (ชวนชม ธนานิธิ
ศกัดิแ์ละคณะ 2548) 

การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินเป็นการทําให้ร่างกายได้รับนิโคตินในขนาดตํ่า
เพ่ือเป็นการทดแทนนิโคตนิท่ีได้รับจากบหุร่ีบางสว่นจึงทําให้สามารถลดอาการถอนนิโคติน
ในผู้ ป่วยได้ โดยนิโคตินจะจบักบั nicotinic cholinergic receptor ใน peripheral และ 
central nervous system ก่อให้เกิดฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาตา่ง ๆ เช่น ทําให้เกิดความสขุ การ
ต่ืนตวั เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน บรรเทาความวิตกกงัวล รูปแบบท่ีใช้ในปัจจบุนัมี 6 
ชนิด ได้แก่ ชนิดแผ่นแปะผิวหนงั (nicotine patch) หมากฝร่ัง (nicotine gum) เม็ดอม 
(nicotine lozenge) สเปรย์พ่นจมกู (nicotine nasal spray) หลอดสดูทางปาก (nicotine 
oral inhaler) ยาอมใต้ลิน้ (nicotine sublingual tablets) แตใ่นประเทศไทยขณะนีมี้ใช้ 2 
รูปแบบ คือ ชนิดแผน่แปะผิวหนงัและหมากฝร่ัง ซึง่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยา ประเทศสหรัฐ อเมริกา ให้ใช้เป็นยาช่วยในการเลิกบุหร่ีนิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
นิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนัง สําหรับในประเทศไทยมีจําหน่ายเพียงชนิดเดียวคือ 
Nicotinell TTS® ท่ีเป็นแบบปลดปลอ่ยตวัยาในเวลา 24 ชัว่โมง ขนาดท่ีใช้มี 3 ขนาด ดงันี ้

- ขนาด 10 ตารางเซนติเมตร มีนิโคติน 17.5 มิลลิกรัมปลดปล่อยนิโคตินวนัละ 7 
มิลลกิรัม 
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- ขนาด 20 ตารางเซนติเมตร มีนิโคติน 35 มิลลิกรัมปลดปล่อยนิโคตินวนัละ 14 
มิลลกิรัม 

- ขนาด 30 ตารางเซนติเมตร มีนิโคติน 52.5 มิลลิกรัมปลดปลอ่ยนิโคตินวนัละ 21 
มิลลกิรัม 

นิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนังจะนําส่งนิโคตินซึ่งอยู่ใน polymer ท่ีหุ้มด้วย 
adhesive โดยอาศยั concentration gradient ของนิโคตินระหว่างระบบและผิวหนงั การ
เลือกขนาดจําเป็นตอ้ งเลอื กให้เหมาะสมกับผู้ ป่วยโดยพิจารณาจากจํานวนบุหร่ีท่ีสบูใน
แตล่ะวนั 

นิโคตนิชนิดหมากฝร่ังเคีย้ว 
นิโคตินชนิดหมากฝร่ังเคีย้วออกฤทธ์ิโดยการท่ีนิโคตินจะจับกับ ion-exchange 

resin เม่ือเคีย้วหมากฝร่ัง นิโคตนิจงึถกูปลดปลอ่ยออกมาช้า ๆ และถกูดดูซมึผ่านเย่ือบชุ่อง
ปาก สิ่งสําคญัประการหนึ่งในการใช้หมากฝร่ังนิโคตินอย่างมีประสิทธิภาพ คือการเคีย้ว
อย่างถกูต้องด้วยเทคนิคท่ีเรียกว่า Chew & Park จึงจะช่วยให้ยาออกฤทธ์ิได้ดี หมากฝร่ัง
นิโคตินท่ีมีจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ Nicorette® และ Nicomild® ขนาดท่ีใช้มี 2 
ขนาด คือ ชิน้ละ 2 และ 4 มิลลิกรัมทัง้นี ้เทคนิค Chew & Park มีรายละเอียดดงันี ้การ
เคีย้วหมากฝร่ังนิโคตนิจะต้องเคีย้วช้า ๆ กระทัง่รู้สกึมีรสเผ็ดซ่าแล้วหยดุเคีย้ว อมหมากฝร่ัง
นัน้ไว้ระหว่างกระพุ้ งแก้มและเหงือกเพ่ือให้ยาดูดซึมจนกระทั่งรสซ่าหายไป ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 1 นาที แล้วจึงเคีย้วใหม่ การเคีย้วช้าๆ และเป็นระยะสลับกับการอมควรทํา
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 30 นาที และควรเปล่ียนบริเวณท่ีอมเพ่ือลดการระคายเคืองเย่ือบุช่อง
ปาก การเคีย้วแบบนีจ้ะให้การดูดซึมช้าแต่คงท่ี ถ้าเคีย้วเร็วไปจะทําให้นิโคตินถูก
ปลดปลอ่ยออกมาเร็ว ทํา ให้เกิดอาการไม่พงึประสงค์ได้ 

ยาชนิดออกฤทธ์ินานท่ีใช้สําหรับช่วยอดบุหร่ีในผู้ ป่วยท่ีจําเป็นต้องใช้ยา ได้แก่ 
Bupropion HCl SR (Quomem®) bupropion HCl sustained release ยานีไ้ด้รับการ
รับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกฤทธ์ิโดยไปยบัยัง้การดงึกลบั
ของสารส่ือประสาท norepinephrine, serotonin และ dopamine เข้าสูป่ลายประสาท มี
ผลให้ผู้ ท่ีได้รับยามีอาการของการขาดนิโคตินน้อยลง 

นอกจากกลุ่มยาหลกัท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว ยงัมียารองท่ีสามารถใช้เพ่ือการเลิก
บหุร่ี ได้แก่ nortriptyline, clonidine และ varenicline สําหรับยากลุม่นีมี้เพียง varenicline 
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ตวัเดียวท่ีได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาในการใช้เพ่ือ
การเลิกสบูบุหร่ี อย่างไรก็ตามทัง้ nortriptyline และ clonidine ต่างได้รับระดบัความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐานระดบั B และ A ตามลําดบั จาก Clinical Practice Guideline: 
Treating Tobacco Use and  Dependence ดงันัน้ จึงได้รับการเสนอแนะในการพิจารณา
นํามาใช้เป็นทางเลือกในกรณีท่ีผู้ ป่วยไม่สามารถใช้กลุม่ยาหลกัข้างต้นได้ 

Nortriptyline  เป็นยาลดอาการซมึเศร้ากลุม่ Tricyclic antidepressants มีฤทธ์ิ
ในการยบัยัง้การดดูซึมกลบัของ norepinephrine และ5-hydroxy tryptamine ท่ีปลาย
ประสาท ดังนัน้จึงมีการใช้ยาชนิดนีเ้พ่ือช่วยลดอาการซึมเศร้าอันเน่ืองมาจากการขาด
นิโคตินได้ ผลข้างเคียงท่ีเกิดขึน้จากการใช้ยานี ้ได้แก่ ง่วงซึมปากแห้ง ตามวั ปัสสาวะคัง่ 
เวียนศีรษะ มือสัน่ การใช้เกินขนาดอาจมีผลอยา่งมากตอ่หวัใจ ดงันัน้ควรหลีกเล่ียงยาชนิด
นีใ้นผู้ ป่วยท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือด เน่ืองจากยานีมี้ราคาถูกและอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติของประเทศไทย ดงันัน้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ ป่วยท่ีมีความจําเป็นต้องใช้
ยาเพ่ือเลิกบหุร่ีแตไ่ม่สามารถจ่ายเงินสําหรับยาหลกัซึง่มีราคาแพงได้ (วราภรณ์  ภมิูสวสัดิ ์
2546; Aveyard et al 2007) 

Clonidine เป็นยารักษาความดันโลหิตสูง  แต่มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิผลของยานีใ้นการนํามาใช้สําหรับการเลิกบุหร่ีแต่เน่ืองจากยาชนิดนีทํ้าให้เกิด
อาการข้างเคียงท่ีพบบ่อยจึงอาจเป็นข้อจํากัดท่ีทําให้ไม่ได้ รับความนิยมมากนัก
ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้ ได้แก่ ง่วงนอน อ่อนเพลีย หน้ามืดวิงเวียน ปากแห้ง ความดนั
ลดลงเม่ือยืนขึน้ จึงอาจเกิดอันตรายขณะขบัรถหรือควบคมุดแูลเคร่ืองจกัรกล นอกจากนี ้
อาจเกิด rebound hypertension หากหยดุยาในทนัที สําหรับ clonidine มีทัง้ชนิด
รับประทานและแผ่นแปะผิวหนัง Varenicline (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ 2546; 
Gourlay,  et al 2004) 

องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรอง varenicline ในการใช้เพ่ือ
เลกิบหุร่ี ยาออกฤทธ์ิแบบ partial agonist ตอ่ nicotine receptor ชนิด alpha-4 และ beta-
2 ซึ่งเป็น receptors ท่ีคอยจบักบันิโคตินแล้วกระตุ้นสมองสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการหลัง่สาร 
dopamine สง่ผลให้ผู้สบูบหุร่ีเกิดความรู้สกึสขุสบายจากการสบู มีหลกัฐานการวิจยัแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิผลของ varenicline  ในการรักษาผู้ติดบหุร่ี นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัท่ี
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พบว่าอาจใช้ยานีโ้ดยไม่ต้องมีการบําบดัทางพฤติกรรมร่วมบ่อยๆ เหมือนยาตวัอ่ืน สําหรับ
ในประเทศไทยขณะนีย้งัไม่มีการใช้ยานี ้

สําหรับการเลิกบุหร่ีโดยใช้ยา การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติหรือชุด
สิทธิประโยชน์ของ สปสช. เป็นสิ่งจําเป็น เพราะการใช้ยากบัผู้สบูบหุร่ีท่ียงัไม่เป็นโรค ซึง่จะ
มีความคุ้มค่ากว่าผู้ ท่ีป่วยแล้ว โดยต้องคํานึงถึงสิทธิของผู้สบูบหุร่ี (สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
2557) ประเทศไทยทําเร่ืองควบคมุยาสบูด้านกฎหมายนโยบายมาเกือบครบหมดแล้ว ถึง
เวลาแล้วท่ีจะให้การรักษาให้เลิกสบูบหุร่ี การทํางานควบคมุยาสบูการท่ีจะลดจํานวนคนท่ี
สบูบุหร่ี ทําโดยการป้องกันไม่ให้วยัรุ่นติดบุหร่ีและการช่วยให้คนท่ีติดบุหร่ีอยู่แล้วเลิกสบู
การป้องกนัไม่ให้วยัรุ่นติดบหุร่ีจะลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในอีกย่ีสิบปีข้างหน้าไม่มีผล
ต่อการลดภาระโรคในย่ีสิบปีจากนี ้การช่วยให้คนเลิกสูบบุหร่ีจะลดภาระโรคและความ
สญูเสียในปัจจุบัน “การท่ีจะลดจํานวนผู้สูบบุหร่ีจึงต้องทําทัง้การป้องกันวัยรุ่นไม่ให้ติด
บหุร่ีและช่วยให้คนท่ีตดิบหุร่ีอยูแ่ล้วเลิกสบู” (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2557) 

ตอ่มามีการประกาศให้ยา Nortriptyline เป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ หมวดยา
ช่วยเลิกบุหร่ี แต่ยานีมี้ข้อจํากัดในแพทย์จิตเวช แพทย์สาขาอ่ืนไม่นิยมใช้ เน่ืองจาก
ผลข้างเคียงของยา ในปัจจุบันเห็นชอบในหลักการว่าควรมียาช่วยเลิกบุหร่ี รายการใด
รายการหนึ่งระหว่าง Valenicline และ Bupropion ไว้ในยาบญัชียาหลกัแห่งชาติ โดยมี
เง่ือนไข ผู้ ป่วยสามารถได้รับการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งครัง้เท่านัน้ เพ่ือให้
ผู้ ป่วยเกิดความตระหนกัในการเลกิบหุร่ี (คทา บณัฑิตานกุลู2558) 

 
2.2 แนวปฏบิัตทิี่สาํคัญในการดาํเนินงานบาํบัดรักษา 
ประเทศไทยปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันควบคุมยาสูบ กรมการ

แพทย์ ได้มีการจดัทําแนวทางเวชปฎิบตัิเพ่ือการรักษาผู้ติดบหุร่ีโดยใช้หลกั 5 As (ปิยภรณ์ 
เยาวเรศ, 2550) ซึ่งทกุวิชาชีพสามารถนําไปประยุกต์ใช้คือ กลยุทธ์  5 As ซึ่งเป็น
กระบวนการมาตรฐานในการให้บริการเลิกสบูบุหร่ี ประกอบด้วย (สมศรี เผ่าสวสัดิ์ และ
คณะ 2548) 

1) Ask คือ การสอบถามถึงการสบูบหุร่ีหรือพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของผู้ ป่วยหรือ
ผู้ รับบริการ 
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2) Advise คือ การแนะนําให้ผู้สบูบหุร่ีทกุคนให้เลิกสบูบหุร่ี ท่ีควรมีความชดัเจน 
(clear) มีนํา้หนกั (strong) และเฉพาะเจาะจงกบัผู้ ป่วย (personalized) โดยระบใุห้ชดัเจน
วา่ผู้ ป่วยควรเลกิบหุร่ี 

3) Assess คือ ประเมินความสนใจ ความพร้อม หรือความตัง้ใจในการเลิกบหุร่ี
ของผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการ ระดบัการตดินิโคตนิ เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือได้เหมาะสม หรือ
สง่ตอ่ไปยงัหน่วยบริการเลกิบหุร่ีตอ่ไป 

4) Assist คือ การให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ตามความต้องการของผู้ ป่วย
หรือผู้ รับบริการแตล่ะราย ในการกําหนดวนัเลกิบหุร่ี การแนะนําวิธีการเลิกบหุร่ีทัง้โดยใช้ยา
หรือไม่ใช้ยา 

5) Arrange follow-up คือ การติดตามความก้าวหน้าของการเลิกบหุร่ี ปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากภาวะถอนยา ปัญหาด้านพฤติกรรม ความเช่ือ ความเคยชินเป็นระยะ 
เพ่ือตดิตามให้ความช่วยเหลือ ให้กําลงัใจ และป้องกนัการกลบัมาสบูอีก 

จากการวิจยัประสิทธิผลในการเลิกบหุร่ีในกลุ่มเป้าหมายคือผู้ ท่ีสบูบหุร่ีท่ีสมคัรใจ
จํานวน 125 คนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนาน้อย 12 หมู่บ้านเม่ือดําเนินการครบ 1 
ปี 2 เดือน พบว่าผู้ สูบบุหร่ีท่ีเข้าร่วมโครงการเลิกบุหร่ีร้อยละ 58 กลับมาสูบบุหร่ีซํา้ 
(โรงพยาบาลนาน้อย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2549) ได้มีการจัดทํา
แนวทางในการเลกิบหุร่ีของประเทศไทย โดยแนวทางท่ีได้รับความนิยม คือ 5 As โดยมีการ
ประเมินความพร้อมของผู้ ป่วยว่ามีความต้องการเลิกหรือไม่ หากผู้ ป่วยมีความต้องการ
อยากเลิกสบูบหุร่ีก็ให้การช่วยเหลือ และมีการติดตามอย่างต่อเน่ืองหรือหากผู้ ป่วยเคยสบู
บหุร่ีและยงัไม่เคยสบูบุหร่ีก็แนะนําแนวทางในการป้องกันการกลบัมาสบูหรือลองสบูบุหร่ี
ผลการศกึษาพบว่าขัน้ตอนการถาม และให้คําแนะนํา มีความสําคญัและมีผลต่อการช่วย
ให้ผู้ติดบุหร่ีสามารถเลิกได้ร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ ท่ีไม่ได้รับคําแนะนํา ในกรณี
ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้การเลิกบุหร่ีประสบผลสําเร็จ คือ ความพร้อมและความตัง้ใจ ท่ีจะ
เลกิสบู จะประสบผลสําเร็จในการเลกิบหุร่ีมากกวา่ผู้ ท่ีไม่มีความพร้อม  

นิตตะยา จิตรรําพนั และคณะ (2552: 58) ได้ศกึษาวิจยั เร่ือง ผลการใช้รูปแบบ 
5D in 5 Days With Stage of Change ตอ่การเลิกบหุร่ี และศกึษาความสมัพนัธ์ ระหว่าง
ความวิตกกงัวล ระยะความพร้อม/ความเต็มใจในการเลิกบหุร่ีของเจ้าหน้าท่ีสํานกังานช่าง 
เทศบาลนครสรุาษฎร์ พบว่า ผู้สบูบุหร่ีท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหร่ี 24 คน เป็นผู้ ท่ีสบู
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บุหร่ีประจํา 22 คน เลิกแล้ว 1 เดือน 1 คน เลิกแล้วในระยะก่อน 6 เดือน 1 คน มีความ
พร้อม/เต็มใจเลิกบุหร่ีอยู่ในกลุ่มผู้ ท่ีไม่คิดจะเลิก 17 คน ร้อยละ 70.08 ลงัเลใจท่ีจะเลิก 2
คน ร้อยละ 8.3 พร้อมจะเลกิ 3 คน ร้อยละ 12.5 และกําลงัอยูใ่นระยะเลิก 2 คน ร้อยละ 8.3 
ระยะท่ีติดตามมีผู้ ท่ีออกจากโครงการ 2 คน ระยะการประเมินครบ 4 เดือนมีผู้ ท่ีเลิกบหุร่ีได้
ทัง้สิน้ 5 คน ร้อยละ 22.73 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับการเลิกบุหร่ี อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ระยะความพร้อม/ความเต็มใจในการเลิกบหุร่ี ส่วนความวิตกกงัวล 
ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี ปัจจยัการเสพตดิบหุร่ี 

 
2.3 การรักษาผู้ต้องการเลิกสูบบุหร่ี 
การรักษาผู้ ต้องการเลกิสบูบหุร่ีพบวา่มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้สบูบหุร่ีล้มเหลวใน

การพยายามเลิกสูบบุหร่ีด้วยตนเองโดยท่ีส่วนใหญ่มักจะกลับไปสูบภายในเวลาหนึ่ง
สปัดาห์หลงัจากเลิก เน่ืองจากบุหร่ีเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งท่ีมีคณุสมบตัิของการเสพติด
ไม่ตา่งจากสารเสพตดิตวัอ่ืน เราจึงอาจใช้แนวคิดของ National Institute of Drug Abuse
ในสหรัฐอเมริกาซึง่ได้ทําการวิจยัและสรุปหลกัในการรักษาผู้ ป่วยตดิสารเสพติดไว้ดงันี ้คือ 

1. โปรแกรมการบําบดัควรพร้อมท่ีจะให้การรักษาผู้ ป่วยได้ตลอด เพราะโอกาสท่ี
ผู้ ป่วยมีแรงจงูใจจะรักษานัน้เกิดขึน้ไม่บอ่ยนกั 

2. แน่นอนว่าการรักษาโดยสมคัใจย่อดีกว่าการถูกบงัคบั แต่ผลสําเร็จของการ
รักษาไม่ได้ถูกกําหนดจากปัจจัยนีเ้พียงอย่างเดียว และในระหว่างการรักษา ผู้ รักษา
สามารถใช้แรงจงูใจหรือความตัง้ใจในผู้ ป่วยให้เกิดขึน้ได้ 

3. การหายเป็นเร่ืองท่ีใช้เวลาและอาจต้องเข้าโปรแกรมการบําบดัหลายหลงั แต่
ละครัง้ของการกลบัไปเสพซํา้ จะทําให้ผู้ ป่วยและผู้ รักษาเข้าใจปัญหา และข้อจํากัดของ
การรักษาดีขึน้ 

4. โปรแกรมการรักษาควรจะมีระยะเวลา ท่ียาวนานพอท่ีจะทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในตวัผู้ ป่วย 

5. ผู้ ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่าง และต้องการโปรแกรมการรักษา หรือการ
ช่วยเหลือท่ีแตกตา่งกนัไป 

6. การตดิตามการใช้ยาในระหวา่งการรักษาเป็นเร่ืองท่ีต้องทําอยา่งตอ่เน่ือง 
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7 .  การใช้ยาเป็นประจําในผู้ ป่วยบางราย  ซึ่งแน่นอนว่าการรักษาต้องมี
องค์ประกอบของการให้คําปรึกษาและการรักษาแบบ Cognitive behavioral ร่วมด้วย 

8. ผู้ ป่วยโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาอ่ืนๆร่วมด้วย การรักษาจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองของ
การรักษาการตดิยาแตเ่พียงอยา่งเดียว 

9. ในกระบวนการของการรักษาย่อมมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในตัวผู้ ป่วย 
ผู้ รักษาจึงจําเป็นต้องประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ร่วมกบัการปรับแผนการรักษาเป็น
ระยะ 

หลกัการรักษาผู้ตดิบหุร่ี ประกอบด้วยการรักษา ดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้เตรียมการ (Pre-admission) เป็นระยะท่ีผู้ รักษาประเมินความพร้อมทัง้

บนัทึกปัญหาสถานภาพของผู้ ป่วย ในส่วนขัน้ก่อนรักษานัน้ มกัจะเป็นการพดูคยุเพ่ือโน้ม
น้าวผู้ ป่วยให้เห็นประโยชน์ของการเลิกสบูบุหร่ีและสร้างความมุ่งมัน่ในการหยดุบุหร่ี โดย
อาศยัเทคนิคการสมัภาษณ์เพ่ือสร้างความตัง้ใจ ซึ่งเป็นเสมือนบทนําในการเตรียมผู้ ป่วย
ก่อนเข้าสูก่ระบวนการรักษาซึง่ประกอบด้วย 

1. ประเมินปัญหาด้านสขุภาพทางจิตเพ่ือสง่ผลให้ผู้ ป่วยหยดุบหุร่ีได้ยากขึน้ การ
ตรวจพบได้ และทําการรักษาจะช่วยให้การหยดุบหุร่ีได้ผลสําเร็จมากขึน้การตรวจสขุภาพ
ทางกายและโรคแทรกท่ีเกิดจากการใช้บหุร่ี อาทิ เช่น การเอ็กซเรย์ปอด 

2. ประเมินความตัง้ใจการหยดุบหุร่ี ประเมินแรงจงูใจท่ีมาสกูารรักษา เคยรักษา
มาก่อนหรือไม่ ด้วยวิธีใด ได้ผลอย่างไร ซึ่งนํามาพิจารณาเพ่ือช่วยในการสร้างแรงจูงใจ 
สําหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่น การสบูบหุร่ี เร่ิมต้นจากการท่ีผู้ ป่วยไม่
รู้ตวั ไม่ตระหนกัถึงปัญหาการติดบุหร่ี ไม่ได้ตัง้ใจหยดุบุหร่ี ไปสู่การเร่ิมคิดอยากหยดุบหุร่ี 
จนกระทัง้เข้าสูร่ะยะเวลาตดัสินใจหยดุบหุร่ี จากนัน้เกิดปฏิบตัิการหยดุบหุร่ีและพยายามท่ี
จะคงการเปล่ียนแปลงนัน้ไว้ให้ได้ วิธีสร้างแรงจงูใจทําได้โดย การสมัภาษณ์เพ่ือสร้างความ
ตัง้ใจ ซึง่แตล่ะวิธีมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Motivational Interview เป็นแนวทางในการช่วยให้บคุคลได้ตระหนงัถึงปัญหา 
หรือประเด็น ท่ีจะก่อให้ เ กิดปัญหาขึ น้กับตนเอง  ในบรรยากาศการช่ วยเหลือ 
ประคับประคอง มากกว่าท่ีจะเป็นการกล่าวอ้างเหตุผลหรือบังคับ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
กระตุ้นแรงจงูใจจากภายในตวับคุคลเอง ไม่ใช่การกําหนดหรือการบงัคบัจากผู้ อ่ืน หลกัการ
ทัว่ไปมี5 ประการ (DARES) ดงันี ้
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D (Develop Discrepancy) คือ การให้ผู้ติดบุหร่ีรับรู้ความขดัแย้ง ระหว่าง
พฤติกรรมติดบุหร่ีในปัจจุบันกับเป้าหมายสําคญัในชีวิต ซึงจะเกิดขึน้เม่ือเขาได้ทบทวน
ตนเอง เห็นความขดัแย้ง 2 ประเด็นด้วนตนเอง จนทําให้เกิดความรู้สึกตัง้ใจท่ีจะอยากจะ
เปล่ียนแปลงเพ่ือเป้าหมายของตนเอง 

A (Avoid Argumentation) คือ ผู้ รักษาต้องหลีกเล่ียงการโต้คารมหรือ การกลา่ว
ตําหนิผู้ ป่วยเนืองจากทําให้เกิดการตอ่ต้านจากปฏิกิริยาป้องกนัตนเองของผู้ ป่วย 

R (Roll Resistance) คือความไม่เต็มใจลงัเลใจ เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดขึน้ได้ ผู้ รักษา
ต้องทําความเข้าใจ และอนัท่ีจริงมมุมองเดิมท่ีทําให้ผู้ ป่วยไม่อยากเปล่ียนแปลง สามารถท่ี
จะปรับเปล่ียนหรือคอ่ยๆปรับแตง่มมุมองใหม่ได้ 

E (Express Empathy) คือ การยอมรับผู้ ป่วย โดยผู้ รักษาเข้าใจถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก หรือมมุมองต่อปัญหาของผู้ติดบหุร่ีโดยไม่ตดัสินหรือตําหน ซึ่งการยอมรับและ
เข้าใจผู้ ป่วย 

S (Support self- efficacy) คือ การทําให้ผู้ติดบุหร่ีเกิดความเช่ือมั่น ใน
ความสามารถของตนเองในการประสบผลสําเร็จในการหยุดบุหร่ี โดยความเช่ือมั่นเน้นท่ี
ความรับผิดชอบของตวัผู้ ป่วยเองหมายถึงว่าไม่มีใครสามารถทําแทนผู้ ป่วยได้ แต่ให้ความ
ช่วยเหลือได้เม่ือผู้ ป่วยต้องการ โดยเน้นท่ีการกระตุ้นศกัยภาพของผู้ ป่วยและพัฒนาการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมจนประสบผลสําเร็จ (เชาวลกัษณ์ ฤทธิสรไกร, 2551: 83) 

กรณีการศึกษาในต่างประเทศเก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ี มีดังนี ้มีการศึกษาถึง
รูปแบบ วิธีการเลิก ลด การสบูบุหร่ีไว้หลายฉบบั ซึ่งสามารถสรุปในส่วนท่ีน่าสนใจ เช่น มี
การศกึษาเปรียบเทียบ (Peter Gariti et al, October 2009) ผลการลด/เลิกสบูบหุร่ีของการ
ให้คําปรึกษาตามระดบั ความเข้ม (high vs. low) ร่วมกบัการใช้ แผ่น bupropion หรือ 
nicotine โดยได้ศกึษาในกลุม่ท่ีสบู บหุร่ีในระดบั 6-15 มวน/วนั จํานวน 260 คน และมีการ
ติดตามผลการสบูบหุร่ีทัง้ลดและเลิกสบูบหุร่ีโดยแบ่งช่วงเวลาติดตาม เป็น 3 ช่วง คือ 12 , 
26 และ 52 สปัดาห์ นบัจากเร่ิมโครงการ ผล การศกึษาพบว่ากลุม่ท่ีให้คําปรึกษาทัง้ 2 กลุม่
ให้ผลการศกึษาของอตัราการเลิกสบูบหุร่ีท่ีคล้ายกนั และพบว่าช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุคือ การให้
คําปรึกษาอย่างเข้มข้นในช่วง 12 สปัดาห์แรกจะมีผลตอ่การลดการสบูบหุร่ีและการเลิกสบู
อย่างต่อเน่ือง ในกลุ่มผู้สบูบุหร่ีท่ีมีประวตัิการสบูอย่างหนกั (20 มวน/วนั) พบว่ามีจํานวน
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น้อยท่ีจะหยดุสบู จงึสรุปได้วา่การศกึษาในรูปแบบการให้คําปรึกษา เหมาะสมตอ่ผู้ ท่ีสบูใน
ปริมาณน้อย  

ในปี 2009 , Xiaolei Zhou et al. ได้ทําการทดลองหาวิธีการลดการสบูบหุร่ีและ
การ กลบัมาสูบ โดยทําการศึกษาในกลุ่มคน 2431 ท่ีใช้ internet ในประเทศ United 
States, United Kingdom, Canada, France และ Spain ซึง่อาสาสมคัรเหลา่นี ้จะมีอายุ
อยู่ในช่วง 35-65 ปี ปริมาณการสบูบหุร่ีมากกว่า 5 มวน/วนั และมีความตัง้ใจท่ีจะหยดุสบู
ให้ได้ภายใน 3 เดือน การศึกษาได้ทําการติดตามเป็นเวลา 18 เดือน ผลการศึกษาพบว่า 
ความตัง้ใจท่ีจะหยดุสบูเป็นสิ่ง สําคญัท่ีจะทําให้สามารถลด/หยดุสบูได้ และสามารถท่ีจะ
ทํานายการกลบัมาสบูได้ แตก่ารใช้ วิธีการกระตุ้นนัน้จะสามารถทําให้ลด/หยดุสบูได้แตไ่ม่
สามารถทํานายการกลบัมาสบูได้ คณะวิจยั จึงสรุปได้ว่า การใช้วิธีการกระตุ้นให้หยดุสบู
สามารถลดการสบูได้ แตไ่ม่สามารถจะทําการป้องกนั ไม่ให้กลบัมาสบูได้ และพบว่าปัจจยั
สําคญัของการกลบัมาสบูยงัขึน้กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม รอบข้าง 

คณะวิจยัของ Delwyn Catley (2012) ได้ทําการศกึษาถึงประสิทธิผลของการใช้
วิธีการ การกระตุ้ นเพ่ือให้เกิดการหยุดสูบบุหร่ีในกลุ่มวัยรุ่นของชุมชนแห่งหนึ่ง โดยมี
จํานวนกลุ่มศกึษา จํานวน 255 คน และมีความพร้อมในการหยดุสบูบหุร่ี การศกึษาครัง้นี ้
ได้ทําการสุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (2 : 2 : 1) ตามรูปแบบการทดลอง 1.ใช้การกระตุ้น
ด้วยการสมัภาษณ์ 2. ให้ ความรู้ 3. ให้คําแนะนําสัน้ๆ ทําการตดิตาม 6 เดือนโดยใช้ตวัชีว้ดั
เป็น 2 รูปแบบ คือ 1. ให้ทําการ รายงานด้วยตนเองว่ามีก่ีครัง้ท่ีสามารถหยุดสูบบุหร่ีได้
มากกวา่ 24 ชม. ในช่วงตอ่มา 2. ใช้หลกัการทางชีวเคมีเป็นตวัชีว้ดัทกุ 7 วนัเป็นตวับอกถึง
ความชกุของการสบูบหุร่ี ผลการศกึษา พบว่าการให้ความเข้มงวดในการกระตุ้นให้กําลงัใจ
ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์จะสามารถสร้างแรง บนัดาลใจให้พยายามเลิกการสบูบหุร่ีได้ดีและยงั
เป็นข้อมลูทางด้านคลินิกเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน การดําเนินการต่อไป สรุปจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นี ้คณะผู้วิจยัเห็นว่ารูปแบบท่ีจะใช้ในการ
ทําให้ผู้สบูบุหร่ีลด/เลิก สบูได้ต้องมีการให้แรงกระตุ้นท่ีดีซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของโครงการรณรงค์เลิกบุหร่ีของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ีใช้
หลกัการ 5 As และเพิ่มการให้คําปรึกษาอยา่งใกล้ชิด  
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3. คลินิกอดบุหร่ี 
3.1 การเลิกบุหร่ี 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้นําเสนอในการประชุมวิชาการ

บหุร่ีกบัสขุภาพแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 10 (2554) ไว้ดงันี ้1) เลิกด้วยตนเองร้อยละ 88.9   2) ใช้ยา
ช่วยร้อยละ 10.6 และ 3) ปรึกษา/รับคําแนะนําร้อย ละ 5.8 4) วิธีอ่ืนๆ ร้อยละ 2.9การ
สนบัสนนุให้ผู้สบูบหุร่ีเลิกได้ จึงเป็นกระบวนการสําคญั เพราะการเลิกบหุร่ีเพียงลําพงัเป็น
เร่ืองท่ีต้องใจเข้มแข็งอย่างมหาศาล จึงมกัพบว่าผู้ติดบุหร่ีมกัจะพยายามเลิกสบูอยู่หลาย
ครัง้หลายหน บางคนทําสําเร็จ แต่หลายๆ คนทําไม่สําเร็จ การเลิกสูบบุหร่ีจึงเป็น
กระบวนการสําคญัควบคูม่ากบัการรณรงค์ไม่ให้คนสบูบหุร่ี 

ในการควบคมุการบริโภคยาสูบ คลินิกฟ้าใส อธิบายว่า จากสถิติการให้บริการ
ของคลินิกฟ้าใสในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีประชาชนเข้ารับบริการประมาณ 1 หม่ืนราย 
โดยจากการตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง เป็นเวลา 6 เดือน พบว่ามีผู้สามารถเลิกได้โดยไม่กลบัไป
สูบบุหร่ีซํา้ ร้อยละ 50 ซึ่งเม่ือเทียบกับอัตราความสามารถในการเลิกบุหร่ีได้จากการ
ให้บริการในประเทศตะวนัตก พบว่า อยู่ท่ีร้อยละ 25 แนวทางการเลิกบหุร่ีของไทย ผู้ เข้ารับ
การบริการจะได้รับคําปรึกษาเพ่ือหาสาเหตุการติดบุหร่ี เพ่ือนําไปสู่การประเมินการ
รักษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไปจนถึงการใช้ยาเพ่ือเลิกบุหร่ี แต่พบว่าในจํานวนผู้ ท่ี
สามารถเลิกบุหร่ีได้มีเพียง 1 ใน 3 เท่านัน้ ท่ีต้องใช้ยา แสดงให้เห็นว่า แนวทางการให้
คําปรึกษา การให้กําลงัใจ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองสําคญัในการ
เลิกบหุร่ีอย่างมาก ไม่ใช่แคบ่คุลากรทางการแพทย์ท่ีจะช่วยได้ แตห่มายถึงผู้สบูเองและคน
รอบข้าง ต้องสู้และอดทนเพ่ือเอาชนะจนเลิกบหุร่ีได้  (สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 2557) 

การช่วยเหลือให้เลิกยาสบู มีแนวทางการทํางาน (สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู, 
2557) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มจํานวนผู้ เลิกใช้ยาสูบด้วยมาตรการ  (สุทัศน์ รุ่งเรือง
หิรัญญา 2557) ดงันี ้

ก. การกําหนดแนวปฏิบตัิสําหรับการเลิกยาสบูท่ีเป็นเอกภาพและมีการส่งต่อผู้ ท่ี
ต้องการเลกิยาสบูอยา่งเป็นระบบ 

ข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 
ตลอดจนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถให้บริการช่วยเลิกยาสบู
ได้ 
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ค. เพิ่มการส่ือสารสาธารณะ และสร้างกระแสให้ผู้บริโภคยาสบูมีความต้องการ
เลกิยาสบูโดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่น 

การให้คําปรึกษาเพ่ือเลิกบหุร่ีทางโทรศพัท์ (Quit line) บริการคลินิกอดบหุร่ีใน
สถานพยาบาลทัง้ของรัฐและเอกชน การรักษามีหลายวิธี ได้แก่ การให้คําปรึกษา 
พฤตกิรรมบําบดัและการใช้ยาบําบดั ในผู้ เสพบางรายอาจต้องใช้การรักษามากกว่าหนึ่งวิธี 
ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านประกอบกันได้แก่ ความตัง้ใจและแรงจูงใจท่ีจะเลิกสูบ
บหุร่ี พฤติกรรมการสบูบหุร่ี ความรุนแรงของการติดบหุร่ี เศรษฐานะ ทศันคติของผู้สบูบหุร่ี 
ประสบการณ์การเลิกบุหร่ีในอดีต สภาพร่างกายและความพร้อมของผู้ ป่วยในการใช้ยา 
ตลอดจนข้อห้ามใช้ ในกรณีท่ีเกิดจากการติดสารนิโคตินนัน้ เน่ืองจากนิโคตินจะไปกระตุ้น
การหลั่งสารโดปามีนในสมองทําให้ผู้ เสพเกิดอาการผ่อนคลาย รู้สึกมีความสุข ต่ืนตัว 
ดงันัน้ ในผู้ ท่ีตดิสารนิโคตินโดยเฉพาะกลุม่ท่ีติดระดบัสงู หากหยดุสบูทนัทีจะทําให้อารมณ์
เศร้าหมอง หดหู่ หงดุหงิด ซึ่งผลเหล่านีม้กัทําให้ผู้ เสพทนไม่ได้และต้องการกลบัมาสบูอีก
ดงันัน้ในกลุม่นีม้กัจําเป็นต้องใช้ยาร่วมกบัพฤตกิรรมบําบดั  (สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 2557) 

 คลินิกเลิกบุหร่ีท่ีมีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันยังขาดจิตแพทย์ช่วยในการให้
คําปรึกษา และยงัขาดการผสมผสานการบําบดัทางยาร่วมกบัการบําบดัทางจิตสงัคมอย่าง
มีประสิทธิภาพยังพบปัญหาการเข้าถึงการรักษา โดยทั่วไปการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
(access to health care) ประกอบด้วย 4 มิต ิได้แก่ (สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 2557) 

1) การมีบริการอย่างเพียงพอและผู้ ป่วยมีโอกาสในการได้รับบริการนัน้ๆ ได้ เช่น 
ในท่ีนีคื้อการมีคลินิกเลิกบหุร่ีและกระจายอย่างเหมาะสมเพ่ือให้บริการแก่ผู้ ท่ีต้องการเลิก
สบูบหุร่ี  

2)ความสามารถในการใช้บริการสุขภาพท่ีมีอยู่นัน้ในบางครัง้ถึงแม้จะมีสถาน
บริการแต่ผู้ ป่วยอาจจะไม่สามารถใช้บริการท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม อาจเพราะปัญหาด้าน
คา่ใช้จ่าย (financial barriers) ปัญหาท่ีเกิดจากสถานพยาบาล (organisational barriers) 
และปัญหาสว่นบคุคลของผู้ ป่วยเอง (personal barriers)  

3) บริการนัน้ต้องมีความสมัพนัธ์หรือตรงกบัปัญหาของผู้ ป่วยท่ีเกิดขึน้จึงต้องเข้า
รับการบริการและเม่ือใช้บริการนัน้แล้วต้องเกิดประสิทธิผลด้วยไม่ใช่มองแตเ่พียงการได้ใช้
บริการจากสถานพยาบาลท่ีมีอยูเ่ทา่นัน้ และ  
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4)ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการนัน่คือผู้ ป่วยทกุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
รับบริการนัน้ๆ สําหรับประเทศไทย มกัจะพบความเหลื่อมลํา้ของการให้บริการสขุภาพแก่
ประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ ซึง่สะท้อนถึงปัญหาการกระจายตวัของสถานบริการท่ีไม่เหมาะสม 
รวมถึงปัญหาความแตกตา่งของคณุภาพสถานบริการ 

สถานบริการของรัฐสว่นใหญ่ให้บริการในลกัษณะการให้คําปรึกษาและพฤติกรรม
บําบัด อาจมีการใช้ยาเพ่ือเลิกบุหร่ีร่วมด้วยหากมีรายการยากลุ่มนีอ้ยู่ในบัญชียาของ
สถานพยาบาล  จากการสุม่สมัภาษณ์เชิงลกึจํานวน 29 แห่งพบว่า โรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกเอกชน (13 แห่ง)มีความพร้อมในด้านการใช้ยาเพ่ือการเลิกสบูบหุร่ีโดยมีรายการยา
ดงักล่าวอย่างน้อย 1 รายการ โดยแพทย์เป็นผู้ ให้การรักษาและสัง่จ่ายยาเอง ในขณะท่ีมี
สถานบริการของรัฐเพียง 5 แห่งจาก 16 แห่งท่ีมียาเพ่ือเลิกบุหร่ีในบัญชียาของ
สถานพยาบาล ซึง่ทัง้ 5 แห่งนีเ้ป็นโรงพยาบาลจงัหวดัหรือโรงพยาบาลศนูย์ งานบริการเลิก
บหุร่ีของสถานพยาบาลของรัฐจะดําเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์ พยาบาล
นักจิตวิทยา นักสุขศึกษา และบางแห่งมีเภสัชกรร่วมด้วยโดยในเบือ้งต้นพยาบาลหรือ
นกัจิตวิทยาจะให้การให้คําปรึกษาหรือพฤติกรรมบําบดั และหากเห็นว่ามีความจําเป็นต้อง
ใช้ยาจะส่งต่อไปยงัแพทย์เพ่ือพิจารณาให้การรักษาโดยการใช้ยาบางแห่งเปิดให้บริการ
ตามเวลาท่ีกําหนดเน่ืองจากบุคลากรไม่เพียงพอ หรืออาจเพราะจํานวนผู้มารับบริการมี
น้อยในปัจจุบัน กลุ่มยาหลกัท่ีมีใช้เพ่ือการเลิกสูบบุหร่ีในประเทศไทย ได้แก่ bupropion 
HCl SR และผลิตภณัฑ์ทดแทนนิโคติน (ชนิดแผ่นแปะผิวหนงัและหมากฝร่ัง) ซึ่งยาทัง้ 2 
กลุม่นี ้ไม่จดัอยู่ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ (National Essential Drug List) การเบิกจ่าย
ค่ารักษาเพ่ือการเลิกบุหร่ีเป็นไปตามสิทธิการรักษาพยาบาล คือ ผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายด้านยาเองยกเว้นในบางแห่งท่ีอาจมีการ
กําหนดความตกลงพิเศษให้มีการเบิกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สุทัศน์ รุ่งเรือง
หิรัญญา 2557) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อจํากัดประการหนึ่งท่ีผู้ ป่วยอาจพบเม่ือมีความ
ประสงค์ท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี คือ ความไม่สามารถเข้าถึงยาและบริการเลิกบุหร่ีได้โดยง่าย 
ถึงแม้วา่จะมีรายช่ือสถานบริการเลิกบหุร่ีเป็นจํานวนมากแตน่ัน่ไม่ได้หมายความว่าทกุแห่ง
สามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากข้อจํากัดบางประการ เช่น ไม่สามารถ
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จ่ายยาเลิกบุหร่ีในกรณีท่ีมีความจําเป็นเน่ืองจากไม่มียาในสถานพยาบาล หรือผู้ ป่วยไม่
ต้องการเสียเงินสําหรับยากลุม่นี ้

ในประเทศสหราชอาณาจักรท่ีภาครัฐจัดให้มีการให้บริการเลิกสูบบุหร่ีแก่
ประชาชนโดยเภสชักรชุมชนท่ีผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตให้สัง่จ่ายยาภายใต้ความ
ตกลงท่ีกําหนดไว้ โดยเภสัชกรจะทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาและสั่งจ่ายนิโคตินทดแทนแก่
ผู้ ป่วย โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ในส่วนของค่ายาและค่าบริการ 
จากการประเมินผลโครงการนีพ้บว่าผู้ ป่วยพอใจกับการมารับบริการเลิกบุหร่ีจากเภสชักร
ชุมชนเน่ืองจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและคําแนะนําท่ีได้รับมีประโยชน์ โครงการนีถื้อเป็น
การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาและบริการเลิกบุหร่ีของผู้ ท่ีต้องการเลิกบุหร่ี การ
จัดระบบบริการเลิกบุหร่ีนีใ้ห้ผลคุ้มค่าและช่วยยืดชีวิตผู้ ท่ีสูบบุหร่ีได้ดังนัน้จึงสามารถ
ตอบสนองตอ่นโยบายการเลิกสบูบหุร่ีระดบัประเทศได้ (Gulliford M et al, 2003; Sinclair 
HK  et al, 2004) 

 
3.2 หลักการประเมินตัวชีวั้ดผลลัพธ์ของการเลิกบุหร่ี 
หลกัการประเมินตวัชีว้ัดผลลพัธ์ของการเลิกบุหร่ี คือ เลิกได้อย่างน้อย 6 เดือน

หลงัจากเร่ิมการบําบดัรักษา (Yunibhand Jet al, 2013) จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าใน
การสงัเคราะห์งานวิจัย ประสิทธิผลของการช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเรือ้รังให้เลิกสูบบุหร่ีนัน้
ประเมินได้จากตวัชีว้ดัผลลพัธ์ 2 อย่าง (Yunibh andet al 2013) ได้แก่ 1) การหยดุสบูบหุร่ี
ได้นานต่อเน่ืองกนัตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Continuous Abstinence) เช่น 6 เดือน หรือ 
12 เดือน เป็นต้น และ 2) การหยดุสบูบหุร่ี ณ จดุเวลาใดเวลาหน่ีงหรือในช่วงเวลาท่ีกําหนด 
(Point Prevalence Abstinence) โดยทัว่ไปจะประเมินว่า ในช่วงเวลา 7  วนัท่ีผ่านมานัน้
หยุดสูบได้ต่อเน่ืองกันหรือไม่ ทัง้นี  ้มักจะใช้วิธีการประเมินทางชีวเคมี (Biochemical 
Verification of Tobacco Cessation) มายืนยนัร่วมด้วย เช่น ในการทบทวนงานวิจยัอย่าง
เป็นระบบเก่ียวกบัการเลิกบหุร่ีในผู้ ป่วยท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล (จํานวน 50 เร่ือง) ได้
ใช้การเลิกสบูบหุร่ีอย่างต่อเน่ืองนาน 12 เดือน ร่วมกบัการประเมินตวับ่งชีท้างชีวภาพเป็น
เกณฑ์ตดัสินว่า เลิกสบูบุหร่ีได้หรือไม่ ทัง้นี ้งานวิจัยส่วนใหญ่ (32 เร่ือง) ใช้การตรวจวัด
คาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก (Exhaled CO) เป็นตวับ่งชีท้างชีวภาพเพ่ือยืนยนั
ว่า เลิกสบูบุหร่ี และบางงานวิจยั (17 เร่ือง) ใช้การตรวจโคตินิน (Cotinine) ในปัสสาวะ 
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เลือดหรือ นํา้ลาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการเลิกบหุร่ีใน
ผู้ ป่วยเบาหวาน Nagrebetsky และคณะ ให้ความหมายของการเลิกสบูบุหร่ีว่า เป็นการ
หยดุสบู ณ ช่วงเวลาท่ีกําหนดประเภทของการให้บริการเลิกบหุร่ี  โดยทัว่ไปการให้บริการ
เลิกบุหร่ีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจและปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมและการบําบดัรักษาโดยการใช้ยา (Rigotti et al. 2007, 2012) 

หากพิจารณาระดบัความเข้ม (Intensity) ของบําบดัรักษา พบว่า มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย อาทิ Rigotti และคณะ แบ่งระดบัความเข้มของการ
ให้บริการเลิกบหุร่ีในผู้สบูบหุร่ีท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุม่ ได้แก่(Rigotti et al.  
2007, 2012) 

- การให้บริการเพียงครัง้เดียว ระยะเวลา 15 นาทีหรือน้อยกว่า ไม่มีการติดตามให้
กําลงัใจ 

- การให้บริการหนึ่งครัง้หรือมากกว่า ใช้เวลามากกว่า 15 นาที ไม่มีการติดตามให้
กําลงัใจ 

- การให้บริการหนึง่ครัง้หรือมากกวา่ ร่วมกบัการตดิตามให้กําลงัใจ 1 เดือน 
- การให้บริการหนึ่งครัง้หรือมากกว่า ร่วมกับการติดตามให้กําลงัใจมากกว่า 1 

เดือน 
ส่วนการให้บริการเลิกบุหร่ีท่ีพบในการทบทวนงานวิจัยในผู้ ป่วยโรคปอดอุดกัน้

เรือ้รัง พบวา่ แบง่ได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
- การให้คําปรึกษาแบบกระชบั (Brief or Minimal Counseling) ระยะเวลาน้อย

กวา่ 90 นาที 
- การให้คําปรึกษาแบบเข้มโดยใช้เวลา 90 นาทีหรือนานกว่า (Intensive 

Counseling) แตไ่ม่ได้ให้ยาร่วมด้วย 
- การให้คําปรึกษาแบบเข้มใช้เวลา 90 นาทีหรือนานกว่า ร่วมกับการให้ยาเลิก

บหุร่ีร่วมด้วย 
Nagrebetsky และคณะ ได้ทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบเก่ียวกบัการเลิกสบู

บหุร่ี จํานวน 8 เร่ือง พบว่า การบําบดัรักษาเพ่ือเลิกบหุร่ีสําหรับผู้ ป่วยกลุม่นีค้ล้ายกบักลุ่ม
ผู้ ป่วยเรือ้รังอ่ืน อันประกอบด้วย การให้คําปรึกษาและการให้ยาช่วยเลิกบุหร่ี (อาทิ 
Bupropion, Nicotine Replacement Therapy) โดยผู้ให้คําปรึกษามกัเป็นพยาบาล แพทย์ 
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และบคุลากรวิชาชีพสขุภาพประสิทธิผลของการให้บริการเลิกบหุร่ีในผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้
เรือ้รังหรือถงุลมโป่งพองมีรายงานจากการวิเคราะห์อภิมานว่า ประสิทธิผลของการช่วยให้
เลิกบุหร่ีโดยใช้วิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม พบอัตราการเลิกบุหร่ีในช่วงร้อยละ 0.0-28 
โดยเฉล่ีย อัตราการเลิกสูบบุหร่ีเท่ากับ ร้อยละ 13.19 และมีค่าขนาดอิทธิพลปานกลาง 
(Effect Size = 0.33) นอกจากนีก้ารช่วยให้เลิกบหุร่ีท่ีโรงพยาบาลมีประสิทธิผลดีกว่าการ
จัดให้บริการท่ีบ้าน อีกทัง้รูปแบบการให้บริการเลิกบุหร่ีท่ีมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มมี
ประสทิธิผลดีกวา่การให้บริการเลกิสบูแบบตวัตอ่ตวั (Face-to-Face) แม้ว่าการเลิกสบูบหุร่ี
จะเป็นมาตรฐานการดูแลประการหนึ่งในผู้ ป่วยเบาหวาน แต่ประสิทธิผลของการให้การ
บําบดัรักษาช่วยเลกิบหุร่ียงัไม่มากนกั (Nagrebetsky et al., 2014) 

การเลิกสบูบุหร่ีเป็นปัจจัยสําคญัท่ีช่วยลดอตัราเสียชีวิตของผู้ ป่วยโรคหวัใจและ
หลอดเลือด Barth, Critchley, & Bengel  ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเก่ียวกบั
การเลกิบหุร่ีในผู้ ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือด พบว่า วิธีการช่วยเลิกบหุร่ีทางด้านจิตสงัคม
(Psychosocial Interventions) อาทิ การปรับพฤติกรรม การติดตามสนบัสนนุการเลิกทาง
โทรศพัท์และการให้เอกสารวิธีการเลิกบหุร่ีด้วยตนเอง (Self-help Materials) เป็นวิธีการท่ี
มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้ ป่วยเลิกสบูได้สําเร็จท่ี 6 - 12 เดือน ในภาพรวมผู้ ป่วยมีโอกาสเลิก
สบูบหุร่ีมากกว่าร้อยละ 60 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ท่ีได้รับการบําบดัแบบปกติ (OR 1.66, 
95% CI 1.25-2.22) เม่ือวิเคราะห์แตล่ะวิธีการ พบวา่ ยงัไม่สามารถระบไุด้ชดัเจนว่าวิธีการ
บําาบดัแบบใดมีประสทิธิผลท่ีดีกวา่กนั (Barth J,et al, 2008) 

เน่ืองจากในการวิจัยท่ีใช้วิธีการเลิกบุหร่ี โดยการปรับพฤติกรรมมักจะใช้การ
ติดตามให้กําลงัใจทางโทรศพัท์ควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกัน ก็เลิกบุหร่ีด้วยตนเอง ซึ่งมี
ความเฉพาะเจาะจงกบัผู้ ป่วยโรคหวัใจก็มีประสิทธิผลเช่นกนั (OR 1.48, 95% CI 1.11-
1.96) อย่างไรก็ตาม การทบทวนงานวิจยัดงักล่าว ยงัระบวุ่าการให้คําปรึกษาแบบกระชบั 
(Minimal Counseling) (อาทิ ไม่มีการตดิตาม หรือระยะเวลาภายใน 4 สปัดาห์) ไม่มีผลตอ่
การบําบดัเพ่ือเลกิบหุร่ี (OR 0.92; 95% CI 0.70-1.22) (Barth J, et al., 2008) 

สําหรับการศกึษาประสิทธิผลในระยะยาว (Long term  Effectiveness) ของการ
ให้บริการเลิกบหุร่ีในผู้ ป่วยเรือ้รังนัน้ยงัมีอยู่ไม่มากนกั Hoogendoorn และคณะ ได้ศกึษา
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเก่ียวกับประสิทธิภาพในระยะยาวและต้นทุน-
ประสทิธิผลหรือความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการช่วยให้เลิกสบูบหุร่ีในผู้ ป่วยโรค
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ถุงลมโป่งพองโดยมีรายงานวิจัยท่ีนําามาวิเคราะห์ทัง้หมด 9 เร่ืองพบว่า จากการ
เปรียบเทียบ intervention ด้วยวิธี 4 แบบ ได้แก่ การดแูลตามปกติ (Usual Care) การให้
คําแนะนําเพ่ือเลิกสบูอย่างย่อ (Minimal Counseling), แบบเข้ม (Intensive Counseling); 
และแบบเข้มข้นร่วมกับการให้ยาช่วยเลิกบุหร่ี พบว่าโดยเฉล่ียอัตราการเลิกสูบบุหร่ีซึ่ง
ประเมินจากการเลิกสูบได้ติดต่อกัน 12 เดือน สําหรับมาตรการแบบเข้มคือ ร้อยละ 6.0 
และให้ยาช่วยเลกิบหุร่ีร่วมด้วย คือร้อยละ 12.3 หากประเมินอตัราการเลิกสบู ณ จดุเวลาท่ี 
12 เดือน (12-month Point Prevalence Rate) พบว่า มาตรการช่วยให้เลิกสบูแบบเข้ม มี
อตัราการเลิกสบู เท่ากบั 12.3 และเม่ือให้ยาเลิกสบูบหุร่ีร่วมด้วย อตัราการเลิกสบู เท่ากบั
ร้อยละ 19.0เม่ือเปรียบเทียบกบัการให้การดแูลตามปกติ สว่นการประเมินความคุ้มคา่ของ
มาตรการช่วยให้เลิกสบูบหุร่ีพิจารณาปีสขุภาวะ (Quality-Adjusted Life Years: QALY) 
โดยพบว่าอตัราส่วนค่าต้นทนุประสิทธิผล ในมาตรการให้คําแนะนําเพ่ือเลิกยาสบูแบบย่อ
แบบเข้มข้น (Intensive Counseling) และแบบเข้มข้นร่วมกับการให้ยาช่วยเลิกบุหร่ี 
เท่ากบั 16,900, 8,200, และ 2,400 ยโูร ตอ่หนึ่งปีสขุภาวะ ตามลําดบั (Hoogendoorn et 
al, 2010)  

การสบูบุหร่ีทําให้เกิดผลเสียต่อสขุภาพและการรักษาโรค หากผู้ ท่ีเป็นโรคเรือ้รัง
ยังคงสูบบุห ร่ีต่อไป  ก็ มีแนวโน้มว่าอาการของโรคเหล่านั น้จะทรุดลงและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ดงันัน้การพิจารณาให้มีการเลิกบหุร่ีสําหรับผู้ มีโรคเรือ้รัง จึงเป็นสิ่ง
สําคญั โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหร่ีเม่ือต้อง
พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รังมีโอกาสจะเลกิสบูสงู 

ปัจจบุนัมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์แสดงถึงประสิทธิผลของการให้บริการเลิกสบูบหุร่ี
ในผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รังท่ีสอดคล้องกัน โดยพบว่า การให้คําปรึกษาอย่างเข้มเพียงอย่างเดียว 
หรือร่วมกับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนจะมีต้นทุนประสิทธิผลท่ีดีกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการดแูลแบบปกติ โดยต้นทนุต่อหนึ่งปีสขุภาวะของการให้คําปรึกษาอย่าง
เข้มข้น (Intensive Counseling) และแบบเข้มข้นร่วมกบัการให้ยาช่วยเลิกบหุร่ี เท่ากบั 0.5 
และ 0.14 เท่าของมาตรการให้คําแนะนําเพ่ือเลิกยาสบูแบบย่อตามลําดบั ในขณะเดียวกนั
การบําบดัโรคติดบหุร่ีควรมีระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน และควรมีการติดตามอย่างน้อย
หนึง่ครัง้ 
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บทที่ 10 

 
นโยบายส่งเสริมและป้องกันการบริโภคยาสูบ 

 
 

โดย นิทศัน์   ศิริโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. หลกัการพืน้ฐานในการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก 
2. เครือขา่ยวิชาชีพสขุภาพเพ่ือสงัคมไทยปลอดบหุร่ี 
3. นโยบายสง่เสริมและป้องกนัการบริโภคยาสบู 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการให้ความรู้ 
5. แบบจําลองนิเวศวิทยาเชิงสงัคมในการควบคมุป้องกนัการสบูบหุร่ี 

 
 
 
1. หลักการพืน้ฐานในการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 

การดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนานกว่า 30 ปีของประเทศไทย 
โดยความร่วมมือของทกุภาคสว่นทัง้จากภาครัฐ องค์กรเอกชน (NGOs) และชมุชน ซึง่การ
ดําเนินงานท่ีผา่นมา แม้มีความก้าวหน้ามาเป็นอยา่งดี แตก็่มีสว่นขาดท่ียงัไม่ได้ดําเนินการ
หรือดําเนินการแล้วแต่ยงัไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร ประกอบกับประเทศไทยได้ร่วมให้สตัยาบนั
ตามกรอบอนุสญัญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็นประเทศอันดบัท่ี36 
จาก 172 ประเทศ ท่ีลงนามแล้ว (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2553) โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2548 อีกทัง้กระแสโลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงบริบทในสงัคมทํา
ให้ปัญหาการบริโภคยาสบูมีปัจจยัเก่ียวข้องท่ีซบัซ้อนขึน้มาก  
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โดยเหตท่ีุประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การอนามยัโลก ประเทศไทยจึงมีความ
ผกูพนัตามพนัธกรณีในฐานะรัฐภาคีสมาชิก ในด้านการควบคมุยาสบูได้คํานึงถึงหลกัการ
พืน้ฐานในการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีจะบริโภคสินค้าท่ีปลอดภัยและได้รับข้อมูล
ขา่วสารท่ีเพียงพอ 

2) ประชาชนของทุกประเทศพึงมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอและ
ถูกต้องเก่ียวกับผลกระทบทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจจากการสูบบุหร่ี รวมทัง้
ประสทิธิภาพของมาตรการควบคมุยาสบู 

3) ผู้ไม่สบูบหุร่ี โดยเฉพาะเดก็ ควรได้รับการปกป้องจากควนับหุร่ีมือสอง 
4) กิจกรรมต่าง ๆ ในการควบคมุยาสบูต้องมุ่งเน้นท่ีการต่อต้านการสบูบุหร่ีและ

การใช้ผลติภณัฑ์ยาสบู แตไ่ม่ใช่การรณรงค์เพ่ือตอ่ต้านผู้สบูบหุร่ีและผู้ใช้ผลติภณัฑ์ยาสบู 
5) กิจกรรมตา่ง ๆ ในการควบคมุยาสบูควรสง่เสริมให้การไม่สบูบหุร่ีและการไม่ใช้

ผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นบรรทดัฐานของสงัคม 
6) ผู้สบูบุหร่ีและผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสบูควรได้รับการสนับสนุนในเร่ืองการเลิกสบู

บหุร่ี 
7) การควบคุมยาสูบควรให้ความสําคญักับกลุ่มเส่ียง เช่น เยาวชนทัง้ในระบบ

และนอกระบบการศกึษา ผู้หญิง รวมทัง้ผู้ ท่ีเข้าถึงบริการสาธารณสขุยาก 
8) กลุ่มประชากรท่ีมีอตัราการสบูบุหร่ีสงูควรขยายการดําเนินงานในชุมชนทัง้ใน

ด้านการป้องกนัการสบูบหุร่ีในเยาวชนการเพิ่มพืน้ท่ีปลอดบหุร่ี และการเพิ่มความสามารถ
ของประชาชนในการเข้าใจข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพให้มากขึน้ 

9) การควบคมุยาสบูท่ีสําเร็จต้องอาศยัพนัธะสญัญาทางการเมืองโดยการจดัตัง้
คณะกรรมการแห่งชาติในลกัษณะพหภุาคี โดยมีการสร้างหน่วยงานหรือองค์กรท่ีทําหน้าท่ี
เป็นศนูย์กลาง (focal points) ทัง้ในระดบัชาติและภมิูภาค รวมทัง้การจดัสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอสําหรับการโครงการตา่งๆ ในการควบคมุยาสบู 

10) กลยุทธ์ในการควบคุมยาสูบควรมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถอ้างอิง
ได้มารองรับและมีความยืดหยุน่ท่ีจะปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตอ่สถานการณ์และข้อมลูใหม่
อยูเ่สมอ 
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11) ควรป้องกันนโยบายการควบคมุยาสบูจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการ
และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนในอตุสาหกรรมยาสบู 

12) ควรมีการจดัตัง้กลไกเพ่ือให้มีการสนบัสนนุด้านการเงินอย่างต่อเน่ืองสําหรับ
กิจกรรมตา่งๆ ในการควบคมุยาสบู 

13) องค์การอนามัยโลกจะช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการจัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรตา่ง ๆเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ในการควบคมุยาสบูอยา่งตอ่เน่ือง 

14) โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการควบคมุยาสบูควรบรูณาการเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการระดบัชาตอ่ืินๆ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

15) การขยายโครงสร้างและความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในระดบัภมิูภาคเพ่ือดําเนินการควบคมุยาสบู 

สําหรับกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ต่ําและกลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อยควรกําหนดให้
กิจกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ปัญหาความยากจน
ระดบัชาต ิ

แนวทางการควบคุมยาสูบระดับสากล 
ในการจดัการปัญหาการแพร่ระบาดของการบริโภคยาสบูนัน้ ทกุประเทศทัว่โลกมี

แนวทางควบคมุยาสบูท่ีคล้ายคลงึกนั คือ มี 5 องค์ประกอบท่ีสําคญั  ได้แก่ 
1) การป้องกนัการเร่ิมต้นใช้ผลติภณัฑ์ยาสบู หรือป้องกนัมิให้มีการเร่ิมต้นสบูบหุร่ี 

(Prevention of smoking initiation) ในประชากรทกุเพศและทกุวยั 
2) การจดัการภาวะติดบหุร่ี (Management of addiction) หรือสง่เสริมให้มีการ

เลิกสบูบุหร่ี (Promoting smoking cessation) เม่ือมีผู้สบูบุหร่ีแล้วก็ตนเองพยายาม
สง่เสริมให้เขาเหลา่นัน้เลิกสบูเพ่ือลดจํานวนผู้สบูบหุร่ีให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

3) การขจดัการได้รับจากควนับหุร่ีมือสอง (Protection of people from second-
hand smoke) 

4) การลดพิษภยัในผลติภณัฑ์ยาสบู (Tobacco harm reduction) 
5) การจัดการหรือขัดขวางการดําเนินการของธุรกิจยาสูบท่ีทําให้เกิดการแพร่

ระบาดของการบริโภคยาสบู 
ในการดําเนินการเพ่ือสนองนโยบายควบคุมยาสูบท่ีกล่าวถึงข้างต้นสามารถ

กระทําได้ด้วยวิธีการ 2 กลุม่ใหญ่คือ การดําเนินการเพ่ือลดอปุสงค์ (Demand) หรือเรียกว่า 



291 
 

การมุ่งเน้นการลดความต้องการบริโภคและการดําเนินการเพ่ือลดอปุทาน (Supply) ของ
ยาสบู  

 
2. เครือข่ายวชิาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี 

ปัจจบุนัวิชาชีพสขุภาพหลายวิชาชีพได้รวมพลงัจดัตัง้เครือขา่ยวิชาชีพสขุภาพเพ่ือ
สงัคมไทยปลอดบุหร่ี ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเครือข่ายสร้างความรู้ให้กับประชาชน แต่ยัง
สร้างบคุลากรสขุภาพให้เป็น “ต้นแบบ” ด้านสขุภาพท่ีดีในการไม่สบูบหุร่ี ท่ีสมควรเอาเป็น
แบบอยา่ง 

สําหรับเครือข่ายวิชาชีพสขุภาพเพ่ือสงัคมไทยปลอดบหุร่ี เป็น “ทีมสขุภาพร่วมใจ 
ขจดัภยับหุร่ี (Health Professionals and Tobacco Control)” สอดคล้องตามข้อกําหนด
ขององค์การอนามัยโลก ท่ีประสงค์ให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็น
วิชาชีพท่ีประชาชนให้ความเช่ือถือ มีบทบาทในการรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ี การช่วยคนท่ี
เสพติดบหุร่ีให้เลิกสบู รวมทัง้การสนบัสนนุการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
9 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักสาธารณสุข นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบําบดั หมออนามัย และจิตวิทยาคลินิก ท่ีร่วมกันดําเนินงานเพ่ือ
การควบคุมการบริโภคยาสูบ ตวัอย่างรายละเอียดบทบาทวิชาชีพสุขภาพและการสร้าง
จิตสํานึกกิจกรรมการสร้างความเป็นผู้ นําด้านการควบคมุการบริโภคยาสบูท่ีสําคญัในการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู (สมศรี เผา่สวสัดิ ์และคณะ 2548) โดยยอ่ดงันี ้

 
2.1 บทบาทวชิาชีพแพทย์ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
แพทย์เป็นบุคคลท่ีจะเป็นส่ือกลางท่ีสําคญัท่ีจะนําข้อมลู คําแนะนํา คําเตือนสู่ผู้

สบูบุหร่ีท่ียงัไม่สขุภาพดี ท่ีเกิดโรคท่ีเป็นผลพวงจากการสบูบุหร่ี ครอบครัวและชุมชน ใน
รูปแบบต่างๆ ตามความถนัดของความเป็นแพทย์สาขานัน้ๆ เพ่ือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ การนําแพทย์มาเป็นผู้ นําในการรณรงค์งดสูบบุหร่ี โดยการ
ขบัเคล่ือนด้วยการปรับฐานคิดและเจตคติ ลดพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมปลกูฝังแนวคิดด้าน
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน และด้วยความเป็นผู้ นําทีมสุขภาพของ
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสขุทกุแห่ง ก็จะช่วยขบัเคล่ือนให้เกิดบรรยากาศและ
กระแสการสร้างเสริมสขุภาพให้กบัองค์กรวิชาชีพใกล้เคียง และวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งจะร่วมกัน
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ผลกัดนัแนวคดิและวิธีการสร้างเสริมสขุภาพสูก่ลุม่อ่ืนๆ และชมุชนตอ่ไป ประเด็นสําคญัใน
การขับเคล่ือนท่ีส่งผลต่อวงการสาธารณสุขได้แก่ การจัดการความรู้เร่ืองบทบาทของ
วิชาชีพสขุภาพ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเร่ืองผลแทรกซ้อนจากการบริโภคยาเส้นและขี ้
โย การให้บริการเลิกบุหร่ี การรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี การกําหนดเนือ้หาเก่ียวกับการควบคุม
บริโภคยาสบูในหลกัสตูรของบคุลากรสาธารณสขุทกุสาขา พนัธกิจท่ีต้องดําเนินการ 

1) ผลกัดนัให้แพทย์เป็นต้นแบบด้านสขุภาพท่ีปลอดบุหร่ี และปลกูฝังเจตคติใน
การเป็น “ต้นแบบ” ท่ีดีในบทบาทการควบคมุการบริโภคยาสบูกบัแพทย์รุ่นใหม่ในอนาคต 

2) ผลักดันและส่งเสริมให้จรรยาปฏิบัติสําหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการ
ควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัให้เกิดผลในทางปฏิบตัใินวงการแพทย์และสาธารณสขุ 

3) สร้างกลยทุธ์เชิงรุกวิชาชีพแพทย์สาขาตา่งๆ ให้เกิดเครือข่ายสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ปลอดบหุร่ีขึน้ในชมุชน 

4) ผลกัดนัให้งานประจําของแพทย์สาขาต่างๆ ให้มีบทบาทในการสร้างเครือข่าย
รักษ์สขุภาพในชมุชนปลอดบหุร่ีในท่ีทํางานทัง้ภาครัฐและเอกชนมากขึน้ 

5) ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ ในการผลักดัน
นโยบายสาธารณสขุเพ่ือควบคมุการบริโภคยาสบู 

 
2.2  บทบาทวชิาชีพทนัตแพทย์ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
การรักษาทางทนัตกรรมต้องใช้เวลาอยู่กบัผู้ ป่วยเป็นเวลานานพอท่ีจะสามารถให้

คําแนะนําเก่ียวกบัการบริโภคยาสบูได้ ทนัตแพทย์มีส่วนเก่ียวข้องกบัการรักษาผลเสียของ
ยาสบูท่ีมีตอ่ช่องปากมีโอกาสท่ีจะให้ข้อมลูแก่บคุคลด้วยนอกจากนีท้นัตแพทย์ยงัสามารถ
เข้าถึงเด็กและเยาวชน รวมทัง้ผู้ปกครองและหญิงมีครรภ์ ทนัตแพทย์สามารถท่ีจะช่วยให้
ผู้ ป่วยเลิกสูบบุหร่ีได้ดีเท่าเทียมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ และ
สามารถชีใ้ห้เห็นสภาพในช่องปากท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี โดยผู้ ป่วยเหลา่นีจ้ะยงัไม่มีอาการ
รุนแรงเท่ากบัผู้มารับการรักษากบัวิชาชีพอ่ืนๆ แต่ทนัตแพทย์ไทยก็ยงัไม่มีบทบาทท่ีชดัเจน
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ดงันัน้เพ่ือให้ทนัตแพทย์ทุกคนตระหนักถึงความสําคญั
และปฏิบัติตามมาตรฐานในการควบคมุการบริโภคยาสบู จึงควรให้มีการสอดแทรกการ
เรียนการสอนในด้านนีเ้ข้าไปในหลกัสตูรฯ และจดัให้มีการอบรมหรือการศกึษาตอ่เน่ืองเป็น
ระยะๆ ตลอดทัง้ปี แนวทางในการดําเนินการควบคมุการบริโภคยาสบูในส่วนของวิชาชีพ
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ทนัตแพทย์คือ การผลกัดนัให้คลินิกทนัตกรรมบนัทึกข้อมลูเก่ียวกับการบริโภคยาสบูของ
ผู้ ป่วย ให้คําแนะ ชกัจูง หรือส่งต่อผู้ ป่วยไปยงัหน่วยงานท่ีเหมาะสม โดยคลินิกทนัตกรรม
ทัง้ภาครัฐและเอกชน สามารถส่งทนัตแพทย์ไปรับการอบรม เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ช่วยผู้ ป่วยท่ีต้องการเลิกบหุร่ี รวมทัง้สามารถคิดคา่ใช้จ่ายและคิดเป็นผลการปฏิบตัิงานได้ 
ทัง้นีเ้นือ้หาเก่ียวกับบุหร่ีและการเลิกบุหร่ีควรเป็นเนือ้หาบังคับของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ส่วนหน่วยงานทนัตแพทย์ในระดบัชุมชน ควรมีแผนงานเก่ียวกับการควบคมุ
การบริโภคยาสบูอยูใ่นแผนการดําเนินงานทกุปี  

 
2.3 บทบาทวชิาชีพเภสัชกรต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
เภสชักรมีบทบาทในการให้คําแนะนํา ติดตามผลจากการใช้ยาช่วยเลิกบหุร่ี โดย

ให้บริการในลกัษณะร่วมมือกบัสหสาขาวิชาชีพเภสชักรมีการให้บริการสง่เสริมการเลิกบหุร่ี
ทัง้ในส่วนโรงพยาบาลและร้านยาในชุมชน โดยการให้บริการในโรงพยาบาลนัน้ งาน
ให้บริการเลิกบุหร่ีของเภสชักรโรงพยาบาลเป็นงานใหม่ท่ีเร่ิมมีการให้บริการมากขึน้ และ
น่าจะเป็นบทบาทท่ีสําคัญอันหนึ่งของเภสัชกรโรงพยาบาลในอนาคต ส่วนบทบาทของ
เภสชักรในการให้บริการเลิกบุหร่ีในร้านยานัน้มีเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีแ้ล้วเภสชักรยังมี
บทบาทในเชิงรุก ในการเผยแพร่ความรู้ด้านบุหร่ี และยาช่วยเลิกบุหร่ีในชุมชน เภสชักร
สามารถทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้การอบรมความรู้เก่ียวกบับหุร่ี ให้กับผู้ นําชมุชน นกัเรียน 
หรือประชาชนในท่ีทํางานตา่งๆ เช่น โรงงาน 

บทบาทด้านการวิจยัเพ่ือพฒันายา เภสชักรสามารถแสดงบทบาทในเชิงวิจยั โดย
การเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเก่ียวกับผลิตภันฑ์ส่งเสริมการเลิกบุหร่ีต่างๆ ตวัอย่างเช่น 
การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของหญ้าดอกขาวในการส่งเสริมการเลิกบุหร่ีท่ีโรงพยาบาล
ธัญญลกัษณ์ นอกจากนีย้งัมีบทบาทในส่วนของการติดตามผลการใช้ยาหรือเภสชัภัณฑ์
ช่วยเลิกบุหร่ีในระยะยาว เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เล็งเห็นความสําคญัของการติดตามการใช้ยานิโคตินทดแทน ในเชิงอาการไม่พึงประสงค์ 
และการนําไปใช้ในทางท่ีผิด เภสชักรยงัมีบทบาทด้านการวิจยัอ่ืนๆ อีกท่ีจะช่วยให้เกิดการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู และนบัวา่เป็นบทบาทท่ีสําคญัอีกด้านหนึ่งของเภสชักร 
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2.4  บทบาทวชิาชีพพยาบาลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
วิชาชีพพยาบาลในยคุปฏิรูประบบสขุภาพท่ีเน้นการป้องกันโรคและการส่งเสริม

สขุภาพมากกว่าการแก้ไข บทบาทเชิงรับพยาบาลมีบทบาทสําคญัในการช่วยให้ผู้สบูบหุร่ี
เลิกบุหร่ีได้สําเร็จ เน่ืองจากการทํางานแต่ละวนันัน้ พยาบาลมีโอกาสท่ีจะพบผู้ ป่วยท่ีสบู
บุหร่ีและครอบครัวในสถานท่ีต่างๆ กัน ทัง้ในตึกผู้ ป่วยนอก ตึกผู้ ป่วยใน ดงันัน้พยาบาล
สามารถส่งเสริมการเลิกสูบบุหร่ีได้โดยให้ความรู้ จัดพฤติกรรมบําบัด ให้คําปรึกษาแก่
ผู้ ป่วยและญาตท่ีิมารับบริการทัง้ในแผนกผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วย 

วิชาชีพยาบาลสามารถมีบทบาทในการควบคมุการบริโภคยาสบูท่ีครอบคลมุทัง้
มาตรการทางสุขภาพ มาตรการทางสงัคม และมาตรการทางกฎหมาย ในมาตรการทาง
สขุภาพ เพ่ือการควบคมุการบริโภคยาสบู พยาบาลมีบทบาททัง้เชิงรับในการช่วยเหลือผู้ ท่ี
ต้องการเลกิบหุร่ี และยงัมีบทบาทในเชิงรุกในการป้องกนัไม่ให้มีผู้สบูบหุร่ีรายใหม่ๆ เกิดขึน้
ด้วย ซึ่งในการปฏิบตัิงานนัน้ครอบคลมุทัง้ในหน่วยบริการสขุภาพระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ บทบาทเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหร่ีรายใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เส่ียงคือ เดก็วยัรุ่น และหญิงวยัทํางานและการขจดัการได้รับควนับหุร่ีมือสอง  

2.5 บทบาทวชิาชีพนักเทคนิคการแพทย์ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
งานเทคนิคการแพทย์ไม่ได้มิได้จํากัดอยู่แต่ภายในห้องปฏิบตัิการเท่านัน้ แต่ยงั

สามารถครอบคลุมไปถึงงานด้านส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคในกลุ่มรับบริจาคโลหิต 
กลุ่มผู้ รับการตรวจสขุภาพประจําปี กลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ และกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังอ่ืนๆ อีก
ด้วย นกัเทคนิคการแพทย์สามารถช่วยในกระบวนการคดัครองผู้สบูบหุร่ีเบือ้งต้นก่อนท่ีจะ
สง่ตอ่ไปยงัหน่วยบริการเลกิบหุร่ีตอ่ไป  

2.6  บทบาทของแพทย์ปฐมภมูิต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
แพทย์ปฐมภูมิเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงในการควบคุมยาสูบ 1 ซึ่งในการ

ให้บริการสขุภาพจะได้พบกบัเด็กๆ พร้อมกบัผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอ ทําให้มีโอกาสท่ีให้
ข้อมูลแก่ผู้ รับบริการเก่ียวกับพิษภัยบุหร่ีทัง้จากการสบูโดยตรงและการสดูดมควนับุหร่ีท่ี
ผู้ อ่ืนสบูหรือควนับหุร่ีมือสอง (Secondhand Smoke: SHS) วิธีการลดโอกาสเสี่ยงท่ีเด็กจะ
เร่ิมหดัสบูบหุร่ี เช่น ให้พ่อแม่ท่ีสบูบหุร่ีอยู่เลิกสบู แสดงให้เห็นชดัเจนว่าไม่เห็นชอบกบัการ
ท่ีเด็กจะสบูบหุร่ีและอธิบายให้ฟังถึงผลเสียต่อสขุภาพและอํานาจการเสพติดบหุร่ี สําหรับ
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คนไข้วัยรุ่นหรือกําลังเข้าสู่วัยรุ่น สามารถอธิบายเน้นเร่ืองผลของการสูบบุหร่ีต่อความ
สวยงาม ผลตอ่การเลน่กีฬาและการประหยดัเงินจากการซือ้บหุร่ี 

อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปมกัจะถกูจํากดับทบาทด้านนีไ้ว้เพียงแค่การแนะนําคนไข้
ให้เลิกบหุร่ีเท่านัน้ ซึ่งคลินิกอดบหุร่ี ควรเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมสําคญัอีกหลายๆ อย่างท่ี
จะลดอตัราการสบูบุหร่ีได้ ดงันัน้ควรตระหนกัถึงบทบาทท่ีสําคญัท่ีควรขยายไปถึงการทํา
ให้การสบูบหุร่ี กลายเป็นสิ่งท่ีสงัคมรังเกียจ (Denormalization of tobacco use) ในสงัคม 
ลดดีกรีการยอมรับการสบูบุหร่ีลงจากระดบัท่ีเคยเป็น “acceptable norm” เหลือเพียง 
“unacceptable societal abnorm” ในสถานท่ีตา่งๆ เช่น สถานประกอบการ ภายในอาคาร
สถานท่ีทํางานทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการป้องกันมิให้เยาวชนริเร่ิมลองหดัสูบบุหร่ี 
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมค่านิยมการไม่สบูบุหร่ีแล้วยงัคุ้มครองสขุภาพทัง้ผู้สบูและไม่
สบูบหุร่ีอีกด้วย  
 
3. นโยบายส่งเสริมและป้องกันการบริโภคยาสูบ 

ตามกรอบอนสุญัญาควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู มาตรา 12 ,มุ่งเน้นรัฐภาคีสมาชิก
ให้การศึกษา การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตสํานึกของสาธารณชนกล่าวคือ 
ควรจดัดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้(WHO FCTC) 

1. แผนงานสร้างความตระหนกั (Public awareness programs)  
1.1 การจัดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการสนับสนุนการให้การศึกษา การส่ือสาร 

และการฝึกอบรม (Education, Communication and Training: ECT) 
- มีกลไกการประสานงาน มีแผนปฏิบตักิาร และมีการทํา PDCA  
- กําหนความรับผิดชอบงาน ECT ท่ีชดัเจน รวมถึงบทบาทของหน่วยงาน

ภาครัฐ และ NGOs 
- จดัให้มีแผนปฏิบตักิารด้าน ECT ในแผนงานควบคมุยาสบู  
- มีแผนงานและการดําเนินการท่ีเป็นทางการตามอํานาจหน้าท่ีตาม

กฎหมาย โดยใช้ข้อมลูวิจยัในการจดัทําแผน ECTและมีการประเมินผล 
- มีการสนับสนุนทรัพยากรด้านกําลังคน งบประมาณ และสื่อต่างๆ เพ่ือ

โปรแกรม ECT โดยมีการสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมยาสบูเข้ามาเก่ียวข้องทัง้ในระดบั
จงัหวดั ระดบัชาต ิระดบัภมิูภาค และระดบันานาชาต ิ
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- หน่วยงานหรือองค์กรด้านการควบคุมยาสูบได้รับและใช้ข้อมูลจาก
งานวิจยัมากําหนดพนัธกิจเพ่ือบรรลเุป้าหมายอยา่งยัง่ยืน 

- มีการเก็บข้อมลูทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ ภมิูภาค และนานาชาติเพ่ือ
เป็นระบบฐานข้อมลู หรือมีศนูย์ข้อมลูด้านการวิจยัท่ีสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ 

1.2 การดําเนินการโปรแกรม ECT  
1.2.1 หลกัการทัว่ไป  

- สร้างความตระหนักสนับสนุนสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมและสงัคมผา่นโปรแกรม ECT ท่ียัง่ยืน 

- โปรแกรม ECT มีการจดัลําดบัประชากร มีการพิจารณาความแตกตา่ง เพศ 
เชือ้ชาติ ท่ีสําคัญของกลุ่มประชากร กลุ่มเป้าหมาย (เด็กและเยาวชน ผู้ ปกครอง ครู 
ผู้หญิง) 

- มีการสื่อสารอย่างกว้างขวางถึงผลเสียต่อสขุภาพ เศรษฐกิจสงัคม และ
สิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตและการบริโภคยาสบู 

- มีการกําหนดและการดําเนินการให้เกิด Best practice ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับภูมิภาค รวมทัง้มีการประสานงานร่วมมือในระดับนานาชาติเพ่ือ
แลกเปล่ียนผลงานวิจยัเชิงผลลพัธ์และ Best practice 

- มาตรการท่ีสร้างการมีส่วนร่วมทัง้ด้านการศึกษา การส่ือสารและการ
ฝึกอบรม โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานและไม่จํากัดแต่ในสถานศึกษา สมาคมวิชาชีพ และ
หน่วยงานราชการเทา่นัน้ 

- การบริโภคยาสบู การโฆษณายาสูบ การส่งเสริมการขาย และการให้ทุน
สนบัสนนุของอตุสาหกรรมยาสบู 

- บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการศึกษา การฝึกอบรม และการส่ือสารควร
หลีกเล่ียงการบริโภคยาสบู 

1.2.2 การให้การศกึษา  
- พัฒนาส่ือและกิจกรรมท่ีมีอยู่ตามความต้องการ ความรู้ทัศนคติ และ

พฤตกิรรมของประชากรแตล่ะกลุม่เป้าหมาย รวมถึงการประเมินผลความสําเร็จ 
- การใช้ข้อความในการส่ือสารจะต้องสอดคล้องกัน น่าสนใจถกูต้อง จูงใจ 

และเพิ่มพลงั ซึง่ต้องมีข้อมลูด้านบวกและลบให้แก่ประชาชน และใช้งานวิจยักํากบั 
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- มีการกําหนดประเภทของส่ือท่ีชดัเจนและสอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย โดย
คํานงึถึงช่องทางและเทคโนโลยีสําหรับการส่ือสาร 

- มีการใช้ส่ือของชมุชน เช่น ส่ือท้องถ่ิน การเข้าถึงกลุม่รายได้ต่ําคนในชนบท 
คนเมืองท่ีขาดโอกาส 

- มีการเพิ่มความครอบคลมุของการรณรงค์ให้การศึกษาและการสื่อสารให้
มากท่ีสดุ โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายท่ีด้อยโอกาสผ่าน NGOs และภาคประชาสงัคมซึง่ควร
บรูณาการไปกบักิจกรรมของชมุชน 

- ติดตามและประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดจากกิจกรรม EC ในกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกัน เช่น เพศ วัฒนธรรม และวุฒิการศึกษารวมทัง้ใช้ผลการประเมินท่ีได้มา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการตอ่ไป 

1.2.3 การฝึกอบรม  
- มีการระบุความต้องการสําหรับการฝึกอบรมในระดับท้องถ่ินจังหวัด 

ประเทศ ภมิูภาค และนานาชาติ และมีการกําหนดแผนดําเนินการและประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมโดยคํานงึถึง Place, People, Practice ให้มีความครอบคลมุทกุพืน้ท่ี 

- มีการออกแบบการฝึกอบรมท่ีใช้งานวิจยัเป็นฐานตามกลุม่วิชาชีพหลกัตา่ง 
ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการจัดทําแผนการอบรมและกําหนดวิธีการฝึกอบรมในแต่ละ
กลุม่เป้าหมาย 

- กําหนดวิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบูรณาการ
แนวคดิใหม่ ๆ ลงในหลกัสตูรการฝึกอบรม 

- บูรณาการประเด็นต่าง ๆ เข้าหลักสูตรมหาวิทยาลยัในประเด็นเก่ียวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และกําหนดให้มีการฝึกอบรบ
เฉพาะด้านควบคมุยาสบูในการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทัง้การศึกษาต่อเน่ือง
ของวิชาชีพตา่ง ๆ 

-การติดตามและประเมินผลลพัธ์ของโปรแกรมการฝึกอบรมในระดบัท้องถ่ิน 
ระดบัชาต ิระดบัภมิูภาค และนานาชาต ิ

-จดัสรรงบประมาณสําหรับโปรแกรมการฝึกอบรม  
-การมีสว่นร่วมของหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน  
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2. การมีส่วนร่วมของประชาสังคม  
2.1 การมีสว่นร่วมของประชาสงัคม  

- ประสานความร่วมมือ ปรึกษาหารือ และสร้างกลไกภาคีร่วมกนัทัง้ภาครัฐ
และประชาสังคม ในการวางแผน การดําเนินการ และการติดตามประเมินผลอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

- มีการทํางานร่วมกบัภาคประชาสงัคม  
2.2 มีการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ แบ่งปันข้อมูล ความรู้ และพัฒนา

เทคนิคด้าน ECT ในการควบคมุยาสบู 
3. การเข้าถงึข้อมูลด้านสุขภาพ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม  
3.1 กําหนดให้มีแผนงาน ECT เพ่ือให้การศกึษาแก่ประชาชนและหน่วยงานของ

รัฐในสาขาตา่ง ๆ โดยมีประเดน็เก่ียวกบัการแทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสบู 
3.2 สาธารณชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมลู เอกสารการตรวจสอบ และข้อมลูอ้างอิง

จากฐานงานวิจยั และข้อมลูท่ีเผยแพร่ด้านอตุสาหกรรมยาสบูจากแหลง่ท่ีน่าเช่ือถือ 
3.3 มีการพฒันาศกัยภาพกําลงัคนเพ่ือให้สามารถติดตาม เฝ้าระวงัอตุสาหกรรม

ยาสบูและผลติภณัฑ์ยาสบู โดยมีโปรแกรมการอบรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัวิจยั กลุม่วิชาชีพ
ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ใน-นอกภาคสขุภาพและภาคประชาสงัคม 

4. การตรวจสอบและการแก้ไข  
4.1 มีการติดตาม ประเมินผล และการนําผลประเมินมาใช้ในการเปรียบเทียบ 

อยา่งสม่ําเสมอเพ่ือปรับปรุงพฒันาแผนงานด้าน ECT 
4.2 มีจัดทํารายงานในการจัดเก็บการสํารวจหรือการวิจยัโดยหน่วยงานภาครัฐ

หรือองค์กรวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ 
4.3 มีการใช้ประโยชน์และแบบติดตามการทํางานเพ่ือสร้างความตระหนกัในการ

ดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็น 
1. การให้จดัการประเมินการปฏิบตัิตามกรอบอนสุญัญาฯ แบบมีสว่นร่วมกบัสว่น

ภมิูภาคทัง้หมด 4 ภาค และควรทําแผนปฏิบตังิานให้ชดัเจนในแตล่ะหน่วยงาน 
2. การให้จัดทําหลกัสตูรการอบรมด้านการควบคมุยาสบูและทําการประเมิน

กระบวนการทัง้หมดโดยควรมีระบบการขึน้ทะเบียนผา่นการอบรม 
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4. งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับมาตรการให้ความรู้ 
แม้ผลการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ระบุสอดคล้องกันว่า การให้ความรู้กับ

ผู้ ประกอบการร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียวเป็นมาตรการท่ีมีต้นทุนประสิทธิผลต่ําสุด 
(Cost-effectiveness) ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน จนอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นมาตรการท่ีล้มเหลวในการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชน (Blewden & 
Spinola, 1999; Stead & Lancaster 2005) อย่างไรก็ตาม ความรู้ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกก็ยงันบัว่าเป็นปัจจยัเง่ือนไขและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคญัของมาตรการ
แบบผสมผสานหรือมาตรการการระดมพลงัทางสงัคมของชุมชนท่ีได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิผลในการจํากัดการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชน ซึ่งเง่ือนไขของการออกแบบมาตรการ
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีจะช่วยสนับสนุนประสิทธิผลของมาตรการอ่ืนๆ 
ได้นัน้ควรมีองค์ประกอบสําคญัดงันี ้

องค์ประกอบด้านเนือ้หาของมาตรการให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก มี
อยา่งน้อย 3  ประการ (Diemertet al 2013; FDA 2010)  คือ 

- การสร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบทางสขุภาพและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสบู
บหุร่ี และผลกระทบของการเข้าถึงบหุร่ีท่ีมีตอ่อตัราการสบูบหุร่ีในระยะเร่ิมแรกของเยาวชน 

- การปรับเปล่ียนทศันคติของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเก่ียวกบัเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ความจําเป็นของการบงัคบัใช้กฎหมาย และสร้างการรับรู้เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และมาตรการลงโทษสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีฝ่าฝืน
จําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน 

- การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบอายุหรือบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้ ซือ้บหุร่ีและทกัษะการปฏิเสธการจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน 

องค์ประกอบด้านวิธีการให้ความรู้ 
ผลการศึกษาพบว่า มาตรการให้ความรู้ท่ีผ่านมามีหลากหลายวิธีการและส่วน

ใหญ่มักเกิดจากการผสมผสานมากกว่า 1 วิธีการ ทัง้นี ้ยงัไม่มีผลการศึกษาใดยืนยันถึง
ประสิทธิผลของวิธีการให้ความรู้ท่ีดีท่ีสดุแต่จะมุ่งเน้นไปท่ีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 
สภาพบริบทแวดล้อม และคณุลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคญั โดยพบว่า มาตรการ
ให้ความรู้ท่ีมีประสิทธิผลควรจดัขึน้หรือกระตุ้นให้เกิดขึน้เป็นประจําอย่างน้อย ปีละ 1ครัง้ 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายใหม่หรือพนกังานจําหน่าย
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สินค้ารายใหม่  (FDA, 2010) ซึ่งสามารถจําแนกวิธีการให้ความรู้ได้ (จกัรพนัธ์ เพ็ชรภมิู
และ ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 2558) ดงันี ้

- การใช้ช่องทางไปรษณีย์ ได้แก่ การสง่ใบ-ชดุความรู้ การสง่สาเนากฎหมาย การ
แจ้งเตือนการบงัคบัใช้กฎหมาย การแจ้งผลการสุ่มตรวจบงัคบัใช้กฎหมาย และการจดัส่ง
ชุดอุปกรณ์ เช่น คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย และป้ายสัญลักษณ์การห้ามจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์บหุร่ีให้เยาวชน เป็นต้น - การพบปะเย่ียมเยียน (Face to face) ได้แก่ การออก
พบปะเย่ียมเยียนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเป็นรายบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายหรืออาสาสมคัรท่ีมีหน้าท่ีเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้กฎหมายฯ ในชมุชน เพ่ือให้ความรู้ 
ตกัเตือน ให้คําแนะนํา ตอบข้อซกัถาม ช่ืนชม และให้กําลงัใจกบัผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
ในชมุชน 

- การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Training) เก่ียวกบัเนือ้หากฎหมาย บทลงโทษ และ
ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัติามกฎหมายฯ 

- การเรียนรู้ด้วยตนเองผา่นโครงขา่ยอินเตอร์เน็ต เช่น การจดัการอบรมออนไลน์ ฯ  
- การให้ความรู้รายบุคคลโดยผู้ ออกใบอนุญาตจําหน่ายบุหร่ี (สํานักงาน

สรรพสามิต) การให้ความรู้แบบนีเ้กิดขึน้ระหว่างขัน้ตอนการขอต่อใบอนุญาตจําหน่าย
ผลติภณัฑ์บหุร่ีท่ีจดัขึน้เป็นประจําทกุปี 

- การจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบักลุม่ผู้ประกอบการร้านปลีกในลกัษณะกลุม่หรือ
ชมรมนบัเป็นมาตรการทางเลือกท่ีสามารถเสริมสร้าง การรับรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคดิด้านปัญญา ด้านจิต และด้านทกัษะ ซึง่นําไปสูก่ารมีสว่นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชนได้เป็นผลดี ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวควรมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1) มีความไวสามารถปรับเปล่ียนเนือ้หา
หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัปัญหาหรือลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อจํากดัด้าน
การอ่านออกเขียนได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกท่ีร่วมกระบวนการ และสามารถ
ประยกุต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท่ีรอบด้านโดยเป็นการผสมผสาน
ระหว่าง การฝึกปฏิบตัิจริง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จําลอง (Role play) การรับการ
ถ่ายทอดเนือ้หาความรู้จากวิทยากร และการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง 2) ต้องเอือ้ให้เกิดกระบวนเรียนรู้ การปฏิสมัพนัธ์ และการพฒันา
ความสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนรู้ และระหว่างผู้ เรียนรู้ด้วยกันเองได้มาก
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ท่ีสดุ และ 3)สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจและทกัษะของ
กลุม่เป้าหมายท่ีเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา 

มาตรการการจาํกัดการเข้าถงึบุหร่ี 
มาตรการการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ีท่ีได้รับยอมรับว่ามีประสิทธิผลและถกูนํามาใช้

อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งสามารถจําแนกมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย
ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้

- การควบคมุใบอนญุาตจําหน่ายบหุร่ี (Licensing tobacco retailers) 
การขอใบอนญุาตและการต่อใบอนุญาตประจําปีสําหรับจําหน่ายบุหร่ีมีผลดีต่อ

การจํากดัการเข้าถึงยาสบูให้เยาวชนอย่างน้อย 4 ประการ  (McLaughlin, 2010) คือ 1) 
ทําให้ได้ฐานข้อมลูร้านค้าปลีกจําหน่ายบหุร่ีท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 2) สามารถ
ให้ความรู้ ข้อมลูข่าวสาร และส่ือหรือวสัดอุุปกรณ์ท่ีสนบัสนนุในการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้อย่างครอบคลมุ3) ทําให้ง่ายต่อการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้ ประกอบการร้านค้าปลีก และ4) เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้ นและ
เสริมแรงในการปฏิบตัติามกฎหมายของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก 

การควบคุมใบอนุญาตจําหน่ายบุหร่ีเป็นมาตรการท่ีต่อยอดมาจากระบบ
ฐานข้อมลูร้านค้าปลีกท่ีมีประสิทธิภาพโดยถูกนํามาใช้ในการจํากัดการเข้าถึงยาสบูของ
เยาวชนใน 3 กิจกรรม (Center for Public Health and Tobacco Policy, 2013) ได้แก่ 1) 
ควบคมุจํานวน (Number) หรือความหนาแน่น (Density) ของร้านค้าปลีกในชุมชน 2) 
จํากดัทาeเลท่ีตัง้ (Location) หรือระยะห่าง (Proximity) ของร้านค้าปลีกจําหน่ายบหุร่ีจาก
สถานท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมของเยาวชน เช่นโรงเรียน สถานศึกษา สนามกีฬา และ3) จํากัด
ประเภท (Type) ของร้านค้าปลีกจําหน่ายบหุร่ี เช่น ห้ามออกใบอนญุาตจําหน่ายบหุร่ีให้กบั
ร้านขายยา ซึ่งผลรวมของกิจกรรมดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กับการลดลงของอตัราการสบู
บหุร่ีของเยาวชน (McLaughlin, 2010) ทัง้นีเ้พราะว่าการควบคมุจํานวนและทาเลท่ีตัง้ของ
ร้านค้าปลีกจําหน่ายบุหร่ีช่วยลดโอกาสการรับสมัผสัส่ือโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย
บุหร่ีท่ีพบเห็นมากตามร้านค้าปลีกในชุมชนใกล้บ้านใกล้โรงเรียน และทําให้การซือ้-ขาย
บหุร่ีให้เยาวชนไม่ใช่เร่ืองปกตธิรรมดาท่ีสามารถพบเห็นได้งา่ยทัว่ไป (Adams et al, 2013) 

นอกจากนี ้จากระยะทางการเดินทางท่ีเพิ่มสงูขึน้ทําให้ค่าใช้จ่ายมากขึน้ Center 
for public health & tobacco policy เสนอว่า องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมีบทบาทใน
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การกําหนดจํานวนโควตาและกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีควบคมุพิเศษของร้านค้าปลีกจําหน่าย
บุหร่ีท่ีตัง้ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ ด้วยการงดการออกใบอนุญาตจําหน่ายบุหร่ีให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่หรือไม่ออกทดแทนในกรณีรายเก่าเลิกกิจการ ด้วยเหตผุลท่ีว่าการ
จําหน่ายบุหร่ีเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดอันตรายสุขภาพโดยรวมของประชาชนในชุมชน
โดยเฉพาะเยาวชน ดังกรณีตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมในหลายเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เมือง Santa Clara County ไม่ออกใบอนญุาตจําหน่ายบหุร่ี
ให้กบัร้านขายยา และไม่ออกใบอนญุาตจําหน่ายบหุร่ีให้กบัร้านค้าปลีกในรัศมี 1,000 ฟุต
รอบบริเวณโรงเรียน และกําหนดระยะห่างระหว่างแต่ละร้านค้าปลีกจําหน่ายบุหร่ีไม่น้อย
กว่า 500 ฟุต และเมือง Huntington Park กําหนดอตัราส่วนระหว่างจํานวนร้านค้าปลีก
จําหน่ายบหุร่ีตอ่จํานวนประชากรไว้ท่ี 1: >1,000 เป็นต้น (Center for Public Health and 
Tobacco Policy, 2013) 

- การสอบถามอายหุรือตรวจสอบบตัรประจําตวัประชาชนก่อนการจําหน่ายบหุร่ี
ผลการศึกษาของ Glanz และคณะยืนยันว่าการสอบถามอายุหรือการตรวจสอบบัตร
ประจําตวัประชาชนของผู้ ซือ้ก่อนการจําหน่ายบุหร่ีสามารถลดอัตราการเข้าถึงบุหร่ีของ
เยาวชนลงได้ โดยมีผลการศกึษายืนยนัวา่การตรวจสอบบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ซือ้มี
ประสิทธิผลในการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชนสงูกว่าการสอบถามอาย ุ (Glanz et al, 
2007)สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Landrine และคณะท่ีพบว่า เยาวชนท่ีถกูสอบถาม
อายสุามารถซือ้บหุร่ีได้สําเร็จร้อยละ 13.1 ในขณะท่ีเยาวชนท่ีถกูตรวจสอบบตัรประชาชน
จะซือ้บหุร่ีได้สําเร็จเพียงร้อยละ 4.1 เทา่นัน้ (Landrine et al, 1996) 

มาตรการการใช้ส่ือสาธารณะ 
การใช้ส่ือสาธารณะ (Media publicity strategies) ทางวิทยุ โทรทศัน์ และ

หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เป็นมาตรการหนึ่งในการจํากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน ผล
การศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า ส่ือสาธารณะส่วนใหญ่มักมีเนือ้หาเน้นหนักไปท่ีการเสริมแรง
ทางบวก (Positive reinforcement) เช่น การให้ความรู้ และการรณรงค์ขอความร่วมมือใน
การจํากัดการเข้าถึงบุหร่ีของเยาวชนซึ่งแม้ว่าจะเพียงพอทําให้เกิดกระแสสังคมและ
สามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เก่ียวกบัประเดน็การจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชนเพิ่มขึน้ในชมุชน
ก็ตาม (Simcoe County District Health, 2001) แตก่ารส่ือสาธารณะทางบวกก็มีผลทําให้
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ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเกิดปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชนได้เพียง
เลก็น้อยและเฉพาะในช่วงเวลาสัน้ๆ เทา่นัน้ (Biglan et al, 1996)  

การใช้ส่ือสาธารณะเพ่ือส่ือสารถึงเหตุผลความจําเป็นของการปฏิบัติตาม
กฎหมายการเผยแพร่ผลการบังคับใช้กฎหมายให้สาธารณะรับรู้สามารถลดอัตราการ
จําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชนลงได้ นอกจากนีก้ารส่ือสาธารณะทางลบ(Negative publicity) ยงั
สามารถยกระดบัมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายด้วยการกระตุ้นให้ผู้ นําชมุชน ตารวจ อยัการ 
และศาลตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงลงโทษผู้กระทําความผิดอยา่งจริงจงัอีกด้วย (Feighery, et al, 1991) 

มาตรการการเสริมแรงทางบวก และการเตือนความจาํ 
Biglan และคณะ (2013) ได้ทดลองใช้มาตรการเสริมแรงทางบวกด้วยการมอบ

ประกาศนียบัตร และส่งจดหมายแสดงความขอบคุณผู้ ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีไม่
จําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชน และการส่งจดหมายเตือนความจําเก่ียวกบัข้อกฎหมาย หรือการ
ส่งเอกสารเก่ียวกับข้อเรียกร้องหรือการให้การสนับสนุนต่อกฎหมายดังกล่าวของคนใน
ชุมชนถึงผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ียังจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชน ผลการทดลอง พบว่า 
สามารถลดอัตราการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชนลงได้โดยเฉพาะกับชุมชนขนาดเล็กท่ีมี
ข้อจํากดัในการดําเนินมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายเชิงรุก และเป็นมาตรการท่ีให้ผลลพัธ์ท่ี
คล้ายคลึงกันเม่ือนําไปใช้ในการลดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เยาวชน 
นอกจากนี ้ยงัมีการนําการเสริมแรงทางบวก และการเตือนความจํามาใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในมาตรการแบบผสมผสาน ซึ่งพบว่าสามารถลดอตัราการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบู
ให้เยาวชนลงได้อีกด้วย (Flewelling, et al., 2013; 264 - 277) 

มาตรการแบบผสมผสานและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการผสมผสานระหว่างการให้ความรู้ การใช้ส่ือสาธารณะ

และการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นมาตรการท่ีมีผู้สนใจศกึษาไว้จํานวนมาก (Jason, LA et al., 
1991; Gemson DH et al., 1998; Ma GX, et al., 2001) ทัง้นี ้แม้ว่ามาตรการแบบ
ผสมผสานดงักล่าวจะสามารถกระแสความสนใจจากคนในชุมชนได้ แต่ก็มีประสิทธิผล
เพียงเลก็น้อยในการลดอตัราการจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน (Feighery, E et al 1991) 

Howard และคณะ ยืนยันว่า มาตรการการจํากัดการเข้าบุหร่ีของเยาวชนจะ
ประสบผลสําเร็จไม่ได้เลยหากในเบือ้งต้นชมุชนยงัไม่ยอมรับว่าการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชน
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เป็นปัญหาของชมุชน และการรับรู้ปัญหาของชมุชนจะนําไปสู่การตระหนกัรู้บทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกในชุมชนและภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีต้องระดมพลังทางสังคมเพ่ือทําให้
อปุสรรคในการดําเนินมาตรการการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชนในชมุชนลดลง ซึง่การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะดงักล่าวมีผลทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางบวกด้านการ
รับรู้ และพฤติกรรมการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชนในชมุชนนัน้ๆ อีกด้วย (Forster JL, et al.,  
2000) ดงันัน้ การผสมผสานมาตรการร่วมกับการระดมพลงัทางสงัคมหรือการมีส่วนร่วม
ของชุมชนภายใต้สภาพบริบทท่ีเป็นอยู่จริงจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรการท่ีมี
ประสิทธิผลสงูสดุในการลดการเข้าถึงบุหร่ีของเยาวชน และมีความสมัพนัธ์กับการลดลง
ของอตัราการสบูบหุร่ีของเยาวชนในชมุชนด้วย (Altman D 1999) 

Keay และคณะ (1993) ศกึษามาตรการแบบผสมผสานและการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน ท่ีประกอบด้วย 1)การสร้างความตระหนกัและการระดมพลงัทางสงัคมจากสมาชิก
ในชุมชน 2) การพบปะเย่ียมเยียนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน
ชมุชนเพ่ือให้ความรู้และข้อมลูข่าวสาร 3) การฝึกทกัษะท่ีจําเป็นให้ผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกในการตรวจสอบอายจุริงของลกูค้าก่อนจําหน่ายบหุร่ี การปฏิเสธการจําหน่ายบหุร่ีให้
เยาวชน และการจับผิดการโกหกอายุจริงของเยาวชนท่ีมาขอซือ้บุหร่ี 4) การใช้ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ในชมุชน ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ เพ่ือสร้างความตระหนกัเก่ียวกบั
ปัญหาการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชน และ 5) การเสริมแรงทางบวกด้วยการสง่จดหมายช่ืนชม
ยินดีกบัผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีปฏิบตัติามกฎหมายสามารถลดอตัราการจําหน่ายบหุร่ี
ให้เยาวชนลงได้ร้อยละ 40 อย่างต่อเน่ืองแม้การทดสอบภายหลงัจากดําเนินมาตรการไป
แล้ว 6 เดือนก็ตาม (Keay, et al 1993) 

Altman และคณะได้ดําเนินการวิจยัเชิงทดลองระยะยาวระยะเวลา 3 ปีเพ่ือศกึษา
ประสิทธิผลของมาตรการแบบผสมผสานในการจํากัดการเข้าถึงบุหร่ีของเยาวชน 
ประกอบด้วย 4 มาตรการหลกั คือ  

1) มาตรการให้ความรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ (1) การสร้าง
การรับรู้ปัญหาการเข้าถึงบุหร่ีของเยาวชนในชุมชนโดยการใช้ส่ือสาธารณะท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ การส่งจดหมายเวียน การติดป้ายรณรงค์ ณ จดุจําหน่ายบหุร่ี และการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในมหกรรมแสดงสินค้าตา่งๆ  
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2) การระดมพลงัทางสงัคมจากสมาชิกและภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน โดย
การนําเสนอปัญหาต่อสภาท้องถ่ินและการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้ สนใจเพ่ือร่วมกัน
กําหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และการจัดหาทรัพยากรในการจัดการปัญหาการเข้าถึง
บุหร่ีของเยาวชนในชุมชน 2) มาตรการให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน 
ได้แก่ (1) การสร้างการรับรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เข้าถึงบุหร่ีของเยาวชน (2) การพัฒนาศกัยภาพการปฏิเสธการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชน 
ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้ป้ายสัญลักษณ์หน้าร้านค้าปลีก (3) การ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารและเสริมสร้างแรงจงูใจโดยองค์กรตา่งๆ ในชมุชน และ(4) การให้
ความรู้เก่ียวกบัข้อกฎหมายผ่านการออกพบปะเย่ียมเยียนผู้ประกอบการร้านค้าปลีก การ
สง่จดหมายและการใช้โทรศพัท์ในการตดิตอ่สอบถาม 

3) มาตรการขับเคล่ือนเชิงนโยบายระดบัท้องถ่ิน ได้แก่ (1) การนําเสนอปัญหา
และอภิปรายเก่ียวกับข้อจํากัดของนโยบายการจํากัดการเข้าถึงยาสบูของเยาวชนในสภา
ท้องถ่ิน และ (2) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คาแถลงการณ์หรือคาประกาศของสภาท้องถ่ิน
ให้สมาชิกในชมุชนรับรู้  

4) มาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย ได้แก่ (1) การส่งจดหมายท่ีลงนามโดยผู้ มีอํานาจ
บงัคบัใช้กฎหมายในชมุชนเพ่ือแสดงความขอบคณุผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และ (2) การพบปะพูดคุยเพ่ือชีแ้จงถึงโอกาสในการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกับ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีกระทําผิดกฎหมาย ผลการศกึษาพบว่าในการทดสอบซือ้บหุร่ี
โดยเยาวชนในครัง้แรกมีอัตราการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชนร้อยละ 57.0 และไม่พบการ
กระทําดงักลา่วเลยในการทดสอบครัง้สดุท้าย 

Biglan และคณะได้ดําเนินการศกึษามาตรการแบบผสมผสานท่ีประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลกัคือ 1) การระดมพลงัทางสงัคมจากสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมสนับสนุน
การจดัการปัญหาการเข้าถึงยาสบูของเยาวชน 2) การให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีก 3) การชีแ้จงผลกระทบท่ีเกิดจากการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชนของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก 4) การใช้ส่ือสาธารณะเผยแพร่รายช่ือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และ 5) การส่งจดหมายเตือนผู้ ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีจําหน่ายบุหร่ีให้
เยาวชน ผลการศึกษาพบว่า มาตรการแบบผสมผสานท่ีมุ่งเน้นการระดมพลงัทางสงัคม
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และการเสริมแรงทางบวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสามารถลดอตัราการจําหน่ายบหุร่ี
ให้เยาวชนลงได้ (Biglan, A. et al, 1996) 

สําหรับประเทศไทย พบวา่ มีการพฒันํามาตรการแบบผสมผสานในการจํากดัการ
เข้าถึงบหุร่ีของเยาวชนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชนไว้อย่างหลากหลาย แต่ก็ยงัมีข้อจดักดั
อยู่ท่ีการวัดประสิทธิผลท่ีเกิดขึน้อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยเห็นว่าแนวทางการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและการระดมพลงัทางสงัคมของชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรการแบบ
ผสมผสานซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในระดบัปฏิบตัิการเสริมสร้าง
การมีสว่นร่วมและการระดมพลงัทางสงัคมจากชมุชน ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ 

- การใช้กระบวนการปฏิสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่เร่ิมต้นด้วยกระบวนการ
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก สมาชิกในชมุชน และภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ 
การจัดประชุม การจัดอบรม การพบปะเย่ียมเยียน การให้สุขศึกษา และการรณรงค์
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ในชมุชน หลงัจากนัน้จึงใช้กระบวนวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายได้แก่ การจดัประชาคม 
การจดัประชมุกลุม่ การจดัตัง้ชมรม และการใช้มาตรการทางสงัคม  

การประยกุต์ใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (PAR) และการประยกุต์ใช้
การวิจยัเชิงพฒันาตามกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยกระตุ้นให้ผู้ มีสว่น
ได้ส่วนเสียกับมาตรการการจํากดัการเข้าถึงบุหร่ีของเยาวชนในชุมชนเป็นผู้วางแผนแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง ตัง้แต่การออกแบบการสํารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตาม
ประเมินผล และการสรุปบทเรียน (อมัพรไวยโภคา และคณะ 2556) ซึง่กลุม่เป้าหมายท่ีเข้า
ร่วมกระบวนการดงักล่าวมีความแตกต่างกันตามศกัยภาพในระดบัพืน้ท่ีของแต่ละชุมชน 
ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายสตรี (วารีรัตน์ แสนเสนาะและคณะ 2556)  กลุ่มเยาวชนและสภา
เยาวชน (บญุพิสิฐษ์ ธรรมกลุ และคณะ 2556) กลุ่มอาสาสมคัร ในชมุชนเพ่ือการเฝ้าระวงั
การจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน (ณัฏฐชยั สมรรถนเรศวร์ และคณะ 2556)  และกลุ่มชุมชน
ปฏิบตักิารด้านการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน 

นอกจากมาตรการแบบผสมผสานและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจํากัดการ
เข้าถึงยาสูบของเยาวชนจะได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิผลสูงแล้วยังถูกระบุว่าเป็น
มาตรการท่ีมีความยัง่ยืนด้วย ทัง้นีเ้พราะว่ามาตรการลกัษณะดงักล่าวทําให้เกิดการรับรู้
และการระดมพลังทางสังคมในชุมชนอย่างต่อเน่ืองกระทั่งสามารถทําให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงของบรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกับการยอมรับในเร่ืองการเข้าถึงและการสบู
บหุร่ีของเยาวชนของสมาชิกในชมุชน ซึง่มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการสบูบหุร่ีของเยาวชน
ด้วย (Biener et al, 2000; U.S. Department of Health and Human Services, 2000) 

การจํากัดการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชนโดยดําเนินการในลกัษณะแผนงานองค์รวม 
ระหว่างการจํากัดเข้าถึงบุหร่ีทัง้จากแหล่งจําหน่ายโดยตรงและแหล่งทางสงัคมอ่ืนๆการ
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมในกลุ่มเยาวชน และการ
จดับริการเลิกบหุร่ี โดยมาตรการดงักล่าวต้องครอบคลมุทัง้ในระดบัชุมชน โรงเรียน การมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง และกลุ่มเยาวชน (California Department of Health Services, 
Tobacco Control Section, 1998; Biener et al, 2000; U.S. Department of Health and 
Human Services, 2000) 

การใช้ภาพคาํเตือน 
ภาพคําเตือนมีวตัถปุระสงค์เป็นการให้ความรู้และเตือนถึงพิษของยาสบู ในอดีต 

หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบบริษัทบุหร่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารภาพลักษณ์ของตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการบ่งชีเ้อกลักษณ์ของผู้ ท่ีสูบบุหร่ี ดังนัน้ ตัวหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีสร้างจุดขายให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในปัจจุบัน กฎหมายบังคบัให้บริษัท
บหุร่ีมีภาพคําเตือนขนาดใหญ่  

การส่ือสารให้ความรู้กับสาธารณะ 
องค์การอนามยัโลกได้กําหนดวนังดสบูบหุร่ีโลก (World No Tobacco Day) คือ

วนัท่ี 31 พฤษภาคมของทกุปี เป็นวนังดสบูบหุร่ีโลก ซึ่งเร่ิมมีการจดังานครัง้แรกในวนัท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เน่ืองจากองค์การอนามยัโลกเล็งเห็นอนัตรายของบหุร่ีและสขุภาพ
ของผู้สบูบหุร่ี รวมถึงผู้ ท่ีไม่สบูแต่ต้องมารับควนับหุร่ีด้วย จึงจดังานวนังดสบูบหุร่ีโลก หรือ
ช่ือในภาษาองักฤษว่า World No Tobacco Dayเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีอยู่เลิกสบู และ
ให้รัฐบาลชมุชน และประชากรโลกได้ตระหนกัถึงความสําคญัเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม อีกทัง้ยงั
ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ีท่ีใช้ช่ือว่า World Epidemic ซึง่ส่ือถึงการสบู
บหุร่ีท่ีเป็นเหมือนโรคระบาดท่ีระบาดอยู่ทัว่โลก โดยในวนังดสบูบุหร่ีโลกในแต่ละปี ก็จะมี
คําขวญัวนังดสบูบุหร่ีโลกท่ีแตกต่างกันออกไป คําขวญัวนังดสบูบุหร่ีโลก พ.ศ. 2557 คือ 
บหุร่ี : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายย่ิงลด (Raise taxes on tobacco) คําขวญัวนังดสบูบหุร่ีโลก 
2558 คือ หนนุกฎหมายบหุร่ีใหม่ เพ่ือคณุภาพชีวิตคนไทย (Stop illicit trade of tobacco 
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products)  คําขวญัวนังดสบูบหุร่ีโลก 2559 คือ ซองบหุร่ีแบบเรียบ ลดภยัเงียบ ลดโรค 
(Get ready for plain packaging) 

นโยบายป้องกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน 
การสูบบุหร่ีเป็นปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพและเป็นปัญหาสาธารณสุขระดบั

โลก แนวโน้มท่ีมีการบริโภคยาสบูเพิ่มขึน้ในกลุ่มเยาวชนและสตรีในประเทศกําลงัพฒันา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งยงัมีอตัราการใช้ยาสบูในเยาวชนและสตรีต่ํา 
จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจยาสูบ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระบบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และปัจจัยภาย
นอกจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐ โดยสง่ผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่การสบูบหุร่ีของเยาวชนไทย (จรีุย์ อสุาหะและ
คณะ 2558) 

บหุร่ีเป็นสารเสพตดิชนิดแรกท่ีวยัรุ่นตดิ เป็นส่ือนําไปสูก่ารติดสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีร้ายแรงกว่า เช่นสรุา เฮโรอีน กญัชา ยาบ้า และพบว่า การสบูบหุร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญั
ท่ีส่งผลต่อภาระโรคสงูเป็นอนัดบั 2 รองจากปัจจยัเส่ียงด้านการด่ืมแอลกอฮอล์ นโยบาย
การควบคมุ ป้องกนัการใช้ยาสบูในเยาวชนไทย จากกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสงัคมใน
ทกุมิตพิบวา่ ปัจจยัในระดบัสงัคม/นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการออกกฎหมาย และการ
ขึน้ภาษีบหุร่ีมีผลในเชิงการป้องกันการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทย และปัจจยัในระดบัระหว่าง
บุคคล ได้แก่ การมีตวัแบบท่ีดีจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ครู และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมี
ผลในเชิงการป้องกนัการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทย ซึ่งในประเทศไทยพบว่า มีการดําเนินการ
เพ่ือป้องกนัการสบูบหุร่ีในเยาวชนในระดบัตา่งๆ แตย่งัขาดความเช่ือมโยงท่ีชดัเจนในแตล่ะ
ระดบั และพบว่า ปัจจัยในระดบัชุมชนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีการดําเนินการไม่ตรงกับ
ปัจจยัป้องกนัท่ีค้นพบจากการศกึษาในครัง้นี ้สรุปได้ว่า การป้องกนัการใช้ยาสบูในเยาวชน
จะสําเร็จได้ต้องดําเนินการให้ครอบคลมุทกุระดบั ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสงัคม 
และให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งระดบัในทกุมิตด้ิวย 

ยทุธศาสตร์ (strategies) ท่ีสําคญัในการดําเนินการควบคมุการบริโภคยาสบูของ
ประเทศท่ีนําเสนอในบทนีคื้อการป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสบูรายใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
ยทุธวิธีท่ีสําคญั 3 ยทุธวิธี ได้แก่ (จรีุย์ อสุาหะ และคณะ 2558) 



309 
 

1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและครู และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
รณรงค์ตอ่ต้านการบริโภคยาสบู ยทุธวิธีนีป้ระกอบด้วย 5 กิจกรรมหลกั ดงันี ้

1) ให้ความรู้เก่ียวกับผลของยาสูบต่อสขุภาพ และกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
ยาสบู 

2) ฝึกอบรมและสร้างการมีสว่นร่วมของครู 
3) ดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบหุร่ี 
4) สร้างเครือข่ายทางสงัคมเพ่ือรณรงค์ป้องกนัการริเร่ิมการสบูบหุร่ีในเด็กและ

เยาวชน 
5) สนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้ นําในการควบคุมยาสูบ (Youth advocacy 

group) 
2) ปกป้องเด็กและเยาวชนจากความเย้ายวน (Appeal) ยทุธวิธีนีป้ระกอบด้วย 5

กิจกรรมหลกั ดงันี ้
1) ควบคมุการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจยาสบู 
2) ขจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ในส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิกส์ (วิทย ุ

โทรทศัน์อินเตอร์เน็ต) 
3) ขจัดการอุปถัมภ์ต่างๆ และการทํากิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจยาสบู(Corporative Social Responsibility: CSR) 
4) จํากดัการเย้ายวนโดยบคุคลต้นแบบ (Role models) ซึง่รวมถึงบิดามารดา 

เพ่ือนหรือรุ่นพ่ี และดารา 
5) ขจดัความเย้ายวนจากผลิตภณัฑ์รูปแบบและรสชาดใหม่ ซึ่งบริษัทบหุร่ีนํา

ออกสูต่ลาด 
3) ป้องกันและขจัดการเข้าถึง (Access) ยาสบูของเด็กและเยาวชน ยทุธวิธีนี ้

รวมถึงการดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงัใน 6 กิจกรรมหลกั ดงันี ้
1) ห้ามการจําหน่ายแก่บคุคลอายต่ํุากวา่ 20 ปี 
2) ห้ามจําหน่ายโดยเคร่ืองอตัโนมตั ิ
3) ห้ามแสดงผลติภณัฑ์ยาสบู ณ จดุขาย 
4) ห้ามจําหน่ายปลีกเป็นมวนหรือเป็นซองซึง่มีบหุร่ีน้อยกวา่ 20มวน 
 5) ห้ามจําหน่ายทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต 
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ผลการทบทวนวรรณกรรมครัง้นีพ้บว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึงบุหร่ีของ
เยาวชน ประกอบด้วย 7กลุม่ปัจจยั ประกอบด้วย ปัจจยัด้านราคาจําหน่ายบหุร่ี ปัจจยัด้าน
คณุลกัษณะของเยาวชน ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาติ และฐานะทางเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านการ
ได้รับส่ือหรือเข้าถึงส่ือโฆษณาบหุร่ีของเยาวชน ปัจจยัด้านคณุลกัษณะของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาติ จํานวนปีท่ีได้รับการศกึษา ระยะเวลาประกอบอาชีพ
ค้าขาย การมีค่านิยมทางเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่นิยามคําว่าเยาวชน ประสบการณ์เก่ียวกบั
มาตรการบังคบัใช้กฎหมายในชุมชน การตรวจสอบอายุของผู้ ซือ้บุหร่ี การแบ่งจําหน่าย
บหุร่ีแบบแยกมวน และการอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าในการซือ้และเสพบหุร่ี ปัจจยัด้าน
คณุลกัษณะของร้านค้าปลีก ได้แก่ประเภทของร้านค้าปลีก การจําหน่ายแบบบริการตวัเอง 
วันและช่วงเวลาการซือ้บุหร่ีของเยาวชน ความหนาแน่นของจํานวนร้านค้าปลีกบุหร่ีใน
ชมุชนและโดยรอบโรงเรียน และระยะห่างจากร้านค้าปลีกถึงแหล่งท่ีพกัอาศยัของเยาวชน 
ปัจจยัด้านการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายในชมุชน และปัจจยัด้านบรรทดัฐานและ
การมีสว่นร่วมของชมุชน 

มาตรการการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชน พบว่า การให้ความรู้เป็นมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิผลน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย แต่ก็ยงัเป็นปัจจยั
เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการรับรู้และกระบวนการคิดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ซึ่งมาตรการ
ให้ความรู้ควรประกอบด้วยเนือ้หาอย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1) ผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้าถึง
บหุร่ีได้ง่ายของเยาวชน 2) การปรับเปล่ียนทศันคติของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเก่ียวกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายและความจําเป็นของการบังคับใช้กฎหมาย และ 3) การ
เสริมสร้างความรู้และทกัษะในการตรวจสอบอาย ุและทกัษะการปฏิเสธการจําหน่ายบหุร่ี
ให้เยาวชน นอกจากนี  ้ต้องมีการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความรู้ได้อย่างหลากหลายให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ปัญหา ประกอบด้วย การใช้ช่องทางไปรษณีย์การพบปะเย่ียม
เยียนเป็นรายบุคคล การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต การให้ความรู้รายบุคคลโดยผู้ ออกใบอนุญาตจําหน่ายบุหร่ี และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กบักลุม่ผู้ประกอบการร้านปลีกในลกัษณะกลุม่หรือชมรม 

มาตรการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ี การควบคมุใบอนญุาตจําหน่ายบหุร่ีการสอบถาม
อายุหรือตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนก่อนการจําหน่ายบุหร่ี การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมคัรระดบัชมุชนในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ี
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ของเยาวชนในชุมชนและการลงโทษผู้ กระทําผิด ด้วยการตักเตือน การปรับ การยึด
ใบอนุญาตชั่วคราว และฟ้องร้องดําเนินคดี ทัง้นี  ้มาตรการบังคับใช้กฎหมายจะมี
ประสิทธิผลเพียงใดนัน้ยังขึน้อยู่กับปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญประกอบด้วย งบประมาณ 
ความถ่ีในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขัน้ตอนการล่อซือ้บุหร่ีโดยเยาวชน และ
การลงโทษผู้กระทําความผิด 

การใช้ส่ือสาธารณะทางลบด้วยการเผยแพร่รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับการ
กระทําความผิดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชมุชนก็เป็นอีกมาตรการทางเลือกท่ีพบว่า
สามารถเพ่ิมอตัราการปฏิบตัิตามกฎหมายการห้ามจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชนได้ดีกว่าการใช้
ส่ือสาธารณะในการให้ความรู้หรือการรณรงค์ขอความร่วมมือ ในขณะท่ีการเสริมแรง
ทางบวกด้วยการมอบประกาศนียบตัร การส่งจดหมายแสดงความขอบคณุผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกท่ีไม่จําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชน และการส่งจดหมายเตือนความจําเก่ียวกับข้อ
กฎหมาย พบว่าสามารถลดอัตราการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชนลงได้โดยเฉพาะกับชุมชน
ขนาดเลก็ท่ีมีข้อจํากดัในการดําเนินมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายเชิงรุก 

นอกจากนี  ้ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกันจํานวนมากระบุว่า มาตรการแบบ
ผสมผสานและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิผลสงูสุดและยัง่ยืนใน
การลดการเข้าถึงบหุร่ีของเยาวชน และสามารถลดอตัราการสบูบหุร่ีของเยาวชนลงได้โดย
การผสมผสานระหว่างการให้ความรู้ การสร้างความตระหนกัและการระดมพลงัทางสงัคม
จากสมาชิกในชมุชน การให้ความรู้และการฝึกทกัษะท่ีจําเป็นให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
ในการตรวจสอบอายจุริงของลกูค้าและการปฏิเสธการจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน การใช้ส่ือ
สาธารณะเผยแพร่รายช่ือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีปฏิบตัิตามกฎหมาย การขบัเคล่ือน
เชิงนโยบายระดบัท้องถ่ินและการดําเนินมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายในชุมชน ซึ่งแนวทาง
การเสริมสร้างการมีสว่นร่วมและการระดมพลงัทางสงัคมของชมุชนนัน้สามารถนําไปสูก่าร
ปฏิบตัิได้โดยการใช้กระบวนการสร้างการปฏิสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ ในชมุชน ได้แก่ การจดั
ประชาคม การจัดประชุมกลุ่ม การจัดตัง้ชมรม และการใช้มาตรการทางสงัคม ตลอดจน
การประยกุต์ใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมโดยมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัตาม
ศกัยภาพในระดบัพืน้ท่ีของแต่ละชุมชน ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายสตรี กลุ่มเยาวชนและสภา
เยาวชน กลุ่มอาสาสมคัรในชุมชนเพ่ือการเฝ้าระวงัการจําหน่ายบุหร่ีให้เยาวชน และกลุ่ม
ชมุชนปฏิบตัิการด้านการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจําหน่ายบหุร่ีให้เยาวชน
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เง่ือนไขความสําเร็จของการจํากัดการเข้าถึงบุหร่ีของเยาวชนนัน้อยู่ท่ีการดําเนินงานใน
ลกัษณะแผนงานองค์รวมท่ีผสมผสานระหว่างการจํากัดเข้าถึงบุหร่ีทัง้จากแหล่งจําหน่าย
และแหล่งทางสงัคมอ่ืนๆ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
การใช้ส่ือสร้างกระแสทางส่ือสาธารณะอย่างต่อเน่ือง และการห้ามแบ่งจําหน่ายบุหร่ีแบบ
แยกมวน  

นโยบายป้องกันในผู้ใหญ่ได้รับควันบุหร่ี 
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบการสํารวจการบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ ระดบัโลก 

(Global Adult Tobacco Survey : GATS) ในคนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป ครัง้ท่ี 2 ซึง่เป็น
โครงการความร่วมมือระดบันานาชาติ หลงัจากท่ีดําเนินครัง้แรกเม่ือพ.ศ. 2552 ผลการ
สํารวจปรากฎว่า จํานวนคนไทยท่ีสูบบุหร่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ มีผู้ สูบบุหร่ีทุกชนิดรวม 13 
ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 5 แสนคน  คิดเป็นร้อยละ 24 ผู้ชายสบูร้อยละ 
46.6 ผู้ หญิงสูบร้อยละ 2.6 โดยสูบบุหร่ีจากโรงงานอย่างเดียวมากท่ีสุด 5.1 ล้านคน 
รองลงมาคือบหุร่ีมวนเอง 4.7 ล้านคน สบูทัง้บหุร่ีจากโรงงานและมวนเอง 3.1 ล้านคน และ
สบูบุหร่ีชนิดอ่ืนๆ เช่นไปป์ ซิการ์ บารากู่ 1 แสนคน และมีผู้ ท่ีเลิกสบูบุหร่ีได้แล้ว 4.5 ล้าน
คน และผลสํารวจยงัพบว่า มีคนไทยท่ีสดูควนับุหร่ีมือสองในตลาดสดหรือตลาดนัดมาก
ท่ีสุดร้อยละ 68.8 ในบ้านร้อยละ 36 และในท่ีทํางานร้อยละ 30.5 ส่วนเร่ืองการโฆษณา
บุหร่ีซึ่งกฎหมายห้ามโฆษณาทุกส่ือพบว่าประชาชนร้อยละ 18.2 ยังเห็นโฆษณาบุหร่ี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตัง้โชว์ซองบุหร่ีท่ีร้านค้า นอกจากนีป้ระชาชนร้อยละ 34.3 ยงัคงมี
ความเช่ือวา่ บหุร่ีมวนเองมีอนัตรายน้อยกว่าบหุร่ีผลิตจากโรงงาน สว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุผู้
ท่ีอยูใ่นชนบท มีการศกึษาน้อย 
 จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการสํารวจทัง้ 2 ครัง้ในปี พ.ศ.2552 และ 2554 
พบวา่มี 3 ประเดน็ ได้แก่  

1.การสมัผสัควนับุหร่ีในสถานท่ีทํางานและท่ีสาธารณะท่ีเป็นเขตปลอดบหุร่ีตาม
กฎหมาย ยังไม่ลดลง โดยเฉพาะในตลาดสด ตลาดนัด จึงควรเพิ่มมาตรการบังคับใช้
กฎหมายอาทิ ปรับปรุงพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535และนําบทลงโทษ
อ่ืนๆ มาใช้ เช่น การยกเลิกใบอนญุาตการเปิดกิจการ ร้านอาหาร ภตัตาคาร และกําหนด
อตัราคา่ปรับเพิ่มขึน้  
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2.ความพยายามเลิกสบูบุหร่ีลดลง แต่แนวโน้มการให้บริการเลิกยาสูบดีขึน้ จึง
ควรมีมาตรการเพ่ือเพิ่มจํานวนผู้ เลิกยาสบู อาทิ ให้ สสส. สปสช.จัดบริการช่วยเลิกบุหร่ี
แบบเบ็ดเสร็จ ให้คําปรึกษา การใช้ยาอดบหุร่ี และให้อสม.ช่วยค้นหาและให้คําแนะนําแก่ผู้
ต้องการเลกิสบู   

3. การเข้าถึงบุหร่ีได้ง่าย โดยเฉพาะการซือ้แบบแบ่งมวนขาย และผู้ สูบบุหร่ี
ปัจจบุนัชนิดบหุร่ีซองสบูบหุร่ีซองราคาถกูเพิ่มขึน้กว่าเท่าตวั มาตรการจํากดัการเข้าถึงบหุร่ี 
อาทิ เข้มงวด การตรวจเตือน ประชาสมัพนัธ์ และร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสงัคมเฝ้า
ระวังร้านค้าจําหน่ายบุหร่ีแก่ผู้ ซือ้ท่ีต่ํากว่า 20 ปี ท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และบังคับใช้
กฎหมายอยา่งจริงจงักบัร้านค้าท่ีฝ่าฝืน (กระทรวงสาธารณสขุ 2555) 

โครงการสํารวจการบริโภคยาสบูในผู้ใหญ่ระดบัโลก ปี พ.ศ.2554 (Global Adult 
Tobacco Surveys: GATS 2011) ซึง่เป็นการติดตาม กํากบัการใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบู ชนิดมี
ควนัและไม่มีควนั รวมถึงประเมินผลการควบคมุยาสบูท่ีเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน ใน
สว่นประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 พบว่า มีผู้ ได้รับควนับหุร่ีมือสองจากบ้านคิดเป็นร้อยละ 36 
(สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2555: 8)  

ข้อมลูจาก Euro-monitor International Report ชีว้่าผู้สบูคนไทยนิยมบหุร่ีรสเข้ม
หรือรสมาตรฐาน (standard) โดยท่ีบุหร่ีรสเมนทอลหรือรสอ่อนมีส่วนแบ่งการตลาด
ประมาณ 1 ใน 5 และมีแนวโน้มท่ีจะได้สว่นแบ่งการตลาดเพิ่มขึน้เน่ืองมาจากการท่ีมีผู้สบู
แบบครัง้คราวมากขึน้และคนมีการรับรู้ว่าบุหร่ีรสอ่อนมีความปลอดภัยสงูกว่าบุหร่ีทัว่ไป 
โรงงานยาสบูเน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ราคาถูกสําหรับตลาดล่าง ในขณะท่ีบริษัทบุหร่ี
นําเข้าเน้นการสร้างความหลากหลายของแบรนด์เพ่ือให้กลุ่มผู้หญิงและเยาวชนเข้าถึง
ได้มากขึน้ (Euromonitor International report 2009) 

งานวิจยัปัจจยัป้องกนัพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทยเชิงนโยบาย 
1. ควรสร้างการรับรู้ถ่ายทอด/ส่ือสารเก่ียวกับนโยบายควบคุมยาสูบ/แผน

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไปยังหน่วยงานระดับ
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้เข้าใจถกูต้องตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดมาตรการในระดบัพืน้ท่ีได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
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2. ควรมีการทบทวน/ประเมินผลการออกนโยบายควบคุมยาสูบและแผน
ยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติ ทัง้ในภาพรวม ระดบัจงัหวดั และในประเด็นย่อยว่า
มีประสทิธิภาพ เพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมายการควบคมุยาสบูของประเทศ 

3. ควรมีการบูรณาการนโยบายการควบคุมยาสูบ และการด่ืมแอลกอฮอล์เข้า
ด้วยกันทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทัง้ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยทํางาน
คูข่นานไปด้วยกนั 

4. ควรนํากรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสงัคม (Social ecological model) ตัง้แต่
ระดับนโยบาย องค์กรชุมชน ครอบครัว และบุคคล มาใช้วางแผนในการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมควบคมุการบริโภคยาสบูของทกุกลุม่วยัโดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่นและเยาวชน 

 
5. แบบจาํลองนิเวศวทิยาเชิงสังคมในการควบคุมป้องกันการสูบบุหร่ี 

จากกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสงัคม (Social ecological model) ซึง่เป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลแบบพหุมิติ (multi-
dimensional prevention) โดยเน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นของสงัคม 5 ระดบัคือ 
ระดบับคุคลระดบัระหว่างบคุคล ระดบัสถาบนั ระดบัชมุชน และระดบัสงัคม เพราะเช่ือว่า
ในความเป็นจริงพฤติกรรมของบุคคลย่อมมิได้เกิดขึน้จากอิทธิพลภายในตวับคุคลเท่านัน้ 
แต่ยังได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวท่ีบุคคลนัน้ดํารงชีวิตอยู่ด้วย ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล 
ครอบครัว เพ่ือน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กร ผู้ นําชุมชน และผู้ กําหนด
นโยบายระดบัชาติ ในการนําไปปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทย ให้
ประสบผลสําเร็จได้อยา่งยัง่ยืน  

แบบจําลองนิเวศวิทยาเชิงสงัคมมีพืน้ฐานแนวคิดท่ีว่า พฤติกรรมของบุคคลถูก
กําหนดจากองค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ท่ี มีความ
สลบัซบัซ้อน บคุคลจะแสดงพฤตกิรรมอยา่งไรยอ่มได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมท่ีบคุคลนัน้อาศยัอยู ่เน่ืองจากบคุคลต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมไม่ทางตรงก็
ทางอ้อมตลอดเวลา องค์กรด้านสุขภาพหลายแห่งสนับสนุนให้นําแนวคิดนีม้าใช้ใน
การศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพของประชากรอย่างจริงจัง อาทิเช่น ศูนย์
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ควบคมุและป้องกนัโรคแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) และศนูย์ควบคมุและป้องกนัการ
บาดเจ็บแหง่ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

Bronfenbrenner,2009 ได้เสนอแนวคิดเพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมใน 4 ระบบ ซึง่ในแนวคิดนีไ้ด้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น
ระบบอย่างต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละระบบจะมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล และมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน
ด้วย แบ่งออกเป็น 4 ระบบคือ 1) ระบบจลุภาค (micro-system) ให้ประสบการณ์โดยตรง
ตอ่ตวับคุคลมากท่ีสดุ ประกอบด้วย อิทธิพลภายในตวับคุคลและอิทธิพลระหว่างบคุคล2) 
ระบบปฎิสมัพนัธ์ (meso-system) เป็นระบบสิ่งแวดล้อมท่ีเช่ือมโยงระบบจุลภาค เช่น
ครอบครัวกบัโรงเรียน ครอบครัวกับระบบบริการสขุภาพ 3) ระบบภายนอก (exo-system) 
เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่บคุคล 4)ระบบมหภาค (macro-system) เป็น
ระบบใหญ่ท่ีสดุของสงัคม ท่ีประกอบไปด้วย บทบาท กฎหมาย มาตรฐานของสงัคมท่ีมีผล
ตอ่การสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึง่ 

ต่อมา McLeroy และคณะ(McLeroy KR et. al.,1988) ได้นําแนวศึกษา
นิเวศวิทยาเชิงสังคมมาประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ โดยตัง้ข้อสันนิษฐานว่า การ
เปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมในสภาพแวดล้อมทางสังคมจะสร้างการเปล่ียนแปลงในระดับ
บุคคล และการสนับสนุนพฤติกรรมระดับบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมทางสงัคมด้วย กรอบแนวคิดหลกัของ McLeroy คือ พฤติกรรมของบคุคล
จะได้รับผลกระทบมาจากหลากหลายระดบัของอิทธิพล และในแต่ละระดบัของอิทธิพลนัน้
จะมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัเสมอ ซึ่งระดบัของอิทธิพลดงักลา่วสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคคล 2) ระดับระหว่างบุคคล 3) ระดับองค์กรหรือสถาบัน 
(institutional level) 4) ระดบัชมุชน (community level) 5) ระดบัสงัคม (social level)  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงสงัคมท่ีครอบคลมุปัจจัยในทุกมิติ ทัง้ในระดบับุคคล ระดบัระหว่างบุคคล 
ระดบัองค์กร/สถาบนั ระดบัชมุชน และระดบัสงัคม/นโยบายสาธารณะมีรายละเอียด ดงันี ้
(Bronfenbrenner.U,2009; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, ประศกัดิ์ สนัติภาพ,2547; สมพล วนัต๊ะ
เมล์,2558; จรีุย์ อสุาหะและคณะ 2558) 
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ระดบับคุคล 
1) การวางเป้าหมายมุ่งอนาคต (มีองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน คือ การวางแผน การ

คาดการณ์อนาคตการมองปัจจบุนั และการวางเป้าหมายอนาคต) 
2) การศึกษาเจตคติทางลบต่อการสบูบุหร่ีในวยัรุ่น (มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน 

คือ ความรู้สกึเชิงบวกกบัการสบูบหุร่ีในวยัรุ่นและความรู้สกึเชิงลบกบัการสบูบหุร่ีในวยัรุ่น) 
ปัจจยัด้านของความรู้สึกภูมิใจในตนเอง เป็นหนึ่งปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี
ของเยาวชน โดยเยาวชนท่ีพดูว่า “do some things wrong” ใน 2สปัดาห์ท่ีผ่านมามี
แนวโน้มท่ีจะสบูบหุร่ีมากกว่าเยาวชนท่ีพดูว่า “do most things ok” (OR = 3.16, 95% CI 
= 1.71-5.84). ทศันคติหรือเจตคติมีกําเนิดมาจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม วฒันธรรม และมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล และมีผลต่อการตดัสินใจหรือตัง้ใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการกระทําอย่างมีเหตุผลท่ีกล่าวว่า 
ทัศนคติเป็นปัจจัยสําคัญในการเกิดพฤติกรรมถ้ามีความรู้สึกชอบ เห็นด้วยหรือรู้สึกว่า
กระทําพฤติกรรมนัน้ๆ แล้วมีประโยชน์ก็มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมนัน้สูง ทําให้
ทศันคตติอ่การสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตัง้ใจสบูบหุร่ี (จรีุย์ อสุาหะและคณะ 2558) 

3) การรับรู้ภาพลักษณ์ทางบวกและลบของวัยรุ่นท่ีสูบบุหร่ี และความเช่ือด้าน
สขุภาพในการป้องกนัการสบูบหุร่ีและพฤติกรรมการป้องกนัการสบูบหุร่ี พบว่ากลุม่ทดลอง
มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีท่ีถกูต้อง และมีพฤติกรรมการป้องกัน
การสบูบุหร่ีท่ีถกูต้อง มากขึน้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ มีการรับรู้อุปสรรคของการไม่สบู
บหุร่ีท่ีถกูต้องและมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกนัการสบูบหุร่ีท่ีถกูต้องมากขึน้
มีการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคและอนัตรายจากการสบูบหุร่ีท่ีถกูต้อง และมีการรับรู้
ประโยชน์ของการไม่สบูบหุร่ีท่ีถกูต้องมากขึน้การรับรู้ถึงคา่นิยมในการสบูบหุร่ีของบรรดาผู้
ท่ีประสบความสําเร็จหรือมีช่ือเสียงเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความเส่ียงสูงในการสบูบุหร่ีใน
ปัจจบุนั ความพยายามจะสบูบหุร่ี และความอ่อนไหวท่ีจะสบูบหุร่ี 

4) การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ และส่งผลต่อ
การตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล อันจะนํามาซึ่งพฤติกรรมท่ีต้องการปฏิบตัิได้
สอดคล้องกับ แนวคิดของแบนดูรา ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ในความสามารถของบุคคลเป็น
ตวักําหนดท่ีสําคญัของการกระทําของมนษุย์ ท่ีจะนําไปสูผ่ลท่ีพงึปรารถนาได้เช่นกนั ทําให้
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การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตัง้ใจสบู
บหุร่ี 

5) ความอยากทดลองสบูด้วยตนเอง เร่ิมสบูบหุร่ี ครัง้แรกอายเุฉล่ียเท่ากบั 11.07 
ปี ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสบูบุหร่ีของนกัเรียน ประกอบด้วยปัจจยัภายในของตวัเด็กเอง 
ได้แก่การเห็นเพ่ือนสูบแล้วอยากสูบบ้าง อยากให้เพ่ือนยอมรับเข้ากลุ่ม การไม่รู้ว่าจะ
ปฏิเสธเม่ือเพ่ือนชวนให้สบูบหุร่ีอย่างไร ความอยากรู้อยากลอง การรับรู้หรือความเช่ือท่ีไม่
ถกูต้องเก่ียวกบับหุร่ี เช่น “บหุร่ีเลิกได้ง่ายสบูแล้วไม่ติด” หรือ “รู้สกึว่าคนท่ีสบูบหุร่ี โก้หรือ 
เท่ห์” เป็นต้น การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความมัน่ใจในการหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีและ
ความตัง้ใจไม่สูบบุหร่ีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาชายในกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีสว่นร่วมของครอบครัว พบว่ากลุม่ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการหลีกเล่ียงการสบูบุหร่ีและคะแนนเฉล่ียความตัง้ใจไม่สูบ
บุหร่ีสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.6) การจัดการกับ
ความเครียด 7) การปฏิเสธการชกัชวนให้สบูบหุร่ี และความเช่ือมัน่ในตนเอง 8) การใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์ 

ระดับระหว่างบุคคล 
1) การต้านทานอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน (มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ การกํากบัตวั

ให้เข้ากบักลุม่ และการได้รับอิทธิพลกลุม่เพ่ือน)  
2) การไม่ยุง่เก่ียวกบัเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี  
3) การเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จด้วยตนเองในการหลีกเล่ียงการ

สบูบหุร่ีการได้เห็นตวัแบบหรือประสบการณ์จากผู้ อ่ืนในการหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ี หรือการ
ใช้คําพดูชักจูงเพ่ือให้บุคคลเช่ือว่าตนเองสามารถจะประสบความสําเร็จในการหลีกเล่ียง
การสบูบหุร่ี เด็กนกัเรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น ในประเด็นเก่ียวกบั
สถานการณ์การสบูบุหร่ีของวยัรุ่น สาเหตขุองการสบูบุหร่ีและความคิดเห็นท่ีมีต่อการสบู
บุหร่ี พร้อมทัง้จดัให้มีการเรียนรู้เก่ียวกับอารมณ์และการจดัการอารมณ์โดยการอภิปราย
และฝึกทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และให้ความรู้เก่ียวกบัการหลีกเล่ียง
การสบูบหุร่ีและทกัษะการปฏิเสธแก่เด็กนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาชาย ร่วมกบัการทบทวน
ความรู้ทกัษะ และสร้างพนัธะสญัญาร่วมกนัท่ีจะไม่สบูบหุร่ี 

4) กระตุ้น และให้กําลงัใจ 
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5) การส่งเสริมสภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ให้มีความพร้อมในการหลีกเล่ียง
การสบูบหุร่ีร่วมกบัการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองท่ีมีความรู้สกึใกล้ชิดกับ
นักเรียนมากท่ีสุดอาจเป็น บิดามารดา หรือญาติมีส่วนร่วมโดยมีบทบาทในการส่งเสริม
สขุภาพด้วยการพดูคยุเก่ียวกบัโทษของบหุร่ีและความคาดหวงัของครอบครัวท่ีบ้านโดยใช้
หลกัการส่ือสารท่ีดีและกระตุ้นเตือนและติดตามให้มีการปฏิบตัจิริง 

6) ครอบครัวและการเลีย้งด ูพบว่าพฤติกรรมเส่ียงของวยัรุ่นจะมีอิทธิพลมาจาก
การปฏิบตัิของพ่อแม่การเลีย้งดขูองครอบครัว รวมถึงการใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาสบู
และการกระทําความผิดกฎหมาย มาตรการและการตรวจสอบโดยผู้ปกครอง รูปแบบการ
อบรมเลีย้งดขูองผู้ปกครองท่ีใกล้ชิด การส่ือสารของผู้ปกครองและการเลีย้งดขูองครอบครัว 
ความใกล้ชิดของผู้ปกครองท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการลดลงของการใช้บหุร่ีและทัง้สอง
เล็กน้อยและจริงจัง นอกจากนี ้ผู้ปกครองท่ีมีรายได้และระดบัการศึกษาต่ํามีแนวโน้มท่ี
เยาวชนสบูบหุร่ีมากกวา่ 

7) เพ่ือน พบว่าความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งมากท่ีสุดต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ใน 
Logistic models คือการมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบุหร่ี การศึกษาควรมุ่งเน้นไปท่ีเพ่ือนๆ และ
ครอบครัว เพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีดีในการไม่สบูบุหร่ีให้กับวยัรุ่นคร่ึงของนกัเรียน (50.7%) มา
จากครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี และมีเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี อิทธิพลกลุม่เพ่ือนและครอบครัวมีผลตอ่การ
สบูบหุร่ีครัง้แรกของเยาวชน นกัเรียนคนท่ีมีเพ่ือนสบูบหุร่ีจํานวนมากนัน้ มีแนวโน้มท่ีจะสบู
บหุร่ีในอนาคตมากกว่านกัเรียนท่ีไม่มีเพ่ือนสบูบหุร่ี นกัเรียนท่ีไม่สบูบหุร่ีมีความตัง้ใจท่ีจะ
สูบบุหร่ีในอนาคตจากการชักชวนของเพ่ือนประมาณ 5.29 ครัง้ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนีมี้
แนวโน้มจะสบูบหุร่ีในอนาคตมากกว่านกัเรียนท่ีไม่มีเพ่ือนชกัชวน (95% CI = 3.75-7.46) 
การถกูเพ่ือนชกัชวนให้สบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตัง้ใจสบูบหุร่ีอย่างมีนยัสําคญั ระดบั 
.01 โดยนกัเรียนชายท่ีเคยถกูเพ่ือนชกัชวนให้สบูบุหร่ี ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เยาวชนเร่ิมสบู
บหุร่ีคือ เพ่ือน เยาวชนมากกวา่ร้อยละ 98 มีเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี 

8) การได้เห็นตวัแบบ หรือประสบการณ์ ของผู้ อ่ืน (vicarious experiences) โดย
การให้เรียนรู้จากวัยรุ่นท่ีมีลักษณะดึงดูดความสนใจ มีอายุและเพศใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างและประสบความสําเร็จในการหาทางออกจากสถานการณ์เส่ียง ต่อการสบูบุหร่ี
ผ่านวีดีทัศน์ รวมทัง้ให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกและสะท้อนคิดการได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับตน จะทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนมี
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ความสามารถท่ีจะกระทําพฤติกรรมและเกิดความพยายามท่ีจะกระทําพฤติกรรมนัน้ 
เน่ืองจากบคุคลมีการประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเปรียบเทียบกบัความสําเร็จในการ
กระทําพฤตกิรรมของบคุคลอ่ืน 

ระดับสถาบัน/องค์กร  ได้แก่ 1) การมีมาตรการป้องกันการใช้สารเสพติดใน
โรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายด้านการดําเนินการป้องกันการสูบบุหร่ีในโรงเรียนตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
สถานศกึษาของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 2) มีโปรแกรม
หรือกลวิธีในการป้องกนัการสบูบหุร่ีในนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีต้อง
มีการติดตามต่อเน่ือง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ร่วม ซึ่งประกอบด้วย การเสริมสร้าง
ความรู้และการรับรู้โอกาสเส่ียงของการสบูบหุร่ี การให้ทราบความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจาก
การสบูบหุร่ีและการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สบูบหุร่ี สร้างให้เกิดการรับรู้อปุสรรคของการ
ไม่สบูบหุร่ีและการเสริมพลงัความมัน่ใจ และมีการกระตุ้นเตือนคําปฏิญาณเพ่ือการไม่สบู
บุหร่ีโดยครูประจําชัน้ การมีโปรแกรมการส่งเสริมสขุภาพ อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีเอือ้ต่อ
ความชุกต่ําของการสบูบุหร่ีในเยาวชน 3) ปัจจัยด้านโรงเรียน เช่น ปัญหาด้านการเรียน 
การสูบบุหร่ีของครูสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีเด็กสามารถเดินเข้าออกโรงเรียนได้
ตลอดเวลา และมีบริเวณท่ีกว้างมากทําให้มีหลายจุดท่ีห่างไกลจากสายตาครูเช่น ห้องนํา้
ข้างโรงเรียน บ่อเลีย้งปลาหลงัโรงเรียนและบริเวณรัว้โรงเรียน หรือการเสริมปัจจัยเร่ือง
ความเช่ือและร่วมกิจกรรมศาสนาบางเวลามีโอกาสน้อยท่ีจะสบูบหุร่ีเม่ือเทียบกบัเยาวชนท่ี
บอกวา่ “ศาสนาไม่ได้เป็นแนวทางในการทํากิจกรรมของเขา” 

ระดับชุมชนได้แก่ 1) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในชมุชน เช่น ค่านิยมของคนใน
ชุมชนท่ีมองว่าการสบูบุหร่ีเป็นเร่ืองธรรมดา จึงพบเห็นผู้ ท่ีสบูบุหร่ีได้ทั่วไปในชุมชน และ
การหาซือ้บุหร่ีได้ง่ายตามร้านขายของชําในชุมชน และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาซือ้
บุหร่ีได้จากร้านค้าทั่วไปในหมู่บ้าน 2) พฤติกรรมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับ
เยาวชนของผู้ ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน ไม่มีการตรวจสอบอายุของผู้ ซือ้ก่อน
จําหน่าย – ผลิตภณัฑ์ยาสบูวางโชว์ ณ จดุจําหน่าย – จําหน่ายยาสบูโดยให้เยาวชนเข้าถึง
ได้ด้วยตนเอง – จําหน่ายยาสบูแบบแยกมวน – ไม่ติดป้ายอายขุัน้ต่ําในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เด็กมีบริการท่ีจุดบุหร่ีสูบให้เยาวชนโดยไม่คิดมูลค่า และมีการจัด
สถานท่ีไว้ให้เยาวชนสําหรับนัง่สบูบหุร่ี 
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ระดับนโยบายสาธารณะ 1) ระดบัจงัหวดั มีนโยบายป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 2) มีนโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
การสบูบหุร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มีความสมัพนัธ์อยา่งมาก ในเยาวชนหรือวยัรุ่น
ท่ีใช้ยาสบูและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกนั 3) นโยบายโรงเรียนปลอดบหุร่ีเป็นสิ่งท่ีควรทํา
ตามกฎหมายท่ีกําหนด 4) นโยบายการเพิ่มภาษีบหุร่ี พบว่านกัเรียนบางสว่น (41.1%) ระบุ
ว่าว่าการเพิ่มราคาของบุหร่ีจะมีผลต่อการสูบบุหร่ีของพวกเขา 5) นโยบายการโฆษณา 
พบว่าอิทธิพลของการโฆษณา และราคาของผลิตยาสบูและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีผลต่อ
การสูบบุหร่ี 6) แม้จะมีกฎหมายห้ามขายบุหร่ีให้กับเยาวชนอายุต่ํากว่า 20 ปี แต่จาก
การศึกษาส่วนใหญ่ เยาวชนสามารถซือ้บุหร่ีได้ด้วยตวัเอง ร้อยละ 74.1 และร้อยละ 3.3 
ได้มาจากผู้ปกครอง เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน 

งานวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถใช้ทํานายพฤติกรรมป้องกันการสบูบุหร่ี
ได้แก่ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อการมีพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหร่ี 
การรับรู้ความรุนแรงของพิษภัยท่ีเกิดจากบุหร่ี ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันสูบบุหร่ี และการสูบบุหร่ีของเพ่ือนในกลุ่ม 
(ณฎัฐินี จนัทร์ก้อน, 2543; นนัทิชา ฎาชา, 2550; สรัุตนา พรวิวฒันชยั, 2553) สําหรับ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี มีการศึกษาในนักเรียนชายชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
พบวา่พฤตกิรรมการป้องกนัการสบูบหุร่ีขึน้อยูก่บัปัจจยัได้แก่ 

1) ปัจจยัทางชีวสงัคมได้แก่ ลกัษณะท่ีพกัอาศยั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายได้
ต่อเดือนของบิดามารดา อาชีพของผู้ปกครองความสัมพันธ์ของนักเรียนกับสมาชิกใน
ครอบครัว และสถานภาพครอบครัวของนกัเรียน และยงัพบว่า เหตผุลของการสบูบุหร่ีคือ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่เหตผุลของการสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนั
การสบูบหุร่ีของนกัเรียนชายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และลกัษณะท่ีพกัอาศยั รายได้ต่อ
เดือนของบิดามารดา และสถานภาพครอบครัวของนกัเรียนมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การป้องกนัการสบูบหุร่ีของนกัเรียนชาย 

2)  ปัจจยันํา ได้แก่ ความรู้ทัว่ไปในเร่ืองของบหุร่ี ทศันคติเก่ียวกบัการป้องกนัการ
สูบบุหร่ี การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ี การรับรู้
ประโยชน์และอปุสรรคของการปฏิบตัใินการป้องกนัตนเองจากการสบูบหุร่ี 
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3) ปัจจยัเอือ้ ได้แก่การใช้เวลาว่าง รายได้ในแต่ละวนั สถานท่ีหรือร้านค้าท่ีมีการ
จําหน่ายบหุร่ี และ  

4) ปัจจยัเสริม ได้แก่แหลง่ข้อมลูขา่วสารท่ีได้รับจากส่ือตา่ง ๆ แหลง่ข้อมลูข่าวสาร
ท่ีได้รับจากเพ่ือน แหล่งข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจากครู และแหล่งข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจาก
ผู้ปกครอง โดยตวัแปรทัง้หมดในปัจจยันํา ปัจจยัเอือ้ และปัจจยัเสริมนัน้มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการป้องกนัการสบูบหุร่ีของนกัเรียนชาย 

นอกจากนีย้งัพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ทศันคติเก่ียวกบับหุร่ี ระดบัรายได้ 
การมีเพ่ือนท่ีสบูบุหร่ี การมีสมาชิกครัวเรือนท่ีสบูบุหร่ี การมีประสบการณ์ด่ืมแอลกอฮอล์ 
และนโยบายด้านส่ือโฆษณาและการสนับสนุนให้มีการนําเข้าบุหร่ีของรัฐบาล ปัจจัย
ดงักล่าวนีมี้ความสมัพนัธ์กับการสบูบุหร่ีของวยัรุ่นด้วย กล่าวคือ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของวยัรุ่นชายมีอตัราการสบูบุหร่ีสงูกว่าวยัรุ่นหญิงถึง 10 เท่า และเม่ือวยัรุ่นมีอายุท่ีเพิ่ม
มากขึน้จะสบูบุหร่ีมากขึน้ด้วย ในเร่ืองของความรู้นัน้พบว่า ความรู้เก่ียวกับอันตรายจาก
การสูบบุหร่ีของวัยรุ่นทัง้กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีมีความเห็นว่า การสูบบุหร่ีเป็น
อันตรายต่อสขุภาพทัง้ต่อตวัผู้สูบเองและผู้ ท่ีไม่สบูแต่ได้รับควนับุหร่ี ทัง้นีพ้บว่า ผู้ ไม่สูบ
บุหร่ีมองเห็นอันตรายจากการสบูบุหร่ีสงูกว่าผู้ ท่ีสบูบุหร่ี ในกลุ่มผู้สบูบุหร่ีส่วนใหญ่ได้รับ
ความรู้จากฉลากคําเตือนบนซองบหุร่ี และกลุ่มผู้ ไม่สบูบหุร่ีส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากการ
เรียนในชัน้เรียน ทัศนคติของวัยรุ่นท่ีมองว่า การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองธรรมดาหรือเป็นสิ่งดี 
วยัรุ่นกลุม่นีมี้โอกาสสบูบหุร่ีมากกว่ากลุม่วยัรุ่นท่ีมองว่า การสบูบหุร่ีเป็นสิ่งไม่ดี และวยัรุ่น
ท่ีสบูบหุร่ีกบัวยัรุ่นท่ีไม่สบูบุหร่ีมีความคิดตรงกันข้ามกันในเร่ืองของความน่าดึงดดูใจจาก
การสบูบหุร่ี 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมและเพ่ือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุ่น 
พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของพ่อมีความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีของลกูชายมากกว่าหญิง สว่น
พฤติกรรมการสบูบุหร่ีของแม่จะมีอิทธิพลต่อการสบูบุหร่ีของลกูผู้หญิงมากกว่าลกูผู้ชาย 
และสุดท้ายคือ การท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้มีการนําเข้าบุหร่ีมาจําหน่ายในประเทศทําให้
วยัรุ่นมีโอกาสเลือกบหุร่ีได้มากกว่า และการท่ีบหุร่ีหาซือ้ได้ง่ายมีผลตอ่การเร่ิมสบูบหุร่ีของ
วยัรุ่นด้วยและยงัมีการศึกษาเก่ียวกับบริบททางสงัคมของแบบแผนการสบูบุหร่ีของวยัรุ่น
โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาในหลากหลายมิติ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็น
วา่ เพ่ือน ครอบครัวและโรงเรียน เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของ
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วยัรุ่น การใช้เวลาว่างกบัเพ่ือน การมีเพ่ือนสนิทและสมาชิกในครัวเรือนสบูบหุร่ี ทัง้สามตวั
แปรนีมี้ความสมัพนัธ์ตอ่ความเสี่ยงท่ีจะทําให้วยัรุ่นสบูบหุร่ีสงู (Wen M, et al, 2009) 

ข้อค้นพบดงักล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาจากต่างประเทศท่ีมีการศึกษา
แบบระยะยาวเน้นรุ่นประชากร (longitudinal  population-based cohort) วยัรุ่นมินิโซต้า 
พบว่า หลังจากปรับค่าของความถ่ีในการสูบบุหร่ีให้เป็นแบบทั่วไปแล้ว ปัจจัยด้าน
ประชากร ทศันคต ิและระดบัการศกึษาท่ีเพิ่มขึน้จะมีความสมัพนัธ์กบัการหยดุสบูบหุร่ีของ
วัยรุ่นตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา รวมถึงปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอยู่ใน
ครอบครัวท่ีห้ามสบูบหุร่ีและการอาศยัอยู่ในเมืองท่ีมีนโยบายอากาศสะอาด (clean indoor 
air policy) ก็เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในการหยดุสบูบหุร่ีของวยัรุ่นด้วยเช่นกัน ส่วน
ปัจจัยท่ีส่งผลให้วัยรุ่นยังคงสูบบุหร่ีอยู่นัน้ ได้แก่ เพศชาย ความถ่ีในการสูบบุหร่ี การ
ยอมรับว่าการสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองปกติ การอยู่อาศยักบัคนท่ีสบูบหุร่ี และการมีเพ่ือนสนิทสบู
บหุร่ี (Klein EG,Forster JL and Erickson DJ,2013) นอกจากนีย้งัมีการศกึษาทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ โดยใช้กรอบแนวคิดนิเวศวิทยา พบว่า ปัจจยัเส่ียงในด้านสงัคม
และประชากร ได้แก่ อาย ุเพศ และความซึมเศร้า ในระบบจลุภาค ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน 
และครู ในระบบปฏิสมัพนัธ์ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในครัวเรือน และความสมัพนัธ์
ท่ีโรงเรียน ในระบบภายนอก ได้แก่ พ่อแม่ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในชีวิตประจําวนัของวยัรุ่นและ
ส่ือตา่ง ๆ ในระบบมหภาค ได้แก่การเลีย้งดขูองครอบครัวและความเครียดในการเรียน และ
สุดท้ายคือ ในระบบลําดับเวลาได้แก่ วิกฤตการณ์เงินของเอเชียแปซิฟิกใน ค.ศ.1997 
ปัจจัยดังกล่าวทัง้หมดนีมี้ความสัมพันธ์ในการเพิ่มการสูบบุหร่ีของวัยรุ่นเกาหลีใต้
นอกจากนีย้งัพบว่า หากวยัรุ่นมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพ่อแม่ เพ่ือน และครูอย่างมากนัน้ จะ
มีสว่นช่วยในการลดการด่ืมแอลกอฮอล์และการสบูบหุร่ีได้ (Hong JS et. al.,2011) และยงั
มีงานวิจัยท่ีศึกษาในนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาชาวแม็กซิกัน (Thrasheret. al.,2009) 
พบว่า นกัเรียนท่ีสมัผสักบัภาพยนตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการสบูบหุร่ีหรือมีฉากของการสบูบหุร่ี
เป็นปัจจยัเส่ียงหนึง่ในการเร่ิมสบูบหุร่ีของนกัเรียนท่ีศกึษาด้วย 

นอกจากนี ้การศกึษาถึงการลดปัจจยัเส่ียงของการเร่ิมสบูบหุร่ี สําหรับการสบูบหุร่ี
ในอนาคต และพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมลูเชิงลกึซึ่งเป็นข้อมลูระยะยาว 5 ปี 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Ellickson PL,Tucker JS and Klein DJ,2008) พบว่า ปัจจยั
ป้องกนัท่ีจะต่อต้านการสบูบุหร่ีในอนาคตและพฤติกรรมต่างๆ ของวยัรุ่น ได้แก่ การได้รับ
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บทที่ 11 
 

ธุรกจิยาสูบกับการใช้เคร่ืองมือดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

โดย นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. การดําเนินธุรกิจและพฒันาการ 
2. แนวคิดของอตุสาหกรรมยาสบูในการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม 
3. กิจกรรมและการดําเนินการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4. การเป็นผู้อปุถมัภ์โครงการป้องกนัเยาวชนจากการสบูบหุร่ี 
5. การให้ความรู้ 
6. ความเท็จเก่ียวกบัการเป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสงัคมของอตุสาหกรรม

ยาสบู 
 
 
1. การดาํเนินธุรกจิและพัฒนาการ 

การดําเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ มิได้จํากัดว่ากิจการท่ีกล่าวถึง
จะต้องเป็นองค์กร หรือหน่วยงานท่ีอยู่ในภาคธุรกิจเท่านัน้ ในอดีตท่ีผ่านมา ภาครัฐเองเคย
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งทําให้
ส่วนราชการต่างๆ ต้องพฒันาการปฏิบตัิราชการโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน  

แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการสร้างความดี เม่ือองค์กรตอบแทนสังคม 
สงัคมจะมีทศันคติและ ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กร จนในท่ีสดุสงัคมก็พร้อมจะปกป้องและ
สนบัสนนุธุรกิจขององค์กร ทําให้องค์กรและสงัคมเติบโตควบคู่กันได้อย่างยัง่ยืน ตวัอย่าง
ของการสร้างภาพลักษณ์โรงงานยาสูบ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา โรงงานยาสูบมี
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โครงการสร้างภาพลักษณ์โรงงานยาสูบ ด้วย การกําหนดให้มีเคร่ืองแบบพนักงาน การ
ออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ขององค์กรเพ่ือให้เป็นสากลมาก ขึน้ และนําสัญลักษณ์ใหม่นี ้
ปรากฏตามส่ือต่างๆ เนืองจากการดําเนินการของโรงงานยาสูบท่ีผ่าน มามิได้ให้
ความสําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร การประชาสมัพนัธ์องค์กร การสื่อสารภายใน 
และภายนอก สง่ผลให้สงัคม ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงกิจกรรม ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ท่ีอุตสาหกรรมยาสูบได้ดําเนินการในระยะเวลาท่ีผ่านมา ดังนัน้ การสร้างภาพลักษณ์
องค์กรท่ีดีจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็น
สว่นหนึง่ขององค์กร สร้าง ความสามคัคี สร้างวฒันธรรมท่ีดีให้แก่พนกังานและองค์กร เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และยังส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของตราสินค้า 
ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์บหุร่ี ของโรงงานยาสบู 

เม่ือพิจารณา ซี เอส อาร์ ตามบทบาทและความเก่ียวข้องของหน่วยงาน สามารถ
จําแนกออกได้เป็น 3 จําพวก (division) โดยจําพวกแรกเป็น CSR-after-process ท่ีใช้คํา
แปลเป็น “กิจกรรมเพ่ือสงัคม” คือการดําเนินกิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ่ง
โดยมากเป็นองค์กรธุรกิจท่ีแสวงหากําไร เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมในด้านต่างๆ 
โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการนัน้มักแยกต่างหากจากการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการ 
(process) หลักของกิจการและเกิดขึน้ภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย 
การเป็นอาสาสมัครช่วยบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพ่ือสงัคมเหล่านีม้ักเป็น
กิจกรรมท่ีอยู่นอกเหนือเวลาทํางานตามปกติ จําพวกท่ีสอง เป็น CSR-in-process ซึ่งมัก
เรียกกนัว่า “ธุรกิจเพ่ือสงัคม” คือการดําเนินความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยู่ในกระบวนการ
ทํางานหลกัของกิจการ หรือเป็นการทําธุรกิจท่ีหากําไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การ
ป้องกัน หรือ กําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิต
สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การ
เปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์อย่างถกูต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค การชดเชยความเสียหายให้แก่
ลูกค้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความ
รับผิดชอบเหล่านีถื้อเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในเวลาทํางานปกติของกิจการ จําพวกท่ีสามคือ 
CSR-as-process ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “กิจการเพ่ือสังคม” เพ่ือให้แตกต่างจากสอง
จําพวกข้างต้นท่ีเป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจําพวกท่ีสามนี ้มักเป็น
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องค์กรท่ีดําเนินงานโดยไม่แสวงหากําไรให้แก่ตนเอง หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เป็น
หน่วยงานท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือยงัประโยชน์ให้แก่สงัคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตวัอย่าง 
เช่น มลูนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วนราชการต่างๆ (สถาบนั
ไทยพฒัน์ 2552) 

ศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลยั นอร์ธเวสเทิร์น และ แนนซ่ี ลี 
แห่งมหาวิทยาลยัวิชิงตนัและมหาวิทยาลยั ซีแอตเติล (Kotler P. and Lee N.  2005.) 
จําแนกรูปแบบของ ซี เอส อาร์ เป็น 6 ชนิดคือ 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสงัคม (Cause Promotion) เป็นการ
จัดหาเงินทุน วัสดุ สิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความ
ห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสงัคมนัน้ๆ ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม 
หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัรเพ่ือการดงักล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริม
นัน้ด้วยตนเอง หรือร่วมมือกบัองค์กรหนึง่องค์กรใด หรือกบัหลายๆองค์กรก็ได้ 

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสงัคม (Cause-related Marketing) เป็น
การอดุหนนุหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภณัฑ์เพ่ือช่วยเหลือ หรือร่วม
แก้ไขประเด็นปัญหาทางสงัคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงจังหวะเวลาจํากัดแน่นอน หรือ
ดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกศุลท่ีระบไุว้เท่านัน้ กิจกรรม ซี เอส อาร์ 
ชนิดนี ้องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกบัองค์กรท่ีไม่มีวตัถปุระสงค์หากําไรเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ
ในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือนําเงินรายได้ไปสนับสนุน
กิจกรรมการกุศลนัน้ๆ ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือการกศุลผา่นทางการซือ้ผลติภณัฑ์โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดเพิ่มเตมิ 

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสงัคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสขุภาวะ ความแตกต่าง
สําคญัระหว่างการตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสงัคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหา
ทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
(Behaviour Change) เป็นหลกั ในขณะท่ีการสง่เสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสงัคมจะ
เน้นท่ีการสร้างความตระหนกั (Awareness) ตลอดจนการสนบัสนนุทรัพยากรด้านทนุและ
อาสาสมคัรเพ่ือให้รับรู้ถึงประเดน็ปัญหาดงักลา่ว 
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4. การบริจาคเพ่ือการกศุล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปยงั
ประเด็นปัญหาทางสงัคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถสุิ่งของ เป็นกิจกรรม ซี 
เอส อาร์ ท่ีพบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความ
ต้องการจากภายนอกหรือมีผู้ เสนอให้ทํา มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบ
กิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทําให้ไม่เกิดการเช่ือมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพนัธกิจของ
องค์กรเทา่ใดนกั 

5. การอาสาช่วยเหลือชมุชน  (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนนุ
หรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กร
ตัง้อยู่ และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสงัคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย 
องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ ดําเนินการเองโดยลําพงั หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และ
อาจเป็นผู้ กําหนดกิจกกรมอาสาดงักลา่วนัน้เอง หรือให้พนกังานเป็นผู้คดัเลือกกิจกรรมแล้ว
นําเสนอตอ่องค์กรเพ่ือพิจารณาให้การสนบัสนนุ โดยท่ีพนกังานสามารถได้รับการชดเชยใน
รูปของวนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเตมิ 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) เป็นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทัง้ในเชิง
ป้องกันด้วยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการ
ช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสงัคมนัน้ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการยกระดบัทางสขุ
ภาวะของชมุชนและการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม โดยท่ีองค์กรธุรกิจสามารถท่ีจะดําเนินการเอง 
หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได้ 
 
2. แนวคิดของอุตสาหกรรมยาสูบในการทาํกจิกรรมเพ่ือสังคม 

 การเป็นองค์กรเพ่ือสงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เป็นสิ่งท่ี
อตุสาหกรรมยาสบูใช้เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมภาพลกัษณ์ขององค์กรเพ่ือ 

- การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ (publicise) 
- การยอมรับอยา่งเป็นทางการ (authenticate) 
- การวางกรอบใหม่ (reframe) 

อตุสาหกรรมยาสบูตระหนกัถึงอํานาจของการประชาสมัพนัธ์ว่าจะต้องได้รับการ
สนบัสนนุ หรือยอมรับจากกลุ่มท่ีสาม (third party endorsement) ซึง่อตุสาหกรรมยาสบู
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สญูเสียการสนับสนุนจากกลุ่มนีไ้ปเน่ืองจากถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มต่างๆเป็นเวลาหลายปี 
(Prideaux M,  2000) 

กิจกรรมการเป็นองค์กรเพ่ือสงัคมของอตุสาหกรรมยาสบู ‘…เป็นโอกาส และเป็น
เวทีในการส่ือสารทางบวกเก่ียวกับสิ่งท่ีดี….’ นอกจากนีย้ังเป็นเวที ‘เพ่ือสร้างช่ือเสียงใน
ด้านการส่ือสาร…. เป็นการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมของ
บริษัท’ นอกจากนี ้การยอมรับอย่างเป็นทางการยงัเป็นโอกาส ‘สร้างความน่าเช่ือถือ โดย
กระบวนการยอมรับท่ีเป็นสากล จากทัง้รัฐบาลประเทศต่างๆ องค์กรมูลนิธิต่างๆ และ
องค์กรข้ามชาติทัง้หลายว่าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับองค์กรท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร…. ซึง่จะช่วยให้บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโคเป็นท่ี
ยอมรับว่าเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม และลดการถกูมองในทางลบ’ แนวคิดหนึ่งท่ี
อุตสาหกรรมยาสบูทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมมีเป้าประสงค์ ‘… เพ่ือช่วยให้บริษัท เอาชนะ
อปุสรรคต่างๆในระบบขององค์การสหประชาชาติ และอาจจะถึงในระดบัองค์การอนามยั
โลก!’ (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

เป้าประสงค์ของบริษัท บริทิช อเมริกันโท แบคโค ในการทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สงัคมเพ่ือแสดงให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญัได้เห็นว่าบริษัทเป็นองค์กรยาสบูท่ีรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมในศตวรรษท่ี 21 อตุสาหกรรมยาสบูใช้กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสงัคมในการจดัวาระเช่น 

- เบ่ียงเบนความสนใจไปยังตวัอย่างของกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีไม่เป็นตัว
แทนท่ีแท้จริง  

- ลดการจดัวาระตอ่ต้านจากกลุม่ผู้ ชีแ้นะด้านสาธารณสขุ 
- แนวคิดริเร่ิมบางประเด็นต้องการส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม (civil 

society) เพ่ือมุ่งไปสู่ความร่วมมือและการสร้างสรรค์ ซึ่งทําให้บริษัท บริทิช อเมริกัน โท
แบคโค มีโอกาสใช้ความสามารถในการโน้มน้าวนโยบายการควบคมุยาสบูได้ 

อตุสาหกรรมยาสบูใช้กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคม ‘…เป็นเคร่ืองมือใน
การระงบัเสียงต่อต้านจากกลุ่มควบคมุยาสบู...’ “เป็นการ ‘ตอบแทน’ สงัคมด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร” “เป็นทางเลือกแทนท่ีจะถกูควบคมุโดยกฎ ระเบียบ จาก
รัฐบาล” และ “อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสร้างการยอมรับจากสงัคม” (Malone RE, et 
al, 2009) 
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บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโกเร่ิมจัดทํา ‘รายงานการรับผิดชอบต่อสงัคม’ ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 มีสาเหตมุาจากบริษัท EQ Management ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
ปรึกษาทางประชาสมัพนัธ์ ได้ทําการศกึษาและรายงานวา่ บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก 
เป็นองค์กรธุรกิจข้ามชาติซึ่งถูกเกลียดชังมากกว่าบริษัทอ่ืนๆ และจําเป็นท่ีจะต้อง
แสดงออกถึงความมุ่งมัน่อย่างจริงจงัท่ีจะเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะเป็นท่ียอมรับในสงัคมเพ่ือ
การดําเนินธุรกิจต่อไป ตลอดระยะเวลา 2 ปีเศษท่ี บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโก
ดําเนินการเพื่อจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม อุตสาหกรรมยาสูบได้เค่ียวเข็ญ
ผู้ ส่ือขา่ว ผู้ ชีแ้นะทางสขุภาพ กลุม่ผู้รณรงค์เพ่ือการควบคมุยาสบู และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ให้
เข้ามาร่วมการประชมุท่ีมีจดุประสงค์ในการให้คําแนะนํา บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก 
ในการเป็นองค์กรธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

อุตสาหกรรมยาสูบมองว่ากรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
องค์การอนามยัโลก เป็นสิ่งท่ีคกุคามการขยายตลาดในประเทศท่ีกําลงัพฒันา ดงันัน้ การ
จัดทําโครงการ การเป็นองค์กรธุรกิจท่ี รับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้
อุตสาหกรรมยาสูบแห่งนีส้ามารถกลับมาควบคุมประเด็นยาสูบได้อีกครัง้หนึ่ง จึงไม่น่า
แปลกใจท่ี อุตสาหกรรมยาสบูจะโต้แย้งด้วยเหตผุลว่า กรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู
ขององค์การอนามยัโลกจะบ่อนทําลาย ‘การตดัสินใจด้วยตนเอง’ ของรัฐบาลประเทศตา่งๆ 
อตุสาหกรรมยาสบูไม่แตกต่างจากอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีกลวักฎ ระเบียบของรัฐบาล จึงหนั
ไปพึ่งการปฏิรูป หรือการเปล่ียนแปลงด้วยความสมคัรใจ เป็นกลยทุธ์ในการป้องกนัตวัเอง
จากการถกูบงัคบั สว่นหนึ่งของกลยทุธ์ดงักลา่วคือการเชิญคูป่รับ / ฝ่ายตรงข้ามให้เข้าร่วม
ในการเจรจา ในคํานําของรายงานทางสงัคม ของบริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโกกล่าวว่า
ให้พยายามหาหนทางท่ีจะนําคูเ่จรจาท่ีลงัเลให้เข้ามาร่วมอภิปรายกบัเรา ผู้ อํานวยการของ 
บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโก – ออสเตรเลีย มองว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม
ถกูออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก สามารถควบคมุวาระเก่ียวกบั
ยาสบูได้  

Simon Chapman จากมหาวิทยาลยัแห่งซิดนีย์ ได้ติดตามศกึษาอตุสาหกรรม
ยาสูบ พบว่าโครงการเพ่ือสังคมของ บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโกเช่น การป้องกัน
เยาวชนจากการสบูบุหร่ี ไม่ได้ช่วยลดแต่กลบัเพิ่ม และส่งเสริมให้เยาวชนสบูบุหร่ี ทัง้นี ้มี
หลกัฐานจากเอกสารภายในของบริษัท Brown and Williamson ซึง่เป็นบริษัทในเครือของ 



330 
 

บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโกรายงานวา่ ‘จะไม่สนบัสนนุโครงการท่ีไม่สง่เสริมให้เยาวชน
สบูบหุร่ี’ (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 2553) ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2001 บริษัท บริทิช อเมริกนั โท
แบคโกได้ร่วมกบับริษัท ฟิลปิ มอร์ริส (PM)และ แจแปน โทแบคโก (JTM) ในการสมคัรใจใช้
เกณฑ์สําหรับการตลาดระดบันานาชาติ และเป็นการสร้างมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ทั่วโลก ในขณะท่ีนักวิเคราะห์ตลาดการเงินระดับโลกกล่าวว่า กรอบแนวทาง
การตลาดใหม่ท่ีอุตสาหกรรมยาสูบจะใช้นี ้ไม่มีผลต่อการทําให้ยอดขายลดลง เอกสาร
ภายในของอุตสาหกรรมยาสบูบ่งชีว้่าการท่ีอุตสาหกรรมยาสูบสมัครใจใช้เกณฑ์สําหรับ
การตลาดระดบันานาชาติเป็นเพียง ‘การสร้างภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมยาสบู’ ทัง้นีก้าร
ดําเนินการเชิงรุกในการจดัตัง้เกณฑ์การตลาดยาสบูในระดบันานาชาติของอุตสาหกรรม
ยาสบูอาจเป็นการตอบโต้และป้องกันแนวทางท่ีองค์การอนามยัโลกกําลงัดําเนินการเพ่ือ
ลดการบริโภคยาสบูในระดบันานาชาต ิ

แม้วา่จะมีความพยายามโดยอตุสาหกรรมยาสบูท่ีจะให้ดเูหมือนมีการประชมุเพ่ือ
การอภิปรายอย่างโปร่งใสและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายรวมทัง้มีการจ้างผู้ ดําเนินการ
อภิปรายท่ีมีช่ือเสียงในสังคม แต่ก็ได้รับการประท้วงและการไม่ยอมเข้าร่วมโดยกลุ่ม
รณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ี เช่น Action on Smoking or Health: ASH ในมมุมองของ
ผู้บริหารอุตสาหกรรมยาสบูเช่น บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโกการประท้วงด้วยการไม่
เข้าร่วมในการประชมุอภิปราย เป็นการบ่อนทําลายความน่าเช่ือถือของความพยายามโดย
อตุสาหกรรมยาสบูเม่ือบริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก ไม่ยอมรับความผิดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
ตลอด 40 ปีท่ีผ่านมาจึงต้องย้อนไปดพูฤติกรรมของอตุสาหกรรมยาสบูในอดีต ความจริง
เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโก คือ BAT – 
Australia ได้ทําลายเอกสารภายในของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้อง ด้วยเจตนาท่ีจะ
ไม่ให้มีการพิจารณาคดีความอยา่งยตุิธรรมตอ่โจทก์ ซึง่ในท่ีสดุศาลฎีกาของรัฐ Victoria ใน
ประเทศออสเตรเลียตัดสินลงโทษให้อุตสาหกรรมยาสูบจ่ายค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน
378,000 เหรียญสหรัฐแก่โจทก์ อตุสาหกรรมยาสบูทําลายเอกสารภายในจากคําแนะนํา
ของทนายความผู้ เตือนถึง ‘อนัตรายของเอกสารภายในท่ีจะเป็นปัญหาสําหรับคดีความใน
อนาคต’ (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโกอ้างว่าการรายงานความรับผิดชอบทางสงัคมร่าง
มาจาก Global Reporting Initiative (GRI) ซึง่พฒันาโดยกลุม่นกัธุรกิจ รัฐบาล และกลุม่
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องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร (non-profit groups) แต่เน่ืองจาก GRI เป็นเพียงแนวทาง 
(guidelines) สําหรับความสมคัรใจซึง่องค์กรธุรกิจสามารถเลือกท่ีจะทําหรือไม่ทําก็ได้ตาม
ความสมคัรใจ ถ้าหาก บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโกเลือกเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบั ‘สขุภาพและ
ความปลอดภยัของผู้บริโภค’ คงต้องแจ้งวา่ผู้บริโภคยาสบูของบริษัทประมาณ 1 ล้านคนจะ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรในแต่ละปีตลอดระยะเวลา 30 ปีข้างหน้านีจ้ากการประมาณการ
ขององค์การอนามัยโลก (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2553) ในรายงานทางสงัคมของ BAT-
Malaysia ไม่มีการยอมรับว่านิโคตินเป็นสารเสพติด เพียงแต่บอกว่าเป็นสารธรรมชาติใน
ใบยาสบู เม่ือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในมาเลยเชียเสนอแนะว่า อตุสาหกรรม
ยาสูบควรจะยุติการทําการตลาดในท่ีสุด (เช่น การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 
คําตอบท่ีได้รับคือ ‘คําแนะนําดงักลา่วอยู่นอกเหนือเป้าประสงค์ของการทําการตลาดอย่าง
รับผิดชอบของเรา’ 

โดยสรุปคือ รายงานทางสังคมเป็นเพียงการสร้างภาพ หรือการหลอกลวงให้
หลงเช่ือว่าพฤติกรรมองค์กรของอตุสาหกรรมยาสบูได้เปล่ียนแปลงไป แตใ่นความเป็นจริง
ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของอตุสาหกรรมยาสบูเป็นสินค้าแห่ง
ความตาย อุตสาหกรรมยาสูบไม่สามารถจะทํากิจกรรมเพื่อสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการ
บริจาคเงิน (corporate philanthropy) ความร่วมมือจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (stakeholder 
collaboration) การรายงานการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและการกํากับตนเอง (CSR 
reporting and self-regulation) อุตสาหกรรมยาสบูไม่มีความน่าเช่ือถือในสายตาของ
สังคมเพราะพฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบในอดีตท่ีผ่านมา และผลิตภัณฑ์ท่ีทําให้
ผู้บริโภคเสียชีวิตก่อนวยัอันควร นอกจากนี ้รายงานขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ.1979 
ได้ประมาณการณ์ไว้ว่ายาสบูทําให้เกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจ 13.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปีทั่วโลก ซึ่งตรงกันข้ามกับข้ออ้างของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีอ้างว่าสร้างรายได้ให้แก่
สังคมด้วยการสร้างงานและเสียภาษีให้รัฐ ถึงแม้การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมจะเป็นสิ่งท่ี
องค์กรธุรกิจต่างๆ มุ่งท่ีจะทําเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม แต่อุตสาหกรรมยาสบูไม่สามารถจะ
ทํากิจกรรมดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากสังคมได้ ด้วยข้อจํากัดและกรณีศึกษา
ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้(นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์  2553) 

1. การบริจาคเงิน (corporate philanthropy) เงินบริจาคจากอตุสาหกรรมยาสบู
ถกูมองว่าเป็น ‘เงินสกปรก’ ผู้ รับเงินจากอุตสาหกรรมยาสบูจะถกูกดดนัโดยสงัคม เม่ือ 
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บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลยัแห่ง น๊อตติง้แฮม เพ่ือก่อตัง้
ศูนย์วิจัยองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เม่ือ บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก ให้ทนุสนบัสนนุการศกึษาแก่นกัศกึษา
ของ London School of Hygiene and Tropical Medicine ก็ได้รับแรงกดดนัจากสงัคม
เช่นกันเม่ือ บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโก ให้ทนุสนบัสนนุมหาวิทยาลยัแห่ง Pecz ท่ี
ประเทศฮงัการี ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ ก็ได้รับกระแสกดดนั
จากภาคสขุภาพเช่นกนั 

เม่ือมหาวิทยาลยั Western Michigan มอบรางวลันายจ้างแห่งปีแก่บริษัท ฟิลิป 
มอร์ริส ยู เอส เอ ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากกระแสสงัคม นิตยสาร Ethical 
Corporation ยกเลิกการสนับสนุนจากบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ในการจัดประชุมสมัมนา
จริยธรรมองค์กรธุรกิจท่ีฮ่องกงในเดือนตลุาคม ค.ศ. 2004 เพราะผู้ เข้าร่วมประชมุประท้วง
ด้วยการถอนตวั  

2. ความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder collaboration) ผู้ มีส่วน
ร่วมกบัอตุสาหกรรมยาสบูมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเสียช่ือเสียงมากกว่าท่ีจะได้รับความน่าเช่ือถือ 
โดยเฉพาะในแวดวงของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทัง้นีเ้พราะสงัคมมองว่ามี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน (conflicts of interest) ด้วยเหตนีุอ้งค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือทางด้าน
สขุภาพ เช่น องค์การอนามยัโลก จงึไม่ร่วมมือกบัอตุสาหกรรมยาสบู 

3. รายงานกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR Reporting) โดยอตุสาหกรรมยาสบู ไม่ได้
สร้างความน่าเช่ือถือเพิ่มขึน้แก่องค์กร แตเ่ป็นการสร้างภาพเท่านัน้ตราบใดท่ียงัไม่มีความ
โปร่งใสในองค์กร สาเหตท่ีุอตุสาหกรรมยาสบูไม่สามารถท่ีจะแสดงความโปร่งใสได้ก็เพราะ
ผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

4. การควบคมุกํากบัตนเอง (Self-regulation) ผู้ อํานวยการใหญ่องค์การอนามยั
โลก Gro Harlem Brundlandt กลา่วว่ายงัไม่เห็นหลกัฐานใดๆ ท่ีบ่งชีว้่าอตุสาหกรรมยาสบู
มีความสามารถในการควบคมุกํากบัตนเองเม่ือบริทิช อเมริกนั โทแบคโก ฟิลิป มอร์ริส และ 
แจแปน โทแบคโก ประกาศอาสาควบคมุการทําการตลาด นกัวิเคราะห์ทางการเงินไม่ได้
หวงัว่ายอดขายจะลดลง การประกาศควบคมุกํากับตนเองเป็นเพียงการสร้างภาพลกัษณ์
ของอตุสาหกรรมยาสบูเทา่นัน้ 
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พฤติกรรมองค์กรของอุตสาหกรรมยาสบูท่ีผ่านมาไม่ได้สร้างความน่าเช่ือถือใดๆ 
เพราะมีวาระซ่อนเร้นทางธุรกิจเสมอ ด้วยเหตนีุร้ายงานการวิเคราะห์ขององค์การอนามัย
โลกบ่งชีว้่า การทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมและอุตสาหกรรมยาสบูเป็นสิ่งท่ีขัดแย้งกันเอกสาร
ขององค์การอนามยัโลกรายงานวา่ ในสถานการณ์ปัจจบุนั ผู้บริโภค พนกังาน และผู้จดัการ
ตา่งก็คาดหวงัว่าบริษัทตา่งๆ โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ จะมีบทบาทท่ีมากกว่า
บทบาททั่วๆ ไปในการผลิตและจัดจําหน่ายเพ่ือแสวงหาผลกําไรจากการดําเนินกิจการ
ธุรกิจ ในมุมมองของสาธารณะ ลําพังแต่เพียงการสร้างงานและการเสียภาษีไม่เป็นการ
เพียงพอสําหรับองค์กรเอกชนในการท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่สงัคม ถึงแม้อตุสาหกรรมยาสบู
จะพยายามทําให้องค์กรธุรกิจของตนเป็นท่ียอมรับด้วยการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ
สังคม แต่ความจริงคือ อุตสาหกรรมยาสูบพยายามท่ีจะป้องกันไม่ให้มีการดําเนินการ
นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพในการควบคมุยาสบู (Bialous S,  2007) 

คํานําของรายงานทางสงัคมประจําปี 2001 / 2002 ของบริษัท บริทิช อเมริกนัโท
แบคโก (BAT’s Social Report 2001 / 2002) กลา่วว่า “มีความมุ่งมัน่อย่างแน่วแน่ท่ีจะซมึ
ซับหลักการของการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ทุกบริษัทในเครือของกลุ่ม” 
รายงานยังนําเสนอต่อไปว่า “โครงสร้างทางหลักธรรมาภิบาลของการเป็นองค์กรท่ี
รับผิดชอบต่อสงัคมได้ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาปัญหาในส่วนท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ 
รวมถึงการสนบัสนนุกฎ ระเบียบ นโยบาย การควบคมุยาสบูท่ีมีเหตผุลและลดผลกระทบ
ของการบริโภคยาสบูตอ่สาธารณสขุ” 

รายงานดงักล่าวและโครงการต่างๆ ของอตุสาหกรรมยาสบู ซึ่งจะอทิุศสิ่งท่ีดีงาม
ให้แก่สังคมทําให้เกิดคําถามว่า “อุตสาหกรรมยาสูบจะทําอย่างไรในการผสมผสาน
จุดประสงค์ใหญ่ในการทํากําไรให้มากท่ีสุดจากการผลิตและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
แห่งความตาย กับเป้าประสงค์ของการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่บนพืน้ฐาน
ของจริยธรรม” อุตสาหกรรมยาสูบจะอ้างถึงการส่งเสริมความโปร่งใสในการทําธุรกิจได้
อย่างไรเม่ือสงัคมซักถาม และหลักฐานต่างๆ จากการฟ้องร้องในศาลทั่วโลกบ่งชีว้่า 
พฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสบูและกลยุทธ์ต่างๆ ในการทําธุรกิจ พยายามท่ีจะปิดบัง
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์แห่งความตาย ขัดขวางนโยบายท่ีจะปกป้องสาธารณสุข และ
ทําลายหลกัฐานตา่งๆ ท่ีบง่ชีถ้ึงความจริง 
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เน่ืองจากผลติภณัฑ์ของอตุสาหกรรมยาสบูเป็นสนิค้าแห่งความตาย อตุสาหกรรม
ยาสบูไม่สามารถจะทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคความร่วมมือจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การรายงานการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและการกํากับตนเอง (self-
regulation) อุตสาหกรรมยาสบูไม่มีความน่าเช่ือถือในสายตาของสงัคมเพราะพฤติกรรม
ของอตุสาหกรรมยาสบูในอดีตท่ีผ่านมา และผลิตภณัฑ์ท่ีทําให้ผู้บริโภคเสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร นอกจากนี ้รายงานขององค์การอนามยัโลกปี ค.ศ. 1979 ได้ประมาณการไว้ว่ายาสบู
ทําให้เกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจ 13.6 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปีทัว่โลก ซึง่ตรงกนัข้ามกบั
ข้ออ้างของอุตสาหกรรมยาสบูท่ีอ้างว่าสร้างรายได้ให้แก่สงัคมด้วยการสร้างงานและเสีย
ภาษีให้รัฐ (Palazzo G& Richter U,  2005) 
 
3. กจิกรรมและการดาํเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม 

 อตุสาหกรรมยาสบูพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ในการเป็นองค์กรธุรกิจท่ี
มีความรับผิดชอบโดยการบริจาคเงินให้แก่นักศึกษา การวิจยั ศิลปะ วฒันธรรม และการ
ส่งเสริมโครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหร่ีอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ มี
ประสบการณ์ยาวนานในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคมด้วยการ “ฟอกตัวด้วยการ
บริจาค” โดยการดําเนินการเป็นองค์กรเพ่ือสงัคม 

การบริจาคเงินเพ่ือสาธารณประโยชน์อุตสาหกรรมยาสูบใช้วิธีการบริจาคเงิน
(Philanthropy)เพ่ือจุดประสงค์ในการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้ สนับสนุน
โครงการดีๆ เพ่ือสังคม บริษัทยาสูบบางแห่งจัดตัง้มูลนิธิของตนเองโดยเฉพาะสําหรับ
กิจกรรมเช่นนีใ้นปี ค.ศ. 2006 บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ได้บริจาคเงินให้แก่องค์กรต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้(นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 
องค์กร เมือง จํานวนเงิน (US$) 
พิพิธภณัฑ์ศลิปะอเมริกนั วิทนีย์(Whitney 
Museum of American Art) 

นิวยอร์ค 557,000 

ศนูย์ศิลปะการแสดง เคนเนดี(้Kennedy Center 
for the Performing Arts) 

วอชิงตนั ดี ซี 378,000 

ศนูย์ศิลปะการแสดง ลินคอล์น(Lincoln Center 
for the Performing Arts) 

นิวยอร์ค 272,000 
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องค์กร เมือง จํานวนเงิน (US$) 
พิพิธภณัฑ์ศลิปะ เมโทรโพลแิทน(Metropolitan 
Museum of Art) 

นิวยอร์ค 50,000 

โรงละครอเมริกนับลัเลต์(American Ballet 
Theatre) 

นิวยอร์ค 47,000 

พิพิธภณัฑ์ศลิปะ คอร์คอราน 
(The Corcoran Gallery of Art) 

วอชิงตนั ดี ซี 35,000 

สมาคมโอเปร่า เมโทรโพลิแทน(Metropolitan 
Opera Association, Inc) 

นิวยอร์ค 19,235 
 

พิพิธภณัฑ์ กกุเก้นไฮม์(Guggenheim Museum) นิวยอร์ค 10,000 
ท่ีมา นิทศัน์ ศิริโชตรัิตน์  (2553) การประมวลองค์ความรู้และกรณ๊ศกึษาจากทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศเก่ียวกบัการดําเนินการในลกัษณะองค์การเพ่ือสงัคมโดยอตุสาหกรรม
ยาสบู รายงานวิจยั: สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ หน้า 54  

 
นอกจากนี ้อตุสาหกรรมยาสบู พยายามท่ีจะหลีกเล่ียง กฎ ระเบียบ ของประเทศ

ตา่งๆ ในการควบคมุการบริโภคยาสบู ด้วยการเบ่ียงเบนไปจากการพิจารณาโครงสร้างและ
เปล่ียนแปลงความหมายของจริยธรรม ผู้ ชีนํ้าทางด้านสาธารณสขุสงัเกตถึงความขดัแย้ง
ทางหลกัการพืน้ฐานระหว่างการอ้างของอุตสาหกรรมยาสูบ และพฤติกรรมการส่งเสริม
ผลติภณัฑ์แหง่ความตายมาโดยตลอด 

ในปี ค.ศ. 2006 บริษัท ฟิลปิ มอร์ริส ได้บริจาคเงินให้แก่ประเทศตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
ประเทศ จํานวนเงิน (ดอล

ลา่ร์สหรัฐ) 
ประเทศ จํานวนเงิน (US$) 

1.   โคลมัเบีย 54,572 14. ลธัเวีย 7,143 
2.   คอสตาริก้า 5,000 15. ลธิวัเนีย 27,587 
3.   สาธารณรัฐ เชค 209,030 16. มาเซโดเนีย 16,640 
4.   เอควาดอร์ 3,500 17. เนเธอร์แลนด์ 18,788 
5.   เอสโทเนีย 5,800 18. ปานํามา 1,000 
6.   เยอรมนั 14,500 19. โปรตเุกส 150,800 
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ประเทศ จํานวนเงิน (ดอล
ลา่ร์สหรัฐ) 

ประเทศ จํานวนเงิน (US$) 

7.   กรีซ 27,800 20. เซอร์เบีย 480,610 
8.  ฮ่องกง 85,000 21. สิง่ค์โปร์ 30,675 
9.  อินโดนีเซีย 5,377 22. เกาหลีใต้ 30,800 
10. อิสราเอล 36,600 23. สเปน 23,004 
11. อิตาลี 510,550 24. สวิสเซอร์แลนด์ 49,908 
12. ญ่ีปุ่ น 223,704 25. ตรุกี 75,000 
13. คาซกัสถาน 10,000 26. ยเูครน 4,950 
  ยอดรวม 2,108,338 
ท่ีมา อ้างแล้ว นิทศัน์ ศิริโชตรัิตน์  (2553) หน้า 54  
 

การปฏเิสธเงนิสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบของสถาบันการศึกษา  
จากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบ ทําให้ข้อเท็จจริงปรากฏเก่ียวกับ

อิทธิพลของผู้ ให้ทนุและเจตนาของการให้ทนุ เป็นผลให้ในปัจจุบนัวารสารทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ชัน้นํา ออกกฎและนโยบายท่ีเข้มงวดเก่ียวกบัการมี ‘ผลประโยชน์ทบัซ้อน’ 
(conflict of interest) ซึง่ทําให้มหาวิทยาลยัหลายแห่งนํานโยบายท่ีเข้มงวดดงักลา่วมาใช้ 
และห้ามการรับทนุจากอตุสาหกรรมยาสบู เพราะมองว่าการให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัจาก
อตุสาหกรรมยาสบูเป็นเพียง ‘การตลาด’ รูปแบบหนึ่ง (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ 2553) บทความ
วิจารณ์โดย Steve Heilig (บรรณาธิการวารสาร Cambridge Quarterly of Healthcare 
Ethics) เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ค.ศ.2008 รายงานว่า บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ได้สนบัสนนุ
งบประมาณการวิจัยเก่ียวกับการเสพติดนิโคตินจํานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐแก่
มหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนียท่ี ลอสแองเจลิส (UCLA) เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มวัยรุ่นและลิงจากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 
คณะแพทย์ศาสตร์ 15 แหง่ รวมทัง้มหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลยั จอห์นส ฮอบกินส์ 
มหาวิทยาลยัแห่งรัฐแครอไลน่าเหนือ มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ ได้ปฏิเสธเงินสนบัสนนุ
การวิจัยจากอุตสาหกรรมยาสูบ  Paula Murray รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแห่งเท็กซสั กลา่วกบัผู้ ส่ือข่าวหนงัสือพิมพ์ The New York Times ว่า “ถึงแม้
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จะเป็นเงิน เราก็ไม่จําเป็นต้องรับ” พาดพิงถึงการตดัสินใจของคณะบริหารธุรกิจท่ีไม่รับเงิน
จากบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ซึ่งเคยบริจาคเงินเป็นจํานวนมากกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐ
ให้แก่คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลยัต่างๆ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมามหาวิทยาลยั
แห่งเท็กซัสเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมองว่าเงิน
บริจาคของอตุสาหกรรมยาสบูเป็น “เงินสกปรก” และได้ปฏิเสธการรับเงินจากอตุสาหกรรม
ยาสบูด้วยเหตผุลทางจริยธรรม คณุธรรม และศีลธรรม อุตสาหกรรมยาสบูได้บริจาคเงิน
ให้แก่การวิจัยและพฒันาของมหาวิทยาลยัแห่งเท็กซสั ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา 
และพยายามท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนมากขึน้ โดยมีโครงการจ้างงานนักศึกษาจาก
คณะฯให้ทํางานกบับริษัท ฟิลิป มอร์ริส แต่ระยะหลงับริษัทยาสบูมีความต้องการเข้ามามี
สว่นร่วมกบันกัศกึษามากขึน้ในกิจกรรมตา่งๆ (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 (Tobacco giants funding MA universities’ 
research, 2008) มีข่าวเผยแพร่ว่าการท่ีอุตสาหกรรมยาสบูให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัทาง
การแพทย์สร้างความไม่สบายใจอย่างย่ิง บทความจากหนังสือพิมพ์ Boston Globe 
รายงานว่า บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ยู เอส เอ ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์แก่มหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 4 แหง่ในรัฐแมสซาชเูซทส์ ในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่าน
มา เช่น มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแมสซาชเูซทส์ มหาวิทยาลยับอสตนั 
และมหาวิทยาลยัแห่งแมสซาชูเซทส์ มหาวิทยาลยับอสตนัได้รับเงินจํานวนมากกว่า 3.5 
ล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1995 สําหรับการวิจัยทาง
การแพทย์ เช่น การรักษามะเร็งด้วยยีน (cancer gene therapy) ความสมัพนัธ์ระหว่าง
โรคหวัใจและนิโคติน ผลกระทบของควนับุหร่ีต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี ้
หนงัสือพิมพ์ นิวยอร์ค ไทมส์ ฉบบัวนัท่ี 26 มีนาคม 2551 รายงานว่า มหาวิทยาลยั คอร์
แนล ได้รับเงินทนุวิจยัจํานวน 3.6 ล้านเหรียญ จาก Vector Group ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ
บริษัทยาสบู Liggett 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ได้ให้งบประมาณหนึ่งพนัล้านเหรียญ
สหรัฐสําหรับโครงการป้องกนัเยาวชนไม่ให้เร่ิมสบูบหุร่ี ระหว่างปี ค.ศ. 1999 และ 2006 
บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ย ูเอส เอ ได้มอบเงินจํานวนมากกว่า 176 ล้านเหรียญ ให้แก่โรงเรียน
ตา่งๆ และหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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Preston Robert Tisch อดีตประธานกรรมการบริษัท Loews ซึ่งผลิตบหุร่ีตรา
สินค้าต่างๆ รวมทัง้ Newport ได้บริจาคเงินจํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่
มหาวิทยาลยั Duke ในปี ค.ศ. 2006 สําหรับงานวิจัยด้านมะเร็ง อธิการบดีของ
มหาวิทยาลยั Duke คือ Victor Dzau ได้แถลงข่าวถึงเงินวิจยัดงักล่าวว่า “ความใจกว้าง
ของครอบครัว Preston Robert Tisch ทําให้มหาวิทยาลยั Duke สามารถทํางานวิจยั
เก่ียวกบัมะเร็งสมองและเป็นผู้ นําด้านนี ้เน่ืองจากเงินจํานวนดงักลา่วจะสามารถนํานกัวิจยั
ชัน้นําให้มาร่วมทีมกบัมหาวิทยาลยั Duke ได้”  ในปี ค.ศ. 2005 มหาวิทยาลยั Duke ได้รับ
เงินจํานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัท ฟิลิป มอร์ริส เพ่ือพฒันาศนูย์การวิจยัครบ
วงจร ซึ่งจะทําวิจัยในการช่วยให้คนเลิกสบูบุหร่ี แต่ประเด็นนีทํ้าให้เกิดคําถามและความ
กงัวลวา่ อตุสาหกรรมยาสบูจะเข้ามาบิดเบือนผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเลิกสบูบหุร่ี “การท่ี
อุตสาหกรรมยาสูบให้ทุนวิจัยทางด้านมะเร็งเป็นความขัดแย้งทางด้านจริยธรรม 
(paradoxical and unethical)” Grace Normann ซึง่เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้าน
ชีววิทยากลา่ว (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

นายแพทย์ Michael J. Thun หวัหน้านกัวิจยัระบาดวิทยาของสมาคมโรคมะเร็ง
แห่งอเมริกา (American Cancer Society) กลา่วตอ่ผู้ ส่ือข่าวหนงัสือพิมพ์ The New York 
Times วา่ข้อโต้แย้งในการปฏิเสธเงินทนุสนบัสนนุการวิจยัจากอตุสาหกรรมยาสบูเน่ืองจาก
อุตสาหกรรมนีมี้ประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีท่ีผ่านมาในการแทรกแซง
ผลการวิจยัด้านการแพทย์ แต่ R. Sanders Williams คณบดีของคณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั Duke กล่าวว่านกัวิจยัของมหาวิทยาลยัมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบหรือแทรกแซงจากบริษัท ฟิลิป 
มอร์ริส (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

มหาวิทยาลยั สแตนฟอร์ด มีการอภิปรายประเด็นนี ้แต่ได้รับการประท้วงจาก
นกัวิจยัหลายคนท่ีเกรงว่าถ้าหากปราศจากเงินทนุสนบัสนนุวิจยัจากอตุสาหกรรมยาสบูจะ
ไม่สามารถดําเนินการวิจยัต่อได้ ในขณะท่ี มลูนิธิ American Legacy Foundation ซึง่มี
วตัถปุระสงค์ขององค์กรในการช่วยให้ผู้สบูบหุร่ีเลิกสบู จดัหาทนุให้แก่มหาวิทยาลยัต่างๆ 
ทําวิจยัโดยไม่ต้องพึ่งเงินจากอุตสาหกรรมยาสบู มูลนิธิแห่งนีจ้ัดหาทนุวิจยัมากกว่า 300 
ทนุ มีมลูคา่มากกวา่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐในการสนบัสนนุงานวิจยัการป้องกนัการบริโภค
ยาสบูและงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตลอดหลายปีท่ีผา่นมา (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์  2553)  
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4. การเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหร่ี 
บริษัทยาสบูบางแห่งเป็นผู้อปุถมัภ์และออกแบบโครงการป้องกนัเยาวชนจากการ

สบูบหุร่ี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีโครงการเหล่านีต้ัง้แต่ทศวรรษ 1980 ในปี ค.ศ. 2001 
บริษัท ฟิลปิ มอร์ริสเข้าไปมีสว่นกบัโครงการเหลา่นีถ้ึง 130 โครงการในกว่า 70 ประเทศ แต่
การวิจยับ่งชีว้่า โครงการป้องกนัเยาวชนจากการสบูบหุร่ีท่ีอปุถมัภ์โดยอตุสาหกรรมยาสบู 
ไม่มีประสทิธิผลในการลดอตัราการสบูบหุร่ีโดยเยาวชน และอาจสง่เสริมเยาวชนให้สบูบหุร่ี
ด้วย บริษัทยาสบูเกือบทกุแห่งลงทนุในการประชาสมัพนัธ์เพ่ือท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
สาธารณะคือโครงการป้องกนัเยาวชนจากการสบูบหุร่ี ซึง่ไม่มีประสิทธิผล ถึงแม้โครงการนี ้
จะดเูหมือนพยายามไม่ให้เยาวชนสบูบุหร่ี แต่ผลกลบัเป็นตรงกันข้าม เม่ือเน้นว่าการสูบ
บุหร่ีเป็นเร่ืองของผู้ ใหญ่ โครงการนีจ้ึงดเูหมือนจะเพิ่มความอยากสบูบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน 
มาตรการท่ีเสนอให้ตรวจบตัรประจําตวัเพ่ือดอูายมุกัจะไม่มีประสิทธิผล เน่ืองจากเยาวชน
มกัจะหลีกเล่ียงการตรวจสอบได้เสมอ ในความเป็นจริงมาตรการตา่งๆท่ีอตุสาหกรรมยาสบู
นําเสนอเพ่ือเป็นทางออกสําหรับปัญหาท่ีตนได้สร้างขึน้นัน้กลบัเป็นสิ่งท่ีเบ่ียงเบนความ
สนใจไปจากมาตรการท่ีพิสจูน์แล้ววา่มีประสิทธิผล ซึง่รวมถึงการขึน้ราคาและการเพิ่มภาษี
ท่ีกลุ่มเยาวชนมีความอ่อนไหวเป็นอย่างมาก มาตรการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิผลดังกล่าว
อตุสาหกรรมยาสบูกลบัคดัค้านและตอ่ต้านอยา่งหนกั (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 
 
5. การให้ความรู้ 
 อตุสาหกรรมยาสบูต่างพยายามท่ีจะเน้นกิจกรรมการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อ
สงัคมไปในการให้ความรู้ในรูปแบบของการให้ทนุการศกึษาและการวิจยั หรือการให้ทนุใน
การจดัตัง้คณะในสถาบนัการศกึษา ในปลายปี ค.ศ. 2000 มหาวิทยาลยัแห่งน๊อตติง้แฮม
ประกาศถึงการจดัตัง้ ‘ศนูย์ความรับผิดชอบเพ่ือสงัคมนานาชาติ (International Center for 
Corporate Social Responsibility)’ เป็นแห่งแรกในสหราชอาณาจกัร ด้วยงบประมาณ
จาก บริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบคโค จํานวน 3.8 ล้านปอนด์ นอกจากนี ้รายงาน
การศกึษาซึง่ตีพิมพ์ในวารสาร การแพทย์บริทิช (British Medical Journal) ให้รายละเอียด
เก่ียวกับทุนการวิจัยและเงินบริจาคจากอุตสาหกรรมยาสบู รวมทัง้การแต่งตัง้ผู้ แทนจาก
บริษัทยาสูบให้มีตําแหน่งในมหาวิทยาลัย จากจํานวนมหาวิทยาลัย 90 แห่ง และ
คณะแพทย์ศาสตร์ 16 แห่ง 39% ได้รับเงินบริจาคจากอตุสาหกรรมยาสบูและ คณะแพทย์



340 
 

ศาสตร์ 4 ใน 16 แห่งได้รับทนุวิจยั จากอตุสาหกรรมยาสบู ในระหว่างปี ค.ศ. 1996-2001 
ผู้แทนจากอตุสาหกรรมยาสบูได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยัตา่งๆ 26 ตําแหน่ง รวมทัง้
ตําแหน่ง ประธาน อธิการ และผู้ อํานวยการ ตลอดจนตําแหน่งในโรงพยาบาลต่างๆท่ีสอน
นกัศกึษาแพทย์ การได้รับการแต่งตัง้จากมหาวิทยาลยัต่างๆเป็นช่องทางการแทรกซึมของ
อตุสาหกรรมยาสบูเข้าไปในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง นบัเป็นการ ‘ปิดปาก’ และการทําให้เกิด 
‘ความเมินเฉย’ ในการตอ่ต้านอตุสาหกรรมยาสบู (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

กิจกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบในการเป็นองค์กรธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อ
สงัคมเป็นการสร้างความชอบธรรมและปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ของอตุสาหกรรมยาสบู 
ซึ่งมีความพยายามทุกวิถีทางในการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของสังคม ด้วยการใช้กลยุทธ์
กิจกรรมการเป็นองค์กรธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นเคร่ืองมือในการปกป้องตนเองเวลา
ถกูโจมตี และใช้ตอบโต้เพ่ือเปล่ียนมมุมองของสาธารณะ เช่น บริษัทยาสบูแห่งหนึ่งใช้กล
ยทุธ์ท่ีเรียกว่า ‘การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสงัคม’ (societal alignment) ไม่เพียงแตจ่ะ
ทําให้สาธารณะเช่ือมั่นว่าอุตสาหกรรมยาสบูได้เปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินการทางธุรกิจ
เท่านัน้ แต่พยายามในเชิงรุกเพ่ือหล่อหลอมความคาดหวงัของสงัคมว่าการเปล่ียนแปลง
แบบไหนท่ีเป็นท่ียอมรับได้ (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2560)  

ข้อค้นพบจากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสบูบ่งชีว้่า อุตสาหกรรมยาสบู
เปล่ียนแปลงท่าทีและการดําเนินการทางธุรกิจก็ต่อเม่ือความคิดเห็นสาธารณะและความ
กดดนัทางการเมืองบงัคบัให้อตุสาหกรรมยาสบูต้องเปล่ียนแปลง ตวัอย่างเช่น บริษัท ฟิลิป 
มอร์ริส พยายามเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์องค์กรในปี ค.ศ. 1999 ครัง้สําคญัด้วยการ
ยอมรับว่าจะไม่โต้แย้งเก่ียวกับอันตรายทางสขุภาพจากการสูบบุหร่ี อุตสาหกรรมยาสูบ
ตระหนกัว่าตนไม่มีความน่าเช่ือถือในทกุด้าน ทัง้กลยทุธ์การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ การเป็น
คดีความ และการกําหนดนโยบาย รวมทัง้มุมมองจากส่ือสารมวลชน (Friedman LC,  
2009) 

อุตสาหกรรมยาสูบไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองค์กรอย่างแท้จริง แต่
พยายามท่ีจะโน้มน้าวส่ือสารมวลชน สาธารณชน และผู้ กําหนดนโยบาย รวมทัง้รัฐบาล 
โดยการใช้กิจกรรมการเป็นองค์กรธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งกลยุทธ์เหล่านีเ้ป็นเพียง
เพ่ือทําให้ท่าทีของกลุ่มท่ีมองอุตสาหกรรมยาสูบในทางลบอ่อนลง ทัง้ๆ ท่ีอุตสาหกรรม
ยาสบูไม่ได้เปล่ียนท่าทีและวิธีการดําเนินการทางธุรกิจเลย เพียงแต่เปล่ียนกลยทุธ์เพ่ือจูง
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ใจฝ่ายตรงข้ามเท่านัน้ผู้ เช่ียวชาญด้านนโยบายควบคุมยาสูบชัน้นํา 2 คนกล่าวหา
อตุสาหกรรมยาสบูข้ามชาตวิา่ทําลายอดุมการณ์ของการเป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSR) 
โดยการเบ่ียงเบนความสนใจออกไปจากผลติภณัฑ์แหง่ความตายและพฤติกรรมการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเคลือบแคลงและน่าสงสยั Collin และ Gilmore นกัวิจยัแห่ง London School of 
Hygiene & Tropical Medicine ได้กลา่วหาอตุสาหกรรมยาสบูในวารสาร Global Social 
Policy ว่าฉวยโอกาสตกัตวงผลประโยชน์จากแนวคิดของการเป็นองค์กรเพ่ือสงัคมในการ
ทําให้เกิดการยอมรับและความชอบธรรมจากกลุ่มผู้ ถือหุ้ น ผู้ กําหนดนโยบาย และ
สาธารณชน (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์  2560) Jeff Collin กลา่วว่า “อตุสาหกรรมยาสบูบ่อน
ทําลายอุดมการณ์ของการเป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม และจะทําให้อุดมการณ์ดังกล่าว
สญูเสียการยอมรับจากสาธารณะ แนวคิดของการเป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสงัคมไม่ควรจะถกู
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพ หรือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ โดยองค์กรท่ี
สง่เสริมความตายและโรคภยัไข้เจ็บแก่ประชากรโลกนบัล้านคน” ทัง้ Collin และ Gilmore 
กล่าวว่าแนวคิดสําคญัของการเป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสงัคมคือ การพฒันาสิ่งแวดล้อมและ
ลดผลกระทบทางสังคม ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด หาก
อุตสาหกรรมยาสูบจะโต้แย้งว่า ‘ตราบใดท่ีอุตสาหกรรมยาสูบผลิตบุหร่ีได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ดงันัน้ การกระทําการใดๆ โดยอตุสาหกรรมยาสบูอย่างมีความรับผิดชอบมากขึน้ 
ก็ควรจะเป็นท่ียอมรับได้ อตุสาหกรรมยาสบูจะเน้นไปท่ีตวัอย่างของการบริจาคเงินและการ
ดําเนินการเพ่ือสงัคมอ่ืนๆ ในการท่ีจะลดกระแสความกดดนัจากมาตรการควบคมุยาสบูท่ีมี
ประสิทธิผล ซึง่หมายถึงมาตรการท่ีส่งเสริมสขุภาพในระดบัโลกและผลกําไรในอนาคตของ
อุตสาหกรรมยาสบูลดลง’ แต่สิ่งท่ีอุตสาหกรรมยาสบูดําเนินการอยู่ในประเทศท่ีกําลงั
พฒันายืนยันว่า กิจกรรมเพ่ือสงัคมโดยอุตสาหกรรมยาสูบเป็นเพียงความพยายามท่ีจะ
รักษาภาพพจน์ของตนเองในสายตาของสาธารณชนและตลาดเงินทุนแต่ไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในการดําเนินการทางธุรกิจของอตุสาหกรรมยาสบู 

ในแต่ละปีโรงงานยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังให้
ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดสรร
งบประมาณจํานวนกว่าร้อยล้านบาทให้กับกิจกรรมเก่ียวกับ “ภารกิจเพ่ือสังคม(Social 
Activities)” ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การบริจาคเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มกัน
หนาว โครงการมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนในชนบท 
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สนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเป็นอาชีพเสริมให้ชาวไร่ยาสูบ 23,000 
ครอบครัว และโครงการร่วมสานฝันดบัไฟใต้ เป็นต้น โรงงานยาสบูได้บริจาคเงินสนบัสนนุ
กิจกรรมขององค์กรต่างๆ ซึ่ง สอดคล้องกับรูปแบบของ CSR ตามแนวคิดของ Phillip 
Kotler และ Nancy Lee  ดงันี ้(นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2553) 

- วิธีการสง่เสริมประเด็นท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา
เงินทุน วัสดุสิ่งของหรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อ
ประเด็นปัญหาทางสังคมนัน้เช่น ประเด็นช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนหรือการประหยัด
พลงังาน “โครงการต้นไม้ของหนู” ซึ่งดําเนินการตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
2551 และมีการปลกูป่าในสปัดาห์วนัต้นไม้แห่งชาติโครงการ “ปลกูป่าชายเลน” ป้อมพระ
จลุจอมเกล้า จํานวน 100  ไร่ และคา่บํารุงรักษาหลงัการปลกูปี  2551 โครงการอนรัุกษ์
พนัธุ์ปลาในท้องถ่ิน “เยาวชนคนรักปลา” เป็นความร่วมมือระหว่างโรงงานยาสบูและคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือสร้างจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ์พันธุ์ปลาใน
ท้องถ่ินไทยโดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุม่เด็กและเยาวชน ระยะเวลาดําเนินการตัง้แต ่มีนาคม 2551 
ถึง กนัยายน2551 

- การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสงัคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านสาธารณสขุด้านความปลอดภยั ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสขุภาวะเช่น โครงการ “ใช้
ถุงผ้า  ลดโลกร้อน”  เ พ่ือลดสภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มมากขึน้ด้วยการใช้ถุงผ้าแทน
ถงุพลาสติก โครงการ “จดัสร้างและติดตัง้จดุพกัสบูบุหร่ี” ภายใต้แนวคิด “Green World 
for Green Smile” หรือรอยยิม้สีเขียวโดยการจดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ี ณ สถานีขนสง่ผู้ โดยสารหมอ
ชิต เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากการสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะตอ่ผู้ ไม่สบูบหุร่ีและสร้างนิสยัใน
การสูบและทิง้ก้นบุหร่ีให้เป็นท่ีเป็นทางซึ่งโรงงานยาสูบระบุว่า นอกจากจะช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลกัษณะแล้วยังเป็นการสนองตอบต่อกฎหมายคุ้มครองสขุภาพ
ของผู้ ไม่สบูบหุร่ี ว่าด้วยสํานึกของความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมโครงการนี ้
ใช้งบประมาณกวา่ 10 ล้านบาท 

- การบริจาคเพ่ือการกศุล (Corporate Philanthropy) ซึง่จดัเป็นรูปแบบดัง้เดิม
และง่ายท่ีสดุคือการบริจาคทัง้เงินสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือเป็นสาธารณกุศลเช่นให้กับมลูนิธิ
โรงเรียนหรือชุมชน หรือการช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหาทางสงัคมโดยตรง ในรูปของการ
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บริจาคเงินหรือวัตถุ เช่น “โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชนเลียบแม่นํา้มูล 
จงัหวดัอุบลราชธานี” โดยมีการมอบเงินสนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท่ีซึ่งได้รับผลจากโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่นํา้มลูของ
เทศบาลอบุลราชธานี นอกจากนี ้ยงัมีการมอบเงินให้กบัมลูนิธิตา่งๆ เช่น มลูนิธิตะวนัฉาย
เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้พิการด้อยโอกาสและครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน มลูนิธิคนพิการไทย
เพ่ือซือ้รถสามล้อโยกให้คนพิการ รวมทัง้การมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ร่วมสานฝัน 
ดบัไฟใต้” ให้บุตรข้าราชการท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพืน้ท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานราชการ และสมาคมกีฬาประเภทต่างๆ อีกเป็นจํานวนมาก อาทิ การสนบัสนุน
สมาคมว่ายนํา้แห่งประเทศไทย ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวนเงิน 
45,000,000 บาท 

ผู้บริหารโรงงานยาสบูยงัได้กล่าวถึงผลของการทํา CSR อย่างต่อเน่ืองว่า การ
กระทําดงักลา่วสง่ผลให้ทศันคตขิองสงัคมท่ีมีตอ่โรงงานเป็นไปในทางท่ีดีขึน้ 

กรณีของอุตสาหกรรมยาสูบต่างประเทศก็เช่นกัน คือมีความพยายามอย่าง
ต่อเน่ืองในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ทางอ้อมด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและการ
นําเสนอโครงการทางสังคมต่างๆ ผู้ อํานวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 
บริษัท ฟิลปิ มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายทําโครงการเพ่ือสงัคม 
6 ด้าน (ทกัษ์ศลิ ฉตัรแก้ว 2546) ดงัตอ่ไปนี ้

1. การพฒันาสงัคม (Social Services) 
2. การตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ (Humanitarian Aids) 
3. การบรรเทาสาธารณภยั (Disaster Relief) 
4. การรณรงค์ต่อต้านการกระทํารุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรี (Domestic 

Violence) 
5. การมีสว่นร่วมในการรักษาสิง่แวดล้อม (Environmental Preservation) 
6. การสง่เสริมด้านศลิปะและวฒันธรรม (Arts and Culture) 
 
 บริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์แนชัน่แนล ได้บริจาคเงินในปี ค.ศ. 2005 ให้แก่ 3 

โครงการคือ สมาคมเพ่ือสง่เสริมสถานะภาพสตรี (Association for the Promotion ofthe 
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Status of Women) มลูนิธิพฒันามนษุย์และเด็ก (Human Development and Children 
Fund) พฒันาประชากรสากล (Population Development International) ในปี ค.ศ. 2006 
บริษัท ฟิลิป มอร์ริสได้บริจาคเงินจํานวน 12,821 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสมาคมชาวไร่ยาสบู 
ผู้บ่มยาสบู และผู้ ค้ายาสบูของจังหวดัเชียงรายและพเยาว์ สําหรับบรรเทาสาธารณะภัย 
บริจาคเงินจํานวน 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน เพ่ือ
โครงการบริการสังคมและมนุษย์ (Human/Social services) และบริจาคเงินจํานวน 
50,795 ดอลล่าร์สหรัฐผ่านสมาคมผู้ปลกูยาสบู ผู้บ่มยาสบู และผู้ ค้ายาสบู เพ่ือโครงการ
การศกึษา การฝึกอบรม และเพ่ือโครงการท่ีเก่ียวกบัการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (นิทศัน์ ศิริ
โชตรัิตน์ 2553) 

จากการสํารวจโดยมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ี (2547) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 
พบว่าอตุสาหกรรมยาสบู ทัง้ในและต่างประเทศ ต่างปรับปรุงรูปแบบในการทําการตลาด 
รวมทัง้การจัดกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลากหลายรูปแบบ หรือท่ีเรียกว่าการส่ือสารทาง
การตลาด โดยมีกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้(มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ี, 2547) 

การโฆษณาสถาบนั (Corporate advertising) เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร
ทางการตลาดท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์แก่องค์กรหรือบริษัท ทําให้สงัคมเกิด
ความรู้สกึท่ีดีตอ่ตวัองค์กร โดยนําเสนอภาพขององค์กรในลกัษณะท่ีมีชีวิต มีความรู้สกึร่วม
เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การแสดงออกถึงปรัชญาขององค์กร โดยใช้
กิจกรรมทางสงัคมเป็นส่ือเพ่ือให้องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของสงัคม ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงทศันคตขิองผู้บริโภคให้รู้สกึดีตอ่องค์กร และนําไปสูก่ารตดัสินใจซือ้สินค้าของ
องค์กรในอนาคต มีรูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การให้ทนุอปุถมัภ์กิจกรรม การ
บริจาคเงิน การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม การจดัการแสดงดนตรีและศิลปะ เป็นต้น 

การสนบัสนนุกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ได้แก่ 
- การจัดการประกวดศิลปกรรมยอดเย่ียมแห่งประเทศไทย และการจัดการ

ประกวดศิลปกรรมยอดเย่ียมแห่งอาเซียน โดยบริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จํากัด 
ตัง้แตปี่ 2537 ถึง 2547 

- การจัดการประกวดแผ่นพบัวิธีปฏิบตัิ “เสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยดั” 
โดยของโรงงานยาสบู เดือน ธนัวาคม 2544 
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- การจดัการแสดงดนตรีและศิลปวฒันธรรมซึง่สนบัสนนุร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆเช่น
การจดัแสดงคอนเสร์ิตของโทนี เบนเนตต์ และแมคคอยไทเนอร์ ทรีโอ โดยบริษัท ฟิลิป มอร์
ริส (ไทยแลนด์) จํากดัเม่ือปี พ.ศ.2536   

การบริจาคเงินได้แก่ 
- บริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จํากัด มอบเงินแก่นายกสมาคมพฒันา

ประชากรและชุมชน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํา้ท่วมท่ีจังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์ 
จํานวน 1 ล้านบาท เดือนตลุาคม พ.ศ. 2544 

- โรงงานยาสบูมอบเงินจํานวน 1 ล้านบาท แก่บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) 
เพ่ือสนบัสนนุโครงการมอบหนงัสือดีให้ห้องสมดุ 250 โรงเรียน เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 
2546 

- บริษัท บริติช อเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด มอบเงินแก่ผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือสมทบทุนในโครงการคนรักคลอง เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.
2544 

- บริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จํากัด มอบเงินแก่กรมประชาสมัพนัธ์ 
จํานวน  3 ล้านบาทเพ่ือสนบัสนนุในการผลิตรายการ Be My Guest ซึง่เป็นรายการสอน
ภาษาอังกฤษในช่วงการจัดประชุม  เอเปก  ท่ี ไทยเป็นเจ้าภาพ  ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2546 

- การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยอุตสาหกรรมยาสูบได้จัดทําโครงการเพ่ือ
สังคมในลักษณะต่างๆ และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่าน
ส่ือมวลชนแขนงตา่งๆ เช่น 

- โครงการ Youth Smoking Prevention (YSP)ของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ไทย
แลนด์) จํากดัซึง่มีกิจกรรมตา่งๆ คือ 1. จดัทําแผ่นพบัเพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการดงักลา่ว
2. จดัทําสปอตโทรทศัน์เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ช่องตา่งๆ  3. จดัทําบทความและแฟชัน่
พิเศษในนิตยสาร ลปิส์ ฉบบัเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2545 

- โครงการเพ่ือการสบูบหุร่ีให้เป็นท่ีเป็นทางของโรงงานยาสบู โดยมีการจดัทํา
เป็นส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ ได้แก่ ฐานเศรษฐกิจ และมตชินในปี พ.ศ. 2543 
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- โครงการเสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยัดของโรงงานยาสูบ โดยมีการ
จดัทําส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ และ การจัดทําสติ๊กเกอร์เพ่ือติดบนรถประจําทางของ 
ขสมก. 

- โครงการดบัเคร่ืองยนต์ มองก่อนสบู ของโรงงานยาสบูร่วมกบัสถานีบริการ
นํา้มันของ ปตท. มีการจัดทําสติ๊กเกอร์ติดท่ีป๊ัมนํา้มัน และมีข่าวประชาสมัพันธ์ทาง
หนงัสือพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2544 

บริษัท ฟิลิป มอร์ริส เป็นผู้อปุถมัภ์หลกัในการประกวดภาพวาดอาเซียนตลอด 10 
ปีท่ีผา่นมาซึง่ เหตผุลท่ีแท้จริงเพ่ือ 1) ทําการตลาดผลิตภณัฑ์บหุร่ีของบริษัท และ 2) เข้าถึง
ข้าราชการชัน้สงูของประเทศ 

นายแพทริค รีการ์ท ผู้ จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ได้
ออกมาให้สมัภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า เพราะโฆษณาบุหร่ีในเมืองไทยไม่ได้จึงต้องเปล่ียน
แผนการตลาดมาใช้การอปุถมัภ์งานประกวดภาพวาดแทน (หทยั ชิตานนท์,2550) จาก
เอกสารภายในของอตุสาหกรรมยาสบู ได้บ่งชีว้่า การจดัการประกวดภาพวาดอาเซียนทํา
ให้บริษัท ฟิลิป มอร์ริส สามารถเข้าถึงโดยตรงต่อข้าราชการระดบัอาวโุสของรัฐบาลในแต่
ละประเทศ และทําให้มีความสมัพนัธ์อนัมัน่คงกบัสํานกัเลขาธิการอาเซียนดงันัน้ จะเห็นได้
ว่าจากการสืบค้นข้อมูล และงานวิจัยเอกสารพบว่า การดําเนินการเป็นองค์กรเพ่ือสงัคม
ของอุตสาหกรรมยาสูบ ก็เพ่ือท่ีจะทําการตลาด สร้างภาพลักษณ์องค์กร และโน้มน้าว
ความคดิสาธารณะ (Public opinion) ให้เป็นไปในทางท่ีดีตอ่อตุสาหกรรมยาสบู 

อุตสาหกรรมยาสบูดําเนินการกิจกรรมเพ่ือสงัคมต่างๆ รวมทัง้การบริจาคเงินใน
รูปแบบต่างๆ (philanthropic endeavours) เพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 
อตุสาหกรรมยาสบูไม่เคยสนใจในการพฒันาสงัคมอย่างจริงใจ แตดํ่าเนินกิจกรรมการเป็น
องค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมเพราะเป็นกลยทุธ์หนึ่งในการเพิ่มผลกําไรจากการขายสินค้า
แห่งความตาย (Southeast Asia Tobacco Control Alliance: SEATCA, 2008) เงิน
จํานวนหลายล้านดอลล่าร์สหรัฐท่ีอุตสาหกรรมยาสบูข้ามชาติใช้เพ่ือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สงัคมเป็นสว่นหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์เพ่ือ ‘ซือ้’ ความน่าเช่ือถือ และการสนบัสนนุจาก
ภาคส่วนการเมือง ซึ่งอุตสาหกรรมยาสูบสูญเสียไปจากการท่ีสาธารณชนทราบถึง
พฤติกรรมท่ีแท้จริงของอตุสาหกรรมยาสบูจากเอกสารภายใน (internal documents) ท่ีถกู
ศาลสหรัฐสัง่ให้เปิดเผยจากการท่ีอตุสาหกรรมยาสบูถกูฟ้องร้อง การอวดอ้างเก่ียวกบัการ
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เป็นองค์กรธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมโดยอตุสาหกรรมยาสบู ไม่สามารถปิดบงัข้อเท็จจริง
ว่า ผู้สบูบหุร่ีจํานวน 4.9 ล้านคนกําลงัเสียชีวิตในแต่ละปี และเม่ือพิจารณาว่า บริษัท บริ
ทิช อเมริกัน โทแบคโก ครองตลาดยาสบูทัว่โลก 15.4% ในขณะท่ีบริษัท ฟิลิบ มอร์ริส 
ครองตลาดโลก 16.4% จึงทําให้อุตสาหกรรมยาสบูทัง้สองต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต
ของผู้สบูบหุร่ี 754,600 คน และ 803,600 คน ตอ่ปี ตามลําดบั (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์  2553) 

เม่ือเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1998 โลกของอตุสาหกรรมยาสบูต้องตกตะลงึจาก
คําพิพากษาของศาลในรัฐ มินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งของคําพิพากษาท่ี
อตุสาหกรรมยาสบูต้องปฏิบตัิคือจะต้องเผยแพร่เอกสารภายในขององค์กรนบัล้านๆ หน้า
ให้แก่สาธารณชนได้ทราบข้อเท็จจริง การตดัสนิของศาลในครัง้นีเ้ป็นภยัคกุคามอย่างยิ่งตอ่
คดีความอ่ืนๆ ท่ีกําลงัตามมาในรัฐตา่งๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Chapman S, 2004) 
ดงันัน้อตุสาหกรรมยาสบูจึงยินยอมทําความตกลงประวตัิศาสตร์กบัอยัการของรัฐในเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1998 ท่ีเรียกว่า Master Settlement Agreement (MSA) ซึง่ประเด็น
สําคญัของความตกลงคือ อุตสาหกรรมยาสูบจะต้องจ่ายเงินจํานวนกว่า 2 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐให้แก่รัฐต่างๆ และเอกสารทุกชิน้ท่ี ‘ค้นพบ / เปิดเผย’ ในคดีต่างๆ จนถึงปี 
ค.ศ. 2010 จะต้องถกูนํามาเผยแพร่บนเว็บไซด์ เอกสารจํานวน 40 ล้านชิน้ท่ีเป็นเอกสาร
ลบัเฉพาะภายในอุตสาหกรรมยาสูบ ทัง้บันทึกข้อความ โทรสาร รายงาน และ จดหมาย
ตา่งๆ ถกูนํามาเผยแพร่สําหรับผู้ ท่ีสนใจ (ดไูด้ทางเว็บ http://legacy.library.ucsf.edu/) 

เม่ือความลบัตา่งๆ ภายในองค์กรถกูเปิดเผยดงักลา่ว อตุสาหกรรมยาสบูข้ามชาติ
จึงเปล่ียนกลยุทธ์ใหม่ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการเป็นองค์กรท่ีมีจริยธรรม คือ
ยอมรับว่าการสบูบหุร่ีมีภยัต่อสขุภาพ แต่ใช้คําพดูท่ีระมดัระวงั เช่น บริษัท บริทิช อเมริกนั 
โทแบคโก เขียนใน ‘รายงานทางสงัคม’ (Social Report) ประจําปี ค.ศ. 2003/4 ว่า ‘บทบาท
หลกัของเราคือการยอมรับต่อสาธารณะเก่ียวกับอนัตรายทางสขุภาพจากการสบูบุหร่ี ใน
ขณะเดียวกนัส่ือสารเก่ียวกบัองค์กรอย่างชดัเจน’ แปลความคือ ‘เรายอมรับข้อเท็จจริงของ
ผู้ เช่ียวชาญทางสขุภาพเก่ียวกับอันตรายของการสบูบุหร่ี แต่เราจะแสดงความชัดเจนให้
รัฐบาลได้รับทราบในมมุมองของเราเก่ียวกบัการถกูบงัคบัให้พิมพ์ภาพคําเตือนบนหีบห่อ / 
ซอง ของยาสูบเก่ียวกับอันตรายทางสุขภาพของยาสูบ’ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2553) 
กรณีศกึษาตวัอยา่งของ บริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก ในประเทศออสเตรเลียเม่ือปี ค.ศ. 
2004 หลังจากท่ีบริษัทประกาศว่าจะอุทิศตนในการให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอันตรายจาก
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ยาสบู แต่ได้ทําการล้อบบีรั้ฐบาลออสเตรเลียอย่างหนกัในการให้ยกเลิกแผนการพิมพ์ภาพ
คําเตือนบนซองบหุร่ี รวมทัง้ให้ทนุสนบัสนนุร้านค้าปลีกในการอทุธรณ์ประเด็นดงักลา่ว 

ตวัอย่างเช่นนีแ้สดงให้เห็นว่า อตุสาหกรรมยาสบูไม่ใช่ผู้กระทําผิดท่ีกลบัใจใหม่ท่ี
สารภาพความผิดต่อสาธารณชน อุตสาหกรรมยาสูบไม่เคยขอโทษต่อสาธารณะท่ีได้
หลอกลวงมาโดยตลอด ถึงแม้ถกูพิพากษาโดยศาลสถิตยตุิธรรม  แตอ่ตุสาหกรรมยาสบูไม่
เคยยอมรับว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมาได้โกหกหลอกลวง และไม่เคยแสดงท่าทีท่ีจะชดใช้
คา่เสียหายให้แก่ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีและเป็นโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ อตุสาหกรรมยาสบูไม่ลดละในการ
ท่ีจะยอมรับว่าได้ลอ่ลวงและดงึดดูเยาวชนด้วยกลยทุธ์ต่างๆ ให้มาสบูบหุร่ีด้วยเหตผุลทาง
เศรษฐกิจระยะยาวขององค์กร สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของอุตสาหกรรมยาสบูใน
การไม่อยากให้เยาวชนมาสบูบุหร่ีคือ องค์กรปฏิเสธท่ีจะคืนผลกําไรมหาศาลท่ีได้รับจาก
การขายยาสบูให้แก่เยาวชนท่ีมีอายต่ํุากวา่เกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดวา่ซือ้บหุร่ีได้ 

เอกสารภายในเหล่านีบ้่งบอกถึงพฤติกรรมท่ีปราศจากศีลธรรมและคุณธรรม 
(unscrupulous conduct) เช่น การลอ่ลวงเยาวชนให้เร่ิมสบูบหุร่ี การเพิ่มสารเคมีเพ่ือให้ผู้
สบูเสพติดยาสบูได้เร็วขึน้ และการปฏิเสธเก่ียวกับอันตรายของยาสูบต่อสขุภาพ แต่เม่ือ
อตุสาหกรรมยาสบูต้องเผชิญกบัการควบคมุท่ีเข้มงวดมากขึน้ของกฎ ระเบียบ จากรัฐบาล
ประเทศตา่งๆ รวมทัง้การถกูจํากดัการทําการตลาด จงึต้องปกป้องตนเองจากกฎหมายและ
ต้องการความเห็นใจจากสาธารณะ ดงันัน้ อตุสาหกรรมยาสบูจึงใช้การดําเนินการกิจกรรม
เพ่ือสังคมต่างๆ เพ่ือต่อสู้  หรือเรียกร้องความเห็นใจจากการถูกควบคุมโดยกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มภาษี กฎหมายควบคมุมลพิษภายในอาคาร และ
ข้อจํากดัในการทําการตลาด (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์  2553) 

สําหรับประเทศไทย ตวัอย่างของเคร่ืองมือทําความดีท่ีช่วยให้แบรนด์องค์กรเป็นท่ี
รู้จกั ได้รับการยอมรับจากสงัคม และเพิ่มความผกูพนั ระหว่างผู้บริโภคกบัแบรนด์องค์กร
มากย่ิงขึน้ ซึ่งผู้ นําองค์กรเป็นตัวจักรสําคัญในการสร้างแบรนด์ องค์กรเพ่ือสังคม จาก
รายงานประจําปี 2554-ปัจจุบัน  โรงงานยาสูบได้ใช้เคร่ืองมือแสดงกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ตวัอย่าง การใช้มาตรฐาน ISO 26000 โดยการนํามาตรฐาน ISO 
26000 มาผสมผสานเข้ากับการสร้างแบรนด์องค์กรตามแนวทาง “ดาวแห่งกลยุทธ์” 
(Strategic Stars) ซึ่งเร่ิมต้นท่ีการนํามาตรฐาน ISO 26000 กําหนดไว้ในวิสยัทศัน์ของ
องค์กร โดยส่ือสารและประสานงานกับคนภายในองค์กร รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้
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รับรู้ถึงเหตุและผลในการทําและเข้าใจถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร กระตุ้นให้พนกังานทกุระดบัมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนมาตรฐาน ISO 26000 ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเน่ือง นําไปสู่การสร้างจิตสํานึกแห่งความ
รับผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรผ่านมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่ง
โครงการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมในการสร้างภาพลกัษณ์ มีแผนเสนอว่าควรทํา
เก่ียวกับเกษตรกรรม เช่น โครงการ Green Earth สนบัสนนุการปลกูป่า โครงการ Think 
Green สนบัสนนุให้ใช้วสัด ุRecycle เพ่ือลดปริมาณขยะ ลดสภาวะเรือนกระจก ลดมลพิษ 
หรือ โครงการ Sin Bin/Smoking Area การจดัพืน้ท่ีและกนัอาณาเขตของผู้สบูบหุร่ีให้เป็นท่ี
เป็นทางในจดุสาธารณะและสถานบนัเทิงตา่ง ๆ 

จากรายงานประจําปีต่อเน่ืองหลายปีของโรงงานยาสูบได้นําเสนอถึงการแสดง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยจดัทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมสามารถจําแนกได้ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวฒันธรรม ด้านสงัคม ด้านการศกึษา ด้านการกีฬา และ 
ด้านความมัน่คง  

1. ด้านสิ่งแวดล้อม การดําเนินการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้าง
จิตสํานกึในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ลดการใช้พลงังาน และพงึธรรมชาติใกล้ตวั องค์กรต้อง
ควบคุมคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม และ ควบคุมความสมัพันธ์ ระหว่างกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยมลพิษในอากาศ 
พืน้ดิน หรือนํา้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขบําบัด อีกทัง้ทําให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรดีขึน้ โรงงานยาสบูมีโครงการตอ่เน่ืองท่ีปฏิบตัติอ่กนัมาหลายปี ได้แก่  

ก. โครงการปฏิบตัิงานด้านเกษตรกรรมท่ีดี เน้นการผลิต ใบยาสบูท่ีมีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง เพิ่มความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้ ผลิตและ 
ผู้บริโภค ใช้ปุ๋ ยและสารเคมีทางการเกษตรได้ถูกต้องตามข้อกําหนด ลดมลภาวะจาก
ขัน้ตอนการผลิต ใบยา มีการจัดการดินและนํา้อย่างเหมาะสม จัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ปลกุพืชหมนุเวียน  

ข. โครงการก่อสร้างโรงบ่มใบยาด้วยไอร้อน (ใบยาเวอร์ยิเนีย) แบบประหยดั
พลงังาน ซึ่งสามารถลดต้นทนุการบ่มใบยา โดยใช้เชือ้เพลิงน้อยกว่าเดิม เกิดการเผาไหม้
สมบรูณ์ ลดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อม ลดการตดัไม้ทําลายป่า และการสนบัสนนุการก่อสร้าง
ให้ชาวไร่ยาสบู 
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ค. โครงการโรงงานยาสบูดแูลโลกสญัจร ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั กิจกรรม 
ได้แก่  

- กิจกรรมล้อมรัว้ (โรงเรียน ล้อมรักษ์) ปลกูต้นไม้หายาก สมนุไพร ต้นไม้ใน 
วรรณคดี ต้นไม้มงคล ต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ยืนต้นท่ีให้ร่มเงา จํานวน 6,383 ต้น และให้
โรงเรียน รายงานผลการดแูลบํารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลกูทกุ 7 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี  

- กิจกรรมการจดัตัง้ธนาคารจกัรยาน มอบจกัรยานให้แก่โรงเรียน แห่งละ 25 
คนั เป็นการปลกูฝังให้เด็กรู้จกัลดใช้พลงังาน ช่วยลดมลภาวะท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็น
การออกกําลงักาย  

- กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้หวัข้อ “ต้นไม้ในฝัน”  
 
2. ด้านวฒันธรรม เน่ืองจากวฒันธรรม เป็นวีถีการดํารงชีวิตท่ีดีงาม ได้รับการสืบ

ทอดจากอดีตสู่ปัจจบุนั เป็นผลผลิตของมนษุย์ท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ทัง้ด้านวตัถ ุ
แนวคดิจิตใจ วฒันธรรมคงอยูไ่ด้ อาทิ เช่น  

ก. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ 
การศกึษา และเผยแพร่งานศลิปะและวฒันธรรมของบคุคล คณะบคุคล และหน่วยงาน  ทัง้
ภาคราชการ และเอกชน  

ข. ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมท่ีสร้างความร่วมมือขององค์กร และสถาบนั
ด้านศลิปวฒันธรรม  

ค. สง่เสริมกิจกรรมการจดัการแสดง การจดันิทรรศการทางศิลปะและกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ 

ง. ช่วยเหลือผู้ มีผลงานทางด้านวฒันธรรม และศิลปินในด้านสวสัดิการและ
ความเป็นอยู่ สนับสนุนให้มีการจัดซือ้ผลงานทางศิลปะท่ีเป็นผลงานของศิลปินไทยและ
เป็น สมบตัขิองชาต ิ 

จ. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปะและวฒันธรรม และการสืบทอดงาน
ศลิปะทัง้ ในระบบ และนอกระบบโรงเรียน 

ฉ. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีเก่ียวกับงานศิลปะและ 
วฒันธรรม โรงงานยาสบูมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านวฒันธรรม ซึ่งมีโครงการสนับสนุน
ตอ่เน่ือง คือ โครงการทศันศิลป์เฉลิมพระเกียรติ “แทงหยวกช่างศิลป์ บนถ่ินไทย” ติดตอ่กนั
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มา 3 ปี ของ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตแห่งหนึ่ง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ในจงัหวดัต่าง ๆ การจดัซือ้ก่ิงพนัธุ์ทเุรียนพืน้บ้านนนทบุรี เพ่ือฟืน้ฟูทเุรียนพืน้บ้านให้เป็น
มรดกของชาติ สนบัสนนุมลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินปูถมัภ์ โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน เป็นต้น 

3. ด้านสงัคม  เน่ืองจากสงัคมไทยในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก และ
สถาบนัทางสงัคมก็ทําหน้าท่ีไม่ครบสมบรูณ์ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีทําให้เกิดปัญหา
สงัคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาโรค เอดส์ ปัญหาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ ปัญหาการศกึษา ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเสื่อม โทรม
ทางด้านจิตใจและศีลธรรม ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหากลุ่มผู้ ด้อยโอกาส และปัญหา
ทจุริต คอรัปชัน่ ปัญหาสงัคมในปัจจบุนัมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มจํานวนมากขึน้ ซบัซ้อนขึน้ และ
รุนแรงขึน้ ดงันัน้ การดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสงัคม จึงเป็นการ เข้าใจ
ปัญหาสงัคม และใช้เงินทนุสนบัสนนุแก้ไขปัญหา กิจกรรมท่ีโรงงานยาสบูสนบัสนนุอยู่เป็น
ประจํา คือ การจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออก ให้บริการประชาชน การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา  

4. ด้านการศึกษา การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด 
คณุธรรมของเด็กและ เยาวชน ให้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคณุภาพ นอกจากนี ้การศกึษายงัเป็น
กญุแจสําคญัท่ีจะนําไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทํางาน และการ
พึ่งพาตนเองได้ในท่ีสดุ ดงันัน้ หากจะ มุ่งหวงัให้การพฒันาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ราบร่ืน ก็มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องกระจาย โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนอยา่งทัว่ถึง แตปั่ญหาความยากจนยงัเป็นอปุสรรคท่ีทําให้เด็กและเยาวชนไทยสว่น
หนึง่ขาดโอกาสทางการศกึษา ต้องออกจากโรงเรียน กลางคนัหรือไม่ได้ศกึษาตอ่ในระดบัท่ี
สูงขึน้ ดังนัน้ การดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาจึงเป็นการ
สนบัสนนุให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศกึษา เพ่ือให้เป็นคนท่ีมีคณุภาพ พึ่งพาตนเองได้ 
อาทิ เช่น  

ก. การส่งเสริมและสนบัสนนุด้านการศึกษาแก่เยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําไม่ว่า จะเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ชาวไร่ และ
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  
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ข. สนบัสนนุด้านการกีฬา การกีฬามีสว่นช่วยสร้างสรรค์คณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบั
คนในสงัคม ทัง้สง่เสริมให้มีสขุภาพดี และให้เยาวชนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ทัง้ยงัช่วย
ขดัเกลาให้คนในสงัคมเป็นคนดี โรงงานยาสบู จึงให้การสนบัสนนุงบประมาณและอปุกรณ์
ทางด้านกีฬาให้กบัสมาคมกีฬาสําคญั ๆ ของประเทศ เช่น สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตัง้และสนับสนุนสโมสรฟุตบอลพนักงาน ยาสูบ สนับสนุน
โครงการมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ วนัแม่แห่งชาติเป็นประจําทกุปี รวมถึงการ ฝึกสอน
ในระดบัเยาวชนเพ่ือพฒันาและปลกูจิตสํานึกให้เยาวชนสนใจและรักกีฬา  

5. ด้านความมั่นคงในประเทศ  เน่ืองจากภัยคกุคามความมั่นคงของชาติในมิติ
ใหม่อาจเกิดจากการก่อความไม่สงบของกลุ่มบคุคลท่ีมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่ง
กนั ความไม่พอใจตอ่รัฐบาลในการบริหารประเทศ ปัญหาด้านสงัคม ความขดัแย้งของกลุม่
ชนในชาติท่ีต่างเชือ้ชาติต่างศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี การจลาจล การก่อ
วินาศกรรม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และมีผลโดยรวมตอ่ความเปราะบาง
ต่อจิตวิทยาของประชาชนในด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ การสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความมัน่คงประจําจดุตรวจ เช่น กล่องไฟหยดุตรวจ กรวยยาง เส่ือสะท้อน
แสง กระบอกไฟฉาย ให้กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจใน จังหวัดต่างๆ รวมถึงการจัด
คอนเสร์ิตเพ่ือนํารายได้มอบให้กองบงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดั สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 

นอกจากนีย้งัได้กําหนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในแผน 
วิสาหกิจ และแผนปฏิบตัิการประจําปีงบประมาณ ตามหวัข้อยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มภารกิจ เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ สร้าง
ภาพลกัษณ์ให้เป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสนบัสนนุกิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม และดําเนินงานตามหลกั CSR/ISO 26000 โดยจดัทําโครงการทางการตลาดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนบัสนุนโครงการต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ CSR 
26000 เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึง 
พิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ยุทธศาสตร์ระดบัองค์กร คํานึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มภารกิจ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการควบคุมการใช้สารเคมี เพ่ือส่งเสริมการผลิตใบยาปลอดสารตกค้างและรักษา
สิง่แวดล้อม โดยคดัเลือกชาวไร่ท่ีมีพืน้ท่ีปลกูท่ีเหมาะสม และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
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ให้คําแนะนําการเพาะปลกูยาสบูแบบผสมผสาน (Integrated Crop Management) 
ติดตามแนะนํา ส่งเสริมการผลิตทุกขัน้ตอน ควบคุมการใช้ปุ๋ ยและสารปราบศตัรูพืชของ
ชาวไร่ให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ เพ่ือให้ได้ใบยาท่ีมีคณุภาพดีและปลอดสารตกค้าง ผลิต
ยาสบูให้ได้มาตรฐานตามแนวทางของ CORESTA (Cooperation Centre for Scientific 
Research Reactive to Tobacco) ซึ่งเป็นองค์กร ท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือในงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับยาสูบในระดับนานาชาติ ซึ่ง 
CORESTA มุ่งเน้นผลิตใบยา Clean Tobacco โดยจดัฝึกอบรมให้แก่ชาวไร่ และจดัตัง้
ศนูย์เผยแพร่การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: I PM ) 
เป็นการพิจารณาวิธีควบคมุศตัรูพืชทัง้หมดท่ีมีอยู่อย่างรอบคอบ รวมทัง้ลดความเสี่ยงท่ี
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่มนษุย์ และ สิ่งแวดล้อมให้มีน้อยท่ีสดุ เน้นในเร่ืองของการปลกูพืชท่ี
แข็งแรงโดยการรบกวนระบบนิเวศเกษตรให้น้อยท่ีสดุ และสนบัสนนุกลไกการควบคมุโดย
ศตัรูธรรมชาติ รวมถึงการตรวจเลือดเกษตรกรหาสารพิษตกค้าง และการให้รางวลัชาวไร่
ดีเด่น โครงการลดปริมาณทาร์ในควนับหุร่ี เพ่ือควบคมุคณุภาพบหุร่ีให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
กําหนด  

กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2560 นี  ้แม้ว่าโรงงานยาสูบได้จัด
กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างสม่ําเสมอ แต่การทํา CSR ของบริษัท
บหุร่ีมีเป้าหมายหลกั เพ่ือต้องการยบัยัง้มาตรการควบคมุยาสบู และคงไว้ซึง่คา่นิยมการสบู
บุหร่ี  ดังนัน้ จึงมีการยกร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ โดยเนือ้หาส่วนหนึ่งห้าม 
บริษัทบหุร่ีทํากิจกรรม CSR ในผลิตภณัฑ์ยาสบูทกุชนิด และห้ามประชาสมัพนัธ์การทํา 
CSR ในทกุส่ือ รวมถึงในโรงภาพยนตร์ด้วย  
 
6. ความเทจ็เก่ียวกับการเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 การประชมุกรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู (Conference of the Parties: 
COP) ท่ีเมือง Durban ประเทศ แอฟริกาใต้ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2008 ได้เตือนให้
เกิดความตระหนกัวา่อตุสาหกรรมยาสบูข้ามชาตไิม่ได้มีความใจกว้าง หรือความจริงใจใดๆ 
ตอ่สงัคม การบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกศุล การสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสงัคม 
หรือโครงการรณรงค์ต่างๆ โดยอุตสาหกรรมยาสบู โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดเพ่ือสร้างภาพและมีจุดประสงค์เพ่ือหาพรรคพวกและดึงดดูใจสาธารณชนทัว่ๆ 
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ไป นอกจากนีย้ังเป็นส่วนหนึ่งของการไล่ล่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เพ่ือให้เป็นเหย่ือของยาสูบ 
(Hastings G and Liberman J,  2009) 

 
การสร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณชน 
อุตสาหกรรมยาสูบมีความพยายามสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าเคารพ น่าเช่ือถือต่อ

สาธารณชน (Manipulating public opinion to gain the appearance of respectability) 
ด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนแผนงาน โครงการเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชน หรือการให้เงิน
บริจาคในกิจกรรมทางสงัคม เช่น การช่วยเหลือด้านภยัพิบตัิ, การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติบริษัทบหุร่ีมกัจะทําให้ประชาชนทัว่ไปลืมภาพลกัษณ์ของผู้ผลิตสินค้า
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือทางสงัคมแทน (เนาวรัตน์ เจริญ
ค้า และ คณะ 2558) 

การสนบัสนนุกลุม่องค์กรบงัหน้า (Fabricating support through front groups) 
อุตสาหกรรมยาสบูมักจะต้องการพนัธมิตรหรือองค์กรอ่ืนท่ีให้การสนับสนุนตนเอง จึงได้
สร้างกลุ่มองค์กรบังหน้า (front groups) ขึน้มา ด้วยการสนับสนุนกลุ่มรากหญ้า 
(grassroots) กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูยาสบู กลุม่นกัสิทธิมนษุยชนท่ีมกัอ้างถึงสิทธิเสรีภาพท่ี
ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือกฎหมายควบคมุการสบูบหุร่ี 

การโจมตีผลการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ (Discrediting proven science) การ
สร้างข้อสงสยัเก่ียวกับหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นอันตรายจากยาสบูหรือควัน
บุหร่ีมือสอง ถือเป็นเทคนิคท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมักจะนํามาใช้อยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะทําให้
เหตผุลในการเสนอหรือแก้ไขกฎหมายควบคมุยาสบูอ่อนลงแทน (เนาวรัตน์ เจริญค้าและ
คณะ 2558) 

การข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องรัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ (Intimidating 
governments with litigation or the threat of litigation) สิ่งท่ีอตุสาหกรรมยาสบูมกัจะ
ดําเนินการก็คือ การข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีฟ้องร้องรัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ
ท่ีรับผิดชอบการควบคมุยาสบู ในบางกรณีจะกล่าวอ้างถึงความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศในชัน้ศาลในประเทศ เพ่ือท่ีจะยกระดบัให้เป็นคดีความระหว่างประเทศตวัอย่าง
วิธีการท่ีอุตสาหกรรมยาสูบใช้แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ รวมถึงการขัดขวางหรือ
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ลดทอนประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมาย มีดงันีแ้ทน (Foong Kin, et al, 2009; 
เนาวรัตน์ เจริญค้า และคณะ 2558) 

- การแทรกแซงการให้สตัยาบนัหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตาม FCTC 
- การร้องขอท่ีจะมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการหรือคณะทํางานควบคมุยาสบู

ระดบัชาตหิรือท้องถ่ิน 
กลุม่องค์กรบงัหน้า เช่น กลุม่ Center for Consumer Freedom (CCF) เป็นกลุม่

ท่ีอ้างว่าจัดตัง้ขึน้เพ่ือรักษาสิทธิผู้บริโภคในการเลือกบริโภค ด่ืมแอลกอฮอล์ และสบูบุหร่ี 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว CCFเป็นกลุ่มองค์กรบงัหน้าท่ีได้รับการสนบัสนุนจากบริษัทบุหร่ี 
อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และกลุม่ร้านอาหาร 

- การสง่เสริมเร่ืองการควบคมุกนัเองของธุรกิจยาสบู โดยไม่ต้องมีกฎหมาย 
- การเสนอร่างกฎหมายท่ีเอือ้ตอ่ประโยชน์ของอตุสาหกรรมยาสบู 
- การย่ืนจดหมาย เอกสาร ความเห็นต่อผู้ กําหนดนโยบายโดยตรง เพ่ือคดัค้าน

มาตรการท่ีเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรมยาสูบ หรือเสนอแนวทางอ่ืนท่ีเป็นผลดีต่อ
อตุสาหกรรมยาสบู 

- การดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีบิดเบือน หรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดแก่
สาธารณชนเก่ียวกบัมาตรการควบคมุยาสบูผา่นส่ือสารมวลชน โฆษณา โปสเตอร์ 

- การข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องรัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบนัการศกึษา 

- การท้าทายการบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐ โดยพยายามทําให้กฎหมายนัน้ไม่มีผล
ใช้บงัคบัตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 

- การเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและนักการเมือง เพ่ือให้มีจุดยืนท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมยาสบู 

- การว่าจ้างอดีตเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือว่าจ้างให้มีตําแหน่งในธุรกิจยาสูบเช่น 
กรรมการบริหาร ผู้ประสานงาน 

-  การกล่าวอ้างประเด็นทางการค้าหรือเศรษฐกิจว่ามีความสําคญักว่าประเด็น
สขุภาพ 
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-  การใช้บคุคลอ่ืนท่ีเป็นกลุม่องค์กรบงัหน้า เช่น กลุ่มชาวไร่ยาสบู ผู้ ค้ารายย่อย 
นักวิชาการกลุ่มเยาวชน ฯลฯ เพ่ือท่ีจะคัดค้านนโยบายควบคุมยาสูบหรือการริเร่ิมด้าน
สาธารณสขุ 

-  การให้เงินทนุสนบัสนนุแก่รัฐบาล เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการ
ควบคมุยาสบู เช่น การเสริมสร้างสขุภาพ การป้องกนัโรค การบรรเทาภยัพิบตั ิ

-  การสง่เสริมหรือให้เงินทนุโครงการป้องกนัการสบูบหุร่ีของกลุม่เยาวชนซึง่เป็น
การลบล้างภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของบริษัทบหุร่ี 

-  การจดักิจกรรม CSR เช่น การให้ทนุการศกึษา การสนบัสนนุศิลปะ การแข่งขนั
กีฬา การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม การวิจยัตา่ง ๆ 

-  การจดักิจกรรมทศันศกึษาแก่สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าท่ีในรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐรวมถึงกลุม่ผู้ ส่ือขา่ว 

การเป็นสว่นหนึง่ของความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ การเป็น “องค์กรท่ีรับผิดชอบ
ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR)” ได้กลายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัและ
จําเป็นในการวางแผนธุรกิจสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ ทกุองค์กร องค์การบางแห่งตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบและเน้นกิจกรรมการเป็นองค์การท่ีรับผิดชอบต่อสังคมไปในด้านท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของตนเองโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น องค์การข้ามชาติท่ีเก่ียวกับด้าน
อาหารและเคร่ืองด่ืม แสดงความรับผิดชอบโดยเฉพาะทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการบริโภคของผู้บริโภค เป็นต้น 

ถึงแม้อตุสาหกรรมยาสบูจะพยายามทําให้องค์กรธุรกิจของตนเป็นท่ียอมรับด้วย
การทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม แต่ความจริงคือ อุตสาหกรรมยาสบูพยายามท่ีจะ
ป้องกนัไม่ให้มีการดําเนินการนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพในการควบคมุยาสบู 

 ผู้ อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญในปี 
ค.ศ. 1999 เพ่ือศกึษาเอกสารภายในของอตุสาหกรรมยาสบู และพบว่า อตุสาหกรรมยาสบู
พยายามท่ีจะบอ่นทําลายนโยบายการควบคมุยาสบูทัว่โลก รวมทัง้การพฒันาวิจยัเก่ียวกบั
ยาสบู คณะกรรมการชุดนีพ้บเอกสารท่ีบ่งชีว้่าอุตสาหกรรมยาสบูมองว่าองค์การอนามัย
โลกคือศตัรูท่ีสําคญั และวางแผนกลยทุธ์ในการควบคมุ ทําให้การควบคมุยาสบูไร้ผล และ
ปรับเปล่ียนแนวทางการควบคมุยาสบู 
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 กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็นสิ่งท่ีใช้เป็น
มาตรฐานในการควบคุมยาสูบท่ีมีประสิทธิผล ดังนัน้ ข้ออ้างและกิจกรรมต่างๆของ
อตุสาหกรรมยาสบูในการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นเพียงแค ่‘ม่านควนั’ ท่ีปกปิด
ความเป็นจริงและพฤตกิรรมท่ีแท้จริงของอตุสาหกรรมยาสบู 

 ดังนัน้ อุตสาหกรรมยาสูบและการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งท่ี
ขดัแย้งกนัอยา่งสิน้เชิง 

องค์การอนามัยโลกได้วิเคราะห์ว่าการท่ีอุตสาหกรรมยาสบูดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม เช่นการอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (World 
Health Organization 1996) 

1. เป็นการส่งเสริมบริษัทบุหร่ีโดยใช้บุคคลผู้ เป็นแบบอย่าง คือทําให้เกิดความ
เก่ียวพันทางบวกระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับการสูบบุหร่ี ผู้ บริโภคโดยเฉพาะอย่างย่ิง
เยาวชนจะถูกแนะนําให้เช่ือมโยงการสูบบุหร่ีกับศิลปินและผู้ประสบความสําเร็จด้าน
วฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง 

2. เป็นการสง่เสริมบริษัทบหุร่ีโดยกิจกรรมทางการตลาด คือการใช้นวตักรรมเพ่ือ
ส่งเสริมส่ือทางการตลาด เช่น การแสดงสัญลักษณ์บุหร่ีตัง้ท่ีห้องโถงแสดงงานศิลปะ 
วฒันธรรม การแถลงขา่วการจดังานทางส่ือมวลชนโดยใช้ช่ือบริษัทบหุร่ีเป็นผู้อปุถมัภ์ 

3. เป็นการส่งเสริมบริษัทบุหร่ีโดยการมีบุญคณุ บริษัทบุหร่ีใช้การอุปถัมภ์เป็น
โอกาสในการแสวงหาการสนับสนุนจากองค์กรและบุคคลสําคัญในวงการศิลปะ ใน
กิจกรรมเหล่านีบ้ริษัทบุหร่ีจะให้ผู้ มีอํานาจตัดสินใจ หรือผู้ มีช่ือเสียงในวงการศิลปะได้
ประโยชน์ในกรณีต่างๆ เช่นเป็นกรรมการตัดสินให้ได้รับค่าตอบแทนหรือให้ได้รับการ
สนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ผู้ มีช่ือเสียงหรือมีอํานาจในการ
ตดัสนิใจของวงการศลิปะนี ้ทดแทนบญุคณุบริษัทบหุร่ีโดยการสนบัสนนุ หรือเป็นปากเสียง
แทนให้แก่บริษัทบหุร่ีในกรณีท่ีถกูกดดนั หรือถกูกระทบจากกฎหมาย หรือเสียงคดัค้านจาก
การรณรงค์ตา่งๆ  

อนุสญัญาในมาตรา 5.3 กําหนดให้จํากัดการติดต่อของเจ้าหน้าท่ีรัฐกับผู้ แทน
บริษัทบุหร่ีให้เหลือเท่าท่ีจําเป็น ห้ามเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีจัดโดยบริษัท
บุหร่ี ห้ามรับบริจาค หรือบริการใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี  ้มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 
เมษายน 2555 ยงัให้หน่วยงานราชการปฏิบตัิตามแนวทางของกรอบอนสุญัญาดงักล่าว 



 

เพ่ือป้องก
ธุรกิจยา
ประชาสั
ประชาสมั
ส่ือมวลช
CSR เป็
ผู้ นํา ผู้ กํา
สร้างควา
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กนัการแทรกแ
สูบทํากิจกรร
ัมพันธ์ และก
มพนัธ์ความรับ
นต่างๆ เป็นต้
นกลยทุธ์ลดท
าหนดนโยบาย
ามแข็งแกร่งให้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แซงนโยบายกา
รมภายใต้นโย
กระทรวงเทค
บผิดชอบต่อสั
ต้น ซึ่งตรงนีค้ว
ทอนกระแสรณ
ยตา่งๆ และกา
ตวัผลติภณัฑ์ 
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ารควบคมุยาสู
ยบาย CSR 
โนโลยีและก
งัคมของภาคธ
วรมีการดําเนิน
ณรงค์ไม่สบูบหุ ี
รสร้างช่ือเสียง
 ดงันัน้ รัฐต้อง

 
 
 
 
 
 
 
 

สบูของรัฐ โดย
และให้ก

ารส่ือสารปรับ
ธุรกิจยาสบูทา
นการอย่างจริง
ร่ี และเป็นการ
งให้บริษัทเป็นท
งเอาจริงกบัเร่ือ

ยให้กระทรวงก
กระทรวงวัฒน
บปรุงกฎหมา
างภาพยนตร์ โ
งจงัด้วย เม่ือบ
รผกูมิตรกบัเย
ท่ีรู้จกัของตลา
องนี ้ 

 

การคลงั ห้าม
นธรรม กรม
าย ห้ามการ
โทรทศัน์และ
บริษัทบุหร่ีใช้ 
าวชน ชมุชน 
าด จดัเป็นวิธี
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บทที่ 12 
 

การแทรกแซงและการป้องกันการแทรกแซง 
นโยบายการควบคุมยาสูบ 

 
โดย นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 

 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. เคร่ืองมือการแทรกแซงทางการเมืองในภมิูภาคตา่ง ๆ 
2. การแทรกแซงนโยบายการควบคมุยาสบู 
3. การป้องกนัการแทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบูจากธุรกิจยาสบู 

 
 
 

1. กลยุทธ์และเคร่ืองมือการแทรกแซงทางการเมืองในภมูิภาคต่าง ๆ 
1.1 กลยุทธ์หรือแนวทางการเข้าไปแทรกแซงของบริษัทบุหร่ี 
กลยทุธ์หรือแนวทางการเข้าไปแทรกแซงของบริษัทบหุร่ีกลุม่นีคื้อ การเข้าไปมีสว่น

ร่วมในกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะและนโยบายการเมือง โดยยกข้ออ้างถึงเร่ือง
สิทธิในความเป็นพลเมืองอาทิ เช่น กลุ่มบริษัท อัลเทรีย มักจะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ 
โดยมีเป้าหมายในการชีนํ้านโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานตา่งๆ ด้วยวิธีการตา่งๆ เช่น 

- การเฝ้าระวังติดตามและวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ของรัฐ 
และให้ความเห็นตอ่ผู้บริหารบริษัท เพ่ือประโยชน์สงูสดุทางธุรกิจ รวมถึงผู้ ถือหุ้น ผู้บริโภค 
และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

- การทํางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างกัน 
และแสดงความเห็นในประเด็นท่ีจะกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 
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- การสร้างภาคีเครือข่ายกับสมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ และองค์กรด้าน
นโยบายสาธารณะ (public policy organizations) ในประเด็นท่ีสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของ
บริษัท โดยมุ่งหวงัท่ีจะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะหรือนโยบายการเมือง
ร่วมกนั 

- การเปิดโอกาสและรับฟังข้อมลูของผู้ ถือหุ้น เพ่ือทําความเข้าใจมมุมอง
หรือความเห็นของบคุคลกลุม่นีต้อ่ธุรกิจของบริษัท 

ตัวอย่างล่าสุดของการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับท่ีเป็นปัจจุบัน คือ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมยาสูบได้พยายาม
คดัค้าน   การว่าจ้างส่ือมวลชนบางคนเสนอข่าวในเชิงไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี ้โดย
เทียบเคียงกับกรณีฮิตเลอร์ (ข่าวสด วันเสาร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2558) มีการใช้ว่าจ้าง
สถาบนัการศึกษาทําโพลล์ สํารวจร้านค้าปลีก (โชห่วย) ทัว่ประเทศ 1,011 ร้าน เม่ือเดือน
ตลุาคม 2557 (บางกอกทเูดย์ วนัศกุร์ท่ี 1 – พฤหสับดีท่ี 7 พฤษภาคม 2558) ได้ข้อสรุปว่า 
ร้อยละ 90 เห็นว่า “ไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนและยงัเป็นการซํา้เติมผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอยู่แล้วในปัจจบุนั” ร้อยละ 79 เช่ือมัน่เป็นอย่าง
มากกวา่ร่าง พ.ร.บ. ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู ท่ีมีมาตรการอนัสดุโตง่จะสร้างความเสียหาย
แก่ธุรกิจ ร้อยละ 52 เช่ือว่ากฎหมายท่ีเข้มงวดเกินความจําเป็นจะส่งผลให้การบริโภคยา
เส้นมวนเองเพิ่มสงูขึน้ซึง่ไม่ได้เป็นการช่วยการลดการบริโภคยาสบูลงแตอ่ย่างใด ในขณะท่ี
ร้อยละ 90 เช่ือว่าการใช้ซองบุหร่ีแบบเรียบจะนําไปสู่การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ี
สามารถทําได้ง่ายขึน้และจะมีบุหร่ีปลอมเพิ่มมากขึน้ในตลาด รวมทัง้การลกัลอบนําบุหร่ี
ผิดกฎหมายมาจําหน่ายในประเทศก็จะเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 
....เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2558 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งร่าง
คืนกลบัมาให้กระทรวงสาธารณสขุทบทวนใหม่เป็นครัง้ท่ี 2 โดยเนือ้หาของข่าวระบวุ่า “ร่าง
กฎหมายดงักล่าวยงัไม่ได้รับการแก้ไขตามความเห็นของส่วนราชการ” (มติชน วนัจนัทร์ท่ี 
18 พฤษภาคม 2558) 

ต่อมาในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง
พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. .... มีสาระสําคญัเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหร่ี 
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ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้นําความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะประเด็นท่ีขัดกับ
กฎหมายอ่ืนไปปรับแก้ไขในร่างพระราชบญัญัติดงักลา่วด้วย รวมทัง้กรณีขัน้ตอนการเสนอ
จดัตัง้สํานกังานคณะกรรมการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู ให้กระทรวงสาธารณสขุประสาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 (เร่ือง 
แนวทางปฏิบตัิในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน) แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิิจารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติตอ่ไป 

นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรียงัมีมติให้กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการร่วมเพ่ือกําหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทา
ผลกระทบแก่เกษตรกรผู้ เพาะปลกูใบยาสบู แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งร่าง
พระราชบญัญตัดิงักลา่วให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญัตแิห่งชาตพิิจารณา 

การแทรกแซงการพิจาณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมการค้า
ยาสบูไทยนําโดยผู้ อํานวยการบริหารสมาคมฯ และตวัแทนกลุ่มชาวไร่ยาสบูภาคเหนือ ได้
ขอเข้าร่วมชีแ้จงการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ..... ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 10) ตัง้แต่ท่ีเร่ิมมีการพิจารณาร่างกฎหมายนีใ้นเดือน
มิถนุายน 2558 ซึ่งก็ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุพิจารณาร่างกฎหมาย ทัง้ๆ ท่ีเป็นเร่ือง
ท่ีละเมิดต่อ FCTC มาตรา 5.3อย่างชัดเจนเพราะมีเนือ้หากําหนดห้ามธุรกิจยาสูบ
แทรกแซงนโยบาย กฎหมายหรือมาตรการควบคมุยาสบูของภาครัฐ โดยท่ีผู้แทนกระทรวง
สาธารณสขุท่ีมิได้ทกัท้วงหรือให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการกฤษฎีกาอยา่งถกูต้อง (ไพศาล 
ลิม้สถิตย์ 2558) 

1.2 เครือข่ายธุรกจิบุหร่ีกับองค์กรธุรกจิการค้านานาชาต ิ
บริษัทพีเอ็มฟิลลิปปินส์ (PM Philippines Inc. (PM PH) เร่ิมทําธุรกิจในประเทศ

ฟิลลิปปินส์เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498)เม่ือได้รับใบอนุญาตจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ยาสบูหรือบหุร่ีของโรงงานช่ือ La Suerte Cigar and Cigarette Factor เพ่ือผลิต
บุหร่ีตราสินค้ามาโบโร หลงัจากนัน้อีกราว 40 ปี จึงมีการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท PM 
Philippines Inc. (PM PH) ในปี ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) เพ่ือทําการตลาดและจดัจําหน่าย
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บหุร่ีตราสินค้ามาโบโรและตราสินค้า PM ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) บริษัท PMI ได้
ลงทนุด้วยเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือสร้างโรงงานผลิตบหุร่ีท่ีทนัสมยัและใหญ่ท่ีสดุใน
เอเชียแปซิฟิกในขณะนัน้ในเมือง Tanauan City จงัหวดั Batangas ในปีเดียวกนันัน้เอง มี
การจดัตัง้บริษัทใหม่ช่ือ PM Philippines Manufacturing Inc. (PM PMI) เพ่ือดําเนินธุรกิจ
ยาสบูครบวงจร ต่อมามีการควบรวมบริษัท PM PH เป็นบริษัท PM PMI เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 บริษัท PM PMI ได้ตกลงควบรวมกิจการกับบริษัท Fortune 
Tobacco Corp. ซึง่มีเจ้าของคือมหาเศรษฐี Lucio Tan สง่ผลให้ยตุิบทบาทของบริษัท 
Fortune Tobacco Corp.ท่ีผกูขาดการผลิตบหุร่ีในฟิลลิปปินส์มานานถึง 55 ปี บริษัทใหม่
ท่ีควบรวมกนัช่ือว่า PM FTC Inc. (PM FTC) ปัจจบุนับริษัท PM FTC เป็นบริษัทผลิตบหุร่ี
ในประเทศ ครองสว่นแบง่ตลาดบหุร่ีมากถึงร้อยละ 90ผลิตและจําหน่ายบหุร่ีราคาถกูหลาย
ตราสินค้า เช่น Fortune, Champion และตราสินค้า Hope โรงงานใน Marikina มีกําลงั
ผลิตบหุร่ีมากถึงปีละ 70 พนัล้านมวน (Alechnowicz & Chapman, 2004; กรมเจรจา
การค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2554) 

เครือข่ายธุรกิจ PM มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบักบักลุม่ตวัแทนธุรกิจอเมริกนั
ในไทยและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มการค้านานาชาติ ซึ่งมีผลสําคญัต่อการติดต่อสมัพนัธ์
กับกลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจในไทย และมีประเด็นเร่ืองการล็อบบีน้ักการเมืองไทย เพ่ือ
แทรกแซงการกําหนดนโยบายและกฎหมายควบคมุยาสบูของไทย องค์กรทางธุรกิจท่ีศกึษา 
ได้แก่ USCC, AmCham, US ABC, ICC, ITGA 

 
1.2.1 หอการค้าสหรัฐ  
หอการค้าสหรัฐ (U.S. Chamber of Commerce : USCC) ก่อตัง้มาเป็นเวลากว่า 

100 ปี คือตัง้แต่ปี ค.ศ. 1912 มีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ การยืนอยู่ข้างหรือต่อสู้ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกนั (standing up for American enterprise) ถือเป็นกลุ่ม
องค์กรธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก กล่าวคือเป็นตวัแทนของธุรกิจอเมริกันมากกว่า 3 
ล้านองค์กร มีตัง้แต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทขนาดเล็ก มีบทบาทในการส่ือสารกับ
รัฐบาลอเมริกันในนามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก18 มีสมาชิกทัว่โลกประมาณ 3 
ล้านบริษัทและถือเป็นองค์กรด้านธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกหอการค้าสหรัฐฯ เป็นหน่วยงาน
เอกชน เป็นสมาคมการค้าท่ีได้รับการยกเว้นภาษี ตัง้อยู่ในกรุงวอชิงตนัดีซี เม่ือแรกเร่ิม 
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ตัง้ขึน้ในนามธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือเป็นหน่วยงานส่ือสารกับรัฐบาล แต่
ปัจจุบันทําการล็อบบีท้ัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในนามของบรรษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ 

แม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นองค์กรตัวแทนทุกขนาดกว่า 3 ล้านแห่งทั่วโลกของ 
USCC แตมี่รายงานวา่ ในปี ค.ศ.2012 เงินทนุมากกว่าคร่ึงของหอการค้าสหรัฐฯ ได้มาจาก
การรับบริจาคจากบริษัทท่ีไม่ระบนุาม และในช่วงปี ค.ศ.1998-2013 หอการค้าสหรัฐฯ ได้
ใช้เงินถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือการล็อบบีภ้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน
คา่ใช้จ่ายภายนอกประเทศไม่ค่อยเป็นท่ีเปิดเผยมากนกั แต่มีข้อมลูจากเอกสารการชําระ
ภาษี ท่ีระบุว่า ในระหว่างปี 2008-2013หอการค้าสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 21 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในการดําเนินภารกิจระหว่างประเทศโดยหอการค้าสหรัฐฯ ได้ก่อตัง้ 
AmCham 116 แห่ง ใน 103 ประเทศ ซึ่งใช้เป็นเครือข่ายในการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของ
บริษัทสมาชิกขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทบหุร่ีโดยให้ข้อเสนอแก่สมาชิกเหลา่นัน้วา่ 

1. สามารถเข้าถึงผู้ บริหารระดับสูงในรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีอาวุโสทัง้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและตา่งประเทศ 

2. จะสนับสนุนประเด็นต่างๆ ของสมาชิก ทัง้ท่ีกรุงวอชิงตันดีซี และใน
ตา่งประเทศ 

3. จะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูในรัฐบาล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหวอย่างสม่ําเสมอของการพฒันาสินค้าและการ
ลงทนุทัว่โลก 

หอการค้าสหรัฐฯ ต่อสู้กับมาตรการควบคมุยาสบูทัว่โลก โดยกล่าวถึงกรณีต่างๆ
ในหลายประเทศท่ีหอการค้าสหรัฐฯ ได้แสดงบทบาทอย่างชดัเจนว่าสนบัสนนุอตุสาหกรรม
ยาสบู  (Danny Hakim บทความในนิตยสาร New York Times 30 มิถนุายน  ค.ศ. 2015) 

ในปี 2012 ประเทศยูเครนย่ืนฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียเร่ืองการออกกฎหมาย
ควบคุมยาสูบและซองบุหร่ีปราศสีสัน ซึ่งนักกฎหมายจํานวนหนึ่งมองว่าเป็นเร่ืองไม่มี
เหตผุล ปรากฏว่าผู้ ท่ีออกมาแถลงแทนอุตสาหกรรมยาสบูช่ือ Taras Kachka หวัหน้า
ผู้แทนหอการค้าสหรัฐฯ ประจํายูเครน กล่าวช่ืนชมบริษัทยาสูบในยูเครนท่ีส่งออกสินค้า
ยาสบูไปหลายประเทศ แม้จะไม่ส่งไปยงัออสเตรเลียก็ตาม แต่ประเทศยเูครนต้องการการ
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สนับสนุนด้านการลงทุน เป็นท่ีน่าสงัเกตว่านาย Kachka คนนีไ้ม่ใช่เป็นนักล็อบบีข้อง
บริษัทบหุร่ี ไม่ใช่ชาวไร่ยาสบู หรือเจ้าของโรงงานยาสบูแตอ่ยา่งใด 

การท่ีหอการค้าสหรัฐฯ ให้การสนบัสนนุอตุสาหกรรมยาสบูในระยะหลงันี ้นบัเป็น
เหตกุารณ์สําคญัท่ีเกิดขึน้พร้อมๆ กนักบัท่ีอตุสาหกรรมยาสบูต้องเผชิญหน้ากบัมาตรการ
เข้มของกรอบอนุสัญญาน ซึ่งมีประเทศภาคีลงสัตยาบันแล้ว 179 ประเทศ หนึ่งใน
มาตรการนัน้ก็คือการยุติอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสบูในการแทรกแซงนโยบายของรัฐ 
เม่ือต้องเผชิญกับความเข้มงวดของกฎหมายใหม่ทัว่โลก อุตสาหกรรมยาสบูได้หนัไปหา
ความช่วยเหลือจากหอการค้าสหรัฐฯ โดยมีกลุม่ธุรกิจอเมริกนัหนนุหลงั 

นสพ.นิวยอร์คไทม์ ทบทวนกลยุทธ์ของหอการค้าสหรัฐฯ ในการช่วยรณรงค์ทั่ว
โลกเพ่ือหนนุกิจกรรมของบริษัทบหุร่ีใน 3 ลกัษณะ คือ 

1.) การล็อบบีเ้ครือข่ายพนัธมิตรท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีการออกกฎหมายต้านยาสบู
ให้ทําการคดัค้านการออกกฎหมายเหล่านัน้การล็อบบีเ้พ่ือธุรกิจบหุร่ีของหอการค้าสหรัฐฯ 
สร้างความสบัสนและเข้าใจผิดว่าหอการค้าเป็นองค์กรของรัฐบาลสหรัฐ เช่น ในประเทศ
เอสโตเนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐ เจฟรีย์ ลีไวน์ ได้ทําหน้าท่ีเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของ
หอการค้าสหรัฐฯ ประจําประเทศนัน้อีกตําแหน่งหนึ่ง ดงัท่ีระบใุนเอกสารของบริษัท PM 
แมททิว มายเออร์ ประธานขององค์กร Campaign for Tobacco Free Kid (CTFK) ซึ่ง
บริหารกองทุนระหว่างประเทศท่ีช่วยเหลือประเทศท่ีถูกบริษัทบุหร่ีฟ้อง กล่าวว่า “USCC 
เป็นกลุม่บงัหน้าของบริษัทบหุร่ีท่ีน่ากลวัท่ีสดุ” 

2.) การยยุงให้เกิดกรณีพิพาททางการค้าระหวา่งประเทศตา่งๆ เช่นกรณีท่ีประเทศ
ยเูครนฟ้องออสเตรเลียนัน้ นายกรัฐมนตรี ArseniyYatsenyuk ยอมรับว่ามีการผลกัดนัจาก
หอการค้าสหรัฐฯ ในประเทศของเขา 

3.) การปกป้องธุรกิจยาสบูในการใช้สิทธิฟ้องร้องเก่ียวกบัความตกลงยทุธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (TPP) 

 
หอการค้าสหรัฐฯ และประเทศเครือข่ายสมาชิกได้มีความพยายามท่ีจะขดัขวาง

กฎหมายต้านยาสบูทัว่โลก โดยตอ่สู้ในนามของบริษัทบหุร่ีดงันี ้
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ประเทศออสเตรเลีย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 หนังสือจากหอการค้าสหรัฐฯ 
แสดงความกังวลเร่ืองบุหร่ีซองเรียบหรือซองปราศสีสันว่าจะไม่ทําให้เกิดผลดีด้าน
สาธารณสขุแตอ่ยา่งใด 

ประเทศเนปาลเม่ือปี พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสขุเนปาล ประกาศขยายขนาด
ภาพคําเตือนข้างซองบหุร่ีเป็น 90%จากนัน้ไม่นานเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูได้รับอีเมล์เตือนจาก
ผู้แทนหอการค้าสหรัฐฯ ประจําเนปาลว่าจะกระเทือนต่อการลงทนุจากต่างประเทศ เดือน
มกราคม 2015 รองประธานอาวุโสของหอการค้า Tami Overby ส่งหนังสือถึงรอง
นายกรัฐมนตรีเนปาล ความว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชีว้่ารูปภาพคําเตือนท่ีมี
ขนาดใหญ่ขึน้จะมีผลทําให้การใช้ยาสบูลดลง ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลยั
ฮาร์วาร์ด ในปี 2013 พบว่าการใช้รูปภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีเป็นสิ่งเตือนใจท่ีดีให้ผู้สบู
บหุร่ีอยากเลกิบหุร่ี 

ประเทศจาไมก้า เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาไมก้า
ประท้วงการมีรูปภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี พร้อมขู่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 หอการค้าสหรัฐฯ ทําจดหมายถึง
รัฐบาลนิวซีแลนด์พร้อมแจ้งวา่ร่างกฎหมายบรรจภุณัฑ์ปราศสีสนัท่ีจะออกมาเป็นกฎหมาย
นัน้เป็นสิง่ท่ีอนัตรายมากๆ และละเมิดกฎหมายการค้า 

 
1.2.2 หอการค้านานาชาต ิ
หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce: ICC) ก่อตัง้ขึน้ใน

ปี ค.ศ.1919 ช่วงหลงัสงครามโลกท่ีหนึ่ง เกิดจากการรวมตวักนัขององค์กรธุรกิจการค้าทัว่
โลกกลุ่มเล็กใน 5 ประเทศ เช่น นกัอตุสาหกรรม นกัการธนาคาร นกัธุรกิจระหว่างประเทศ 
จนปัจจบุนัมีองค์กรธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกรวม 120ประเทศ ซึง่มีทัง้ธุรกิจข้ามชาติ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กบทบาทหลกัของหอการค้านานาชาติคือ การปกป้องผลประโยชน์ของ
กลุ่มธุรกิจเป็นสําคัญ และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และองค์กรหรือ
หน่วยงานระหวา่งประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาต ิ

โครงสร้างการบริหารงานของหอการค้านานาชาติจะขึน้ตรงต่อสภาหอการค้าโลก 
(World Council) ซึง่มีผู้แทนท่ีมาจากคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศท่ีเป็นสมาชิกทกุ
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ประเทศทัว่โลกท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้แทนแตล่ะประเทศและมีองค์กรบริหารงานท่ีช่ือว่า 
คณะกรรมการบริหาร (ICC Executive Board) ทําหน้าท่ีในการพัฒนานโยบาย 
ข้อเสนอแนะ แผนงานของ ICC ประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหน่งท่ีเป็นกรรมการเต็มเวลา 
และสมาชิกท่ีได้รับการเลือกตัง้ (เว็บไซท์ http://www.iccwbo.org/about-icc/) 

ในด้านนโยบาย หอการค้าฯ มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาซึ่งประกอบด้วย
ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจมากกว่า 500 คน องค์กรด้านธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกมีหลากหลาย
ประเภทอุตสาหกรรมยาสูบก็เป็นสมาชิกของหอการค้าฯ ด้วย เช่น British American 
Tobacco (BAT) และ PM ความเช่ือมโยงระหวา่งธุรกิจยาสบูกบัหอการค้านานาชาต ิ

หอการค้านานาชาติได้จดัตัง้หน่วยงานช่ือฺ BASCAP (Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy) หรือเป็นหน่วยงานท่ีหยดุสินค้าปลอมและผิดกฎหมาย โดย
ในปี 2009 ICC ได้จดัการประชมุท่ีมีผู้บรรยายเป็นผู้แทนจาก BAT และ PM  

- ปี ค.ศ 2000 BAT Chief Executive Officer: CEO) นาย Martin Broughton 
มีตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ ICC-UK โดยการแนะนําของผู้ อํานวยการ ICC-UK 
(Sir Philip Watts) ในการนีเ้ขาได้อธิบายถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ได้แก่ สามารถเข้าถึง
องค์การสหประชาชาติและองค์กรในสงักดัเข้าร่วมประชมุองค์การการค้าโลก (WTO) ใน
ฐานะผู้สงัเกตการณ์และตําแหน่งท่ีเป็นกลางนีจ้ะสามารถเข้าถึงภาคีสําคญัๆ ทัง้ใน UK 
และตา่งประเทศเช่น รัฐมนตรี เจ้าหน้าท่ีระดบัสงู เจ้าหน้าท่ีทตูและประชาคมธุรกิจอ่ืนๆ 

- ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ICC ยงัได้ทําการล็อบบีใ้นสหภาพยโุรป (EU)  
ผู้ อํานวยการ BASCAP คือ Jeffrey Hardy ได้ทําหนงัสือถึงคณะกรรมการบริหารสหภาพ
ยโุรปแสดงความกังวลว่าซองบุหร่ีปราศสีสนัเป็นการละเมิดเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา จะ
ทําให้สินค้าปลอมมีมากขึน้ และมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าของผู้บริโภค
และในปี พ.ศ. 2554 BASCAP จดัประชมุใน Ukraine เร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
ประเภทอาหาร ยาสบู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ICC ได้ช่วยล็อบบีส้นบัสนนุอตุสาหกรรม
ยาสบูในการคดัค้านมาตรการซองบหุร่ีปราศสีสนั  

- ปี พ.ศ. 2553  ITGA ได้ช่วยเหลือในการรวมพลเกษตรกรในประเทศเม็กซิโก
ให้ประท้วงต่อต้านการขึน้ภาษีบุหร่ีท่ีมีการเสนอวาระขึน้ บ่อยครัง้ท่ีกลุ่มเกษตรกรใน
เม็กซิโกได้รับการจ่ายเงินและถกูพาขึน้รถบสัเข้ามาในกรุงเม็กซิโกซิตีโ้ดยกลุม่อตุสาหกรรม
ยาสบูเพ่ือประท้วงต่อต้านมาตรการการควบคมุบหุร่ีท่ีมีการเสนอวาระขึน้มา อตุสาหกรรม
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ยาสบูอ้างวา่มาตรการดงักลา่วจะคกุคามหนทางทํามาหากินของเกษตรกร แตใ่นความเป็น
จริง เป็นเง่ือนไขท่ีอตุสาหกรรมยาสบูไม่พอใจ 

- ปี พ.ศ. 2554 เลขาธิการ ICC ได้ทําหนงัสือถึงรัฐมนตรีพาณิชย์ออสเตรเลีย
กลา่วประณามตําหนิท่ีรัฐบาลออสเตรเลียจะใช้มาตรการซองบหุร่ีปราศสีสนั    

- ปี พ.ศ. 2554 สมาชิกองค์กรในกลุ่ม ITGA ในบราซิล (Associacao dos 
Fumicultores do Brazil หรือ AFUBRA) ได้สง่จดหมายลายเซ็น 250,000 ฉบบัจากผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ คนงานและสมาชิกชุมชนท่ีเก่ียวข้องไปยังหน่วยงานการเฝ้าระวังด้าน
สขุภาพแห่งชาติ (ANVISA) จดหมายลายเซ็นดงักล่าวถกูส่งไปเพ่ือต่อต้านกฎระเบียบท่ี
เสนอโดย ANVISA ให้มีการห้ามใช้สารเสพตดิในผลติภณัฑ์ยาสบู 
 

1.2.3 กลุ่มบังหน้าเทยีม 
ตวัอย่างกรณีบริษัท PM ได้จดัตัง้กลุม่บงัหน้าเทียม (Deceptive Front) ในช่วงต้น

ทศวรรษ 1990s องค์กรท่ีช่ือ Healthy Building International (of Australia) ได้สง่วิทยากร
ช่ือ Gray Robertson เดินสายบรรยายทัว่เอเชียเร่ือง “Sick Building Syndrome” กิจกรรม
นีจ้ดัขึน้โดยบริษัท   PM  (Charoenca N. et al., 2012) ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือเบ่ียงเบน
ปัญหาควนับหุร่ีมือสองในอาคาร บริษัทบหุร่ีข้ามชาติต้องการยืดเวลาหรือยกเลิกกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับควันบุหร่ีมือสอง ซึ่งในประเทศไทยนัน้กลยุทธ์ของบริษัท PM และ Gray 
Robertson เกิดขึน้หลงัจากท่ีมี พ.ร.บ. คุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหร่ี (2535) ผลงานของ
นกัวิชาการอิสระ Gray Robertson ประสบผลสําเร็จเพราะทําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
นกัวิชาการเลกิสนใจท่ีจะตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายเก่ียวกบัประเด็นมลพิษ
จากควนับหุร่ีมือสองในอาคาร (PM, 1993) 

ในฮ่องกงก็มีการแทรกแซงองค์กรควบคมุยาสบูรัฐบาลฮ่องกงได้ตัง้สภาบหุร่ีและ
สขุภาพ (Council on Smoking and Health หรือ COSH) ขึน้ในปี  ค.ศ. 1987 มีภารกิจ
สําคัญคือ ดําเนินการตามมาตรการควบคุมยาสูบต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรม
การศกึษาและงานวิจยั  (Knight J, 2004; Winokur M, 1987) กลยทุธ์ของอตุสาหกรรม
ยาสบูท่ีต่อต้าน COSH ได้แก่ การทําลายความน่าเช่ือถือขององค์กร COSH ทัง้ต่อหน้า
รัฐบาลและต่อสายตาสาธารณะตอบโต้การสํารวจของ COSH ว่าไม่สามารถพิสูจน์
หลกัการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Tobacco Institute of Hong Kong Limited, 1989) 
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จากเอกสารงานวิจยัของ Ross MacKenzie, J. Collin, K. Sriwongcharoen, 
และ M.E. Muggli มีข้อมลูจากเอกสารภายในของอตุสาหกรรมยาสบูท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ลอบบี ้ (lobby) ของอตุสาหกรรมยาสบูในความพยายามท่ีจะยบัยัง้การออกกฏหมายในปี 
พ.ศ. 2535 ท่ีบงัคบัให้อตุสาหกรรมยาสบูเปิดเผยส่วนประกอบตา่งๆ ในบหุร่ีโดยมีข้อมลู
ดงัตอ่ไปนี ้

จากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสบูระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม
พ.ศ. 2535 บ่งชีว้่าตวัแทนของอตุสาหกรรมยาสบูมีการติดตอ่และพบกบันกัการเมืองและ
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขในระดบัสูงหลายครัง้ถึงแม้รัฐบาลไทยจะออกประกาศ
เตือนเร่ืองการห้ามทําการลอบบีร้ะหว่างการพิจารณาออกกฏหมายหลายต่อหลายครัง้ 
“เพ่ือเตือนให้ผู้ ท่ีอาจจะเอนเอียงในการสนบัสนนุอุตสาหกรรมยาสบูให้ทราบว่าอาจจะถกู
เพง่เลง็วา่รับสนิบน” (Aitkin D.  Re, 1992)  

ตวัแทนจากบริษัท British American Tobacco  รายงานว่าได้รับข้อมลูจาก 
“เพ่ือนท่ีอยู่ในองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาซึง่จะช่วยจดัการนดัหมายให้พบกบั
บุคคลหนึ่งซึ่งมีโอกาสท่ีจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ ร่างมาตรฐานเก่ียวกับการออก
กฏหมายท่ีบงัคบัให้อตุสาหกรรมยาสบูเปิดเผยส่วนประกอบในบหุร่ี” (Harris, D, 1992) 
อุตสาหกรรมยาสบูได้สร้างสายสมัพนัธ์กับรองนายกรัฐมนตรีในสมยันัน้มีบนัทึกของการ
นดัพบครัง้แรกของอตุสาหกรรมยาสบูกบัรองนายกรัฐมนตรีซึง่อตุสาหกรรมยาสบูบนัทกึว่า
มีผล “ในทางบวกมากกวา่ท่ีคาดไว้” 

รองนายกรัฐมนตรีผู้นัน้กล่าวเปิดเก่ียวกบัประเด็นการออกกฏหมายนีว้่าเขา “ไม่
เห็นด้วยกบัร่างกฏหมายฉบบันีแ้ละไม่มีความจําเป็นสําหรับกฏหมายฉบบันี”้ เขาพร้อมท่ี
จะเปิดใจรับคําเสนอแนะของอตุสาหกรรมยาสบู .... และเสนอแนะตอ่อตุสาหกรรมยาสบู
ว่าให้ “แสดงความกงัวลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา” และ “เร่ิมติดต่อกบัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ” โดยกลา่วด้วยว่า “เขาจะติดต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุเพ่ือ
หยัง่เสียงด”ู อตุสาหกรรมยาสบูรู้สกึได้ว่ารองนายกรัฐมนตรีผู้นัน้เป็นพนัธมิตรท่ีสําคญัใน
การต่อต้านกฏหมายการเปิดเผยส่วนประกอบในบุหร่ีพร้อมทัง้ให้ ข้อมูลแก่รอง
นายกรัฐมนตรีพ่ือเตรียมพร้อมในการต่อสู้ เพ่ือยับยัง้ร่างกฏหมายเพ่ือการควบคุมการ
บริโภคยาสบูก่อนท่ีกฏหมายฉบบันีจ้ะไปถึงคณะรัฐมนตรี (Trairatanobhas, V.  British 
American Tobacco Fax to Richard Davies.  22 October 1991) และในเดือนมีนาคม
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ร่างกฏหมายฉบบันี ้ “ถกูย้ายไปเป็นวาระสดุท้ายอย่างน่าสงสยั” (Chitanondh, H, 2000) 
ซึง่มีผลทําให้ร่างกฏหมายฉบบันีถ้กูเล่ือนการพิจารณาออกไปโดยรัฐสภา 

สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมยาสบูได้เขียนรายงาน 3 ฉบับเก่ียวกับการจัด
ประชมุวิชาการ APACT Conference ในประเทศไทย (PM Asia Inc. 1995) ก่อนหน้าท่ีจะ
มีการประชุม APACT ในกรุงโตเกียวในปี 1993 อุตสาหกรรมยาสบูได้เตรียมการอย่าง
รอบคอบ โดยจดัประชมุเชิงวิชาการเร่ืองควนับหุร่ีมือสอง (ETS) ล่วงหน้าหลายเดือน ซึ่ง
ปรากฏในบนัทกึของ PM เช่นเดียวกบั BAT วา่การประชมุเร่ือง ETS นัน้เป็นการเตรียมตอบ
โต้การประชมุวิชาการ APACT (ด้วยการควบคมุส่ือ) เพ่ือลดทอนความสําคญัของการ
ประชมุวิชาการเก่ียวกบัการควบคมุยาสบูในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

ในระหว่างการประชุม APACT ในกรุงโตเกียว สถาบนัยาสบูแห่งญ่ีปุ่ น (TIOJ) 
จดัทําแผนปฏิบตัิการ “Action Plan for APACT” แจกจ่ายแก่สมาชิกบริษัทบหุร่ี ซึ่งระบุ
ชดัเจนถึงมาตรการตอบโต้ทัง้ก่อนการประชมุและระหวา่งการประชมุ ตลอดจนกลยทุธ์ท่ีจะ 
“จดัการ” กบัส่ือ (Japan Tobacco. Asian plan for APACT. 1 Mar 1993) ปี ค.ศ. 1995 
การประชมุ APACT ครัง้ตอ่มา จดัขึน้ในประเทศไทย ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ อตุสาหกรรมยาสบู
ใช้กลยทุธ์ “จดัการ” ผู้ ส่ือข่าวท่ีจะรายงานข่าวเก่ียวกับการประชุม ดงัปรากฏในเอกสาร
ภายในของบริษัท PM ดงันี ้(ประกิต วาทีสาธกกิจ. 2551) 

“...เม่ือองค์กรรณรงค์เพ่ือการควบคุมยาสูบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Asia 
Pacific Association for the Control of Tobacco : APACT) จดัให้มีการประชมุเร่ืองการ
ควบคมุยาสบูในกรุงเทพฯ (ท่ีถกูต้องคือ เชียงใหม่) ซึ่งเป็นการจดัการประชมุทกุสามปี เรา
ได้ทําการสังเกตการประชุมดังกล่าว และด้วยเวลาท่ีเหมาะสม เราได้จัดให้มีหน่วยข่าว
กรองเพ่ือสืบให้ทราบว่าการประชมุมีการอภิปรายอะไรบ้าง เรายงัสามารถบริหารจดัการได้
อยา่งรอบคอบกบัส่ือมวลชนจํานวนมาก ท่ีรายงานเก่ียวกบัการประชมุ” 
 
2. การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกจิยาสูบ 

ในปี พ.ศ. 2541 รัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา ได้ฟ้องอตุสาหกรรมยาสบูและชนะคดี 
ผลท่ีสําคญัของการชนะคดีนีคื้อศาลมีคําสัง่ให้อุตสาหกรรมยาสบูเปิดเผยเอกสารลบันับ
ล้านชิน้ ซึ่งประกอบด้วย จดหมาย บนัทึกข้อความ ผลงานวิจัย การศึกษาต่างๆ แผนการ
ตลาด นโยบาย เอกสารท่ีถกูตีพิมพ์เผยแพร่และข่าว ในประเด็นต่างๆ จํานวนมาก  ขณะนี ้
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เอกสารเหล่านีถ้กูเก็บรักษาไว้ท่ีห้องเก็บเอกสารของรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา และท่ีเมือง
กิลฟอร์ด ประเทศองักฤษ เอกสารลบัเหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่าความจริงเก่ียวกบัฤทธ์ิการเสพ
ติดและอนัตรายท่ีเกิดจากบหุร่ีอตุสาหกรรมยาสบูได้ว่าจ้างและจ่ายเงินให้นกัวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีสร้างความสับสนเก่ียวกับอันตรายของบุหร่ีต่อสุขภาพ การขัดขวาง
มาตรการควบคมุยาสบูด้วยวิธีการต่างๆ ทัว่โลก และปัจจุบนั อุตสาหกรรมยาสบูก็ยงัคง
ดําเนินกลยุทธ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ปฏิเสธหลกัฐานทางสขุภาพ อันตรายของควัน
บหุร่ีมือสอง การท้าทายนโยบาย กฎหมาย และโครงการตา่งๆ ของรัฐบาล นอกจากนี ้ยงัมี
การจ้างนกัวิ่งเต้น (lobbyist) ทัง้ในระดบัรัฐและระดบัประเทศ เพ่ือเคลื่อนไหวให้บุหร่ี เป็น
สินค้าท่ีมีการควบคมุน้อยท่ีสดุ และสนบัสนนุร่างกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรม
ยาสบู (สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ. 2549) 

2.1 การแทรกแซงทางการเมืองในภมูิภาคต่าง ๆ 
องค์กร CAI (Corporate Accountability International) ได้จดัทํารายงานเร่ือง 

กลวิธีของบริษัทบุหร่ียักษ์ใหญ่ในการแทรกแซงสนธิสัญญาด้านสาธารณสุข (Big 
Tobacco Tactics to Undermine the Treaty and Public Health) โดยศกึษาสถานการณ์
และเสนอแนวทางในการเฝ้าระวงั การแทรกแซงของบริษัทบหุร่ีต่อนโยบายด้านสขุภาพใน
ประเทศต่างๆ เพ่ือเตือนรัฐภาคีท่ีเข้าร่วมประชุม COP4 ท่ีประเทศอุรุกวัย เม่ือ ปี พ.ศ. 
2553 (Corporate Accountability International and NATT 2010) ดงันี ้

1. อาเซียนและออสเตรเลีย: รัฐบาลเผชิญกบักลุ่มองค์กรบงัหน้า (Front Group) 
เช่ือมความสมัพนัธ์กบันกัการเมืองให้ช่วยอํานวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ เช่น  

-  USABC เป็นตวัแทนของธุรกิจในสหรัฐอเมริกามีสํานกังานตัง้อยู่ท่ีกรุงวอชิงตนั 
ดีซีกรุงเทพฯ ฮานอย จาร์กาต้า มะนิลา และสิงคโปร์ องค์กรนีอ้้างว่า จะนําข้อกงัวลใจของ
บริษัทสมาชิกเข้าหารือกบัรัฐมนตรีคลงัและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ASEAN
รวมถึงอธิบดีกรมศลุกากรด้วย (US-ASEAN Business Council)  

• ASEAN เป็นเป้าหมายหลกัของการขยายตลาดของธุรกิจยาสบูการเข้าถึง
เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูในรัฐบาลคือกลยทุธ์สําคญัท่ีสร้างความมัน่ใจแก่ธุรกิจยาสบูในการเข้า
มาในภมิูภาคนี ้

• ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 US ABC มีหนงัสือถึงเอกอคัรราชทตูไทยใน
สหรัฐอเมริกาแจ้งวตัถุประสงค์ในการขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสาธารณสขุ และ
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รัฐมนตรีอ่ืนๆ อีก 12 กระทรวง (The letter requests meetings with government 
officials and lists participants in USABC’s Thailand Annual Mission) 

• สภาธุรกิจอเมริกันอาเซียนยังได้ทําหนังสือขอเข้าพบรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียนในการประชมุรัฐมนตรีสาธารณสขุอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting) 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ท่ีสิงคโปร์ ออสเตรเลียหลงัจากการประกาศกฎหมายซอง
บหุร่ีมาตรฐานหรือซองปราศสีสนัเป็นประเทศแรกในโลกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553  US 
ABC ร่วมกนักบัองค์กรแกนนําด้านการค้าออกโรงคดัค้านวา่เป็นการขดัตอ่กฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา องค์กรเหล่านีร้วมถึงหอการค้าสหรัฐฯ 
(USCC) และองค์กรด้านการค้าอ่ืนๆ อีก 10 องค์กร (Mellissa Sweet, 2010)  

• องค์กรภายในประเทศออสเตรเลียท่ีร่วมคดัค้านรวมถึงกลุม่ร้านค้าปลีก 16 กลุม่ 
ผู้ ผลิตบุหร่ี 4 บริษัท และสภาธุรกิจขนาดเล็กโดยหลายๆ กลุ่มเหล่านีมี้สายสัมพันธ์กับ
บริษัทบหุร่ี 

• บริษัทบหุร่ี PMI, BAT Australia และ Imperial Tobacco Australia ร่วมกนั
ลงทุนก่อตัง้สมาคมท่ีเป็นตัวแทนร้านค้าสะดวกซือ้ ร้านค้าปลีก และร้านค้าย่อยในปัม้
นํา้มนั มีช่ือว่า Alliance of Australian Retailers ทําหน้าท่ีออกข่าวทางส่ือต่างๆ และ
โฆษณากระจายขา่วท่ีน่ากลวัและบิดเบือนเก่ียวกบักฎหมายใหม่ของออสเตรเลีย 

• ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลออสเตรเลียก็ออกกฎหมายบรรจุภณัฑ์
ปราศสีสนัได้สําเร็จท่ามกลางการขู่และท้าทายจากอตุสาหกรรมยาสบู โดยนายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ Kelvin Rudd ประกาศว่ามาตรการนีจ้ะลดการบริโภคยาสบูลงได้ 6% (Anne 
Jones, 2010) 

ลาตนิอเมริกา 
รัฐบาลโคลมัเบีย 
• เน่ืองจากรัฐสภาโคลมัเบียใช้มาตรการกรอบอนสุญัญาฯ FCTC 5.3 ป้องกัน

ไม่ให้ตวัแทนยาสูบเข้าร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายควบคมุยาสบูท่ีมีมาตรการต่างๆ 
สอดคล้องกับ FCTC ในปี พ.ศ. 2551 และ 2552 (Corporate Accountability 
International, 2009) แต่หลงัจากนัน้ไม่นาน บริษัท PMI ได้มอบเงินจํานวน 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาภายใต้ความตกลงร่วมกนั ท่ีตรงข้ามกบัแนวทางปฏิบตัิในมาตรา 5.3 
ของกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก คือทัง้ฝ่ายรัฐบาลและ
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อุตสาหกรรมยาสบูจะต้องทํางานร่วมกันและระบุเง่ือนไขเร่ืองโอกาสการลงทนุ การขยาย
ธุรกิจของ PMI และการสง่เสริมการพฒันาตลาดยาสบูในโคลมัเบีย รวมถึงการลงทนุปลกู
ยาสบูอีกด้วย นอกจากนี ้ยงัมีสญัญาการให้ทนุอย่างชดัเจนเพ่ือพฒันาคณุภาพใบยาสบู
และเพิ่มปริมาณการซือ้ใบยาสบูท่ีมีคณุภาพสงู ตลอดจนการสนบัสนนุการปลกูป่าเพ่ือนํา
ไม้มาเป็นเชือ้เพลิงในการบ่มใบยา ในความตกลงยังผูกมัดให้รัฐบาลโคลัมเบียจัดตัง้
ห้องปฏิบตัิการเพ่ืองานวิจยัและพฒันาของ PMI สําหรับการทดสอบยาสบูและผลิตภณัฑ์
ยาสบูโดยเฉพาะ  (Colombian Government, 2009) 

รัฐบาลอรุุกวยั 
ในปี พ.ศ. 2552 อรุุกวยัประกาศใช้กฎหมายภาพคําเตือนขนาด 80% บนซองบหุร่ี   

PMI ย่ืนฟ้องในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ศนูย์วิจยัการระบาดของยาสบู (Center for 
Research on the Tobacco Epidemic หรือ CIET) เปิดเผยว่า PMI สญัญาว่าจะถอนฟ้อง 
ถ้าหากรัฐบาลอรุุกวยัยอมเจรจากบับริษัทบหุร่ีวา่จะลดความเข้มงวดของกฎหมายลง 
 

2.2 การแทรกแซงโดยพบปะเจ้าหน้าที่รัฐบาลชัน้สูง 
 อุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงกระบวนการของนักวิจัย  นักวิชาการ และ

สถาบนัวิจยัต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทางด้านสาธารณสขุและสวสัดิการสงัคม ดงันัน้ จึง
เป็นความจําเป็นของภาคีเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีจะต้องชีแ้จงข้อมูล
ข่าวสารแก่สาธารณะถึงกระบวนการและพฤติกรรมดังกล่าวของอุตสาหกรรมยาสูบซึ่ง
นบัวา่เป็นโอกาสใหม่ท่ีดีสําหรับกลุม่ควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย ถ้าหากมีแนว
ร่วมท่ีกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

 เม่ือ PM ฟิลิปปินส์ ได้รวมกบับริษัทฟอร์จนู โทแบคโค ทําให้มีสว่นแบ่งการตลาด
รวมถึง 90% ขณะนีเ้ป็นบริษัทท่ีส่งออกบุหร่ีไปยังหลายๆ ภาคส่วนในเอเชีย ได้แก่ ไทย 
ฮ่องกง กัมพูชา และเกาหลี และขยายต่อไปยังมาเลเซีย บังคลาเทศ และอินเดียบุหร่ีท่ี
บริษัท PM ผลิตส่งออกไปประเทศไทย มีฉลากรูปภาพคําเตือนสขุภาพติดบนซองตามท่ี
กฎหมายไทยกําหนด แต่ตราสินค้าท่ีผลิตขายในประเทศฟิลิปปินส์นัน้ไม่มีฉลากภาพคํา
เตือน ซึ่งกลยทุธ์ทําธุรกิจสองหน้าของบริษัทบหุร่ีนัน้มีปรากฏให้เห็นอยู่ บริษัทบหุร่ีจะปรับ
กลยทุธ์ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีจะเอือ้ประโยชน์แก่ตนเองเท่านัน้ จากข้อมลูในเอกสารลบั
บริษัทบหุร่ี พบว่าคํากลา่วของบริษัทบหุร่ีแตล่ะครัง้ไร้จดุยืนท่ีแน่นอน แกว่งไปมาขึน้อยู่กบั
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สถานการณ์ ตวัอย่างเช่น “ผลกระทบต่อสขุภาพของการสบูบหุร่ียงัไม่ชดัเจน”... “ยาสบู
เป็นสิ่งเสพติดแตก่ารเสพติดไม่ใช่เร่ืองสําคญั” เป็นต้น (Hirschhorn N., 2008; Yang & 
Malone, 2008, 17: 391-398) ในเอกสารลบัอีกฉบบัหนึ่ง ระบวุ่าเจ้าหน้าท่ีของบริษัทบหุร่ี
ท่ีเข้าไปพบเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของรัฐบาลไทย ใช้วิธีติดต่อกบัฝ่ายการเมืองโดยวิธีการล็อบ
บีอ้ย่างลบัๆ นัน่เอง (Harris D. Memorandum from PM Asia International on 3 
December 1991)  

จากการสืบค้นข้อมลูเอกสารภายในของอตุสาหกรรมยาสบูพบว่าในปี พ.ศ. 2535 
ในขบวนการออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีคลอบคลุม 2 ฉบับคือ
พระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี และพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบู อตุสาหกรรมยาสบูพยายามอย่างยิ่งในการใช้อิทธิพลเพ่ือเปล่ียนแปลงร่างกฎหมาย
ทัง้สองฉบบัทัง้ในคณะกรรมการ และในคณะกรรมการกฤษฎีกา (เม่ือทบทวนร่างกฎหมาย) 
และในระดบัคณะรัฐมนตรี แม้ว่าร่างกฎหมายทัง้สองจะไม่ถูกระงบัอย่างท่ีอุตสาหกรรม
ยาสบูต้องการแตก่ฎหมายทัง้สองฉบบัถกูเปล่ียนแปลงให้ลดความเข้มข้นลงไป 

ในเอกสารฉบบัหนึ่งของอตุสาหกรรมยาสบูลงวนัท่ี 3 ธันวาคม 2534 บริษัท ฟิลิป 
มอร์ริส พยายามท่ีจะทําให้มาตราท่ีเก่ียวกับการเปิดเผยส่วนประกอบในบุหร่ีลดความ
เข้มข้นลงไป อุตสาหกรรมยาสูบมีการดําเนินการติดต่อลับกับเจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ให้ทนายความของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ช่ือ “โทน่ี
อนัดราเด้ (Tony Andrade)” เตรียมข้อมลูให้กบัผู้แทนของอตุสาหกรรมยาสบูในการเข้าพบ
กับผู้ แทนรัฐบาลไทย และพบกับรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดแูลคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(อ้างใน Harris, D.  Philip Morris Asia International, Hong Kong.  (Thailand 
Ingredient Disclosure) 1991 December 3. Philip Morris. Bates No. 2504025109/ 
5111) ในรายงานของอตุสาหกรรมยาสบูฉบบัหนึ่ง บ่งชีว้่ามีการนดัพบกบัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุในปี พ.ศ. 2535 ซึง่อตุสาหกรรมยาสบูรายงานว่าประสบความสําเร็จ
ในการ “ล็อบบี”้ รัฐมนตรีผู้ นีท้ัง้ในทางสว่นตวัและทางสาธารณะอย่างเปิดเผย (Rekart, P.  
Ministry of Health Meeting.  1992 June 4.  Philip Morris.  Bates No. 
2025593984/3989.)  

ในประเทศไทยมีนกัการเมืองในอดีตบางคนท่ีมีสายสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมยาสบู  
เอกสารลบัของบริษัท PM ปี ค.ศ.1992 บนัทกึถึงการวิ่งเต้นในประเทศไทยว่าตวัแทนบริษัท
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ได้เข้าพบรัฐมนตรีสาธารณสขุว่า “ข้าพเจ้าเช่ือว่ารัฐมนตรีคนปัจจุบนัเปิดทางให้เราได้มี
โอกาสแสดงแง่คิดของบริษัท และการท่ีเราจะประสบความสําเร็จมากหรือน้อยอย่างไร 
ขึน้อยู่กับว่าเราสามารถให้ความรู้ในประเด็นดงักล่าวแก่รัฐมนตรีผู้นัน้ และแผนกต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้มากน้อยแค่ไหน โดยท่ีเราจะต้องไม่สร้างภาระแก่เขาด้วยรายละเอียดต่างๆ ท่ี
มากเกินไป ซึง่อาจทําให้เขาหนัไปหาคําอธิบายท่ีกระจ่างจากฝ่ายตรงข้ามได้” (Rekart P, 
1992.  Ministry of Health Meeting, June 4; ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2551.  PM   Report 
of the Meeting.)  

 
2.3 กรณีศึกษาการแทรกแซง 
2.3.1 การแทรกแซงนโยบายภาษีและราคา 
ข้อมลูเก่ียวกบัศนูย์ภาษีและการลงทนุระหว่างประเทศ (International Tax and 

Investment Center : ITIC) ในเว็บไซต์ของ ITIC ระบวุ่า เป็นองค์กรด้านวิชาการและวิจยัท่ี
ไม่แสวงหากําไร จดัตัง้ในปี ค.ศ.1993 การดําเนินงานของ ITIC ได้รับเงินสนบัสนนุจาก
องค์กรธุรกิจมากกวา่ 100 แหง่ ITIC มกัจะลอ็บบีห้รือทํางานใกล้ชิดกบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลัง หน่วยงานด้านศุลกากร และหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีในประเทศตา่งๆ มากกว่า 85 ประเทศบทบาทหรือภารกิจหลกัของ ITIC จึงเป็น
เร่ืองการผลกัดนัข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจท่ีเป็นผู้ ให้
ทนุ โดยกล่าวอ้างเร่ืองการสร้างโต๊ะเจรจาตอ่รองท่ีมีสถานะเท่าเทียมกนัระหว่างภาครัฐกบั
ภาคธุรกิจ ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลู การเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการอ้างถึงข้อมลู
ทางวิชาการท่ีจะสนับสนุนข้อเสนอของภาคธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ตัวอย่างกิจกรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสูบผลักดันให้เกิดขึน้ใน
ประเทศไทยและในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ธุรกิจยาสบูจดัจ้าง ITIC ทํารายงานเก่ียวกบัภาษีองค์กร ITIC ร่วมกับ Oxford 
Economics จดัทํารายงานการประมาณปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคบุหร่ีหนีภาษีใน
เอเชีย เม่ือปี 2012 และ 2013 ซึ่งเป็นรายงานท่ีได้รับทนุจากบริษัทบหุร่ีข้ามชาติ   PMI 
องค์กรพนัธมิตรต่อต้านยาสบู SEATCA (The South East Asia Tobacco Control 
Alliance) ได้ประเมินคณุภาพของรายงานฉบบันีพ้บว่ามีปัญหา 4 ข้อท่ีเป็นข้อผิดพลาด 
เช่น ระเบียบวิธีวิจยัไม่ถกูต้อง ทําให้ผลการศึกษาวิจยัเอนเอียงไปในทางให้การสนบัสนนุ
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อตุสาหกรรมยาสบู (Industry-funded report on illicit trade in Southeast Asia lacks 
credibility. 12 Jun 2015) 

คดีพิพาทในองค์การการค้าระหว่างฟิลลิปปินส์กบัไทยเร่ืองภาษีบหุร่ี (ไพศาล ลิม้
สถิตย์ 2556)  

ข้อพิพาททางการค้าระหว่างไทยและฟิลลิปปินส์ในกรณีของ บริษัท PM ประเทศ
ฟิลลิปปินส์กล่าวหาทางการไทยว่า เรียกเก็บภาษีบหุร่ีท่ีนําเข้าจากบริษัทในอตัราท่ีไม่เป็น
ธรรมขดัตอ่ความตกลง GATT 1994 มาตรา 3 และมาตรา 10 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2551 
(ค.ศ. 2008) ประเทศฟิลลิปปินส์ได้ย่ืนคําร้องต่อองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) โดยกลา่วหาไทยว่า ประเมินราคาศลุกากรบหุร่ีนําเข้าไม่เป็นไปตาม
หลกัการและไม่เป็นธรรม โดยกําหนดราคาประเมินท่ีสงูเกินจริง ส่งผลให้ผู้ นําเข้าต้องเสีย
ภาษีท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ภาษีศลุกากร ภาษีมลูคา่เพิ่มภาษีสรรพสามิต ภาษีกองทนุสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) และเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ไทยพีบีเอส) เกินกว่าท่ีควรจะต้องเสียรวมทัง้กําหนดราคาขายปลีกสงูสดุ (ซึ่งใช้เป็น
ฐานในการคํานวณภาษีมลูค่าเพิ่ม) สําหรับบุหร่ีนําเข้าสงูกว่าบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ จึงขดั
กบัหลกัห้ามเลือกปฏิบตัิของความตกลงแกตต์ ค.ศ.1994 ต่อมาคณะผู้พิจารณา (Panel) 
ขององค์การค้าโลกชีข้าดออกมาเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ว่า เห็นด้วยกับข้อกล่าวหา
ของทางการฟิลปิปินส์ และมีคําสัง่ให้ไทยปรับปรุงกระบวนการจดัเก็บภาษี ฐานภาษีในการ
คํานวณภาษีศลุกากรให้สอดคล้องกบัแนวทางขององค์การค้าโลก และให้เป็นธรรมในการ
แขง่ขนั 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2554 (2011) คณะผู้พิจารณาอทุธรณ์ (Appellate Body) 
ขององค์การค้าโลก ได้ตดัสินยืนตามคําวินิจฉยัของคณะผู้พิจารณา (Panel) ว่า กฎหมาย
ศลุกากรของไทยสอดคล้องกับองค์การค้าโลก เร่ืองราคาสมมตุิท่ีไทยสามารถกําหนดขึน้
เพ่ือใช้เป็นฐานในการเก็บภาษีได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ราคาขายปลีกจริงการขอคืนเงินภาษี 
และการแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวงการคลงัเป็นกรรมการบริหารโรงงานยาสบู 
เป็นต้น แต่ยงัมีบางประเด็นสําคญัท่ีไทยปฏิบตัิไม่สอดคล้องกับพนัธกรณีภายใต้องค์การ
ค้าโลก เช่น ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ การไม่ให้สิทธิอุทธรณ์คําสัง่ให้
ผู้ นําเข้าวางประกนั การกําหนดราคาขายปลีกสงูสดุ (Maximum Retail Selling Price – 
MRSP) ท่ีไม่ชดัเจน และการยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มสําหรับสินค้าบหุร่ีท่ีผลิตในประเทศ แตมี่
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การจดัเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มสําหรับบหุร่ีนําเข้าจากต่างประเทศ ละเมิดต่อหลกัในเร่ือง “การ
ประติบตัิเย่ียงคนชาติ” (the national treatment) ซึง่ไทยมีพนัธกรณีต้องปฏิบตัิตามความ
ตกลง GATT 1994 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในยคุนัน้ให้
ข้อมลูในกรณีนีว้่า สิ่งท่ีไทยจะต้องดําเนินการหลงัคําตดัสินสดุท้ายขององค์การค้าโลก คือ
ต้องปรับเปล่ียนมาตรการคํานวณภาษีศลุกากรสําหรับบหุร่ีนําเข้าท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง
กบัพนัธกรณีภายใต้องค์การค้าโลก แต่ไม่มีเง่ือนไขใดๆ เร่ืองการจ่ายค่าปรับ หรือจ่ายคืน
ภาษี หรือค่าชดเชยของไทยท่ีเป็นฝ่ายแพ้คดีให้กับฟิลลิปปินส์ทัง้สิน้ (รายงานผลการ
พิจารณาข้ออทุธรณ์ 2554) 

 
ในประเทศไทยมีกรณีคดีเล่ียงภาษีบหุร่ี 
เป็นท่ีรับรู้กนัดีวา่ คดีเล่ียงภาษีบหุร่ีฯ นีเ้ป็นมหากาพย์ท่ีเกิดขึน้มายาวนานร่วมสิบ

กว่าปีกว่าจะมีการย่ืนฟ้องบริษัทฟิลิป มอร์ริส และพวก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดี
เอสไอ ได้เข้าไปทําคดีดงักลา่ว ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 หลงัจากกรมสรรพากร ตรวจสอบพบว่า
ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552 บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ซึง่เป็นผู้ นําเข้าบหุร่ีนอก 2 ตราสินค้าคือ 
มาร์ลโบโร และแอลแอนด์เอ็ม สําแดงการนําเข้าสินค้าบร่ีุจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นความ
เท็จ โดยระบุราคานําเข้าต่ํากว่าราคาท่ีแท้จริงเพ่ือเล่ียงภาษี หากเปรียบเทียบกับผู้ นําเข้า
อิสระเจ้าอ่ืน 3 รายคือ บริษัท สายการบินกรุงเทพ จํากดั บริษัท คิงส์เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด และ บริษัท อลิส อินเตอร์ จํากดั พบว่าต้องนําเข้าราคาสงูกว่า กล่าวคือ ฟิลิป 
มอร์ริส สําแดงราคานําเข้าบุหร่ีตราสินค้ามาร์ลโบโร 7.76 บาทต่อซอง และบหุร่ีตราสินค้า
แอลแอนด์เอ็ม ราคา 5.88 บาทต่อซอง ในขณะท่ี 3 บริษัท สําแดงนําเข้าบุหร่ีตราสินค้า
มาร์ลโบโร 27.46  บาทตอ่ซอง และบหุร่ีตราสินค้าแอลแอนด์เอ็ม ราคา 16.81 บาทตอ่ซอง 
ซึง่รวมทัง้หมดแล้ว ฟิลิป มอร์ริส สําแดงราคานําเข้าต่ําไปประมาณ 68,881 ล้านบาท ทาง 
ดีเอสไอ จึงสง่สํานวนมาให้อยัการสงูสดุสัง่ฟ้องคดี แตสํ่านกัคดีพิเศษ อยัการสงูสดุ (อสส.)
มีความเห็นไม่สัง่ฟ้อง เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2554 (ผู้จดัการรายวนั  30 เมษายน 2559) 

เม่ืออยัการมีคําสัง่ไม่ฟ้องคดี จึงกลายเป็นเร่ืองใหญ่ และเป็นประเด็นสําคญัท่ีทํา
ให้พรรคเพ่ือไทย หยิบยกขึน้มาเป็นหนึ่งในหัวข้อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือเดือนมีนาคม 2554 โดยกล่าวหาว่า นายอภิสิทธ์ิ ใช้อํานาจ
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แทรกแซงกรมสรรพากรและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินคดีกบับริษัทฟิลิป มอร์ริส ซึ่ง
นําเข้าบหุร่ีจากฟิลปิปินส์ และเล่ียงภาษีอากร ทําให้รัฐเสียประโยชน์กวา่ 68,000 ล้านบาท 

ก่อนท่ีคดีนีจ้ะหมดอายคุวาม ต่อมา อยัการได้ย่ืนฟ้อง บริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ไทย
แลนด์) ลิมิเต็ด และพวก คดีเล่ียงภาษีบุหร่ีนี  ้นับเป็นคดีสําคัญ 1 ใน 12 คดี ท่ี พล.อ.
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สัง่ให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องเร่งดําเนินการสอบสวนคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กระทั่งนํามาสู่การฟ้องร้องคดี
หลงัจากยืดเยือ้มานานนบัทศวรรษ และท่ีสําคญัน่ีเป็นคดีประวตัิศาสตร์ (ผู้จดัการรายวนั  
30 เมษายน 2559) 

 สําหรับคําฟ้องคดี ท่ีพนกังานอยัการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องไปเม่ือวนัท่ี 18 
มกราคม 2559 สรุปได้ว่า เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2546 ถึงวันท่ี 24 มิถุนายน 2549 นิติ
บคุคลดงักล่าวกบัพวกจําเลยทัง้แปด และอีก 4 คน ท่ีหลบหนีอยู่ ร่วมกนันําสินค้าประเภท
บหุร่ีตราสินค้ามาร์ลโบโร (MARLBORO) และตราสินค้าแอลแอนด์เอ็ม (L&M) เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรไทย โดยร่วมกนัแสดงราคาสินค้าอนัเป็นเท็จ ฉ้อโกง และอบุาย ด้วยการย่ืน
ใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนส่งสินค้าเลขท่ีอ่ืนๆ อีก ต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากร กรมศุลกากร 
เพ่ือผ่านพิธีการศุลกากร โดยสําแดงราคาของบุหร่ีทัง้สองตราสินค้าไม่ตรงตามราคาท่ี
แท้จริงและถกูต้องตามกฎหมายศลุกากร จําเลยร่วมกันสําแดงเท็จในราคาบหุร่ีแต่ละตรา
สินค้า เพ่ือหลีกเล่ียงการชําระค่าอากรให้ครบถ้วน จําเลยร่วมกันกระทําการดังกล่าว
ตอ่เน่ืองในรายการใบขนสง่สินค้ารวมทัง้สิน้ 272 ครัง้ เป็นความผิดรวม 272 กรรม โดยรวม
ราคาของสนิค้าบหุร่ีบวกกบัภาษีอากรเป็นเงินทัง้สิน้ 20,210,209,582.50 บาท 

คดีนี ้อยัการบรรยายฟ้องจํานวนทนุทรัพย์ 2 หม่ืนล้านบาท ถ้าศาลรับฟังหลกัฐาน
ของโจทก์และมีคําพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดจริง ศาลจะสัง่ปรับจําเลยเป็นจํานวน 4 
เท่าของอากร คิดเป็นเงิน 8 หม่ืนล้านบาท โดยคดีมีอายคุวาม 15 ปี นบัแต่เกิดเหตปีุ 2546 
มีผู้ ต้องหาท่ีทางอยัการสงูสดุ มีความเห็นสัง่ฟ้อง 14 ราย ซึ่งอยัการได้ฟ้องเป็นจําเลยแล้ว 
8 ราย ส่วนผู้ ต้องหาท่ีเหลือ 6 รายนัน้ มีคดีขาดอายุความ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย และ
หลบหนีอีก 4 ราย โดยเป็นผู้บริหารชาวต่างชาติทัง้หมด ซึ่งผู้ ต้องหาท่ียงัหลบหนีแต่ละคน
ถูกกล่าวหาในความผิดต่างกัน ดังนัน้แต่ละคนจะมีอายุความเหลือตัง้แต่ 2-5 ปี หาก
ตดิตามตวัมาได้ต้องย่ืนฟ้องภายในปี 2561 (ผู้จดัการรายวนั  30 เมษายน 2559) 
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 “แต่เหตุท่ีใช้เวลาดําเนินการถึง 3 ปี กว่าจะส่งฟ้องต่อศาลได้ เพราะต้องมีการ
ปรับปรุงตวัเลขค่าปรับใหม่ ทําให้ตวัเลขเพิ่มขึน้จากเดิม 6.8 หม่ืนล้านบาท เป็น 8 หม่ืน
ล้านบาท โดยเป้าหมายของคดีนีคื้อการเรียกค่าปรับมากกว่าจําคกุจําเลย ซึ่งหากจําเลย
ต่อสู้  และศาลพบว่ามีความผิดจริง ก็จะปรับเต็มจํานวน แต่ถ้าจําเลยรับสารภาพหรือให้
การเป็นประโยชน์ ก็อาจจะลดโทษลง เช่น ลดโทษหนึ่งในสาม” รองอธิบดีอยัการสํานกังาน
คดีพิเศษ เคยออกตัวปฏิเสธไม่มีการวิ่งเต้นล้มคดีในวันแถลงข่าวการย่ืนฟ้องคดีบริษัท 
ฟิลปิ มอร์ริส (ไทยแลนด์) หลีกเล่ียงภาษีศลุกากรนําเข้าบหุร่ี เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559 

 
 เม่ือสรุปบทเรียนจากประสบการณ์การควบคมุการบริโภคยาสบูของประเทศไทย

แล้วพบว่าบทเรียนท่ีได้เรียนรู้คือจะต้องมีองค์กรผลกัดนัเร่ืองการควบคมุการบริโภคยาสบู
ทัง้ในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีไม่ใช่ของรัฐ การวิจยัเชิงนโยบายเป็นประโยชน์ใน
การปลกุกระแสความคิดและการโน้มน้าวผลกัดนัให้รัฐบาลออกกฏหมาย การสร้างภาคี
เครือข่ายและแนวร่วมทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ การควบคมุการบริโภคยาสบูท่ีมี
ประสิทธิผลจําเป็นจะต้องมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมทัง้จากนกัการเมือง 
และกลุ่มท่ีทํางานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (นิทัศน์ศิริโชติรัตน์, 
2548) 

 
2.3.2 การแทรกแซงโดยการให้ทุน/ผู้อุปถัมภ์ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 มาประเทศไทยต้องมีการเปิดตลาดให้มีการนําเข้าบุหร่ีจาก

ต่างประเทศ  แต่เพราะประเทศไทยมีกฎหมายห้ามโฆษณาบุหร่ี PM จึงใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยหันมาอุปถัมภ์การประกวดศิลปะในภูมิภาคอาเซียนแทน โดยมีเหตุผล 2 
ประการคือ 1) เพราะโฆษณาบหุร่ีไม่ได้จึงต้องเปล่ียนแผนการตลาดมาใช้การอปุถมัภ์งาน
ประกวดภาพวาดแทนการโฆษณาทางตรง  และ 2) เพ่ือท่ีจะเข้าถึงข้าราชการชัน้สงูของ
ประเทศ โดยการมอบเงินบริจาคให้ (Hatai Chitonondh, 2007.) 

กรณีศึกษาท่ีบริษัทฟิลิปมอร์ริสเป็นผู้อุปถัมภ์การประกวดภาพวาดอาเซียนนัน้
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความล้มเหลวท่ีอุตสาหกรรมยาสบูไม่สามารถท่ีจะให้การอุปถัมภ์
การแข่งขันกีฬาในประเทศไทยจึงทําให้อุตสาหกรรมยาสูบเปล่ียนเป้าหมายมาท่ีการ
อปุถมัภ์ศิลปะในภาคพืน้อาเซียน (ASEAN Art Awards) ในปีพ.ศ. 2538 จากเอกสาร
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ภายในของอุตสาหกรรมยาสบูทําให้เห็นความต้องการท่ีแท้จริงของอุตสาหกรรมยาสบูใน
การให้การอปุถมัภ์ศิลปะและวฒันธรรมการท่ีบริษัทฟิลิปมอร์ริสเป็นผู้อปุถมัภ์การประกวด
ภาพวาดอาเซียนซึง่เก่ียวข้องกบัตลาด 7 แห่งในประเทศภาคพืน้อาเซียนเปิดโอกาสให้ฝ่าย
กิจกรรมองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าถึงข้าราชการระดับ
อาวโุสของรัฐบาลต่างๆโดยตรงในแต่ละประเทศและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้น
ระหว่างบริษัทบุหร่ีและสํานักงานเลขาธิการของอาเซียนตัวอย่างท่ีพบในหนังสือพิมพ์ 
(นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 2548) ดงันี ้

- หนงัสือพิมพ์ข่าวสดฉบบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2545 หน้า 4 ลงภาพ ประธาน
องค์มนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้คณะบุคคลท่ีให้การสนับสนุนการ
ประมลูศลิปกรรม 

- หนงัสือพิมพ์ไทยโพสท์ฉบบัวนัท่ี 13 สิงหาคม 2544 หน้า 4 ลงภาพพลเอก
ท่านหนึ่ง ซึง่เป็นผู้บญัชาการทหารบกเป็นประธานแถลงข่าวการจดังาน “พิธีมอบทนุและ
ประมลูจดัหาทนุสง่เสริมการศกึษาการสร้างสรรค์ศลิปะ” มลูนิธิเปรม ตณิสลูานนท์ 

- หนงัสือพิมพ์มติชนรายวนัฉบบัวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2543 หน้า 4 ลงภาพ
พลเอกท่านท่ีเพิ่งกล่าวอ้างผู้บญัชาการทหารบกเป็นประธานแถลงข่าวการจดังานและจดั
ประกวดผลงานศิลปะ 80 ปี (งานศิลปะเหลา่นีคื้องานท่ีชนะการประกวดอาเซียนและตก
เป็นสมบตัขิองผู้อปุถมัภ์คือบริษัท ฟิลปิ มอร์ริส) 

- หนงัสือพิมพ์บางกอกโพสท์ฉบบัวนัท่ี 26 สิงหาคม 2539 หน้า 9 ลงภาพ
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานเปิดนิทรรศการการประกวดภาพวาดอาเซียน
ร่วมกบัดาโตะอาจิตซิงห์เลขาธิการสมาคมอาเซียน และนายปีเตอร์บาร์นส ประธานบริษัท 
ฟิลปิ มอร์ริส เอเชีย 

- หนงัสือพิมพ์สยามโพสท์ฉบบัวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 หน้า 8 ลงภาพ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวลัในการประกวดภาพวาดอาเซียน 

- หนงัสือพิมพ์บางกอกโพสท์ฉบบัวนัท่ี 9 สิงหาคม 2538 หน้า 34 ลงภาพ
ประธานองค์มนตรีเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานการประกวดศิลปะอาเซียน 

- ข่าวการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือสารมวลชนต่างๆ เหล่านีแ้สดงให้
เห็นวา่บริษัท ฟิลปิ มอร์ริส บรรลวุตัถปุระสงค์ในการเข้าถึงข้าราชการชัน้สงูของไทย 
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การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ ของประเทศไทยในทศวรรษท่ี 1990 เป็นปัจจยั
หนึ่งท่ีทําให้อตุสาหกรรมยาสบูสามารถเข้าแทรกแซงทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2535-
2541 มีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ 9 ครัง้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปิด
โอกาสให้อตุสาหกรรมยาสบูเข้าพบได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ผู้ซึ่งลงนามกฏ
กระทรวงท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยส่วนประกอบในบหุร่ีในปี พ.ศ. 2540 เป็นผู้ซึ่งถกูบ่งชีใ้น
ภายหลงัว่า “เป็นจดุศนูย์กลางของการกล่าวหา/ข่าวลือว่าเขาต้องการเงิน 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ!” (Riordan, M. ‘By Brand’ Ingredients for Thailand.  British American 
Tobacco e-mail forwarded by Orm Porntipprapa to distribution.  27 March 1998.  
Bates Number 321112039/2040) บนัทึกภายในของอุตสาหกรรมยาสบูเม่ือเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2538 บ่งชีถ้ึงการพบระหว่างตวัแทนบริษัท British American Tobacco 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุในขณะนัน้ ซึ่ง Martin Riordan เสนอรายช่ือ
สารประกอบในบหุร่ีเพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา (intellectual property 
rights: IPR)  

สรุปได้ว่าอตุสาหกรรมยาสบูจะพยายามใช้ทกุวิถีทางเพ่ือเข้าถึงนกัการเมืองท่ีจะ
เอือ้อํานวยให้ประโยชน์แก่อตุสาหกรรมยาสบูได้ดงันัน้นกัการเมืองท่ีมีตําแหน่งในระดบัสงู
เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุไม่
ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนอตุสาหกรรมยาสบูเข้าพบเพราะจะทําให้ถกูมองได้ว่าอาจจะรับ
สนิบนหรือผลประโยชน์จากอตุสาหกรรมยาสบู 

การควบคมุการบริโภคยาสบูเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง หน่วยงาน
เช่นกระทรวงสาธารณสขุควรจะเน้นการปกป้องสิ่งท่ีบัน่ทอนสขุภาพของประชาชนและไม่
ยุ่งเก่ียวกบัการเมือง แตใ่นความเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่าอตุสาหกรรมยาสบูใช้กลยทุธ์และ
ดําเนินการปฏิบตัิท่ีจะต้องเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงสาธารณสขุ กําหนด
นโยบายต่างๆ ท่ีจะป้องกันไม่ให้ความพยายามของอุตสาหกรรมยาสบูในการใช้อิทธิพล
ทางการเมืองและการเงิน มีผลในการเข้าแทรกแซงการตดัสินใจทางนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบั
การควบคมุการบริโภคยาสบู 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การควบคมุการบริโภคยาสบูกบัการเมือง สิ่งท่ีกลุ่ม
ควบคมุการบริโภคยาสบูควรจะรีบผลกัดนัและดําเนินการมีดงัตอ่ไปนี ้
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- รัฐบาลควรจะห้ามไม่ให้นกัการเมืองพบปะกับผู้แทนอุตสาหกรรมยาสบูเป็น
การส่วนตัว แต่ควรจะมีพยานบุคคลหลายๆคนอยู่ร่วมในการนัดพบ เพ่ือเป็นการแสดง
ความโปร่งใสของนกัการเมือง 

- รัฐบาลควรจะห้ามไม่ให้อุตสาหกรรมยาสบูบริจาคเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐ หรือพรรคการเมืองตา่งๆ 

- รัฐบาลควรจะห้ามไม่ให้หน่วยงานต่างๆของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
รัฐ หรือพรรคการเมืองต่างๆ รวมทัง้โรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ รับเงินสนบัสนุน 
หรือเงินบริจาคจากอตุสาหกรรมยาสบู 

- รัฐบาลควรจะห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ โครงการเพ่ือ
สงัคมโครงการสนบัสนนุศิลปะ และวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีได้รับเงินสนบัสนนุจากอตุสาหกรรม
ยาสบู 

- รัฐบาลควรจะบงัคบัให้อุตสาหกรรมยาสบูเปิดเผยส่วนประกอบท่ีเป็นสารก่อ
มะเร็ง และสารท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพตา่งๆให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2.3.3 การแทรกแซงเกษตรกรปลูกยาสูบ 
มีการจดัทํากฎหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2558 มี

กรณีท่ีชาวไร่เกษตรกรเพาะปลกูยาสบูประท้วงรัฐบาลอยู่หลายครัง้ เน่ืองจากการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ดงันี ้

- วนัท่ี 14 ก.ย.2555 ท่ีโรงแรมริชมอนด์ เกษตรกรผู้ปลกูใบยาสบูจากจังหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําพนู เพชรบูรณ์ สโุขทยั กว่า 200 คน เดินทางมาประท้วง
คดัค้านการออก พ.ร.บ. ควบคมุการบริโภคยาสบู โดยตวัแทนเกษตรกรปลูกใบยาสูบได้
คดัค้านการออก พ.ร.บ. ฉบบัใหม่นี ้เพราะจะมีการจํากัดพืน้ท่ีเพาะปลกู อีกทัง้มาตรการ
ต่างๆ ทัง้การขึน้ภาษี การห้ามโฆษณา การห้ามจําหน่ายบุหร่ีให้แก่เด็กอายต่ํุากว่า 20 ปี 
ทําให้ยอดขายบหุร่ีตกลง สง่ผลให้ยอดการสัง่ซือ้ใบยาสบูก็ตก เพราะฉะนัน้จึงขอให้กลบัไป
ใช้ พ.ร.บ. ฉบบัเดมิซึง่ดีอยูแ่ล้ว (สํานกัขา่วอิศรา 2555) 

- ชาวไร่ยาสูบและสหภาพแรงงานต้องออกมาประท้วงในการทําประชา
พิจารณ์กฎหมายรวมทัง้ร้านค้าปลีกทัง้ประเทศท่ีไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนีแ้ละคิดว่า
กฎหมายนีจ้ะทําร้ายเขา (กรุงเทพธุรกิจ ) 
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- เหตผุลท่ีชาวไร่ออกมาต่อต้านร่าง พ.ร.บ. ควบคมุเพราะฉบบัใหม่ต้องการ
ลดการบริโภคยาสบูให้หมดไปโดยมีการยกร่างโดยผู้ มีอคติกบัยาสบูและนําเสนอมาตรการ
สุดโต่ง สร้างภาระกับผู้ ผลิตและผู้ ค้ายาสูบกว่า 480,000 รายซึ่งเป็นปลายนํา้ของ
อุตสาหกรรมเม่ือปลายนํา้ถกูควบคมุต้นนํา้ เช่น ชาวไร่ยาสบูก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ (สยามธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 17 - 20 ส.ค. 2556)  

กระทรวงสาธารณสขุได้เสนอร่างกฎหมายควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบบัใหม่) 
เข้าสูก่ารพิจารณาในคณะรัฐมนตรีตัง้แตว่นัท่ี 3 ธันวาคม 2557 แตไ่ด้มีการเข้าคดัค้านของ
กลุม่ชาวไร่ยาสบู และสมาคมการค้ายาสบู ส่งผลให้สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
ได้สง่ร่างคืนกลบัมาให้กระทรวงสาธารณสขุทบทวนใหม่ โดยให้มีการรับฟังความเห็นของผู้
ท่ีได้รับผลกระทบ ทัง้นีข้้อต่อสู้ของบรรดาองค์กรท่ีขดัขวางการเสนอร่างฯ ได้ยกข้อต่อสู้ ไว้  
(มตชินวนัศกุร์ท่ี 3 เมษายน 2558)  

1. “ร่างกฎหมายนีมี้ผลกระทบตอ่ทัง้ปลายนํา้ กลางนํา้ และต้นนํา้ คือชาวไร่ยาสบู 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาระ ลิดรอนสิทธิ บีบคัน้ธุรกิจยาสูบ โดยไม่เก่ียวข้องกับเหตุผล
คุ้มครองเยาวชนตามท่ี สธ.กลา่วอ้าง” 

2. “ข้อกฎหมายซํา้ซ้อนกบักฎหมายเดิม ให้อํานาจออกกฎหมายลกูโดยไม่ผ่าน 
ครม. หรือสภาจํานวนมาก รวมทัง้อาจละเมิดประเด็นทางการค้าระหว่างประเทศ ประเด็น
เร่ืองข้อตอ่สู้มาจาก เนือ้หาของขา่ว 2 เร่ือง ดงันี ้คือ 

ก.. ข่าว มติชน วนัศกุร์ท่ี 3 เมษายน 2558 หวัข้อข่าว “ชาวไร่-ผู้ ค้า” แถลงคดัค้าน 
พรบ.ยาสบู 

ข.  ข่าว ทนัหุ้น วนัศกุร์ท่ี 3 เมษายน 2558 หวัข้อข่าว “ชาวไร่ยาสบู – โชห่วย” 
เดนิหน้าดนั “กม.ยาสบู” 

3.  “ร้านค้าเห็นด้วยกบัการปกป้องเด็กและเยาวชน เช่น การเพิ่มอายผุู้ ซือ้ แต่ขอ
คดัค้านมาตรการสดุโต่ง เช่น การห้ามแบ่งขาย กําหนดสถานท่ีห้ามขาย ฉลากซอง จํากัด
การตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือแม้การจํากดัการจดัทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม” 

2.3.4 การแทรกแซงกระบวนการร่างกฎหมายภายในประเทศ 
มีการจดัทํากฎหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ 

2558 พบว่า  บริษัทต่างชาติและหลายองค์กรในประเทศไทยรับเงินสนับสนุนจากบริษัท
บหุร่ียกัษ์ใหญ่ระดบัโลก นพ.ประกิต วาทีสาธกกิตชีว้่า “มีความพยายามท่ีจะล้มกฎหมาย
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ดงักลา่ว โดยหลกัๆ มีอยู่ 3 กลุ่ม กลุม่แรกใช้ช่ือว่า “สมาคมการค้ายาสบูไทย” (TTTA) ซึ่ง
สมาชิกหลกัคือผู้ ค้าปลีกยาสบู กลุ่มท่ีสองคือ “สมาคมผู้บ่ม และ ผู้ ค้ายาสบูไทย” (สยท.) 
ซึ่งมีสมาชิกท่ีสําคญัคือ ชาวไร่ยาสบู และกลุ่มสดุท้ายคือโรงงานยาสบูของประเทศไทย” 
(แนวหน้าฉบบัวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2555)  ทัง้ 2 กลุม่ ล้วนปรากฏ ผู้สนบัสนนุรายใหญ่ 
คือ บริษัทบุหร่ียักษ์ใหญ่ระดับโลก กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ ปลูกใบยาสูบท่ีกลัวว่าการออก
กฎหมายฉบบัใหม่จะทําให้ บหุร่ีจําหน่ายได้ยากขึน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบเป็นทอดๆ มาสูก่ลุม่
เกษตรกรดงักลา่ว สว่นอีกกลุม่คือร้านค้าปลีก  

ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายบหุร่ีแบบแบ่งขาย แตใ่นความเป็นจริงก็ยงัพบการแบ่ง
ขายดงักล่าวเป็นเร่ืองปกติ กฎหมายใหม่ท่ีจะทําให้การบงัคบัใช้ จบัปรับผู้แบ่งขายบหุร่ีทํา
ได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงขึน้องค์การอนามยัโลก (WHO) ประมาณการจํานวนผู้สบูบหุร่ีน่าจะ
เพิ่มจาก 1,300 ล้านคน เป็น 1,600 ล้านคน ซึ่งถือว่าสงูมากทีเดียว ดงันัน้ กฎหมายฉบบั
ใหม่เกิดขึน้ รายได้ของเกษตรกรไร่ยาสบูคงไม่ลดลงมากนัก  เช่นเดียวกับผู้ ค้าปลีก นพ.
ประกิตกล่าวว่า กลุ่มคนท่ีซือ้บุหร่ีแบ่งขายมกัจะเป็นเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลกูค้าเพียง
ร้อยละ 10 เท่านัน้ การห้ามแบ่งซองขาย จะเป็นการปกป้องสขุภาพของประชาชน ซึ่งไม่
เพียงแค่เยาวชนเท่านัน้ แตย่งัรวมถึง ผู้ มีรายได้น้อยด้วย เพราะนอกจากเยาวชนแล้ว กลุ่ม
คนวยัทํางานท่ีซือ้บุหร่ีแบ่งขายก็มีมากพอสมควร ท่ีสําคญักลุ่มคนดงักล่าว มกัเป็นชนชัน้
รากหญ้าท่ีสว่นใหญ่มีฐานะยากจน (สกู๊ปแนวหน้าฉบบัวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ยิ่งกว่านัน้ ยังมีการทําลายขวัญของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยการฟ้องศาลปกครองเพ่ือ
ขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จากร้อยละ 55 
เป็นร้อยละ 85 สืบเน่ืองจากกรณีกระทรวงสาธารณสุขได้ออก “ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงรูปภาพข้อความคําเตือนเก่ียวกับ
พิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2556” (ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม130 ตอนพิเศษ 45ง (วันท่ี 5 เมษายน 2556) ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัใหม่นีไ้ด้ยกเลกิ “ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบหุร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2552” ซึ่งมีผลทําให้มี
การเปล่ียนแปลงรูปภาพคําเตือนในฉลากบหุร่ีใหม่ทัง้หมดรวม 10 แบบ ข้อสําคญัคือ มีการ
เพิ่มขยายขนาดพืน้ท่ีข้อความ ภาพคําเตือนในฉลากบุหร่ีซิกาแรตจากร้อยละ 55 ตาม
ประกาศ ฯ ฉบบัเดมิเป็นร้อยละ 85  
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ฉะนัน้ การฟ้องร้องนีจ้งึถือเป็นครัง้แรกท่ีบริษัทบหุร่ีข้ามชาติฟ้องกฎหมายควบคมุ
ยาสบูของไทยการฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติดงักล่าว ถือเป็นรูปแบบการแทรกแซง
การควบคมุยาสบูท่ีพบในหลายประเทศ ทําให้รัฐบาลไม่สามารถใช้บงัคบักฎหมายควบคมุ
ยาสบูในทนัที ในบางกรณีอาจใช้เวลานานในการตอ่สู้คดีความในชัน้ศาล ได้แก่ 

คดีท่ี 1 บริษัท PM  Thailand และ บริษัท PM โปรดคัส์ เอส. อาร์. จํากดั ผู้ ฟ้องคดี 
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ ผู้ถกูฟ้องคดี (คดีหมายเลขดําท่ี 1324/2556) 

คดีท่ี 2 บริษัท เจที อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จํากดั และ บริษัท เจที อินเตอร์
เนชัน่แนล เอส เอ จํากดั ผู้ ฟ้องคดี กับกระทรวงสาธารณสขุ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ ถูกฟ้องคดี ผลของการฟ้องคดีข้างต้น ทําให้ศาลปกครองกลางมีคําสั่ง
คุ้มครองชัว่คราวประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัใหม่ เม่ือวนัท่ี 19 มิ.ย. 2556 ซึ่งมีผล
ในทางกฎหมายคือ ประกาศฉบับใหม่ยังไม่มีผลตามกฎหมายเป็นเวลาหลายเดือน 
จนกระทั่ง ศาลปกครองสูงสุดมีคําสัง่เปล่ียนแปลงคําสัง่ศาลปกครองกลางท่ีให้คุ้มครอง
ชัว่คราว 

คดีท่ีบริษัทบหุร่ีข้ามชาตินําโดย บริษัท PM  Thailand เป็นการฟ้องร้องของบริษัท
บหุร่ีข้ามชาตฟ้ิองกระทรวงสาธารณสขุ อาจใช้เวลาพิจารณาคดีอีกหลายเดือนหรือหลายปี 
จึงจะรู้ผลว่า ใครจะเป็นฝ่ายชนะคดี การฟ้องร้องดงักลา่วถือเป็นรูปแบบการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบท่ีพบในหลายประเทศ ทําให้รัฐบาลไม่สามารถใช้บังคบักฎหมายควบคุม
ยาสบูในทนัที ในบางกรณีอาจใช้เวลานานในการตอ่สู้คดีความในชัน้ศาล 

กล่าวโดยสรุปคือ อุตสาหกรรมยาสบูมีประวตัิศาสตร์ในการใช้กลุ่มแนวหน้าใน
ลกัษณะขององค์กรบงัหน้า อย่างเช่น  ITGA มาโดยตลอดเพ่ือลดทอนความสําคญัในการ
ต่อตัง้รวมทัง้กีดกันเส้นทางการออกกฎหมายท่ีเข้มงวดในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา นบัได้ว่า ITGA เป็นตวัแทนแห่งประโยชน์ของบริษัทบหุร่ี
ข้ามชาติ มิได้เป็นตวัแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบแต่อย่างใด ปัจจุบันนี ้ITGA 
กําลงัเพิ่มความพยายามในภารกิจการเจรจาหว่านล้อมเพ่ือปิดกัน้เส้นทางและการปฏิบตัิ
แนวนโยบายท่ีเข้มงวดในการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบูในประเทศเช่นเดียวกับการพฒันา
แนวทางของ FCTC 
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2.3.5 การฟ้องร้องและร้องเรียนเพ่ือชะลอนโยบายของรัฐ 
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2553 บริษัท ยาสบูข้ามชาติ ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่

แนล ย่ืนเร่ืองร้องเรียนตอ่ International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID) ว่า ประเทศอรุุกวยั ออกกฎหมายควบคมุการบริโภคยาสบู ซึง่เป็นกฎหมายใหม่ท่ี
ออกมาเม่ือมิถุนายน 2552 และมีผลใช้บังคับเม่ือมีนาคม 2553 ให้ภาพคําเตือนเร่ือง
สขุภาพมีขนาดร้อยละ 80 ของทัง้สองด้าน ซึง่ผลของกฎหมายนีมี้ผลตอ่การลดทอนคณุค่า
ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าบนซองบุหร่ี ตลอดจนการลงทุนในประเทศโดยต้องการให้
ประเทศอุรุกวัยชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  ภายใต้สนธิสัญญาการ
ลงทนุทวิภาคีระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และอรุุกวยั (Switzerland - Uruguay bilateral 
investment treaty (BIT)) ซึ่งฟิลิป มอร์ริส มีสํานกังานใหญ่ในเมืองโลซานน์ (เนาวรัตน์ 
เจริญค้าและคณะ, 2558) 

นกักฎหมายของบริษัท PM แจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลอรุุกวยัว่าคดีนีส้ามารถ
จะทําให้รัฐบาลล้มละลายได้ บริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่า GDP ของประเทศอรุุกวยัเสียอีก 
ปัจจบุนั PM มี Market capitalization ประมาณ 135 พนัล้านเหรียญสหรัฐ รายงานลา่สดุ
แจ้งว่าบริษัทมีรายได้ 67.4 พนัล้านเหรียญฯ แตป่ระเทศอรุุกวยั GDP มีเพียง 50 พนัล้าน
เหรียญ โดยรัฐบาลมีน้อยกว่าหนึ่งในสาม ความวิตกกังวลท่ีเกิดขึน้ทัง้ในออสเตรเลียและ
นานาประเทศเก่ียวกับประเด็นร้ายแรงทางกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภณัฑ์ซอง
แบบเรียบ (เนาวรัตน์ เจริญค้าและคณะ, 2558) 

 ความขดัแย้งกนัระหว่างพฤติกรรมของการมีจริยธรรมและการขายผลิตภณัฑ์แห่ง
ความตายเป็นสิ่งท่ีทําให้กลุ่มท่ีรณรงค์เพ่ือการควบคมุยาสบูไม่เช่ือในการทําความดีของ
อุตสาหกรรมยาสูบ กิจกรรมเพ่ือสงัคมนับเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีพลงัอย่างมาก 
โครงการต้นแบบ ‘การสอดคล้องกบักระแสสงัคม’(Societal Alignment) ของบริษัท ฟิลิป 
มอร์ริส เป็นการปรับเปล่ียนกระแสสงัคม มากกว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองค์กร ทัง้นี ้
เพ่ือให้อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินธุรกิจได้อย่างปกติ อุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การ
บริจาคเงินเพ่ือปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์องค์กร เพ่ือการโน้มน้าวผู้ กําหนดนโยบายและการมี
อิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณสขุ 

การใช้มาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญาการควบคมุยาสบูในการควบคมุการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของอตุสาหกรรมยาสบูมีดงัตอ่ไปนี ้
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- ห้ามการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนสําหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้และดําเนินการ
ตามนโยบายการควบคมุยาสบู เช่น ห้ามการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากอุตสาหกรรมยาสบู
ในคณะกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการควบคมุยาสบู ห้ามการ ‘ถ่ายโอน’ ‘แลกเปล่ียน’ 
(revolving door) ระหวา่งบคุลากรในหน่วยงานภาครัฐและอตุสาหกรรมยาสบู 

 - ป้องกันมิให้รัฐบาลเป็นพันธมิตร หรือร่วมมือกับอุตสาหกรรมยาสูบ ห้าม
อตุสาหกรรมยาสบูบริจาคเงิน หรือมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือ องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัของรัฐ (ยกเว้นการจดัเก็บตามกฎหมายโดย
รัฐบาล) 

 - ภาครัฐควรหลีกเล่ียงความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมยาสบูและตัง้กฎท่ีเข้มงวดถ้า
หากจําเป็นท่ีจะต้องพบกบัผู้แทนจากอตุสาหกรรมยาสบู ไม่ควรใช้คําว่า ‘การมีสว่นร่วม’ ‘ผู้
มีส่วนได้เสีย’ ‘ธรรมาภิบาล’ กบัอตุสาหกรรมยาสบู เพราะอาจทําให้เกิดความสบัสน และ
บิดเบือนเป้าประสงค์ของมาตรา 5.3 

 - ต้องทําให้เกิดความโปร่งใสถ้าหากจะต้องพบกนัระหว่างผู้แทนจากภาครัฐและ
อุตสาหกรรมยาสูบ เช่น จะต้องมีมาตรการอย่างการทําประชาพิจารณ์ การแจ้งและ
ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบล่วงหน้าของการจัดประชุม การมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 
และสาธารณชนสามารถรับทราบถึงข้อมลูและรายละเอียดจากบนัทกึการประชมุ 

 - หลีกเล่ียงการมี ‘อภิสิทธ์ิ’ (special treatment) สําหรับรัฐวิสาหกิจยาสบู เพ่ือ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน รัฐบาลควรแยกการดําเนินงานให้ชดัเจนระหว่างการกําหนด
และบงัคบัใช้นโยบายการควบคมุยาสบู และ การบริหารรัฐวิสาหกิจยาสบู 

 - ต้องทําให้เกิดความโปร่งใสของกิจกรรมต่างๆ และการดําเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมยาสูบ รัฐบาลควรจะต้องดําเนินการให้อุตสาหกรรมยาสูบเปิดเผยข้อมูล
กิจกรรมต่างๆและงบประมาณของกิจกรรมนัน้ๆ เช่น งบประมาณการให้ทุนวิจัย และ
สาธารณชนสามารถรับทราบข้อมลูเหลา่นีไ้ด้ 

 - ปฏิเสธกิจกรรม ‘การเป็นองค์กรเพ่ือสงัคม’ โดยอตุสาหกรรมยาสบู แนวทางของ
มาตรา 5.3 ควรจะต้องมีมาตรฐานเดียวกบัคําจํากดัความของ ‘การโฆษณาและส่งเสริม
การขาย’ และ ‘การอปุถมัภ์รายการโดยอตุสาหกรรมยาสบู’ ในกรอบอนสุญัญาการควบคมุ
ยาสบู เง่ือนไขในมาตรา 13 ทัง้มาตรา 5.3 และ มาตรา 13 ควรจะสนบัสนนุและสง่เสริมซึง่
กนัและกนั 
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นอกจากใช้กับอุตสาหกรรมยาสูบแล้ว มาตรา 5.3 จะต้องใช้ดําเนินการกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับยาสูบ เช่น สมาคมผู้ปลูกยาสูบ ผู้ ค้าปลีกยาสูบ สมาพันธ์ผู้ ค้า
ยาสบู และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (เช่น นกัล็อบบี)้ สมาคมและองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือมี
ผลประโยชน์กบัอตุสาหกรรมยาสบู 

 รัฐบาลและภาคประชาสงัคมควรจะต่ืนตวัและเฝ้าระวงัเก่ียวกับทนายความของ
อุตสาหกรรมยาสบู บริษัทประชาสมัพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ และกลุ่มบัง
หน้าท่ีเป็นตวัแทน (front groups) ของอตุสาหกรรมยาสบู ในการใช้ยทุธวิธีต่างๆ ในการ
ขดัขวางการควบคมุยาสบู 

 องค์กรมูลนิธิ หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ มีบทบาทท่ีสําคญัในการสนับสนุนการดําเนินการบังคบัใช้มาตรา 5.3 รวมทัง้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรานี ้ 

เอกสารขององค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ บริโภค 
พนกังาน และผู้จดัการตา่งก็คาดหวงัว่าบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ 
จะมีบทบาทท่ีมากกวา่บทบาททัว่ๆ ไปในการผลติและจดัจําหน่ายเพ่ือแสวงหาผลกําไรจาก
การดําเนินกิจการธุรกิจ ในมมุมองของสาธารณะ ลําพงัแต่เพียงการสร้างงานและการเสีย
ภาษีไม่เป็นการเพียงพอสําหรับองค์กรเอกชนในการท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่สงัคม  

การแพร่กระจายของกระแสการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Responsible Investment: SRI) เป็นเคร่ืองบ่งชีใ้ห้เห็นแนวโน้มว่านกัลงทนุตา่งก็มีความ
ห่วงใยและมีจดุยืนเพ่ือสงัคมและจริยธรรม และปรารถนาให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ท่ีตนเข้าไป
ลงทนุและสนบัสนนุได้รับทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและสงัคม นกัลงทนุท่ีรับผิดชอบ
ต่อสงัคมครอบคลมุทัง้บุคคล องค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล มลูนิธิ องค์กรท่ีไม่
แสวงหาผลกําไร และองค์กรทางศาสนา  

กองทุนอาจจะยกเว้นผลิตภัณฑ์ หรือการปฏิบัติบางอย่าง เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ อาวุธสงคราม มลพิษมลภาวะ การทดลองวิจัยในสัตว์ หรือการพนัน 
นอกจากนี ้นักลงทุนอาจจะมองหาจุดเด่นขององค์กร เช่น การมีนโยบายท่ีดีเพ่ืออนุรักษ์
ธรรมชาติ การจ้างงานโดยท่ีไม่มีการกีดกันหรืออคติต่อเชือ้ชาติ เพศ และอายุ  การมี
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งองค์กรกบัสหภาพแรงงานและชมุชน เป็นต้น แตส่ิ่งท่ีเป็นมาตรฐาน
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สว่นใหญ่ของนโยบายการลงทนุอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมและจริยธรรมคือการไม่ลงทนุใน
อตุสาหกรรมยาสบู 
 
3. การป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกจิยาสูบ 

3.1 มาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมยาสูบ 
มาตรา 5.3 ของ FCTC เป็นมาตรการสําคญัท่ีรัฐภาคี FCTC จะต้องใช้เป็น

มาตรการคุ้มครองนโยบายในการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูของประเทศตนเอง เพ่ือต่อสู้กบั
ผลประโยชน์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสบู ประเทศภาคี FCTC จึงไม่ควรเข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องด้วยกบักิจกรรมของ ITGA  

ในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา บริษัทบุหร่ีข้ามชาติ โดยเฉพาะบริษัท PM สามารถ
แทรกแซงการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทยอย่างได้ผล ทําให้ภาครัฐต้องชะลอการ
บงัคบัใช้กฎหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูออกไปอย่างกรณีการฟ้องศาลปกครองเพ่ือให้
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ
ข้อความคําเตือนร้อยละ 85 ซึง่ถือเป็นครัง้แรกท่ีบริษัทบหุร่ีฟ้องกระทรวงสาธารณสขุ คดีนี ้
ยงัอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองชัน้ต้น ซึ่งยงัไม่แน่ว่ากระทรวงสาธารณสขุจะชนะ
หรือแพ้คดี หรือกรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. ....ของ
กลุม่ธุรกิจยาสบูรวมถึงความพยายามท่ีจะเข้ามาตดัทอนกําลงัของกลุม่องค์กรด้านสขุภาพ 
หรือการจดัทําความตกลงเสรีการค้าระดบัภมิูภาคหรือแบบทวิภาคี เช่น การเจรจาทําความ
ตกลงหุ้ นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Trans–Pacific Partnership 
Agreement: TPPA)ของสหรัฐอเมริกา ท่ีทําให้ไทยเส่ียงต่อการถกูฟ้องร้องเป็นคดีพิพาท
ทางการค้าระหวา่งประเทศ 

“ในการกําหนดและบงัคบัใช้นโยบายว่าด้วยการควบคุมยาสูบให้ภาคีอนสุญัญา
ป้องกันนโยบายดังกล่าวจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสียใน
อตุสาหกรรมยาสูบ” 

 “อุตสาหกรรมยาสูบเป็นผู้ ผลิตและส่งเสริม (การขาย) ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
พิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า มีอํานาจเสพติด เป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่สขุภาพ ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมและความยากจน ดังนัน้ ภาคีอนุสัญญาควรป้องกันการกําหนด และการ
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บงัคบัใช้นโยบายสาธารณสขุว่าด้วยการควบคมุยาสบู จากอิทธิพลของอตุสาหกรรมยาสบู
ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้” 

1. สร้างความต่ีนตวัเก่ียวกับการแทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบู โดยบริษัทบหุร่ี
และฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

2. จํากัดการติดต่อกับอุตสาหกรรมยาสบู ให้เหลือเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ใน
การควบคมุยาสบูเทา่นัน้ 

3. (เจ้าหน้าท่ีรัฐ) ไม่ร่วมมือกบัอตุสาหกรรมยาสบูในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” สําหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

5. กําหนดให้อุตสาหกรรมยาสูบต้องเปิดเผยข้อมูลต่อรัฐบาล ตามท่ีรัฐบาล
กําหนด 

6. ปฏิเสธกิจกรรมท่ีอตุสาหกรรมยาสบูเรียกวา่ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”  
7. ห้ามให้สทิธิพิเศษใดๆ แก่อตุสาหกรรมยาสบู 
8. ปฏิบัติต่ออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ ในลักษณะเท่าเทียมกับอุตสาหกรรม

ยาสบูอ่ืนๆ 
 

3.2 แนวทางการป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจ
ยาสูบ 

“อตุสาหกรรมยาสบูได้ดําเนินการเป็นเวลายาวนาน โดยเจตนาอย่างชดัแจ้งท่ีจะ
ล้มล้างความพยายามของรัฐบาลและองค์การอนามัยโลก ท่ีจะบังคับใช้นโยบาย
สาธารณสขุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของยาสบู” 

 “ภาคีอนุสัญญา จําต้องต่ืนตัวเก่ียวกับความพยายามใดๆ ของอุตสาหกรรม
ยาสบูท่ีจะทําลายหรือล้มล้างความพยายามในการควบคมุยาสบูของรัฐ และจําต้องรู้ถึง
วิธีการต่างๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีวัถตุประสงค์เพ่ือล้มล้างความพยายามในการ
ควบคมุยาสบู” 
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รายงานจาก 126 ประเทศรัฐภาคี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้เสนอถึง
อปุสรรคของการปฏิบตัติาม กรอบอนสุญัญาควบคมุยาสบูดงันี ้

1. การแทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบูโดยบริษัทบหุร่ี 
2. การขาดความตัง้ใจทางการเมือง 
3. การขาดทนุสนบัสนนุการควบคมุยาสบูท่ีเพียงพอ 
4. การขาดการมีสว่นร่วมของภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเพียงพอ 
ภายใต้มาตรา 5.3 แห่งกรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบู องค์การอนามยั

โลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control) โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการสําหรับการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูให้เป็นไปตามพนัธกรณีท่ีประเทศไทยมีเพ่ือป้องกนัการแทรกแซงนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยการควบคุมยาสูบจากผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ยาสบู ทัง้เพ่ือกําหนดมาตรการในการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสบูให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส “ข้อ 5 การติดตอ่หรือการขอ
เข้าพบระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ประกอบการหรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้กระทําได้เท่าที่
จาํเป็นเฉพาะการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
มาตรการอ่ืนใดตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบเท่านัน้ เพ่ือให้สามารถ
ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบูได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ระเบียบกรมควบคมุโรคว่าด้วยการ
ตดิตอ่กบัผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ยาสบูพ.ศ. 2555)  

สมาชิกสภาคองเกรส นายลอย์ด ดอคเกตต์ ได้ผลกัดนัร่างกฎหมายท่ีห้าม USTR 
(สํานกัผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา) ใช้งบประมาณของประเทศในการสนบัสนนุบริษัทบหุร่ี
สง่เสริมการขาย หรือส่งออกสินค้ายาสบู หรือความพยายามท่ีจะขดัขวาง หรือให้มีการแก้
กฎหมายมาตรการควบคมุยาสบูของประเทศอ่ืน ท่ีไม่มีการเลือกปฏิบตัิ  ความหมายคือถ้า
ประเทศตา่งๆ กําหนดนโยบายหรือออกกฎหมายควบคมุยาสบูท่ีไม่มีการเลือกปฏิบตัิสํานกั
ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาจะมาแทรกแซงไม่ได้ 
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คาํส่ังทางปกครอง Executive Order 13193  โดยประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ค.ศ.2001 

“หา้มหน่วยงานสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมการขาย หรือส่งออกยาสูบ หรือดําเนินการ
ที่จะลดความเข้มข้น หรือยกเลิกการห้ามโฆษณายาสูบของรัฐบาลต่างประเทศ”
หมายความว่า  สถานทตูสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ ไม่สามารถช่วยบริษัทบหุร่ีในการ
ขายหรือสง่ออกยาสบู หรือขดัขวางกฎหมายห้ามโฆษณายาสบูของประเทศอ่ืน 

 
ตัวอย่างประเทศที่กาํหนดแนวทางการพบปะกับธุรกจิยาสูบ 
ประเทศออสเตรเลีย การพบปะระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ และธุรกิจยาสบูจะ

ถกูเปิดเผยในเว็บไซต์ของรัฐบาล 
ประเทศแคนาดา จํากดัการพบปะ เพียงท่ีกําหนดโดยกฎหมายแห่งชาต ิ
ประเทศฟินแลนด์ การพบปะกบัธุรกิจยาสบูจํากดัเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น 
ประเทศฟิลิปปินส์ จํากัดการพบปะระหว่างกระทรวงสาธารณสขุและข้าราชการ

ทกุกระทรวงกบัธุรกิจยาสบู 
สิงค์โปร์ มีแนวทางการพบปะกับธุรกิจยาสูบ มีการกําหนดวาระการพบปะท่ี

ชดัเจน 
ประเทศไทย กําหนดระเบียบกรมควบคมุโรค วา่ด้วยการติดตอ่กบัผู้ประกอบการ

และผู้ ท่ีมีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ยาสบู 

บริษัทบุหร่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มหรือสมาคมผู้ ค้าปลีก ร้านค้าปลีก ให้
ผลประโยชน์เป็นตวัเงินแก่ผู้ ค้าปลีกจํานวนมาก กลุ่มหรือสมาคมผู้ ค้าปลีกจึงเป็นกําลัง
สําคญัทางการเมืองทัง้ในระดบัท้องถ่ินจนถึงระดบันานาชาติ การสร้างความสมัพนัธ์ทาง
การตลาดกับผู้ ค้าปลีก ดงัท่ีบริษัท ฟิลิป มอร์ริส จัดทํา "โครงการผู้ นํานักค้าปลีก" โดยจัด
กิจกรรมสง่เสริมการขายหลายรูปแบบ อาทิ ให้เงินรางวลัสําหรับผู้ ค้าปลีกหากจดัแสดงและ
การโฆษณารูปแบบต่างๆ ตามท่ีกําหนดให้การวางบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุด ถ้าทําได้
ตามนัน้ร้านค้าปลีกก็จะได้เงินรางวลัพิเศษ  

บหุร่ีบางตราสินค้าจะได้รับการปฏิบตัิพิเศษ เช่น จํานวนท่ีปรากฏบนชัน้จําหน่าย 
ความสูงของชัน้ ตําแหน่งของตู้ แสดง ความสามารถทําให้ลูกค้าหยิบบุหร่ีเองได้ การ
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โฆษณาในร้าน และราคา ถ้าผู้ ค้าปลีกรายใดสนองความต้องการได้มาก ก็จะได้รับเงินตอบ
แทนสงูขึน้  

นอกจากนีย้งัมีรายงานว่าบริษัท ฟิลิป มอร์ริส จ่ายผู้ ค้าปลีกคาร์ตอนละ 30 เซนต์ 
ถ้าขายจากตําแหน่งท่ีลูกค้าหยิบเองได้ และจ่ายเพียง 15 เซนต์ ถ้าขายจากตําแหน่งท่ี
ลกูค้าหยิบเองไม่ได้ ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เด็กขโมยบุหร่ีด้วยการให้ร้านค้าปลีก การจดัวาง
บหุร่ีในตําแหน่งท่ีลกูค้าหยิบซือ้เองได้ แล้วบริษัทบหุร่ีจะชดใช้ให้กรณีถกูขโมย บหุร่ีเล็งเห็น
วา่การขโมย คือการลอ่ให้เดก็ตดิบหุร่ีและผู้ขายก็ไม่ถกูดําเนินคดีท่ีขายบหุร่ีให้เดก็  

บทสรุป  ประเทศไทยในฐานะภาคีของ FCTC ยงัมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะมาตรา 5.3 ในประเด็นการป้องกันการแทรกแซงของ
อตุสาหกรรมยาสบู แม้วา่รายงานการประเมินการปฏิบตัิตามมาตรา 5.3 ของไทยจะระบวุ่า
ไทยสามารถป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสบูได้ แต่ในความเป็นจริง ประเทศ
ไทยจะยังไม่สามารถดําเนินการในเร่ืองนีไ้ด้  กล่าวคือในช่วงเวลา 5 ถึง 6 ปีมานี ้
อตุสาหกรรมยาสบูโดยเฉพาะบริษัทบหุร่ีข้ามชาติอย่างบริษัท PM ได้เข้ามาแทรกแซงการ
กําหนดนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของไทยในหลายเร่ือง เช่น การฟ้องร้อง
กระทรวงสาธารณสขุต่อ ศาลปกครอง เพ่ือขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง
ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี หรือการอยู่เบือ้งหลังการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุ่มธุรกิจยาสูบและกลุ่มชาวไร่ยาสูบรวมถึงการใช้สาย
สมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักลุม่ USCC หอการค้านานาชาติ และกลุม่ธุรกิจค้าปลีกยกัษ์ใหญ่ใน
ไทยการติดตามตรวจสอบภารกิจต่างๆ ของอตุสาหกรรมยาสบู เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนกั ต้อง
อาศยัความอดทนในการทํางานอย่างต่อเน่ือง และการใส่ใจในทุกรายละเอียด การสร้าง
งานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือและตอ่เน่ืองเพ่ือให้ข้อมลูแก่ฝ่ายผู้ กําหนดนโยบาย เป็นสิ่งจําเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะตอบโต้ความพยายามแทรกแซงและล้มล้างการควบคมุยาสบู ของธุรกิจบหุร่ี 

อตุสาหกรรมยาสบูได้พยายามอย่างก้าวร้าวท่ีจะแทรกแซงนโยบายในประเทศท่ีมี
รายได้ต่ําและปานกลาง (LMICs) ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะให้ผลกําไรสงูสดุต่อธุรกิจบุหร่ี และ
โดยมาก โครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายไม่ค่อยเข้มแข็ง (World Health 
Organization Committee of Experts on Tobacco Industry Documents, 2000) 

กรณีศกึษาจากหลายๆ เหตกุารณ์ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าบริษัทบุหร่ีข้าม
ชาติได้ใช้กลยุทธ์หลากหลายในการยับยัง้และป้องกันไม่ให้เกิดความเข้มงวดต่อธุรกิจ
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บทที่ 13 
 

การค้าเสรีและการพพิาทคดียาสูบ 
 
 

โดย นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. อิทธิพลของความตกลงการค้าเสรีตอ่การควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
2. การเจรจาความตกลงหุ้นสว่นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก  
3. หีบห่อผลิตภัณฑ์บุหร่ีปราศสีสนัแบบเรียบง่าย: มาตรการทาง

นโยบาย 
4. กรณีศกึษา นโยบายและข้อพิพาทซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั

ของประเทศออสเตรเลีย 
 
 
 

1. อิทธิพลของความตกลงการค้าเสรีต่อการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
ในปีค.ศ. 2006 สมชัชาองค์การอนามยัโลก (WHA) ลงมติเน้นความจําเป็นในการ

ประสานความร่วมมือให้มากขึน้ในการพฒันานโยบายต่างๆ ด้านการค้าและสขุภาพ และ
สร้างความตระหนกัของการเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของการค้านานาชาติและความตกลง
ทางการค้าท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพและนโยบายสขุภาพในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และ
ระดบัโลก (Fifty-Ninth World Health Assembly, 2006) 
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1.1 การค้ากับสุขภาพ 
ต้นปี ค.ศ. 2009 วารสาร The Lancet ซึ่งเป็นวารสารชัน้นําด้านสาธารณสขุ

ตีพิมพ์บทความเก่ียวกบัการค้าและสขุภาพอย่างต่อเน่ือง มีผู้วิพากษ์จํานวนหนึ่งเรียกร้อง
ให้มีความสัมพันธ์กันมากขึน้ระหว่างชุมชนนโยบายด้านสาธารณสุขและการค้า และ
เรียกร้องให้ชุมชนสาธารณสุขมีส่วนร่วมแสดงบทบาทให้มากขึน้ในการจัดทํานโยบาย
การค้า (Fidler, et al.  2009;  Smith, et al.  2009;  MacDonald, et al.  2009) 

เอกสารท่ีตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งท่ีสะท้อนประเด็นของการค้าและ
สุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจนับตัง้แต่การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยยุติลง เช่น 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิทางปัญญาและการเข้าถึงยารักษาโรค รวมทัง้การค้าและ
การบริการด้านสขุภาพ (Smith,  et al.  2009) 

ประเด็นต่างๆ เหล่านีเ้กิดขึน้หลังโครงสร้างการค้าปี ค.ศ. 1994 และหลังจาก
ข้อสรุป หรือข้อยุติของความตกลงใหม่ๆ เช่น ความตกลงทางทรัพย์สินทางปัญญา 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) และ 
ความตกลงทัว่ไปในการค้าภาคบริการ (General Agreement on Trade in Services : 
GATS) เม่ือ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ปี ค.ศ. 1947 ได้ข้อสรุป
ในการตกลง จุดมุ่งหมายสําคญัทางด้านสาธารณสุขท่ีกล่าวถึงคือ โรคติดเชือ้ ซึ่งท่ีเป็น
กรณี หรือบริบทเดียวกนัในปี ค.ศ. 1994 เม่ือ GATT ถกูผนวกรวมเข้ากบัความตกลงของ
องค์การค้าโลก อย่างไรก็ดี เม่ือไม่นานมานีมี้กรอบแนวคิดใหม่ทางด้านสาธารณสุขซึ่ง
ครอบคลมุโรคไม่ตดิตอ่ท่ีสมัพนัธ์กบัปัจจยัเส่ียง เช่น การบริโภคยาสบู การบริโภคเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ และโภชนาการท่ีมีผลเสียตอ่สขุภาพ 

มีอย่างน้อยสองจุดท่ีเป็นข้อขัดแย้งระหว่างสาธารณสุขแนวใหม่และการค้า 
ประเด็นแรกคือ ข้อขดัแย้งทางทฤษฎีการค้าเสรี (trade liberalization) และมาตรการตา่งๆ 
ในการลดการบริโภคสนิค้าบางประเภทในระดบัประชากร ผลประโยชน์จากนโยบายการค้า
เสรี เช่น การแข่งขนัทางการค้าซึ่งทําให้ราคาสินค้าต่ําลง กลบักลายเป็นผลเสียต่อสขุภาพ 
โดยเฉพาะการกระตุ้นทําให้เกิดการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นผลเสียต่อสขุภาพ ซึ่งส่งผลให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บและการเสียชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ภาษีและการท่ีรัฐ
สนบัสนนุมีผลต่อราคาของสินค้า ซึ่งหมายถึงการใช้มาตรการเหล่านีเ้ป็นสิ่งสําคญัในการ
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ตดัสนิใจของผู้บริโภค 
ประเด็นท่ีสอง ช่องว่างของความรู้ระหว่างประชาคมทางด้านนโยบายการค้าและ

ประชาคมทางด้านสาธารณสขุ ทําให้เกิดมมุมองท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้จึงต้องมีการพิจารณา
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เน่ืองจากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวนีมี้
ผลกระทบสําคญัทัง้ด้านสาธารณสขุ เศรษฐศาสตร์ และสงัคม 

ในปี ค.ศ. 2007 รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศบราซิล ฝร่ังเศส 
อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกลั แอฟริกาใต้ และประเทศไทย ออกแถลงการณ์ประกาศออสโล 
(Oslo Ministerial Declaration) ซึง่ประกาศจดุยืนความเก่ียวพนัระหว่างนโยบายการค้า
และสขุภาพในการจดัทําความตกลงต่างๆ ทางการค้าในระดบัทวิภาคี ระดบัภมิูภาค และ
ระดบัพหภุาคี (Oslo Ministerial Declaration, 2007) 

มีการศึกษาวิจัยหลายชิน้ซึ่งบ่งชีว้่า การค้าเสรีอาจกระตุ้นความต้องการ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู  Frank Chaloupka และ Adit Laixuthai (Chaloupka, et al. 1996) ได้
ตรวจสอบการเปิดตลาดยาสบูในประเทศญ่ีปุ่ น ไต้หวนั เกาหลีใต้ และ ประเทศไทย ทัง้สอง
สรุปวา่ การบริโภคยาสบูเพิ่มขึน้เกือบ 10% โดยเฉล่ีย ในปี ค.ศ. 1991 ใน 4 ประเทศซึง่เปิด
ตลาดให้กบับหุร่ีของสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัตอนท่ียงัไม่เปิดตลาด  

ในลกัษณะท่ีคล้ายกนั Chee-Ruey Hsieh และทีมตรวจสอบผลกระทบจากการ
เปิดตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาสูบของสหรัฐ และสรุปว่า “การเปิดตลาดให้กับบุหร่ีนําเข้า 
นําไปสูก่ารบริโภคท่ีเพิ่มขึน้ 20% ตอ่ประชากรในปี ค.ศ. 1987” (Hsieh, et al.  1999) 

งานศกึษาวิจยัหลายชิน้ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการค้าเสรีทัว่ไป (ใช้ส่วน
แบ่งของการค้าในผลผลิตมวลรวมของประเทศเป็นตวัวดั) และการบริโภคยาสบู (Depken,  
1999;   Taylor, et al.  2000;  Bettcher, et al.  2001) ในจดุนี ้Craig Depken สรุปว่า “....
การเปิดตลาดของประเทศใดประเทศหนึ่งแก่การค้าระดับนานาชาติ...มีผลทําให้ราคา
ยาสบูต่ําลง....” 

ในลกัษณะท่ีคล้ายกนั Allyn Taylor และผู้วิจยัอ่ืนๆ สรุปว่าการค้าเสรีนําไปสูก่าร
สบูบุหร่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีรายได้ต่ําและปานกลาง ซึ่งไม่ได้เปิดประเทศใน
อดีต Douglas Bettcher และคณะให้ข้อสรุปใกล้เคียงกนั นอกจากนี ้Bettcher และคณะ
พบวา่ “เม่ือระดบัของการลงทนุจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้จะนําไปสูก่ารบริโภคยาสบูเพิ่มขึน้” 

ข้อสรุปตรงกบัข้อสงัเกตของ Anne Gilmore และ Martin McKee ซึง่เปรียบเทียบ



397 
 

ระดบัของการลงทนุกับระดบัของการผลิตและการบริโภคยาสบูในประเทศท่ีเคยเป็นส่วน
หนึ่งของสหภาพโซเวียตระหว่างปี  ค.ศ. 1991-2000 (Gilmore, et al.,  2005) ซึง่พบว่า 
การบริโภคยาสบูเพิ่มขึน้เกือบเป็นทวีคณู ตรงกบัการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในการผลิตยาสบู 
และการบริโภคท่ีเพิ่มขึน้นีจ้ะเป็นกลุม่ประเทศท่ีได้รับการลงทนุจากอตุสาหกรรมยาสบู 

การบริโภคท่ีเพิ่มขึน้เกือบ 56% เป็นสถิติสําหรับประเทศท่ีได้รับการลงทุนเป็น
จํานวนมากจากอตุสาหกรรมยาสบู ในขณะท่ีการบริโภคยาสบูลดลง 1% ถกูบนัทกึในกลุ่ม
ประเทศท่ีไม่ได้รับการลงทนุจากอตุสาหกรรมยาสบู  นกัวิจยัเหลา่นีนํ้าเสนอทฤษฎีตา่งๆ ว่า
เหตใุดการบริโภคยาสบูจึงเพิ่มขึน้ Chaloupka และ Laixuthai มีสองแนวทางท่ีอธิบาย 
แนวทางแรกคือ การแข่งขนัทางการค้าท่ีเพิ่มขึน้ นําไปสู่การลดราคาลง ซึ่งทําให้เกิดความ
ต้องการเพิ่มขึน้ อีกแนวทางหนึ่งของการอธิบายคือ การโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ี
เพิ่มขึน้ของยาสบูจากสหรัฐ กระตุ้นให้เกิดอปุสงค์เพิ่มขึน้ (Hagihara, et al.,  1995) 

นอกเหนือจากปัจจยัเหลา่นี ้Bettcher และคณะเสนอแนะคําอธิบายท่ีเป็นไปได้ว่า 
การเพิ่มจํานวนตราสินค้า (brand proliferation) และการมุ่งเน้นไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ี
สินค้ายงัเข้าไม่ถึง ทัง้ Bettcher และคณะ และ Taylor และคณะ ต่างกล่าวถึงความ
แตกตา่งของคณุภาพสนิค้าท่ีผลติในประเทศและยาสบูท่ีนําเข้าว่าอาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิด
การค้า Gilmore และ McKee มีข้อสรุปคล้ายกนัคือ ผู้หญิงและเยาวชนเป็นกลุม่เป้าหมาย
ของการเสนอตราสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศท่ีเคยเป็นสหภาพโซเวียต และระดับการ
บริโภคก่อนปี ค.ศ. 1990 อาจจะต่ําเกินความเป็นจริง เน่ืองจากขาดอปุทาน 

1.2 อิทธิพลของการค้าเสรี 
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีมีสาเหตุมาจากการค้าเสรีอาจจะแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศและตา่งกนัจากปัจจยัเส่ียงหนึ่งไปยงัอีกปัจจยัเส่ียงหนึ่ง แตผ่ลเสียทางสขุภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบย่อมหมายถึงว่าการค้าเสรีไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดๆ ต่อสุขภาพ 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการค้าเสรีย่อมขึน้อยู่กับกลยุทธ์ต่างๆ ของรัฐในการวางกฎ 
ระเบียบ เพ่ือควบคมุ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายจากการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ซึง่ก่อให้เกิดผลเสียทางสขุภาพอนัเน่ืองมาจากการค้าเสรี คณะกรรมการความตกลงการค้า
ทัว่ไปและภาษี (GATT) รายงานกรณีเก่ียวกบัประเทศไทย กรณีผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนแนวคิดนี ้(GATT Panel Report Thailand, 1990) ประเทศไทยให้เหตผุลว่าระบบ
การรับอนญุาต (licensing system) ซึง่มีอิทธิพลในการปิดตลาดยาสบู ซึง่เป็นสิ่งท่ีจําเป็น
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เพ่ือปกป้องสขุภาพประชาชนจากอนัตรายต่างๆ เช่น ผลกระทบจากการเปิดตลาดซึ่งมีผล
ต่อการบริโภค ระบบอนุญาตนีไ้ม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการป้องกัน
หรือปกป้องสขุภาพมนษุย์ หรือชีวิตภายใต้มาตรา xx(b) ของความตกลงการค้าทัว่ไปและ
ภาษี (GATT) แตค่ณะกรรมการ GATT มองว่าประเทศไทยสามารถใช้มาตรการทางภาษี
ต่างๆ และการห้ามการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยไม่เลือกปฏิบตัิ และมาตรการเหล่านี ้
เป็นทางเลือกท่ีมีเหตผุลมากกวา่ระบบการให้อนญุาต (นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 2559) 

อย่างไรก็ตาม กรณีของประเทศไทย อตุสาหกรรมยาสบู ซึง่เป็นการตดัสินภายใต้
ระบบเก่าของความตกลงทัว่ไปทางการค้าและภาษี (GATT) ไม่ได้ข้อยตุิอย่างชดัเจนว่า
ความตกลงการค้าเสรีตา่งๆ ขององค์การค้าโลกจะทําให้อํานาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ
ในการออกกฎ ระเบียบ ภายในประเทศของตนยังคงดํารงอยู่ โดยข้อเท็จจริงผู้ ชีแ้นะ
ทางด้านสาธารณสขุบางคนโต้แย้งว่าความตกลงการค้าเสรี (GATS – ความตกลงทัว่ไป
เก่ียวกบัการค้าและบริการ) จํากดัความสามารถของประเทศสมาชิกในองค์การค้าโลก ท่ีจะ
ห้ามการโฆษณาผลติภณัฑ์เพราะการกระทําเช่นนัน้อาจจะขดัแย้ง (contravene) กบัพนัธะ
สญัญาการเข้าถึงตลาดสําหรับการโฆษณาของผู้ ให้บริการ (Grieshaber-Otto, et al.  
2000;  Gould, 2005) น่ีเป็นการสะท้อนถึงความกงัวลตา่งๆ เก่ียวกบัอธิปไตยในการออก
กฎ ระเบียบ (regulatory autonomy)  ซึง่เป็นสว่นท่ีสองของความขดัแย้งระหว่างการค้า
และการสาธารณสขุยคุใหม่ (trade regime and the new public health) ตวัอย่างเช่น ผู้
ชีแ้นะด้านการควบคมุยาสบูโต้แย้งว่า ความตกลงทางการค้าต่างๆ ท่ีครอบคลมุการบงัคบั
ใช้ / อปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) จํากดัอิสระ เสรีภาพในการออก
กฎ ระเบียบ ในประเทศถึงขัน้ท่ีการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุ ไม่ได้รับอนญุาตให้กระทําได้ (Bloom, 2001;  Callard, et al.  2001;  
Weissman, 2003) 

ในปี ค.ศ. 2007 องค์การอนามยัโลกในฐานะประธานคณะทํางานการควบคมุการ
บริโภคยาสบูของคณะทํางานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงาน (Chair of the United Nations 
Ad Hoc Interagency Task Force on Tobacco Control) องค์การสหประชาชาต ิ
เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพิ่มขึน้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานการค้าระหว่าง
ประเทศ และความพยายามระดบัโลกในการควบคมุยาสบู (WHO-FCTC, 2007) อย่างไรก็
ตาม มีคําอธิบายสองทาง สําหรับเจ้าหน้าท่ีทางด้านสาธารณสขุท่ียงัขาดความเข้าใจและ
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ความรู้เก่ียวกบัความตกลงทางการค้า ทางแรกคือการใช้กฎ ระเบียบ ขององค์การค้าโลก 
เพ่ือวดัการป้องกนัโรคท่ีไม่ติดตอ่เป็นมาตรการกว้างๆ และสว่นใหญ่เน้นไปท่ีบริบทของการ
ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู อาทิ เช่น การศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การค้าโลกและองค์การ
อนามัยโลก สรุปแต่เพียงว่า "ขึน้อยู่กับว่ารัฐบาลจะเลือกอย่างไรในการจัดการการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎ ระเบียบขององค์การค้าโลกจํานวนหนึ่งอาจจะมีผลเก่ียวข้องได้”  
(WTO, 2002) ทัง้นีจํ้าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดของความเก่ียวพนักัน
ระหวา่งการค้าและสาธารณสขุ 

ความจําเป็นในการวิเคราะห์ประเด็นการค้าและสาธารณสขุเป็นท่ีสนใจมากขึน้
โดยจํานวนข้อถกเถียงท่ีเพิ่มมากขึน้ เช่น กรณีคณะกรรมการพิจารณา ประเทศไทย-
ศุลกากร และมาตรการทางการเงินเก่ียวกับยาสูบท่ีมาจากประเทศฟิลิปปินส์ (WTO, 
2008) ประชาคมยโุรป (ปัจจบุนัคือสหภาพยโุรป) ได้ร้องขอคําปรึกษากบัอินเดียเก่ียวกบั
ภาษีและมาตรการอ่ืนๆของสินค้านําเข้าประเภทไวน์และสรุากลัน่ (WTO, 2008) และ
ประเทศสหรัฐอเมริการ้องขอการจัดตัง้คณะกรรมการเก่ียวกับภาษีสําหรับสุรากลั่นใน
ประเทศฟิลปิปินส์ (WTO, 2010) 

ถึงแม้ความขัดแย้งดังกล่าวดูเหมือนจะเก่ียวข้องเล็กน้อยมากกับประเด็น
กฎหมายการควบคุมภายในประเทศ ซึ่งต้องไม่ถูกแทรกแซงในการปกป้องสุขภาพของ
ประชาชน ข้อโต้แย้งอ่ืนๆ ดูเหมือนจะเก่ียวข้องโดยตรงกับสิ่งท่ีเป็นกังวล ตัวอย่างเช่น 
อินโดนีเซียได้ร้องขอปรึกษากบัประเทศสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัมาตรการในการห้ามบหุร่ีชรูส
ตา่งๆ รวมถึงบหุร่ีกานพล ู(clove cigarette) ซึง่ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย (WTO, 2010) 
มาตรการดงักลา่วถกูกลา่วถึงความเก่ียวข้องกบัการดงึดดูเด็กและเยาวชนของบหุร่ีชรูส ใน
ทํานองเดียวกัน มาตรการการยกเว้นบุหร่ีเมนธอลเป็นข้อโต้แย้งท่ีอินโดนีเซียประสบ
ความสําเร็จในการตอ่สู้กบัสหรัฐอเมริกา (นิทศัน์  ศริิโชตรัิตน์ 2559) 

ประเทศแคนาดาบังคบัใช้มาตรการท่ีคล้ายกันโดยการห้ามขายบุหร่ีชูรส ซิการ์
มวนเล็ก และใบยาสบูมวนโต (blunt wraps) (Cracking Down on Tobacco Marketing 
Aimed at Youth Act, Bill C32) เหมือนกบัมาตรการในประเทศสหรัฐอเมริกา บหุร่ีเมนธอล
ได้รับการยกเว้นจากการห้ามจําหน่าย กระทรวงสาธารณสขุแคนาดา (Health Canada) 
ให้เหตผุลว่าบุหร่ีเมนธอลมีจําหน่ายอยู่ในตลาดมานานแล้ว แต่มาตรการห้ามบุหร่ีชูรสมี
เป้าประสงค์ห้ามผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ซึ่งถกูออกแบบเพ่ือดึงดดูเด็กและเยาวชนให้มาสบูบุหร่ี 
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(Health Canada, 2009) ถึงแม้บหุร่ีเมนธอลจะได้รับการยกเว้น และยงัมีข้อโต้แย้งสําหรับ
มาตรการนีใ้นแคนาดา แต่รัฐบาลแคนาดาไปไกลอีกก้าวหนึ่งโดยห้ามรสชาติซึ่งใช้ในการ
ผลิตบหุร่ีท่ีใช้ใบยาสบูพนัธุ์ตา่งๆ (blended-style cigarettes) ซึง่รวมถึงใบยาสบูพนัธุ์เบอร์
เลย์ (Burley) ในปัจจุบนัตลาดยาสบูในแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ีใช้ใบ
ยาสบูพนัธุ์เวอร์จิเนีย ซึ่งไม่ต้องเปล่ียนแปลงรสชาติ สมาชิกองค์การค้าโลกจํานวนหนึ่งไม่
เห็นด้วยกับมาตรการห้ามบุหร่ีชูรส และแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะถกเถียงประเด็นนีโ้ดยผ่าน
ทาง คณะกรรมการยตุข้ิอถกเถียงขององค์การค้าโลก (WTO dispute settlement) 

ความจําเป็นสําหรับแนวทางวิเคราะห์ใหม่ๆ สําหรับประเด็นต่างๆ สามารถแสดง
ให้เห็นได้โดยการอ้างอิงข้อโต้แย้งตา่งๆ ในอดีตท่ีผ่านมา เช่น ข้อโต้แย้งท่ีว่ามาตรการตา่งๆ 
ทางสาธารณสุขเป็นกฎหมายท่ีถูกต้อง ตราบใดท่ีใช้อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศและผลิตภณัฑ์นําเข้า (Noeth, 2001;  Eckhardt, 2002;  Burgi, 2011) 

ตามมาตรา xx(b) ของความตกลงทั่วไปทางการค้าและภาษี (GATT) ซึ่งมี
ข้อยกเว้นสําหรับมาตรการท่ีจําเป็นในการปกป้องสขุภาพของมนษุย์ โดยคาดว่าจะรักษา
มาตรการท่ีดีทางด้านสาธารณสขุไว้ (Woo, 2002) ข้อสรุปนีไ้ม่ควรจะยอมรับตามเนือ้หา
เน่ืองจากมีการโต้แย้งว่าการใช้มาตรการดงักล่าวจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนมากย่ิงขึน้
เพราะจะต้องให้คณะกรรมการองค์การค้าโลกพิจารณาถึงความสําคญัของเป้าประสงค์ใน
การใช้มาตรการดงักลา่วของประเทศสมาชิก และปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้
ทางเลือกอ่ืนท่ีสมเหตสุมผล (Howse, 2001) 

ข้อกังวลท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งของผู้ ดําเนินนโยบายเพ่ือการควบคมุและออก
มาตรการของรัฐในยุคการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเสรีเฟ่ืองฟู คือ ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้หากสินค้านัน้ มีนกัลงทนุเป็นชาวต่างชาติ เพราะในสนธิสญัญาทางการค้าระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะเป็นความตกลงเพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองการลงทนุ (Bilateral Investment 
Treaty หรือ BITs) ซึง่ไทยมีความตกลงและมีผลบงัคบัใช้แล้วกบั 37 ประเทศ (ข้อมลูของปี 
พ.ศ. 2557) หรือพนัธกรณีทางการค้าระหว่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ กรอบความตกลงการค้า
เสรี (Free Trade Agreements หรือFTAs) ความตกลงการลงทนุอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment หรือ ACIA) เป็นต้น ทกุฉบบันัน้บรรจขุ้อบทว่าด้วยเร่ืองการ
ระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน หรือ ISDS (Investor-State Dispute Settlement) อยู่
แทบทัง้สิน้ ซึ่งข้อบทนีใ้ห้สิทธิแก่นกัลงทนุผู้ถกูละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆโดยรัฐผู้ รับการ
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ลงทนุ อาทิ หลกัการปฏิบตัิเย่ียงชาติท่ีได้รับความอนเุคราะห์อย่างย่ิง (Most Favoured 
Nationหรือ MFN) การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น เลือกระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศระหว่างรัฐและเอกชนผู้ ลงทุนโดยใช้กลไกอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ โดยไม่ผ่านกระบวนการยตุิธรรมภายในประเทศผู้ รับการลงทนุ ซึง่ประเทศไทยเคย
ได้รับประสบการณ์จากการถกูฟ้องร้องเป็นคดี ภายใต้กลไกนีเ้พียงครัง้เดียว คือ คดี Walter 
Bau หรือท่ีทุกคนรู้จักกันในนาม “ค่าโง่ทางด่วน” ดังนัน้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกลไกการระงับข้อพิพาท จึงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในภายภาคหน้าอยา่งมีนยัสําคญั  

 
2. การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกจิเอเชียแปซิฟิก  

2.1 การค้าเสรีที่สลับซับซ้อนขึน้ 
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Trans – Pacific 

Partnership Agreement : TPPA หรือ TPP) เป็นความตกลงพหภุาคีระหว่างประเทศท่ี ถือ
จากข้อกําเนิดของสหรัฐอเมริกาใน ปี ค.ศ. 1998 ต่อประเทศออสเตรเลีย ชิลี นิวซีแลนด์ 
และสิงคโปร์ ในการทําความตกลงการค้าเสรีซึ่งได้มีการกระตุ้นสมาชิกความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation) หรือ APEC ให้มีการยอม
ผ่อนปรนมาตรการทางกฎหมายสําหรับการค้าภายในประเทศของตน ด้วยความคิดริเร่ิมนี ้
เองนําไปสูค่วามตกลงหุ้นสว่นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกซึง่มีข้อความเชิญชวน
ประเทศอ่ืนเข้าร่วมเพ่ือสร้างฐานสําหรับความตกลงท่ียิ่งใหญ่กว่าและครอบคลุมทั่วทัง้
ภมิูภาคของ  APEC โดยคณะผู้แทนการค้าสหรัฐ (United States Trade Representative : 
USTR) ตัง้ความหวงัว่าจะพยายามให้ครอบคลมุประชากรโลกถึงร้อยละ 40 (หทยั ชิตา
นนท์ และคณะ, 2557)  

TPP เป็นรูปแบบการค้าเสรีท่ีมีความซบัซ้อนยิ่งขึน้กว่าการค้าเสรีทัว่ไป TPP ถกู
ได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นเสมือนร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของบรรษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐท่ี
สามารถเปล่ียนสมดลุระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐได้ ท่ีสําคญัการเจรจาความตกลงเป็น 
“ความลบั” เกือบทัง้หมด จึงทําให้กระบวนการดงักลา่วได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการ
ยินยอมให้ผู้ เจรจาสามารถเขียนกฎระเบียบท่ีมีผลในประเทศได้โดยปราศจากการ
ตรวจสอบอันเป็นการขดัต่อแนวทางประชาธิปไตย ประกอบกับเป็นท่ีรู้กันว่าตวัแทนของ
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กลุม่บรรษัทในสหรัฐอเมริกาทํางานเป็นท่ีปรึกษาให้กบัคณะรัฐบาล สามารถเข้าถึงข้อมลูท่ี
เป็นฉบบัร่างของความตกลงได้ และมีบทบาทพิเศษในการเจรจา จึงเป็นท่ีน่ากงัวลอย่างยิ่ง
ถึงข้อความในร่างสุดท้ายท่ีจะขยายสิทธิในทรัพย์สินของกลุ่มบรรษัทเหล่านีอ้ย่างมี
นยัสําคญัทางการเมืองมีหลกัฐานบางอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยาสบูรายใหญ่
ได้ลอบสร้างอิทธิพลเหนือกลุม่ TPP โดยความช่วยเหลือของเครือข่ายอตุสาหกรรมยาสบู 
ดงัจะเห็นได้จาก ในปี ค.ศ. 2010 บริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล เรียกร้องข้อเสนอ
ตอ่ US Federal Register โดยมีข้อเสนอ 3 ประเดน็ คือ 

1) การปรับกฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั 

2) กลไกเก่ียวกบัข้อพิพาทระหวา่งนกัลงทนุและรัฐภาคี 
3) กรณีความสมบรูณ์เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นการ

คุ้มครองในระดบัสงูสําหรับเคร่ืองหมายการค้า  
โดยข้อเสนอ 3 ประเด็นนี ้แต่ละประเด็นได้สะท้อนให้เห็นอยู่ในร่างความตก

ลง TPP ท่ีถูกลักลอบเปิดเผยในภายหลัง ซึ่งทัง้ 3 ประเด็นนี ้มีส่วนสําคัญในการท่ี
อตุสาหกรรมยาสบูใช้ในการกีดกนัไม่ให้มีการนําบรรจภุณัฑ์ปราศสีสนั (Plain Packaging) 
มาใช้กบัสนิค้าของตน 

2.2 กลไกเก่ียวกับข้อพพิาทระหว่างนักลงทุนและรัฐภาคี 
การระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (ISDS หรือ Investor-State Dispute 

Settlement) เป็นกลไกหนึ่งท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างมากในยคุการค้าเสรี เม่ือ
นโยบายของรัฐผู้ รับการลงทุนอย่างประเทศไทย คือการเปิดกว้างรับชาติผู้ เข้ามาลงทุน 
มุ่งหวงัผลประโยชน์และการพฒันาทางเศรษฐกิจ สร้างความร่วมมือทางการค้า สร้างอาชีพ 
รายได้ และการพฒันาสงัคมพืน้ฐานทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน อย่างไรก็ตาม ด้วยพืน้ฐาน
แห่งความเป็นจริงท่ีแต่ละประเทศมีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ระบบการ
ปกครอง ตลอดจนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีความซับซ้อน 
ยุ่งยากและแตกต่างกันเป็นอย่างย่ิง จึงทําให้สนธิสญัญาความตกลงต่างๆ ทางการค้า ทัง้
ระดบัทวิภาคี พหุภาคี บรรจุข้อบท ISDS ไว้ในส่วนการระงบัข้อพิพาท ทัง้นี ้ด้วยความ
มุ่งหวงัเพ่ือขจดัความเหลื่อมลํา้เหล่านี ้และดําเนินการแก้ไขข้อขดัข้องในการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศให้มีความไว้วางใจและคล่องตวัมากย่ิงขึน้ ด้วยความคาดหวงัว่าจะเกิด
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ผลดีทัง้นกัลงทนุเอกชนและรัฐผู้ รับการลงทนุ โดยมีช่องทางให้ทัง้สองฝ่ายระงบัข้อพิพาท
ตอ่กนัโดยไม่จําเป็นต้องเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมภายในประเทศของรัฐผู้ รับการลงทนุ   

การศึกษาข้อพิพาทระหว่างประเทศ ผ่านกรณีศึกษาท่ีเกิดการฟ้องร้องจริงของ
รัฐบาลออสเตรเลีย มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งตอ่บคุลากรในวงการสาธารณสขุของไทย ท่ี
ต้องเรียนรู้เข้าใจปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต เพราะแม้ว่า รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐมี
ความตัง้ใจอันดีเพ่ือลดปริมาณผู้บริโภคบุหร่ี ลดการเกิดเหตุร้าย อันตรายต่อสขุภาพต่อ
เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมมากเพียงไร อีกทัง้ศาลสูงแห่งประเทศออสเตรเลียจะมีคํา
พิพากษาให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ ชนะ และรับรองว่ามาตรการนีช้อบโดยกฎหมายอย่าง
สมบรูณ์ แตย่งัมีช่องทางผ่านกฎหมายระหว่างประเทศนําพาเข้าสูข้่อพิพาทระหว่างรัฐและ
เอกชน ท่ีเป็นกลไกท่ีซบัซ้อน ต้องการความชํานาญ และเงินจํานวนมากในการสู้คดี 

เม่ือแพ้คดีภายในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มผู้ ผลิตและนําเข้าบุหร่ีในประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งเป็นบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน แคนาดาและญ่ีปุ่ น ต่างร่วมกันจ้างบริษัท
กฎหมายและผู้ เช่ียวชาญระดับสากล นําคดีนีข้ึน้สู่กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศท่ีจะทําได้ ซึง่มีสองทาง ได้แก่  

หนึ่ง การดําเนินคดีภายใต้กลไกระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน หรือ ISDS– 
Investor State Dispute Settlement ภายใต้ BIT Hong Kong Australia มาตราท่ี 6 และท่ี 
2(2) กล่าวหาว่าการดําเนินมาตรการนีล้ะเมิดต่อสิทธิในการเป็นนักลงทุนภายใต้การ
คุ้มครอง ตามสนธิสญัญาทางการค้า 

สอง การร้องเรียนภายใต้องค์การการค้าโลก WTO Appellate Body กลา่วหาว่า
ประเทศออสเตรเลียละเมิดความตกลง TRIP เน่ืองจาก นโยบายซองบุหร่ีแบบเรียบง่าย
จํากัดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักลงทุนเกินขอบเขต และการกล่าวหาว่ารัฐบาล
ออสเตรเลียละเมิดตอ่ข้อบท TBT หรือ Technical Barrier to Trade ภายใต้ TRIPs Paris 
Convention for Protectionof Industrial Property and WTO’s Agreement on 
Technical Barriers to Trade 

เหตุผลหนึ่งท่ีบริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การสนับสนุนต่อ
กระบวนการคุ้มครองการลงทนุ อนัมีสาระสําคญัคือ การระงบัข้อพิพาทการลงทนุระหว่าง
รัฐกบัเอกชน (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) ซึง่ฟิลิป มอร์ริส สามารถใช้
ความสามารถของตนทําให้ฝ่ายท่ีคิดจะเร่ิมนํามาตรการบรรจุภัณฑ์ปราศสีสนัมาใช้เกิด 
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“ความกลวัท่ีจะเข้าควบคมุ” (Regulatory chill) แม้ว่าปรากฏการณ์ดงักล่าวจะเป็น
ลกัษณะเฉพาะท่ีเห็นได้ในความตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ตลอดจนการ
ระงบัข้อพิพาท แต่กระบวนการระงบัข้อพิพาท ISDS ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีน่าตกใจมาก
ยิ่งขึน้ เน่ืองมาจาก 

ประการแรก  วฒันธรรมการตดัสนิท่ีเอือ้ตอ่ประโยชน์ในกบัภาคธุรกิจ เน่ืองมาจาก
อนุญาโตตุลากรท่ีได้รับการแต่งตัง้มักเป็นทนายความท่ีทํางานด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศซึง่ได้รับการเชิญตวัมาจากวงการการค้าโดยไม่มีความชํานาญในเร่ืองสาธารณสขุ 
ทําให้เกิดคําถามถึงความสามารถท่ีจะตัดสินกฎระเบียบทางสาธารณสุขและความ
ตระหนกัถึงผลท่ีตามมาของนโยบายสาธารณสขุท่ีเกิดจากการตดัสนิของตน 

ประการท่ีสอง  การระงบัข้อพิพาทแบบ ISDS เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถย่ืนข้อ
เรียกร้องโดยตรงต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้เลย แทนท่ีจะเป็นการ
เจรจาผ่านทางรัฐบาลของตนเป็นผู้ ดําเนินการแทน อย่างเช่น กระบวนการระงบัข้อพิพาท
ขององค์การการค้าโลก 

ประการท่ีสาม  การเรียกค่าเสียหายในกรณีการจ่ายค่าชดเชยจํานวนเงินท่ีขออาจ
มากมายมหาศาลอย่างเช่น กรณีสนธิสญัญาทวิภาคีระหว่างออสเตรเลียและฮ่องกง (BIT) 
ซึง่บริษัท ฟิลิป มอร์ริส เอเชีย กําลงัใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาท ISDS เรียกเงินจํานวน
พนัล้านเหรียญออสเตรเลีย จากความเสียหายท่ีบริษัท ฟิลิป มอร์ริส เอเชีย อ้างว่าเกิดขึน้
จากกฎหมายบรรจภุณัฑ์ปราศสีสนั (Plain Packaging Act 2011) มีความเป็นไปได้ถึง
ผลกระทบอันน่ากลัวสําหรับประเทศท่ีมีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง เน่ืองจากการ
คํานวณคา่ชดเชยได้คํานงึถึงความสามารถของประเทศเหลา่นีท่ี้จะจ่ายให้ได้ 

ประการท่ีส่ี  การขาดการทบทวนคําตัดสิน เน่ืองจากการระงับข้อพิพาทโดย
อนญุาโตตลุาการไม่มีคณะพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบกับแม้จะมีการกล่าวอ้างถึงบรรทดั
ฐานคําตดัสินในคดีก่อนแต่ก็ไม่ผูกพนัให้อนุญาโตตลุาการในอีกคดีจําต้องผูกพนัด้วย ท่ี
สําคญักระบวนการทําคําชีข้าดก็มิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ จึงทําให้เกิดปัญหาความ
ไม่โปร่งใสในกระบวนการ 

2.3 ทรัพย์สินทางปัญญา 
กรณีความสมบรูณ์เก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นการคุ้มครอง

ในระดบัสูงสําหรับเคร่ืองหมายการค้า  หลงัจากท่ีความตกลงเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา
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ภายใต้องค์การการค้าโลก หรือ TRIPs มีผลใช้บงัคบัแล้ว สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ
พฒันาได้พยายามผลกัดนัให้มีการยกระดบัมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้
สงูขึน้ มีความพยายามท่ีจะทําให้ “การเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์” (flexibilities) และ 
“การปฏิบตัิอย่างแตกต่างเป็นกรณีพิเศษ” (special and differential treatment) ลด
น้อยลง โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า TRIPs-Plus ซึ่ง PMI ได้เรียกร้องเร่ืองนีต้่อ US 
Federal Register อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ตนเองสามารถมีเคร่ืองมือในการท้าทาย
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบับรรจภุณัฑ์ปราศสีสนัได้ (Gary Fooks, Anna B Gilmore, 2012) 

กลุ่มธุรกิจในสหรัฐฯ นําโดย USCC  ได้พยายามคัดค้านกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ
อย่างเต็มท่ีในประเด็นการป้องกันมาตรการควบคมุการบริโภคยาสบูโดยการเจรจา TPP 
เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 USCC  เรียกร้องให้ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ไม่ให้ส่ง
ข้อความท่ีนําเสนอประเด็นเฉพาะยาสูบในการเจรจารอบต่อไปท่ีจะมาถึง และได้ทํา
จดหมายถึง USTR ในเดือนสิงหาคม 2013 ในกระทู้ ท่ีโดดเดน่ใน blog ของ USCC เดือน
เมษายนปี ค.ศ. 2014 USCC อธิบายข้อเสนอกําหนดเป้าหมายเร่ืองยาสูบโดยการ
เปรียบเทียบกบั "กล่องแพนดอร่า" (Pandora’s box) ว่าหากกีดกนัสินค้ายาสบูออกจาก
ความตกลงนีไ้ด้ ในอนาคตก็จะสามารถทํากับสินค้าอ่ืนๆ  ได้เหมือนกับการเปิดกล่องให้
ปีศาจร้ายออกมา 

ในเดือนตลุาคมปี ค.ศ. 2014 USCC ได้ใช้วิธีการส่งจดหมายถึงเอกอคัรราชทตู
ของประเทศญ่ีปุ่ นไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธการตดัทิง้ (carve out) ประเด็นเร่ือง
ยาสบู และขอเจรจาเร่งรัดการประชมุ TPP อยา่งตอ่เน่ือง 

 
3. หบีห่อผลิตภณัฑ์บุหร่ีปราศสีสันแบบเรียบง่าย: มาตรการทางนโยบาย 

3.1 ความเป็นมาของการชีแ้นะซองปราศจากสีสัน 
 ในปี ค.ศ. 1989 กระทรวงสาธารณสขุของรัฐบาลนิวซีแลนด์โดยคณะกรรมการ

ด้านสารพิษได้เสนอแนะว่าบหุร่ีควรจะอยู่ในซองสีขาวและมีตวัอกัษรสีดํา โดยไม่มีสีต่างๆ
หรือตราสญัลกัษณ์ใดๆ ในระหว่างปี ค.ศ. 1989 ขณะท่ีอตุสาหกรรมยาสบูกําลงัต่อสู้กบั
กฎหมายของประเทศแคนาดาท่ีห้ามการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบู การให้ข้อมลูตอ่ศาลเป็น
ปัจจยัท่ีกระตุ้นให้กลุ่มควบคมุยาสบูเรียกร้องให้บงัคบัใช้ซองปราศจากสีสนั รองประธาน
ฝ่ายการตลาดของบริษัท อิมพีเรียล โทแบคโก ยอมรับว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสําคญั
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อย่างย่ิงในการทําการตลาด ซึ่งตรงกบัขอัมลูจากบริษัท บริทิช อเมริกนั โทแบคโก ท่ีกล่าว
ว่า ผู้สบูบหุร่ีไม่สามารถจําแนกความแตกตา่งของบหุร่ีตราสินค้าต่างๆ โดยการสบู แต่การ
เลือกตราสินค้าบุหร่ีเป็นผลจากปัจจยัทางจิตวิทยา จากมโนภาพมากกว่ารสชาติจากการ
สบูบหุร่ี (Goldberg ME, et al., 1999; Goldberg ME, et al., 1995) 

กรอบอนุสญัญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-
FCTC) เป็นสนธิสญัญานานาชาตด้ิานสขุภาพท่ีสําคญัสําหรับการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
หนึ่งในมาตรการสําคญัคือการห้ามโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูอย่างสิน้เชิงในทกุรูปแบบ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ในปี ค.ศ. 1995 Cunningham และ Kyle เสนอแนวคิดหีบห่อ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูปราศจากสีสนัท่ีเป็น ‘มาตรฐาน’ โดยเน้นว่า ซอง/กล่อง บหุร่ีเป็นช่องทาง
ส่งเสริมการขายท่ีสําคญัและจําเป็นจะต้องถูกควบคุมในมิติของการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสบู (Cunningham R, Kyle K, 1995) 

มาตรการการใช้หีบห่อปราศสีสนัแบบเรียบง่าย ซึ่งหมายถึงการทําให้พืน้ท่ีส่วนท่ี
ไม่ใช่คําเตือนเป็นสีเดียวกันทุกตราสินค้า (สีขาวน่าจะเป็นสีท่ีดีท่ีสุด) ช่ือของตราสินค้า
พิมพ์เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทัง้ขนาดและรูปร่างตัวอักษร พืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นคํา
เตือนด้านสขุภาพซึง่กําหนดโดยรัฐบาล ความเคล่ือนไหวท่ีมุ่งสูหี่บห่อปราศสีสนัแบบเรียบ
ง่ายได้เร่ิมขึน้ในหลายประเทศรวมทัง้แคนาดางานวิจัยหลายชิน้ในประเทศแคนาดาและ
ออสเตรเลียสํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเรียบง่าย พบว่า ไม่เป็นท่ี
ดงึดดูความสนใจโดยเฉพาะในกลุม่เด็กและเยาวชน (Freeman B, Chapman S, Rimmer 
M, 2007) การศกึษาวิจยัในกลุม่เยาวชนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริการายงานว่า หีบ
ห่อผลิตภัณฑ์แบบเรียบง่ายจะทําให้มองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบในทางลบมากกว่า
ทางบวก (Rootman I, Flay B, 1995) 

ซอง/กล่องบุหร่ีปราศจากสีสนัจะไม่มีสีของตราสินค้า สญัลกัษณ์ของบริษัท และ
เคร่ืองหมายการค้า ผู้ผลติจะได้รับอนญุาตให้พิมพ์ได้เฉพาะช่ือตราสินค้าในขนาดตวัอกัษร 
และรูปแบบตวัอกัษรท่ีกําหนดในตําแหน่งท่ีถกูกําหนดให้ และจะต้องพิมพ์คําเตือนสขุภาพ
รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ปริมาณของส่วนประกอบท่ีเป็นสารพิษ (toxic 
constituents) ตราประทบัว่าได้จ่ายภาษีแล้ว และจํานวนมวนบหุร่ีในซอง/กลอ่ง ทัง้หมดนี ้
มีจดุประสงค์เพ่ือไม่ให้มีนวตักรรมการออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑ์ ซอง/กลอ่งบหุร่ีปราศจาก
สีสันรวมไปถึงภายในซอง/กล่อง และตัวบุหร่ีด้วย เน่ืองจากผู้ ผลิตจะใช้สี  วงเส้น 
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เคร่ืองหมาย และความสัน้-ยาวของมวนบุหร่ีท่ีแตกต่าง เพ่ือทําให้บุหร่ี ‘มีความน่าสนใจ’ 
และดงึดดูใจ การใช้นํา้หอม คอมพิวเตอร์ชิปสําหรับเสียง (audio chip) หรือใบสอดแทรก
ข้อมลูอ่ืนจะถกูห้ามโดยกฎหมาย (BBC News.  2007) ซอง/กลอ่งบหุร่ีปราศจากสีสนัจะ
ทําให้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นมาตรฐานเดียวกนัหมด ซึ่งจะลดสถานะและบทบาทของ
หีบหอ่ผลติภณัฑ์ในการส่ือสารและดงึดดูความสนใจ 

3.2 ความจาํเป็นของการเกดิกฎหมาย  
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีเรียบง่ายหมายถึงห้ามใช้สีสัน โลโก้ คําต่างๆ และ

รูปแบบอักษรท่ีเป็นเอกลักษณ์ หีบห่อท่ีเรียบง่ายจะควบคุมและทําให้เป็นมาตรฐานใน
องค์ประกอบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- ขนาดและรูปร่างของหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ 
- รูปแบบของการเปิดหีบหอ่ผลติภณัฑ์ 
- วสัดท่ีุใช้สําหรับหีบห่อผลิตภณัฑ์ รวมทัง้ระดบัของการเคลือบความมนั 

(gloss level) 
- วสัดดุ้านในหีบหอ่ และสี 
- สีและประเภทของหมกึ 
- รูปแบบ ขนาด และสีของตวัอกัษร 

ถ้าหากหีบห่อของผลิตภณัฑ์ยาสบูกลายเป็นป้ายโฆษณาขนาดเล็ก ทางแก้ไขคือ
ต้องปลดองค์ประกอบต่างๆ ของการส่งเสริมการขาย หรือพดูอีกนยัหนึ่งคือ ออกกฎหมาย
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีเรียบง่าย และถ้าหากอุตสาหกรรมยาสบูปรับเปล่ียนขนาดและ
รูปร่างของหีบห่อผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือบ่อนทําลาย
มาตรการต่างๆ  ท่ีจะลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบบุหร่ี ทางแก้ไขคือหีบห่อ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน (Standardized package) ท่ีไม่ใช่เพ่ือการตลาด แต่เพ่ือการ
สาธารณสขุ 

การปฏิรูปหีบห่อผลิตภัณฑ์จะต้องครอบคลมุตวัผลิตภัณฑ์คือบุหร่ี เพ่ือป้องกัน
อุตสาหกรรมยาสูบถ่ายทอด หรือถ่ายโอนความชํานาญด้านการตลาดจากหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ตวัผลิตภัณฑ์ ตวัอย่าง เช่น บุหร่ีแต่ละมวนจะถูกกําหนดมาตรฐานความ
ยาว เส้นรอบมวนบหุร่ี (Circumference) และจะไม่มีโลโก้หรือลวดลาย (embellishments) 
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ใดๆ บุหร่ีแต่ละมวนจะถูกมวนในกระดาษมาตรฐานและสีท่ีกําหนด ประโยชน์ทางด้าน
สาธารณสขุ 6 ประการ จากการกําหนดหีบหอ่ผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีเรียบงา่ย คือ 

  
ก. จะลดการหลอกลวงบนหีบหอ่ 
ข. จะเพิ่มพลงัของการเตือนด้านสขุภาพ  
ค. จะลดความเว้าวอน / ความยัว่ยุของภาพลกัษณ์ตราสินค้า(brand 

image)  
ง. จะทําลายช่องทางการส่ือสาร (ภาพลกัษณ์) ของบหุร่ี 
จ. จะลดกําไรของอตุสาหกรรมยาสบูเลย 
ฉ. จะนําประเทศแคนาดาใกล้เข้าไปอีก 1 ก้าวสูก่ารห้ามโฆษณายาสบู

อยา่งครอบคลมุ 
3.3 บรรจุภณัฑ์แบบเรียบและปราศสีสัน (Plain packaging) 
ภาคีสมาชิกควรพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือจํากดัหรือห้าม การใช้ภาพโลโก้ สี 

หรือตราตราสนิค้า หรือข้อมลูเพ่ือการโฆษณาบนหีบหอ่ นอกเหนือไปจากช่ือตราสินค้าและ
ช่ือผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงไว้ตามรูปแบบ สีและขนาดตวัอักษรตามท่ีกฎหมายกําหนด (ซอง
บหุร่ีแบบมาตรฐาน) เพ่ือช่วยให้ข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสขุภาพมีความเด่นชดั
ขึน้ อีกทัง้เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบหีบห่อท่ีอาจชีนํ้าให้เข้าใจผิดว่าผลิตภณัฑ์
นัน้เป็นอันตรายน้อยกว่า  มาตรการทางกฎหมายประเทศสมาชิกควรมีหลักประกันว่า 
ข้อกําหนดเก่ียวกบัหีบห่อและผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อ 11 แห่งกรอบอนสุญัญาฯ 
นีบ้งัคบัใช้อย่างเสมอภาคกับผลิตภณัฑ์ยาสบูทัง้หมดท่ีวางจําหน่ายภายในประเทศ ส่วน
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพ รวมทัง้ข้อมูล
เก่ียวกบัสว่นประกอบและสารพิษในควนับหุร่ี บนหีบห่อและฉลากผลิตภณัฑ์ยาสบูให้เป็น
ภาระคา่ใช้จ่ายของอตุสาหกรรมยาสบู 

นอกจากนี ้ควรพิจารณาจดัให้มี “เอกสารอ้างอิง” ซึง่มีภาพตวัอย่างคณุภาพสงูท่ี
แสดงให้เห็นว่าข้อความและภาพคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพควรจะปรากฏอยู่บนหีบห่อ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูอย่างไร เอกสารอ้างอิงนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ีการใช้ภาษา
ในมาตรการทางกฎหมายยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ 
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มาตรการทางกฎหมายควรได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 
ตามหลกัฐานใหม่ๆ ซึ่งปรากฏขึน้ โดยนําประสบการณ์การบงัคบัใช้กฎหมายจากประเทศ
อ่ืนๆ มาประกอบการพิจารณา การทบทวนแก้ไขดงักล่าวจะช่วยให้ค้นพบจดุอ่อนและช่อง
โหว่ รวมไปถึงชีใ้ห้เห็นลกัษณะการใช้ภาษาในระเบียบข้อบงัคบั ท่ีควรได้รับการแก้ไขให้มี
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังและประเมินผล
การใช้มาตรการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือดูผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้และ
ประเมินว่ามีมาตรการใดท่ีควรปรับปรุง ข้อมลูจากการเฝ้าระวงัและประเมินผลยงัใช้เป็น
หลกัฐานท่ีจะสนบัสนนุการดําเนินงานของภาคีอ่ืนๆ ในการบงัคบัใช้มาตรการควบคมุหีบ
หอ่และฉลากผลติภณัฑ์ยาสบู 

การเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัของอตุสาหกรรมยาสบูควรจะเร่ิม
ดําเนินการทันทีท่ีกฎหมายเร่ิมมีผลบังคับใช้ และควรดําเนินการอย่างต่อเน่ืองการ
ประเมินผลของมาตรการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อกลุ่มประชากร
เป้าหมายมีความสําคัญอย่างย่ิง ประเทศสมาชิกควรพิจารณาประเมินด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อฉลากคําเตือนด้านสขุภาพบนซองบุหร่ี ความเข้าใจเก่ียวกับความ
เส่ียง ความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จริง
ควรจดัให้มีแผนการประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคมุหีบห่อและฉลากผลิตภณัฑ์
ยาสบู ทัง้ก่อนเร่ิมดําเนินการ และหลงัดําเนินการเป็นประจําอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้พิจารณา
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามกฎหมาย  และประสิทธิผลท่ีได้สู่
สาธารณชนและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน ประเทศสมาชิกควรพยายามแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกบัข้อโต้แย้งต่างๆ เก่ียวกบัมาตรการควบคมุหีบห่อ
และฉลากผลิตภณัฑ์จากธุรกิจยาสบู ทัง้นีค้วรพิจารณาศกึษารายงานจากประเทศสมาชิก
อ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบจาก
ประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ 

แนวทางในการดําเนินงานตามข้อ 13 แหง่กรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู เร่ือง
การโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบู การสง่เสริมการขายและการให้การสนบัสนนุโดยธุรกิจยาสบู 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากภาคีสมาชิกในสมัยประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครัง้ท่ี 3 
(The Conference of the Parties III) ณ กรุงเดอรบนั (Durban) ประเทศสาธารณรัฐ
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แอฟริกาใต้ ระหว่างวนัท่ี 17 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แนวทางใน
การดําเนินงานตามข้อ 13 นี ้จดัทําขึน้เพ่ือให้ภาคี หรือประเทศ 

สมาชิกได้มีแนวทางสําหรับการริเร่ิมและการบงัคบัใช้กฎหมายห้ามการโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบ ท่ีครอบคลุมทุกด้าน โดย
กฎหมายต้องใช้บังคับกับทุกรูปแบบของการส่ือสาร การแนะนํา หรือการกระทําเชิง
พาณิชย์ รวมทัง้ทกุรูปแบบของ การเป็นผู้สนบัสนนุ นอกจากนี ้กฎหมายควรจะครอบคลมุ 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบข้ามเขตแดน
ด้วย 

 
4. กรณีศึกษา นโยบายและข้อพิพาทซองบุหร่ีแบบเรียบและปราศสีสันของ
ประเทศออสเตรเลีย 

4.1 นโยบายซองบุหร่ีแบบเรียบและปราศสีสัน 
นบัแต่ปีพทุธศกัราช 2553 เป็นต้นมา นโยบายซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั

ของประเทศออสเตรเลียได้ถูกตราขึน้ภายใต้พระราชบญัญัติ ท่ีมีช่ือว่า Tobacco Plain 
Packaging 2011  นโยบายนีเ้ป็นท่ีสนใจและจบัตามมองเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นการ
ดําเนินการนโยบายสขุภาพท่ีกล้าหาญด้วยมาตรการท่ีเข้มงวดจริงจงัท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีมาตอ่
สนิค้าบหุร่ี สง่ผลกระทบตอ่บริษัทยกัษ์ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมยาสบูโดยตรง  

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกท่ีออกมาตรการนีไ้ด้สําเร็จ โดยการ
กําหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้นําตราสญัลกัษณ์และโลโก้สินค้าปรากฏบนซองบหุร่ี แม้ 
“เคร่ืองหมายการค้า” นัน้จะเป็นเคร่ืองหมายการค้าซึ่งได้รับการรับรองถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎหมายฉบับนีกํ้าหนดให้ซองบุหร่ีมีสีเดียวกันทุกตราสินค้า นั่นคือ สีเขียว
มะกอก (Olive) จนผู้ คนขนานนามมาตรการนีใ้ห้ว่าเป็น “การปฎิวัติโอลีฟ” (Olive 
Revolution) นอกจากนีย้งัต้องมีรูปภาพแสดงเป็นคําเตือนเก่ียวกับสุขภาพ (Graphic 
Health Warning) บนซองบหุร่ีอย่างชดัเจน อาทิภาพเตือนเก่ียวกบัโรคตา่งๆ ท่ีมีสาเหตมุา
จากบุหร่ี เช่น มะเร็งปอด มะเร็งปากภายใต้กฎหมายฉบับนี ้กระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ออสเตรเลีย ประกาศว่าตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 2012 ผลิตภณัฑ์ยาสบูทกุชนิดท่ีนํามา
ขาย เสนอเพื่อขาย และนําเข้ามาสู่ประเทศออสเตรเลียต้องดําเนินการตามมาตรการท่ี
รัฐบาลกําหนด หากไม่กระทําตาม กฎหมายนีมี้โทษทัง้ทางแพง่และอาญา  
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 นอกจากนโยบายซองบุหร่ีแบบเรียบปราศสีสัน รัฐบาลออสเตรเลียยังออก
มาตรการอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย จุดประสงค์ท่ีสําคัญ คือ เพ่ือลดความน่าสนใจของหีบห่อ
บรรจุภณัฑ์เหล่านีต้่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น เพิ่มเติมความตระหนกัรู้ของคําเตือน
เก่ียวกับสขุภาพท่ีก่อเกิดจากบุหร่ี และเป้าหมายในระยะยาวเพ่ือลดผู้สบูบุหร่ีทัว่ประเทศ
เสริมสร้างมาตรการควบคมุบหุร่ีระดบัชาตอิยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสดุ  

 มาตรการอ่ืนๆ  ท่ี รวมเรียกว่า  มาตรการควบคุมยาสูบอย่างครอบคลุม
(Comprehensive package of tobacco control measures) ซึง่มีด้วยกนัหลายด้าน  อาทิ 
เช่น 

- มาตรการด้าน คําเตือนสุขภาพ (Health Warning)  กฎหมายออก
มาตรการกําหนดมีผลตัง้แต่ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 กําหนดให้มีภาพคําเตือนบนพืน้ท่ี
ด้านหน้าซองบหุร่ี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 และ พืน้ท่ีร้อยละ 90 ด้านหลงัของซองบหุร่ีด้วย  

- มาตรการจํากัดการโฆษณาทางส่ือออนไลน์ มีผลควบคุมตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 

- บริษัทบุหร่ีต้องดําเนินการลงทุนในโครงการต่อต้านการสูบบุหร่ีท่ีจะ
รณรงค์ในวงกว้างตอ่ไป 

- การขึน้ราคาภาษี การขึน้ภาษีของประเทศออสเตรเลียมีลกัษณะเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ โดยทําเป็นแผนระยะยาวตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 25 และทยอยขึน้
ราคาภาษีบุหร่ีมากขึน้ครัง้ละร้อยละ12.5 โดยจะค่อยๆ ทยอยใช้มาตรการนีที้ละร้อยละ
12.5  

- มาตรการเพิ่มโทษผู้ลกัลอบนําบหุร่ีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย 
แน่นอนว่าซองบหุร่ีแบบเรียบปราศสีสนัเป็นนโยบายท่ีเข้มงวดผนวกกบัมาตรการ

อ่ืนๆ ท่ีออกมาพร้อมกนัถือว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความตัง้ใจอย่างจริงจงัท่ีจะลดจํานวนผู้
ติดบหุร่ี  และกระทําอย่างเป็นระบบและรอบด้าน กฎหมายฉบบันีน้ัน้มีความน่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ท่ีจะหยิบยกมาศกึษา  

ก่อนตรากฎหมาย การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบจากนโยบายสาธารณสขุนัน้มี
อย่างกว้างขวางและลกึซึง้ นอกจาก หน่วยงานเฉพาะด้านการสาธารณสขุหลกัของภาครัฐ
แล้ว ยงัมีหน่วยงานของเอกชนรวมทัง้ มีผลงานวิจยัหลากหลาย วิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีก่อ
ความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรบคุคลของชาติ รายงานจากการวิจยันัน้
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มีมากมาย อาทิ การศึกษาวิจัยอย่างจริงจังโดยคณะผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาพในประเทศ
ออสเตรเลีย ท่ีรวมตวักนัในช่ือ The National Preventive Health Taskforce ราวปี ค.ศ. 
2009  ผลงานวิจยั บทความและข้อเสนอหลายฉบบัตีพิมพ์ได้เผยแพร่  นอกจากกลุ่มผู้ มี
ความชํานาญในด้านสขุภาพ ยงัมีรายงานศกึษาเก่ียวกบัผู้บริโภคและตลาดตลอดจนข้อมลู
เก่ียวกับคําเตือนสุขภาพ ยืนยันผลจากภาพเตือนสุขภาพกราฟิกท่ีจะมีต่อผู้บริโภค โดย
บริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัข้อมลูโดยเฉพาะ ซึง่รายงานทัง้หมดอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ 
กระทรวงสาธารณสขุองออสเตรเลีย และท่ีสําคญัท่ีสดุคือ รัฐบาลได้ดําเนินกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น หรือ consultation ทัง้แบบเป็นทางการ และกลุ่มย่อยกับผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ 

นอกจากกระบวนการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสนใจ
เร่ืองข้อมลูงานวิจยัในเชิงลกึเพ่ือออกมาตรการตา่งๆ จากการศกึษาพบว่า  แม้ภายหลงัจาก
การออกมาตรการซองบุหร่ีแบบเรียบปราศสีสัน ศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศออสเตรเลียก็ยงัดําเนินการ รวบรวมข้อมลู ศกึษา และออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
ซึง่ส่วนใหญ่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล มีเป้าประสงค์เพ่ือสํารวจวิเคราะห์ ผลการออก
มาตรานีว้่าได้ผลต่อผู้บริโภคจริงหรือไม่ ผลงานวิจัยจํานวนมากถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร 
The British Medical Journal (BMJ) การศกึษาจดัทําการสํารวจผู้บริโภคอย่างจริงจงัโดย
หลากหลายสถาบนั ตวัอย่างเช่น การวิจยัโดย Centre for Behavioural Research in 
Cancer, Cancer Council Victoria มีการเลือกผู้บริโภคบหุร่ี 7,000 คน ซึ่งถือว่าเป็น
ตวัแทนประชากรผู้ติดบหุร่ีทัว่ออสเตรเลียท่ีมีความแตกตา่งทัง้ อาย ุอาชีพ และท่ีอยู่ มีการ
ติดตามผลทกุเดือนทัง้ทางโทรศพัท์และผ่านการตอบคําถามออนไลน์ เป็นเวลายาวนานถึง
สองปีกว่า งานวิจัยรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยคําถามท่ีเจาะลึกและมีการศึกษามาแล้ว
อย่างละเอียด อาทิ ความรู้สกึท่ีแท้จริงเม่ือได้เห็นภาพคําเตือน  เห็นด้วยหรือไม่ว่าคําเตือน
นีทํ้าให้ท่านไม่อยากสบูบหุร่ีอีก ความชอบ ความพอใจ องค์ประกอบท่ีทําให้อยากซือ้บหุร่ี 
ฯลฯ อีกผลการวิจยัโดยสถาบนัเดียวกนัท่ีได้รับการสนบัสนนุโดยกระทรวงสาธารณสขุและ
นกัวิชาการหลายแขนงทัง้สขุภาพ การวิเคราะห์ข้อมลู นําเสนอว่า รูปภาพคําเตือนสขุภาพ
มีผลทําให้นักสูบต้องการเลิกสบูบุหร่ีได้จริง ผู้สบูบุหร่ีจํานวนมากคิดถึงการเลิกสบูอย่าง
น้อยหนึ่งครัง้ต่อวนั เพราะรูปภาพคําเตือน  นอกจากนี ้งานวิจยับางชิน้สรุปด้วยว่าผู้ ท่ีสบู
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บหุร่ีรู้สึกว่ารสชาติของบุหร่ีนัน้ด้อยลง  เม่ือหยิบออกมาจากซองบุหร่ีแบบเรียบปราศสีสนั
ลดความต้องการและความน่าสนใจในการสบูไปโดยปริยาย  

นอกจากรัฐบาลออสเตรเลียจะเน้นเร่ืองการศึกษาวิจัยทัง้ช่วงก่อนและหลัง
กฎหมายบงัคบัใช้ รัฐบาลออสเตรเลียยงัใส่ใจในการทําความเข้าใจกับคนในชาติหรือคน
ต่างชาติท่ีอาศัยในออสเตรเลียท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เอกสารสําคัญ
เก่ียวกบัมาตรการการควบคมุซองบหุร่ีถกูแปลเป็นภาษาตา่งๆ  ถึง 10 ภาษา อาทิ ฝร่ังเศส 
อารบิคฮินดี จีน เวียดนาม เกาหลี เป็นต้น เพ่ือส่ือสารทําความเข้าใจและเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญัติฉบบันีเ้ผยแพร่แก่ประชากร (ข้อมลูจาก National Library of Australia)  
จากการศึกษาข้อมลูทัง้หมดผนวกกบัผลงานวิจยัจากสถาบนัต่างๆ  ท่ีรัฐบาลออสเตรเลีย
ใช้เป็นรากฐานข้อสนับสนุนในการตรากฎหมาย และรับรองผลภายหลังการบังคับใช้ 
แสดงออกถึงการให้ความสําคญัอย่างเป็นลําดบัขัน้ตอนในทางปฏิบตัิท่ีสอดคล้องนโยบาย
สาธารณสขุระดบัชาต ิเพ่ือการพฒันาประเทศด้านสขุภาพอยา่งแท้จริง  

การออกร่างกฎหมายว่าด้วยหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูปราศสีสนัแบบเรียบเม่ือวนัท่ี 
7 เมษายน 2554 โดยรัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าจะเพิ่มขนาดพืน้ท่ีของภาพส่ีสีคําเตือน
สขุภาพเป็น 75% ของด้านหน้าและ 90% ของด้านหลงัซอง/หีบห่อบุหร่ี และขนาดท่ี
ใกล้เคียงกันสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืนๆ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลทําให้ออสเตรเลียมี
พืน้ท่ีภาพคําเตือนสุขภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีขนาดเฉล่ียทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง 
82.5%  

ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายบงัคบัให้บริษัทยาสบูพิมพ์ภาพส่ีสีคําเตือนสขุภาพ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 2006 ในปี ค.ศ. 2008 มีการประเมินผลอย่างครอบคลมุถึง
ประสิทธิผลของภาพส่ีสีคําเตือนสุขภาพ ซึ่งบ่งชีว้่าภาพคําเตือนบรรลุเป้าประสงค์ท่ี
คาดหวงั โดยเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกบัผลเสียทางสขุภาพของการสบูบหุร่ี สง่เสริม
ให้เลิกสูบบุหร่ี และไม่เอือ้ให้ริเร่ิมสบูบุหร่ีหรือกลบัมาเร่ิมสบูบุหร่ีอีก อย่างไรก็ตาม ยังมี
ส่วนท่ีพฒันาได้อีก เช่น ภาพและข้อความด้านหน้าของซองอาจจะ ‘เล็กไป’ ความสําคญั
ของการปรับเปล่ียนคําเตือนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล  เคร่ืองหมาย ตราสินค้า 
และการใช้สีของบริษัทยาสบู ‘โดดเดน่กว่า’ คําเตือนด้านหน้าซอง  การเพิ่มขนาดพืน้ท่ีของ
ภาพคําเตือน 
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รัฐบาลออสเตรเลียพัฒนาและทดสอบภาพคําเตือนสุขภาพใหม่ๆ  ใน
ขณะเดียวกันกับร่างกฎหมายหีบห่อผลิตภัณฑ์ปราศสีสนัแบบเรียบ ภาพส่ีสีคําเตือนจะ
เพิ่มพืน้ท่ีเป็น 75% ของด้านหน้าซอง สว่นด้านหลงัซองพืน้ท่ีภาพคําเตือนจะมีพืน้ท่ีร้อยละ
90 การเปล่ียนแปลงนีอ้ยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Australia 
Consumer Law) มีรายงานข่าวว่าบริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล ขู่ฟ้องรัฐบาล
ออสเตรเลียโดยอ้างว่าละเมิดสนธิสญัญาลงทุนระหว่างประเทศกรณีถอดถอนโลโก้ออก
จากซองบหุร่ี ระบคุา่เสียหายอาจสงูหลายพนัล้านดอลลา่ร์ (Perry M, 2011) 

แม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรกในโลกท่ีบังคับใช้ซองบุหร่ีปราศจาก
เคร่ืองหมายการค้า เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจกัร 
ได้ประกาศใช้กฎหมายซองบุหร่ีปราศสีสันแบบเรียบ ในขณะท่ีประเทศนิวซีแลนด์และ
แคนาดาได้พิจารณามาตรการลกัษณะเดียวกนั 

4.2 ข้อพพิาทและคาํตัดสนิของศาลสูงออสเตรเลีย  
ภายหลังจากการดําเนินมาตรการซองบุหร่ีแบบเรียบปราศสีสันอย่างเคร่งครัด 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทต่างๆ  ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนีอ้ย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ บรรษัท
ข้ามชาติเหล่านี  ้ทัง้จากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ต่างไม่รอช้าท่ีจะ
ดําเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย การต่อสู้ทางการศาลเร่ิมขึน้เม่ือ 
โจทก์ ได้แก่ British American Tobacco และ Japan Tobacco International บริษัทข้าม
ชาติช่ือดงัย่ืนฟ้องรัฐบาลออสเตรเลีย มีโจทก์ร่วมภายหลงัเป็นบริษัท Phillip Morris Ltd 
และ Imperial Tobacco การฟ้องร้องครัง้นีมี้ประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อนโยบาย
สาธารณะท่ีน่าสนใจอยู่หลายประการ ได้แก่ กฎหมายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ทรัพย์สนิทางปัญญา และกฎหมายมหาชนวา่ด้วยเร่ืองนโยบายรัฐ  

ศาลสงูแห่งประเทศออสเตรเลีย มีคําวินิจฉัยเป็นคดีเลขท่ี S389/2411 British 
American Tobacco Australian Limited and Ors. V. The Commonwealth of Australia 
พิพากษาว่า นโยบายซองบุหร่ีแบบเรียบปราศสีสันมิได้ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ออสเตรเลีย หรือสทิธิใดๆ ของโจทก์ผู้ประกอบการจนเกินขอบเขต สง่ผลให้คําฟ้องของฝ่าย
โจทก์ไม่สมัฤทธ์ิผล คําพิพากษากวา่ 130 หน้า สรุปใจความวา่โดยยอ่ดงันี ้

ประการแรก ศาลเน้นนํา้หนกัไปท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีสอดคล้องกบักรอบ
อนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบู (Framework Convention on Tobacco Control) ของ
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องค์การอนามยัโลกว่ามีความสําคญัอย่างไร ศาลตดัสินว่าการท่ีรัฐบาลออสเตรเลียดําเนิน
นโยบายดงักล่าว  ก็เพ่ือพยายามสนับสนุนการเลิกบุหร่ี ลดจํานวนผู้บริโภค เจตนารมณ์
แห่งกฎหมายเป็นไปเพ่ือสขุภาพอนามยัของประชากร อีกทัง้นโยบายนีเ้ป็นหลกัสําคญัของ
เป้าหมายทัง้หมด และเป็นหน้าท่ีของออสเตรเลียในฐานะชาติสมาชิกองค์การอนามยัโลกท่ี
พงึต้องปฏิบตัติามอนสุญัญานี ้ผู้พิพากษาเสียงสว่นมาก หกตอ่หนึง่ ปฏิเสธข้ออ้างเก่ียวกบั
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนญูออสเตรเลียว่าสิทธิ
ตามท่ีฝ่ายโจทก์อ้างนัน้มิได้รับผลกระทบหรือถกูละเมิดดงัอ้างแตอ่ย่างใด Justice Hayne 
กล่าวว่า กฎหมายใดๆ ท่ีระบุให้มีคําเตือนสุขภาพบนผลิตภัณฑ์ แม้หากว่าจะมีความ
เข้มข้นเทียบเท่าพระราชบญัญัติซองบุหร่ีแบบเรียบง่ายก็ไม่อาจถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อ
การครอบครองกรรมสิทธ์ิของโจทก์  

ประการท่ีสอง เร่ืองกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิ 
(Ownership) ในการใช้เคร่ืองหมายทางการค้าของตนถูกลิดรอนเน่ืองด้วยการดําเนิน
นโยบายรัฐ ประเด็นนีมี้การตีพิมพ์เป็นบทความโดย WIPO: World Intellectual Property 
Organization วิเคราะห์ผลกระทบจากคําพิพากษาฉบบันี ้เป็นท่ีสนใจในวงการกฎหมาย
ทรัพย์สนิทางปัญญาทัว่โลก 

อนึ่ง ข้ออ้างของโจทก์ คือ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอันได้รับการรับรองภายใต้
รัฐธรรมนญู ไม่ว่าจะเป็น Trademarks, Patents, Designs, Copyrights ย่อมไม่สามารถ
ละเมิดได้ ทนายโจทก์อ้างว่า การไม่อนญุาตให้มีตราเคร่ืองหมายการค้าใดๆ บนซองบุหร่ี 
เป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าอย่างร้ายแรง และโต้แย้งเพ่ือเพิ่มนํา้หนกั
ในประเด็นนีถ้ึงขนาดอ้างว่า การไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าเปิดโอกาสให้บุหร่ี
ปลอมและธุรกิจผิดกฎหมายเติบโต เป็นการสนบัสนนุองค์กรอาชญากรรมทางอ้อม พร้อม
เรียกร้องคา่เสียหายจากรัฐบาลเป็นมลูคา่มหาศาล 

Justice Gummon ตัง้คําถามว่า การอ้างเร่ืองกรรมสิทธ์ิในสิทธิเหล่านีถ้กูต้อง
หรือไม่ ในอดีตไม่เคยมีคดีไหนเลยท่ีอ้างนโยบายของรัฐละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทาง
ปัญญาขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู อย่างไรก็ตามศาลสงูแห่งออสเตรเลียได้พิพากษาอย่าง
แจ้งชดัว่า แม้ตวัเจตนารมณ์แห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้รับการรับรองภายใต้
รัฐธรรมนญูนัน้ แท้จริงแล้วถกูร่างขึน้ให้สอดคล้องและเอือ้ประโยชน์ตอ่การดําเนินนโยบาย
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ของรัฐทัง้สิน้ Justice Gummon เน้นยํา้ว่า อิสรภาพในการใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย แตมิ่ใช่เป็นสทิธิเบ็ดเสร็จเหนือกฎหมายอ่ืนๆได้   

ประเด็นท่ีสาม คือการท่ีผู้ เช่ียวชาญหลายๆ ท่านเช่ือว่า แม้ว่ามาตรการซองบุหร่ี
แบบเรียบปราศสีสนัจะเคร่งครัดเพียงใดก็ตาม แต่กฎหมายนีก็้ดําเนินการกับผู้ผลิตและ
นําเข้าบุหร่ีทกุรายด้วยความเท่าเทียม (Fair and Equal Treatment) ดงันัน้ เป็นการ
ดําเนินการแบบไม่มีอคติต่อบริษัทต่างชาติแต่อย่างใด (non-discriminatory measure)  
อยัการสงูสดุ Stephen Gageler เสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจว่า การกําหนดกฎหมายดงักลา่ว
มิได้ปฏิบตัิแตกตา่งระหว่างสินค้าชนิดหนึ่งต่อสินค้าอีกชนิด กรณีนี ้สินค้าบหุร่ีเป็นสินค้าท่ี
มีอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัของประชากร จึงเป็นประเภทท่ีต้องได้รับการควบคมุอยู่แล้ว 
และท่ีสําคญัย่ิงคือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายนัน้พึงถกูจํากดัด้วย
เหตผุลเพ่ือป้องกันอนัตรายแก่สงัคมและสาธารณสขุ ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบทท่ี 8 ข้อตกลงว่า
ด้วยสญัญาทริปส์ (TRIPS Agreement) กฎหมายเปิดช่องในการดําเนินนโยบายของรัฐไว้
ว่า แต่ละประเทศสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ หรือกําหนด
มาตรการจําเป็นเพ่ือเป็นการปกป้องคุ้มครองสขุภาพและอนามยัอนัดีของคนในชาตไิด้  

เลขาธิการองค์การอนามยัโลก Dr. Margaret Chan แถลงช่ืนชมคําตดัสินของ
ศาลสงูออสเตรเลียเป็นทางการ ว่าแนวคําพิพากษานีส้่งสญัญาณอนัดีต่อประเทศอ่ืนๆ ท่ี
จะเจริญรอยตามมาตรการควบคมุยาสบูตอ่ไปในภายภาคหน้า ถือว่านีคื้อชยัชนะท่ียิ่งใหญ่
ของนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพอนามยัของประชากรโลก สอดคล้องกบักรอบอนสุญัญา
เก่ียวกับการควบคมุยาสบู ซึ่งบงัคบัใช้เม่ือปี ค.ศ. 2005 มีประเทศสมาชิกกว่า 170 
ประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือดําเนินการตามมาตรการลดความต้องการในการบริโภคยาสูบ
อยา่งเป็นรูปธรรมทัว่โลก มาตราเหลา่นี ้WHO แถลงว่ารวมถึง การควบคมุการโฆษณาและ
การอปุถมัภ์รายการ (Sponsorship) ตลอดจนการกําหนดอายผุู้บริโภคขัน้ต่ํา และเพิ่มภาษี
ฯลฯ ความสําเร็จก้าวแรกของรัฐบาลออสเตรเลียจุดประกายความหวงัให้แก่ประเทศอ่ืนๆ
ให้กล้าท่ีจะดําเนินนโยบายเหล่านีต้่อไป ผลการวิจัยทางการแพทย์ตอกยํา้ว่า บุหร่ีเป็น
สาเหตแุห่งการเสียชีวิตจํานวนมากถึง 6 ล้านคนต่อปี องค์การอนามัยโลกคาดว่า ใน
อนาคต หากประเทศตา่งๆ ไม่ดําเนินการมาตรการท่ีเคร่งครัด บหุร่ีอาจะเป็นสาเหตแุห่งการ
เสียชีวิตคนถึง 8 ล้านคนตอ่ปีได้ 
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เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) เป็นประเทศท่ีสองใน
โลกนับจากออสเตรเลียท่ีประกาศใช้มาตรการเดียวกันต่ออุตสาหกรรมยาสบู Dr.James 
Reilly รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเด็กและเยาวชน ให้สมัภาษณ์ถึงเหตผุลท่ีประกาศ
มาตรการดงักลา่ว เพราะ 1 ใน 5 ของจํานวนประชากรมีสาเหตกุารเสียชีวิตเกิดจากบหุร่ี  
รัฐบาลไอร์แลนด์มีความตัง้ใจให้ประเทศของตนปราศจากบหุร่ีภายในปี ค.ศ. 2025 และท่ี
สําคญัท่ีสดุการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของซองบหุร่ีแบบเรียบปราศสีสนัของประเทศ
ออสเตรเลียมีประสิทธิภาพมาก จากสถิติพบว่าขณะนีอ้ตัราการติดบหุร่ีมีตวัเลขน้อยท่ีสดุ
ในประวตัิศาสตร์ของออสเตรเลียเท่าท่ีเคยมีมา สร้างความมัน่ใจให้แก่ประเทศ ไอร์แลนด์ 
ตดัสินใจดําเนินมาตรการนีด้้วย แม้ว่าจะได้รับความกดดนัและตอ่ต้านภายในประเทศจาก
ผู้ ค้าและคาดหมายไว้วา่ ไม่นานผู้ ค้าเหลา่นีอ้าจนําคดีขึน้ฟ้องร้องสูศ่าลเช่นเดียวกนั  

การวิจัยขยายขอบเขตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพิสูจน์ข้อสมมุติฐานท่ี
กระทรวงสาธารณสุขยกมากล่าวอ้างว่า คําเตือนสุขภาพส่งผลแท้จริงต่อผู้ บริโภค 
เทคโนโลยีนีมี้ช่ือว่า Eye Tracking โดยนกัวิจยัจาก University of Bristol ประเทศองักฤษ 
Dr.Olivia Maynard เสนอว่าจากผลการวิจัยภาพคําเตือนสขุภาพ (Graphic Health 
Warning) มีประสิทธิภาพและส่งผลได้จริงต่อความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสทางตา ผล
วิเคราะห์เสนอว่าซองบหุร่ีแบบเรียบปราศสีสนั  ทําให้ความสนใจทัง้หมดผ่านการมองเห็น
นัน้อยู่ท่ีภาพคําเตือน โดยละความสนใจจากช่ือตราสินค้าบหุร่ี Dr. Olivia Maynard กลา่ว
ด้วยว่า รูปภาพคําเตือนคือกญุแจสําคญัในการให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีสบูและไม่ได้สบูบหุร่ีถึงพิษ
ภัยอันร้ายแรงของบุหร่ี  เม่ือเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2014 ผลงานวิจัยชิน้นีไ้ด้รับรางวัล
งานวิจัยยอดเย่ียม จากสภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสงัคม (Economic and Social 
Research Council: ESRC) แต่มิใช่นกัวิชาการทกุคน ท่ีมีความเช่ือว่านโยบายซองบหุร่ี
แบบเรียบปราศสีสนัมีประสิทธิภาพในการทําให้ผู้สบูคิดจะเลิกสบูได้จริง Professor Chris 
Armitage แห่ง University of Manchester มีข้อกงัวลว่าผู้ ท่ีติดบหุร่ีจริงและสบูเป็นประจํา
ไม่ได้ให้ความสนใจกบัคําเตือนทางสขุภาพเท่าท่ีควร เขาคิดว่าการห้ามโฆษณาตราสินค้า
บนซองบหุร่ีบีบบงัคบัให้เกิดการพฒันาการโฆษณาออนไลน์ของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-
cigarette advertising เพิ่มมากขึน้ในอนาคต  Professor Chris Armitage เสนอด้วยว่า 
จากหลกัฐานการวิเคราะห์พบว่าการเพิ่มภาษีอากรน่าจะมีประสิทธิภาพท่ีสดุเพ่ือลดการ
บริโภคบหุร่ีของประชากร 
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บทสรุปของอตุสาหกรรมยาสบูใช้หีบห่อผลิตภณัฑ์เป็นช่องทางท่ีสําคญัในการทํา
การตลาด โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และสง่เสริมการขาย เพราะคณุคา่
ทางการตลาดเพิ่มมากขึน้  เม่ือการโฆษณาและการเป็นผู้อปุถมัภ์กิจกรรมโดยอตุสาหกรรม
ยาสบูถกูจํากดัมากขึน้ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ดงันัน้ หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูจึงกลายเป็น
ช่องทางการตลาดท่ีสําคญัเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค 

 เม่ืออตุสาหกรรมยาสบูใช้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นช่องทางในการส่ือสาร พืน้ท่ี
ดงักล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการส่ือสารโดยภาครัฐได้เช่นกนั ภาพและคําเตือนสขุภาพ
บนหีบหอ่ผลติภณัฑ์ยาสบูเป็นมาตรการหนึง่ทางนโยบายสาธารณะท่ีสําคญัในการควบคมุ
ผลติภณัฑ์ยาสบู ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการท่ีน้อยมาก 

หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูปราศสีสนัแบบเรียบเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลมุ
เพ่ือไม่ให้อตุสาหกรรมยาสบูใช้เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด
ซอง/กล่องบุหร่ีปราศจากสีสนัจะทําให้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด
ซึง่จะลดสถานะและบทบาทของหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ในการส่ือสารและดงึดดูความสนใจ 

ถึงแม้อุตสาหกรรมยาสูบต่อต้านหีบห่อผลิตภัณฑ์ปราศสีสันอย่างรุนแรงเพ่ือ
ปกป้องเคร่ืองหมายการค้า  โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดความตกลงทางการค้าสากลและ
ลขิสทิธ์ิทางปัญญา แตค่วามตกลงทางการค้าสากลมีข้อยกเว้นสําหรับประเด็นทางสขุภาพ 
ซึ่งประสบความสําเร็จในการให้ความสําคัญทางสุขภาพมากกว่าการค้าการท่ีรัฐบาล
ประเทศตา่งๆ  บงัคบัให้บริษัทยาสบูพิมพ์ภาพและคําเตือนสขุภาพบนซอง/กลอ่งบหุร่ี และ
ยังไม่มีประเทศใดต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับบริษัทบุหร่ีท่ีพยายามจะอ้างว่า “สูญเสีย
เอกลักษณ์ของตราสินค้า” คือข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวอ้างโดยอุตสาหกรรมยาสูบว่าการ
ออกแบบซอง/กล่องบุหร่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะละเมิดมิได้ ไม่เป็น
ความจริง 

ชัยชนะของนโยบายสาธารณสุขภายในประเทศออสเตรเลีย ทําให้เกิดกระแส
ความต่ืนตวัท่ีน่าช่ืนชมทัว่โลก 

รายงานจากสํานักข่าวบลูมเบิร์ก เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560  แจ้งว่าทาง
องค์การการค้าโลก (WTO) พิจารณาและลงมติยอมรับกฎหมายของประเทศออสเตรเลียท่ี
บงัคบัใช้ซองบหุร่ีปราศสีสนัและเป็นมาตรฐาน (plain and standardized packaging) ซึง่



 

มติดั
เป็นม

มาต
ความ
องค์ก
จากส
โลก 
ซองบ
ประเ
ในปร

จําเป็
ต่าง
ดําเนิ
ครอ
ควา
แนว
คุกค
การค
ตา่งๆ
จาก
ยาสบู

 

ดงักล่าวขององ
มาตรการทางด้

ประเทศ
รฐานตัง้แตปี่ 
มต่อองค์การก
์การการค้าโลก
สองแหลง่ข่าว
 เม่ือปีท่ีแล้ว (พ
บุหร่ีปราศสีสีน
เทศฮงัการี นิว
ระเทศของตน 

สรุป กา
ป็นจะต้องควบ
ๆ ควรจะครอ
นินการปลูก ผ
บคลุมมากขึ ้
มหวังของเวช
โน้มการบริโภ
คามความมั่นค
ค้าเสรีมีอิทธิพ
ๆ ในการควบค
การเจรจาการ
บ 

 
 

งค์การการค้า
ด้านสาธารณส
ออสเตรเลียป
ค.ศ. 2011 แล
การค้าโลกเพ่ือ
กจะกําหนดใน
ท่ีใกล้ชิดกบัค
พ.ศ. 2559) ป
นและเป็นมาต
ซีแลนด์ แคนา
 (Miles T and
รท่ีจะบรรลวุตั
บคมุและเปล่ียน
อบคลุมตัง้แต่
ผลิตและการค
น้เพ่ือเป้าประ
ชศาสตร์สังค
ภคยาสูบระดบั
คงทางสุขภาพ
พลต่อรัฐบาลข
คมุการบริโภคย
รค้าเสรี เพ่ือป

41

โลกยอมรับว่า
สขุท่ีถกูต้อง 
ประกาศบังคับ
ละบริษัท ฟิลิป
อตดัสิน และถึง
นเดือนกรกฎาค
ดีดงักลา่วผู้ ได้
ประเทศองักฤษ
ตรฐาน ซึ่งมีผล
าดา แอฟริกาใ
d Geller M, 20
ตถปุระสงค์ในก
นแปลงมิติตา่ง
การเปล่ียนแป
ค้าใบยาสูบใน
ะสงค์ในการล
มและสาธาร
บโลก ความต
พของประชาก
ของประเทศต่า
ยาสบู ดงันัน้ รั
กป้องสขุภาพ

9 

ากฎหมายดงั

ับใช้กฎหมาย
ป มอร์ริส ได้นํ
งแม้ว่าการปร
คม พ.ศ. 2560
ด้เห็นร่างมติอย
ษ ไอร์แลนด์ แล
ลบงัคบัใช้ในปี
ใต้ ตา่งก็ดําเนิน
017) 
การลดแนวโน้ม
งๆ ของสงัคมใ
ปลงขัน้พืน้ฐา
นหลายๆ ประ
ลดความชุกข
ณสุข อย่างไ
ตกลงทางการค
กรโลกท่ีสําคัญ
างๆ ในการออ
รัฐบาลควรจะย
พของประชาชน

กล่าวของประ

ยซองบุหร่ีปรา
ากรณีดงักลา่ว
ะกาศมติอย่าง
0 แตสํ่านกัข่าว
ย่างเป็นทางกา
ละฝร่ังเศส ได้
ปีนี ้(พ.ศ. 25
นการผลกัดนัก

มการบริโภคย
ให้ครอบคลมุม
านต่างๆ รวม
ะเทศ การควบ
ของโรคไม่ใช่สิ
รก็ตาม ในกา
ค้าระหว่างปร
ญอย่างมาก เพ
อก กฎ ระเบีย
ยกเว้นสินค้าป
นจากอิทธิพลข

 

ะเทศออสเตรเ

าศสีสันและเ
วเข้าสูก่ารเป็น
งเป็นทางการข
วบลมูเบิร์กอ้าง
ารขององค์การ
ผ่านร่างกฎหม
560) ในขณ
กฎหมายดงักล

าสบูในระดบัโ
มากขึน้ มาตรก
ถึงวิธีการในก
บคุมทางสังค
สิ่งใหม่ และเ
ารตัง้เป้าสําห
ระเทศนับเป็น
พราะความตก
ยบ และมาตรก
ระเภทยาสบูอ
ของอุตสาหกร

เลีย

เป็น
นคดี
ของ
งอิง
รค้า
มาย
ณะท่ี
ลา่ว

โลก 
การ
การ
มท่ี
เป็น
หรับ
นภัย
กลง
การ
ออก
รรม



420 
 

 

บทที่ 14 
 

การปฏบัิตติามกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบโลก 
 

โดย ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. หลกัเกณฑ์ตามกรอบอนสุญัญาควบคมุยาสบู ขององค์การอนามยัโลก 
2. สถานการณ์การปฏิบตัติามกรอบอนสุญัญาฯ ของประเทศไทย 
3. ผลการปฏิบตัติามกรอบอนสุญัญาฯ  

 
 
1. หลักเกณฑ์ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก 

กรอบอนุสญัญาควบคุมยาสูบฯ ทําให้ประเทศต่างๆ สามารถกําหนดมาตรการ
การควบคมุยาสบูตามมาตราต่างๆ ของกรอบอนุสญัญาฯ ทัง้นี ้ข้อกําหนดต่างๆ ภายใต้
กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็นข้อกําหนดขัน้ต่ํา ท่ีรัฐภาคี
สามารถท่ีจะกําหนดมาตรการหรือกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าได้ ซึ่งการท่ีประเทศไทยยกร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี  ้ก็ได้นําข้อกําหนดท่ีเก่ียวกับการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการลดการเข้าถึงยาสบูของเด็กและเยาวชน มาบญัญัติ
ไว้ โดยไม่มีบทบัญญัติใด ท่ีเข้มงวดไปกว่าท่ีกําหนดไว้ในกรอบอนุสญัญาฯ จึงไม่ใช่ร่าง
กฎหมายท่ีสดุโตง่ ตามท่ีธุรกิจยาสบูกลา่วอ้าง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงแก่สาธารณะในช่วง
ท่ีผา่นมา (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2558) 

 
1.1 หลักการที่ประเทศสมาชิกต้องอนุวัตรตาม 
กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก มีหลักการสําคัญท่ี

ประเทศตา่งๆ ต้องอนวุตัเิป็นกฎหมายภายในของแตล่ะประเทศและในบางประเทศก็มีหลกั
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กฎหมายสารบญัญัติอยู่แล้ว แต่สารบญัญัติอาจไม่ครบถ้วนซึ่งต้องมาปรับให้สอดคล้อง 
ครบถ้วนเท่าท่ีไม่ขดัตอ่รัฐธรรมนญูของประเทศกบักรอบอนสุญัญาฯ หลกักฎหมายท่ีอยู่ใน
กรอบอนสุญัญาฯ มีดงันี ้

มาตรา 5 พนัธกรณีทัว่ไปและการป้องกนัการแทรกแซงจากธุรกิจยาสบู 
มาตรานีเ้ป็นพนัธกรณีท่ีจะต้องดําเนินงานตามบทบญัญัติต่าง ๆ สาระสําคญัอยู่

ท่ีมาตรา 5.3 “การจัดทําและการบงัคบัใช้นโยบายสาธารณสุขในด้านการควบคุมยาสูบ
ของภาคี โดยให้ภาคีคุ้ มครองนโยบายควบคุมยาสูบจากผลประโยชน์ทางการค้าท่ีมี
อตุสาหกรรมยาสบูให้เป็นไปตามกฎหมาย”  

มาตรา 6 มาตรการด้านราคาและภาษีเพ่ือลดอปุสงค์ของยาสบู 
มาตรานีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับการกําหนดนโยบายทางราคาและภาษีให้เหมาะสม

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการบริโภคยาสบูของประชาชน รวมถึงการห้าม
หรือจํากัดการจําหน่าย การนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งปลอดจากภาษีศุลกากรและภาษี
สรรพกรของบคุคลท่ีเดินทางระหวา่งประเทศ  

มาตรา 8 การปกป้องบคุคลจากการสดูดมควนัยาสบู 
มาตรานีก้บัการปกป้องการสดูดมควนัยาสบูท่ีเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิต การเกิด

โรคและความพิการ โดยกําหนดและใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการบริหาร 
มาตรการทางการปกครองหรือมาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือดําเนินการจัดให้มีการ
ปกป้องบุคคลจากการสดูดมควนัยาสบูในสถานท่ีทํางานซึ่งอยู่ในตวัอาคาร ระบบขนส่ง
มวลชน สถานท่ีสาธารณะในตวัอาคาร และสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  

มาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 เกณฑ์
การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสบู 

มาตรานีมี้เนือ้หาเก่ียวกับการใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการทดสอบ วัด
ปริมาณและควบคมุสารต่าง ๆ ท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์ยาสบูและสารต่างๆ ท่ีปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 มีเนือ้หาเก่ียวกับการใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
กําหนดให้ผู้ ผลิตและผู้ นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสารต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ผลิตภณัฑ์ยาสบู และสารต่างๆ ท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑ์ยาสบูต่อหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสารพิษของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
สารพิษซึง่อาจปลอ่ยออกมาจากผลติภณัฑ์ยาสบูตอ่สาธารณชน  
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มาตรา 11 การบรรจหีุบหอ่และตดิป้ายผลติภณัฑ์ยาสบู 
มาตรานีมี้สาระสําคัญเก่ียวกับการให้ภาคีออกกําหนดและใช้มาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือทําให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละซอง / กล่อง / หีบห่อ หรือบรรจุ
ภณัฑ์หรือฉลากภายนอกของผลิตภณัฑ์ต้องแสดงคําเตือนด้านสขุภาพซึ่งระบถุึงอนัตราย
การใช้ยาสบูและข้อความคําเตือนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัต้องไม่มีการส่งเสริมการ
ขายผลิตภณัฑ์ท่ีทําให้เกิดการเข้าใจผิด เป็นการหลอกหลวง หรือทําให้มีความรู้สกึผิดๆ ท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะผลติภณัฑ์ ผลกระทบตอ่สขุภาพ หรือสารท่ีปลอ่ยออกมาจากการบริโภค 

มาตรา 12 การให้การศกึษา การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตสํานึกของ
สาธารณชน 

มาตรานีป้ระเทศภาคีจะต้องช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างจิตสํานึกของสาธารณชน
ในการควบคมุยาสบูโดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีตามความเหมาะสม และใช้มาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อการเข้าถึงการให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกในเร่ืองของความเสี่ยงต่อ
สุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ และการสูดดมควันยาสูบ รวมถึงมีการฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมซึง่จดัให้แก่บคุลากร เช่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ เจ้าหน้าท่ีชมุชน เจ้าหน้าท่ีสงัคม
สงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพมวลชน นักการศึกษา ผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจ ผู้บริหาร 
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ และการมีส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การพฒันาและดําเนินโครงการในการควบคมุยาสบู  

มาตรา 13 การโฆษณายาสบู การสง่เสริมการขายยาสบู และการให้การสนบัสนนุ
โดยยาสบู 

มาตรานีเ้น้นการห้ามโฆษณา ส่งเสริมการขาย และให้การสนับสนนุยาสบูอย่าง
ครอบคลุมโดยใช้มาตรการหรือกฎหมายกําหนดให้มีคําเตือนหรือข้อความด้านสุขภาพ 
หรือด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมท่ีจะมาพร้อมกับการโฆษณายาสูบไม่ว่าจะผ่านส่ือ
โทรทศัน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ หรือส่ืออ่ืน ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตนอกจากนีทุ้กประเทศควรให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการห้าอย่างครอบคลมุและไม่สนบัสนนุยาสบูในลกัษณะข้าม
พรมแดน  

มาตรา 14 มาตรการลดอปุสงค์เก่ียวกบัการติดยาสบูและการเลกิยาสบู 
มาตรานีเ้ก่ียวกับการให้ภาคีพยายามช่วยกนัออกแบบโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือส่งเสริมบริการช่วยเลิกบุหร่ี ทัง้นีย้ังควรท่ีจะต้องรวบรวมการวินิจฉัยโรคและการ



423 
 

บําบดัรักษา การจัดตัง้โครงการศนูย์ฟืน้ฟูรักษาสขุภาพเพ่ือวินิจฉัย ให้คําปรึกษาป้องกัน 
และรักษาการติดบหุร่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพฒันาและเผยแพร่คู่มือเก่ียวกบัการติด
ยาสบูและเลกิยาสบูให้ครบถ้วน ครอบคลมุ และเหมาะสม 

มาตรา 15 การค้าผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย 
การขจดัการค้าผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทัง้การลกัลอบ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผิดกฎหมาย และการกระทํา
ผลิตภัณฑ์ยาสบูปลอม รวมถึงการพฒันาระบบการติดตามและสืบหาให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือช่วยในการสืบสวนเก่ียวกบัการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย 

มาตรา 16 มาตรการท่ีห้ามมิให้มีการขายผลิตภณัฑ์ยาสบูให้แก่บคุคลท่ีมีอายต่ํุา
กว่า 18 ปีหรือต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมให้มีการห้าม
แจกจ่ายและห้ามแบ่งขายบุหร่ีให้แก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ เยาว์ หรือเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการซือ้ผลติภณัฑ์ยาสบูของผู้ เยาว์รวมทัง้กําหนดบทลงโทษแก่ผู้ขายหรือผู้
จดัจําหน่ายเพ่ือให้ปฏิบตัติามกรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุยาสบู  

มาตรา 17 บทบญัญัติเก่ียวกบัการสนบัสนนุกิจกรรมทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้
ในทางเศรษฐกิจแก่คนงานยาสบู ผู้ปลกูยาสบู และผู้ขายยาสบูรายย่อย และมาตรา 18 
การคุ้มครองสิง่แวดล้อมและสขุภาพของบคุคล 

มาตรา 19 ความรับผิด 
มาตรานีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุยาสบู

โดยมีสาระสําคญั 2 ประเด็นด้วยกัน คือ การพิจารณาดําเนินการด้านกฎหมายท่ีจําเป็น 
ส่งเสริมการใช้กฎหมายท่ีมีอยู่เพ่ือจัดการกับความรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญา 
รวมถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเหมาะสม และอีกประเด็นท่ีเก่ียวกับความ
ร่วมมือกันในการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านผลกระทบต่อสขุภาพท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ
และสดูดมควนัยาสบู ข้อมลูเก่ียวกบักฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตลอดจน
หลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

มาตรา 20 การวิจยั การเฝ้าระวงั และการแลกเปล่ียนข้อมลูเก่ียวข้องกับ 1) การ
ให้ส่งเสริมการอบรมให้แก่บุคลากรด้านการควบคุมยาสูบ และการประเมินผลการ
ปฏิบตัิการแก่หน่วยงานระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัภมิูภาคให้มากขึน้  และ 2) 
บูรณาการโครงการเฝ้าระวงัยาสบูร่วมกับโครงการเฝ้าระวงัทางสขุภาพในระดบัชาติและ
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ภมิูภาค เพ่ือสามารถนําข้อมลูมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในระดบัภมิูภาคและนานาชาติ
ได้ 

มาตรา 22 ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย 
ตลอดจนการจดัสรรความชํานาญท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรานีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับการให้ความร่วมมือโดยทางตรงหรือผ่านหน่วยงาน
ระหว่างประเทศในสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญด้านเทคนิค 
วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย เพ่ือจัดตัง้และเสริมสร้างกลยุทธ์ในการควบคุมการบริโภค
ยาสบู  

 
1.2 กลไกการควบคุมและสถานการณ์การควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบของไทย 
1.2.1 กลไกในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ประเทศไทยมีกลไกในการควบคมุการบริโภคยาสบู ซึง่ประกอบด้วย 
1) กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) 
2) นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ได้แก่  

MPOWER 
3) พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 (ยกเลิกพระราชบญัญัติ

คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
พ.ศ. 2535) 

4) คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูแหง่ชาต ิ
5) คณะกรรมการควบคมุการผลติภณัฑ์ยาสบูกรุงเทพมหานคร 
6) คณะกรรมการควบคมุการผลติภณัฑ์ยาสบูจงัหวดั 
7) แผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาต ิ
 
1.2.2 สถานการณ์การควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
ท่ีผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ส่งตัวแทนมาประเมินประเทศไทยเก่ียวกับ

มาตรการการควบคุมยาสูบ (วันท่ี 2-13 พฤศจิกายน 2551) พบว่า รัฐสามารถดําเนิน
มาตรการควบคมุยาสบู รวมถึงวิธีการปฏิบตัิหลกัในการลดการบริโภคยาสบูโดยเฉพาะใน
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ด้านการบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ การห้ามโฆษณา และสถานท่ี
สาธารณะปลอดบหุร่ี เน่ืองจากผลของมาตรการเหลา่นี ้ ทําให้อตัราการสบูบหุร่ีของทัง้สอง
เพศลดลงอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมทัง้การได้รับควันบุหร่ีมือสองใน
ครัวเรือนลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแนวโน้มท่ีลดลง  แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่
กล่าวคืออัตราการสูบบุหร่ีในผู้ ชายท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วยังคงสงูอัตราส่วนของผู้หญิงรุ่น
ใหม่ท่ีสูบบุหร่ีสูงกว่ารุ่นก่อนๆ และการได้รับควันบุหร่ีมือสองยังคงอยู่ในระดบัท่ียอมรับ
ไมไ่ด้ 

ในบางหน่วยงานของรัฐบาลและภาคประชาสังคมอาจทําให้มองข้ามความท้า
ทายของงานท่ีเหลือซึ่งต้องทําเพ่ือควบคุมยาสูบในประเทศไทยกฎหมายท่ีผ่านมาถึง
ปัจจุบันอนุญาตให้สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะได้ในบางพืน้ท่ีและไม่เป็นไปตามข้อ 8 (ความ
คุ้มครองจากการได้รับควนัยาสบูมือสอง) แห่งกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบู
ขององค์การอนามัยโลกดงันัน้ ควรมีการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายต่อไป (สํานัก
ควบคมุการบริโภคยาสบู ) 

การประเมินสมรรถนะด้านประสิทธิผลของการดําเนินงานนโยบายควบคมุยาสบู
ของประเทศไทย โดยองค์การอนามยัโลก  พบวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องคือ 

- ภาวะผู้ นําอย่างต่อเน่ืองของภาคประชาสงัคมด้านการควบคมุยาสบู รวมทัง้การ
มีผู้ นํารุ่นใหม่และการมีองค์กรใหม่ๆ ในการควบคมุยาสบูเพิ่มขึน้ 

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัหน่วยงานภาครัฐในการควบคมุยาสบูมากขึน้ 
- การสนบัสนนุเงินทนุเพ่ือการควบคมุยาสบูอยา่งตอ่เน่ือง 
- ให้ความสําคญัในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติโดยการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกลไกในการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และรวมถึงมีระบบ
การตดิตามประเมินผล 

- สร้างความตระหนักของประชาชนในเร่ืองการควบคมุยาสบู โดยใช้การรณรงค์
ผา่นส่ืออยา่งมีประสทิธิภาพ 

และยงัมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการดําเนินการและสร้างความก้าวหน้าด้าน
การควบคมุยาสบูท่ียัง่ยืนของประเทศไทย คือ 

- การเพิ่มราคายาสบูผ่านการเก็บภาษียาสบู โดยคํานึงถึงอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ 
รวมถึงการเพิ่มภาษีบหุร่ีมวนเอง 
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- การจัดให้พืน้ท่ีภายในอาคารของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทํางาน รวมไปถึง
พืน้ท่ีท่ีไม่มีการติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศเป็นเขตปลอดบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นต์เพ่ือเป็นการ
ปกป้องคนทํางานและสาธารณชนจากการได้รับควนับหุร่ีมือสองอยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียม 

- การสนบัสนนุการบริการเลิกยาสบูให้แก่ผู้บริโภคยาสบูทกุคน โดยเพิ่มกิจกรรม
การเลกิบหุร่ี เข้าไปในระบบการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐาน 

จากรายงานของจํานวน 126 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 อุปสรรคท่ีสําคญัท่ีสดุ 4 
ประการแรก ในการท่ีรัฐภาคีจะดําเนินการตามข้อกําหนดของ FCTC (ประกิต วาทีสาธกกิจ 
2554) คือ 

1. การแทรกแซง และขดัขวางนโยบายควบคมุยาสบู โดยธุรกิจยาสบู 
2. ขาดความมุ่งมัน่ทางการเมือง (Political will) 
3. การได้รับงบประมาณในการควบคมุยาสบูท่ีไม่เพียงพอ 
4. การขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสงัคม ทัง้หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
การประเมินขีดความความสามารถของประเทศไทยในการดําเนินงานควบคุม

ยาสบูตามนโยบาย MPOWER (สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค 2555) ได้
มีการเสนอข้อแนะนําด้านเสริมสร้างและยกระดบัรูปแบบการควบคมุยาสบูของไทยโดย
กําหนดและพฒันาผู้ นําในอนาคตเพ่ือการควบคมุยาสบูทัง้ภายในรัฐบาลและภาคประชา
สังคมเสริมขีดความสามารถของรัฐบาลในการนําความเปล่ียนแปลงทางด้านนโยบาย
ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการวางแผนการควบคุมยาสูบและดําเนิน
ยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูอยา่งยัง่ยืน  

องค์การอนามัยโลกได้ติดตามการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยอีก
เป็นครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการดําเนินงานควบคมุยาสบูของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น
หลกั ได้แก่ 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบู 
2. การเสริมสร้างบทบาทท่ีเข้มแข็งของภาครัฐในการควบคมุยาสบู 
3. การสนบัสนนุให้มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานด้านการควบคมุยาสบู 
4. การเพิ่มภาษี/เพิ่มราคาบหุร่ี ผา่นระบบการจดัเก็บภาษี 
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5. นโยบาย/สร้างระบบบริการช่วยเลกิบหุร่ี 
 
2. สถานการณ์การปฏบิัตติามกรอบอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย 

การปฏิบัติตามกรอบอนุสญัญาฯ ของประเทศไทยเม่ือพิจารณารายมาตรา พบ
ข้อมลู ดงันี ้

ตามมาตรา 5 พนัธกรณีทัว่ไป พบวา่ 
1. กระทรวงสาธารณสขุได้มีจัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาต ิ

ฉบบัท่ีสอง พ.ศ. 2559-2562” โดยประกอบด้วยยทุธศาสตร์ท่ีสําคญั 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข็มแข็งและพฒันาขีดความสามารถในการควบคมุยาสบูของ
ประเทศ, ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ป้องกนัมิให้เกิดผู้ เสพยาสบูรายใหม่และเฝ้าระวงัธุรกิจยาสบูท่ีมุ่ง
เป้าไปยงัเด็ก เยาวชน และนักสบูหน้าใหม่, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ช่วยผู้ เสพให้เลิกใช้ยาสบู, 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบยุทธศาสตร์ท่ี 5 ทํา
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดควนับุหร่ี และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ใช้มาตรการทางภาษีและปราบปราม
เพ่ือควบคมุยาสบูโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตัติามแผนยทุธศาสตร์ฯ 

2. ในประเทศไทยได้มีการจดัตัง้หน่วยงานหลกัท่ีมีอํานาจรับผิดชอบการควบคมุ
ยาสบูของประเทศไทยคือ กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงการคลงั 

3. โรงงานยาสบูเคยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากรัฐโดยได้รับยกเว้นการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะท่ีบุหร่ีนําเข้ามีภาระทางภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าบุหร่ีใน
ประเทศ ซึ่งเป็นเหตผุลประการหนึ่งท่ีทําให้ประเทศไทยแพ้คดีพิพาทกรณีพิพาทเร่ืองสินค้า
บหุร่ีระหว่างไทยกบัฟิลิปปินส์ขององค์การการค้าโลก แต่ในปัจจบุนัได้มีการแก้ไขปรับปรุง
ในเร่ืองของภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) 

4. การรวมกฎหมายทัง้สองฉบับอันได้แก่ พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ ไม่สูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535  และ พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบญัญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบอนุสญัญาควบคุมยาสูบของ
องค์กรอนามยัโลกขององค์กรอนามยัโลก Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC) ครอบคลมุความหมายยาสบู อายขุัน้ต่ําในการจําหน่ายยาสบู การป้องกนัเยาวชน
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ในการสบูบุหร่ี การบ่งแยกซองจําหน่าย การโฆษณายาสบูการส่งเสริมการขายยาสบูและ
การให้การสนบัสนนุโดยยาสบู 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 6 มาตรการด้านราคาและมาตรการทาง

ภาษีเพ่ือลดอปุสงค์ยาสบู พบวา่ 
1. มีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตบหุร่ีซิกาแรต รวม 11 ครัง้ โดยล่าสดุในวนัท่ี 9 

กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศใช้กฎกระทรวงขึน้ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตในอัตราตาม
มลูค่าจากร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 90 และอตัราตามปริมาณจากกรัมละ 1 บาท เป็น 1.10 
บาท ในระยะท่ีผ่านมาจากการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตทําให้กรมสรรพสามิตจดัเก็บภาษี
ยาสบูได้เป็นมลูคา่เพิ่มขึน้ 

2. อตัราภาษีจะใช้อตัราผสมแบบสองเลือกหนึ่งคือใช้อตัราภาษีตามมลูค่า (Ad 
Valorem) คิดเป็นร้อยละของราคา หรืออตัราภาษีตามปริมาณ (Specific) เลือกใช้อตัรา
แบบใดขึน้กบัมลูคา่ภาษีท่ีคํานวณได้ว่าอย่างใดมีมลูคา่เป็นตวัเงินมากกว่ากนั ก็จะจดัเก็บ
ในอัตรานัน้ และมีการส่งภาษีร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตยาสบูเข้ากองทุนสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) 

3. การอนุญาตให้ผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศสามารถนําบุหร่ีซิกาแรตเข้ามาเพ่ือ
บริโภคซึ่งสําหรับประเทศไทยมีการอนญุาตให้สามารถนําเข้ามาได้ในปริมาณไม่เกิน 200 
มวนหรือผลติภณัฑ์ยาสบูชนิดอ่ืนได้ไม่เกิน 250 กรัม  

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 8 การปกป้องบคุคลจากการสดูดมควนั

ยาสบู พบวา่ 
1. ปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 19 ในเร่ืองสถานท่ีสาธารณะ

ปลอดควนับหุร่ี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยการควบคมุกํากบัหน่วยงานในสงัคมตามกฎหมาย 
2. การผลกัดนัและสนบัสนนุให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะทํางานควบคมุ

ยาสบูในระดบัจงัหวดั เพ่ือดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
3. การประสานงานหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี ได้แก่ สํานกังานการ

ทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดั หอการค้าจงัหวดั และสมาคมสง่เสริมธุรกิจท่องเท่ียวไทย ในการ
กําชบันกัทอ่งเท่ียวเร่ืองเขตปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย 
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4. การส่งเสริมสนบัสนนุการดําเนินการดําเนินการตามมาตรการมหาวิทยาลยั
ปลอดบหุร่ีรวมทัง้สถานประกอบการปลอดบหุร่ี โดยปัจจบุนัมีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งท่ีร่วม
ดําเนินการ 

สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ผลติภณัฑ์ยาสบู และมาตรา 10 เกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ยาสบู 

พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ระบวุ่า ผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ี
จะขายจะต้องมาสว่นประกอบตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดป้าย

ผลติภณัฑ์ยาสบู พบวา่ 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ. 2554 เร่ืองข้อความท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจงูใจให้บริโภคในฉลากของซองบหุร่ีและยาเส้น มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 16) พ.ศ. 2554 เร่ืองการแสดงข้อความ
เก่ียวกบัสารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซองบหุร่ีซิกาแรต เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ 

3. กระทรวงสาธารณสขุ ออกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2556 เพิ่มขนาดคําเตือน
พิษภยับนซองบหุร่ี จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 โดยให้จดัพิมพ์ภาพ ข้อความคําเตือน 
10 แบบคละกัน ในอตัรา 1 แบบ ต่อ 5,000 ซอง กําหนดให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 2 ตลุาคม 
พ.ศ. 2556  

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 12 การให้การศึกษา การสื่อสาร การ

ฝึกอบรม และการสร้างจิตสํานึกของสาธารณชนมีการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการโรงเรียน /สถานศึกษาปลอดบุหร่ี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า 1,000 แห่ง 
เพ่ือลดจํานวนปริมาณนักสูบหน้าใหม่ให้ลงได้ อีกทัง้มีการพัฒนาหลักสูตรการควบคุม
ยาสบูให้แก่นกัศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาชีพสขุภาพ  และกระตุ้นให้เกิดความตระหนกัถึง
พิษภัยบุหร่ี รวมทัง้รู้เท่าทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ และจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ใน
สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีราชการ สถานประกอบการ และหน่วยงานตา่งๆ  
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สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 13 การโฆษณายาสบู การส่งเสริมการ
ขายยาสบู และการให้การสนบัสนนุโดยยาสบู พบวา่ 

1. ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการโฆษณา และการสง่เสริมการขายผลิตภณัฑ์ใน
ทกุรูปแบบ รวมทัง้การห้ามการตัง้แสดงบหุร่ี ณ จดุขาย 

2. การจดัทําส่ือรณรงค์ เร่ืองยาเส้นอนัตราย ตายเหมือนบหุร่ี 
3. การจดัทําหนงัสือไม่รับการสนบัสนนุกิจกรรม CSR จากอตุสาหกรรมยาสบูโดย

มีหนงัสือจากกรมควบคมุโรคแจ้งไปยงัหน่วยงานราชการ 
4. คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบให้สถานีโทรทศัน์ขึน้คําเตือนด้านสขุภาพ 
 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 14 มาตรการลดอปุสงค์เก่ียวกับการติด

ยาสบูและการเลกิยาสบู พบวา่ 
1. ระบบการให้บริการเลิกยาสบูและระบบส่งต่อผู้บริโภคยาสบูแบบบูรณาการ

และยกเว้นค่าใช้จ่ายการเรียกเข้าหมายเลข 1600 ให้เป็นหมายเลขพิเศษ โดยผู้บริโภค
ยาสบูสามารถโทรเข้าได้ทกุท่ีทัว่ประเทศไทย 

2. พฒันาสถานพยาบาลให้บริการเลิกสบูบหุร่ีแบบบรูณาการ มีมาตรฐาน และ
แผนการดําเนินงานท่ีชดัเจน โดยมีสมาชิกคลินิกฟ้าใส จํานวน 310 แห่งใน 77 จงัหวดั รวม
ไปถึงโรงพยาบาลในสงักดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุท่ีให้บริการช่วยเลิกสบูบหุร่ี
จํานวน 555 แห่งทัว่ประเทศ และการสนบัสนนุจากสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ
(สปสช.) ในการพฒันาคณุภาพคลนิิกอดบหุร่ีในโรงพยาบาลกวา่ 200 แหง่ 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 15 การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิด

กฎหมาย พบวา่ 
1. การตัง้คณะทํางานป้องกนัและปราบปรามยาสบูผิดกฎหมายเพ่ือดําเนินการ

กํากบัตดิตามการแก้ไขสถานการณ์และการประชมุประสานงานกบัหน่วยงานและบคุคลทัง้
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย  

2. การบงัคบัใช้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกบัมาตรการด้านความปลอดภยัและ
การป้องกนัในการจดัเก็บและขนสง่สินค้า รวมถึงมีการกําหนดบทลงโทษตามความผิด 
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3. การกําหนดมาตรการในการใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษท่ีใช้เฉพาะการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมาย ได้มีการประสานงานรวบรวมข้อมูลผลการป้องกันและ
ปราบปรามยาสบูผิดกฎหมาย และดําเนินโครงการเฉพาะกิจด้านการสกดักัน้ยาสบูท่ีมิชอบ
ด้วยกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดน 

4. การศกึษาข้อมลู การจดัทําโครงการระบบการสืบค้น ติดตาม และการศึกษา
การดําเนินงานมาตรการทางกฎหมาย การดําเนินงานระงับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ การดําเนินงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
รวมทัง้การปรับปรุงบทลงโทษเพ่ือนําเสนอแนวทางดําเนินการเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ี
ผิดกฎหมายและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการกระทําผิด 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 16 การขายผลิตภณัฑ์ยาสบูให้แก่ผู้ เยาว์ 

และการขายผลติภณัฑ์ยาสบูโดยผู้ เยาว์ พบวา่ 
1. พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (10) ห้ามการให้บหุร่ีแก่

เดก็ 
2. พระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 มาตรา 22 ระบวุ่า การขายยาเส้นต้องขาย

ทัง้ซอง ห้ามแบ่งขายนอกจากยาเส้นท่ีทําจากใบยาสูบพนัธุ์พืน้เมือง ข้อสงัเกตกฎหมาย
ห้ามเฉพาะการขายยาเส้นแบบแบง่ขาย แตไ่ม่ได้ห้ามการขายยาสบูแบบแบง่ขาย 

3. พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 บญัญัติมิให้ขายบหุร่ีแก่บคุคลอายุ
ต่ํากวา่ 20 ปี 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 17 และ 18 บทบญัญัติเก่ียวกับการ

สนับสนุนกิจกรรมทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ และการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของบคุคล พบว่า ประเทศไทยยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการ
ปลูกพืชทดแทน แต่มีการศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมผลกัดันนโยบาย ได้แก่ การศึกษาความ
เป็นไปได้และผลกระทบในการปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรใบยาสูบในเขตภาคเหนือ 
สนบัสนนุโดยกรมควบคมุโรค 
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สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 19 ความรับผิด 
1. ประเทศไทยมีการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกบัการควบคมุยาสบู ดงันี ้
- ชัน้จบักมุ สอบสวน และเปรียบเทียบปรับโดยเจ้าพนกังาน (ยงัไม่มีข้อมลู) 
- กรณีท่ีคดีเข้าสูก่ารพิจารณาของศาล ได้แก่ คดีหมายเลขแดงท่ี 1133/2544 ศาล

มกุดาหาร (คดีสติกเกอร์ คาร์เมล) คําพิพากษาศาลอาญา คดีเลขแดงท่ี 5083/2549 (คดี 
ณ จดุขายเซเวน่  คดีเลขแดงท่ี 4185/2552 (คดี TABINFO) และลา่สดุคดีอยัการสงูสดุฟ้อง
บริษัท ฟิลปิ มอร์ริส หลีกเล่ียงภาษี 

2. สําหรับคดีแพง่เรียกคา่สนิไหมทดแทนยงัไม่มีการดําเนินคดี 
3. มีหน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมลูผลกระทบตอ่สขุภาพหลายหน่วยงาน ได้แก่ สํานกั

ควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุฯลฯ 
4. สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ได้มีการ

รวบรวมข้อมลูด้านกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 20 การวิจัย การเฝ้าระวัง และการ

แลกเปล่ียนข้อมลู 
1. ประเทศไทยมีการจัดตัง้ระบบการเฝ้าระวงัการระบาดของการบริโภคยาสบู

ระดบัชาตดิงันี ้
- การสํารวจระดบัชาติของสํานกังานสถิติแห่งชาติ คือโครงการสํารวจอนามยัและ

สวสัดิการ (สํารวจทกุ 5 ปี) และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสบูบุหร่ีและการด่ืมสรุาของ
ประชากร (สํารวจทกุ 2 ปี) 

- การวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคยาสบูอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ฐานข้อมลูจาก
สํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ

- การสํารวจสภาวะสขุภาพอนามยัประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (Health 
Exam Survey) โดยสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส) 

- การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดยศนูย์ข้อมลูโรค
ไม่ตดิตอ่ กระทรวงสาธารณสขุ 

2. ระบบการเฝ้าระวงัการบริโภคยาสบูโดยประสานงานกบัองค์กรระดบัภมิูภาค
และนานาชาต ิดงันี ้
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- การสํารวจการสบูบหุร่ีในเยาวชนระดบัโลก (Global youth tobacco survey: 
GYTS) 

- การสํารวจวิชาชีพสขุภาพระดบัโลก (Global Health Professional Survey: 
GHPS) 

- การสํารวจการบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ระดบัโลก (Global Adult Tobacco 
Survey : GATS) 

3. การแลกเปล่ียนข้อมลู South East Asia Tobacco control Alliance หรือ 
SEATCA ได้มีการประสานข้อมลูระหว่างประเทศไทยกบัประเทศภาคีสมาชิกในภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือการควบคมุยาสบู รวมทัง้มีการจดัประชมุแลกเปล่ียน รวมถึง
การพฒันาศกัยภาพในประเดน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการควบคมุยาสบูให้กบัประเทศสมาชิก 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 22 ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย และการจดัสรรความชํานาญท่ีเก่ียวข้อง 
1)  ประเทศไทยมีองค์กร หน่วยงานท่ีมีศกัยภาพ และดําเนินการในด้าน

เทคนิค วิทยาศาสตร์กฎหมาย และการวิจยั 
2) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ

ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี ทกัษะต่างๆ 
และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการควบคมุยาสบู  แรงงานยาสบู และเกษตรกรผู้ปลกูยาสบู 
 
3. ผลการปฏบิัตติามกรอบอนุสัญญาควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ องค์การอนามัยโลก 

การประเมินนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสบูขององค์การอนามยัโลก ได้แก่ 
MPOWER ประกอบด้วย 

1) การกํากับนโยบายการป้องกันและควบคุมการใช้ยาสูบ (Monitor 
tobacco use and prevention policies) 

2) การปกป้องประชาชนจากควนับุหร่ี (Protect people from tobacco 
smoke) 

3) การให้ความช่วยเหลือในการเลิกใช้ยาสบู (Offer help to quit tobacco 
use)  
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4) การเตือนถึงอนัตรายของยาสบู (Warn about the dangers of tobacco) 
5) การบงัคบัการห้ามโฆษณา การสง่เสริมการขายและสปอนเซอร์ (Enforce 

bans on advertising, promotion, sponsorship) 
6) การขึน้ภาษียาสบู (Raise taxes on tobacco products) 

 
สมรรถนะการปฎิบัติตามกรอบอนุสัญญาควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยใช้ 

MPOWER มีรายละเอียด ดงันี ้(ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และดวงกมล สีตบตุร, 2559) 
3.1 การกํากับนโยบายการป้องกันและควบคุมการใช้ยาสูบ (M: 

Monitor tobacco use and prevention policies) 
มาตรา 5 พนัธกรณีทัว่ไปและการป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจยาสบู ซึ่ง

การกํากบันโยบายท่ีสําคญั ได้แก่ 
1. การจดัทํายทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูให้สอดคล้องกบักรอบอนสุญัญาฯ  
2. การจดัตัง้หน่วยงานและโครงสร้างพืน้ฐานของการควบคมุยาสบู  
3. การพฒันาและมาตรการด้านการบริหารงานในการควบคมุยาสบู  
4. การพฒันาและการดําเนินงานทางกฎหมายของการควบคมุยาสบู  
5. การป้องกนัการแทรกแซงจากธุรกิจยาสบู  

ก) หน่วยงานรัฐ-เอกชน และประชาชนมีความตระหนักรู้ในเร่ืองการ
แทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสบู 

ข) การมีมาตรการในการจํากดัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างอตุสาหกรรมยาสบูกบั
หน่วยงานของรัฐ และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีโปร่งใส 

ค) การมีมาตรการปฏิเสธข้อตกลงกบัอตุสาหกรรมยาสบูให้กบัหน่วยงาน
ของรัฐ  

ง) การมีกฎหมายท่ีกําหนดหน้าท่ีให้อตุสาหกรรมยาสบูมีหน้าท่ีต้องแจ้ง
ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ให้ภาครัฐและสาธารณชนได้รับรู้ รวมถึงบทลงโทษ
สําหรับผู้ไม่ปฏิบตัติาม 

จ) การมีมาตรการทางกฎหมายในการห้ามหรือจํากดัการทํากิจกรรมเพ่ือ
สงัคม รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องทราบถึงข้อเสียและผลกระทบของการทํากิจกรรม
เพ่ือสงัคมของอตุสาหกรรมยาสบู 
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ฉ) การมีกฎหมายหรือนโยบายท่ีไม่ให้สิทธิพิเศษให้แก่อุตสาหกรรม
ยาสบูหรือรัฐวิสาหกิจด้านยาสบูในการประกอบกิจการ 

ช) รัฐวิสาหกิจด้านยาสูบได้รับการปฏิบัติเทียบเท่ากับบริษัทบุหร่ี
ต่างชาติและมีหน่วยงานด้านนโยบายควบคมุยาสบูท่ีแยกออกมาจากหน่วยงานท่ีกํากับ
ดแูลอตุสาหกรรมยาสบู 

ปัญหาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในการกําหนดนโยบายและ
มาตรการควบคมุยาสบูของภาครัฐ  แนวทางปฏิบตัิ มาตรา 5.3 ในท่ีนีเ้ป็นประเด็นสําคญั
ของไทย (ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และดวงกมล สีตบตุร, 2559) คือ 

1. ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่คือ  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560 ซึ่งให้ความหมายของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มเพ่ือเกิดการครอบคลุม
ผลติภณัฑ์ยาสบูใหม่ๆ และได้เพิ่มมาตรการป้องกนัการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูของเยาวชน 
คือ ห้ามขายผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่ผู้ ท่ีมีอายต่ํุากว่า 20 ปี ห้ามขายบุหร่ีซิกาแรตท่ีบรรจุซอง
น้อยกว่าซองละย่ีสิบมวน ห้ามแบ่งขายบุหร่ีซิกาแรตเป็นมวนๆ ตามมาตรา 16  การขาย
ผลิตภณัฑ์ยาสบูให้แก่ผู้ เยาว์ และการขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยผู้ เยาว์ (Article 16 : Sales 
to and by minors)   

2) การจํากดัการติดต่อปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกบัอตุสาหกรรม
ยาสูบ หรือการติดต่อต้องทําอย่างเปิดเผย โปร่งใส เช่น กรณีท่ีตวัแทนบริษัทบุหร่ีมักจะ
หาทางสร้างความสมัพนัธ์กบันกัการเมือง ข้าราชการระดบัสงูในหน่วยงานท่ีมีประโยชน์ได้
เสียกับบริษัทบุหร่ี หรือการให้สินบนหรือเงินบริจาคแก่นักการเมือง พรรคการเมือง สิ่ง
เหลา่นีจ้ะทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัติามนโยบายหรือมาตรการควบคมุยาสบู  

มาตรา 5 พนัธกรณีทัว่ไป ควรมีการดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็นดงันี ้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้านสิทธิพิเศษทางภาษี และเผยแพร่ใน

รูปแบบรายงานตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองผลกระทบการค้าเสรีต่อการ

ควบคมุยาสบู  
3. จดัทําระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีตามแนวทางเพ่ือการดําเนินงานตาม

มาตรา 5.3 ตามกรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก โดยให้
กระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้ รับผิดชอบ 
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4. จัดตัง้เครือข่ายเฝ้าระวังในการควบคุมยาสูบภาคประชาสังคมและ
วิชาการ 

 
มาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 

เกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควรมีการดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็น 
ดงันี ้

1. ควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบท่ีใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสบูแก่
ภาครัฐและการเปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ ข้อมลูการติดตอ่ท่ีเก่ียวกบัผู้ จําหน่ายสว่นผสมโดยตรงเพ่ือ
สามารถตรวจสอบการปฏิบตัติามได้ 

2. ควรมีข้อห้ามสําหรับสารส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภณัฑ์ยาสบู เช่น รสชาติ
และสี เป็นต้น 

3. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลถึงลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลการ
ทดสอบความเป็นพิษของผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยอตุสาหกรรมยาสบู และแจ้งให้ภาครัฐทราบ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

4. ปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับสารพิษและการปล่อยมลพิษของผลิตภัณฑ์
ยาสบูและการเปิดเผยตอ่สาธารณชนได้ในรูปแบบตา่งๆ เช่น ส่ือสงัคมออนไลน์  

มาตรา 19 ความรับผิด ควรมีการดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็น คือ การให้กรมควบคมุ
โรควางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและกํากับติดตามให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมทัง้การปรับภารกิจให้มีความชัดเจนและ
รูปธรรมมากขึน้ในเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมาย 

 
3.2 การปกป้องประชาชนจากควันบุหร่ี (P: Protect people from 

tobacco smoke) 
ตามมาตรา 8 แนวทางการป้องกันบุคคลจากควนัยาสูบ (Guideline for 

implementation of article 8: protection from exposure to tobacco smoke) โดยในปี 
พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19 เร่ือง 
กําหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี 
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และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทัง้หมดของสถานท่ีสาธารณะดงักล่าว เป็นเขตสบูบุหร่ี 
หรือเขตปลอดบหุร่ี  

 
ผลการปฏิบตัติามกรอบอนสุญัญาฯ มีมาตราท่ีต้องดําเนินการคือ 
มาตรา 8 การปกป้องบคุคลจากการสดูดมควนัยาสบู ควรมีการดําเนินงาน

หลกัท่ีจําเป็น ดงันี ้
1. การให้จัดโปรแกรมและวิธีถ่ายทอดให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายท่ี

ครอบคลมุการเรียนรู้ให้เข้าใจถูกต้องถึงผลการได้รับสมัผสัควันบุหร่ีท่ีมีสาเหตทํุาให้เกิด
การตายเกิดโรค และความพิการ ผ่านส่ือต่างๆ เครือข่ายทางสงัคม และนักวิชาการด้าน
สขุภาพ 

2. การให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพโดยตรงกบั
สถานท่ีหรือพืน้ท่ีปลอดบุหร่ี และตรวจสอบการละเมิด หรือ การฝ่าฝืนกฎหมายห้ามสูบ
บหุร่ีในพืน้ท่ี 

3. ปรับปรุงขอบเขตพืน้ท่ีสาธารณะท่ีห้ามสบูบหุร่ี ครอบคลมุพืน้ท่ีระยะ 10 
เมตรโดยรอบ 

มาตรา 16 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ เยาว์ และการขายผลิตภัณฑ์
ยาสบูโดยผู้ เยาว์มาตรานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกันและลดการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูใน
เด็กและเยาวชน ประกอบด้วยแนวทางสําคญั 3 ด้าน คือ ห้ามขายบหุร่ีโดยผู้ เยาว์ห้ามขาย
ให้ผู้ เยาว์ และห้ามขายแบบแยกมวน หรือขายเป็นซองเล็กๆ ควรมีการดําเนินงานหลกัท่ี
จําเป็นดงันี ้

1. การให้กรมสรรพสามิตออกกฎ เร่ืองเขตกําหนดในการจําหน่ายบหุร่ี การ
จดัโซน (zoning) การขายผลิตภัณฑ์ยาสบูใกล้สถานศึกษา  และควรมีอบรมการขอ
ใบอนุญาตจําหน่ายบุหร่ีแก่ผู้ จําหน่ายในกรณีต่อใบอนุญาต รวมถึงทบทวนปรับ
คา่ธรรมเนียมการตอ่ใบอนญุาต 

2. การให้จดัทําฐานข้อมลูร้านค้าในประเด็นพิกดัและเขตกําหนดโดยมีการ
ลงตรวจ 2-4 ครัง้ตอ่ปี และมีการประสานงานร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสขุ 
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3.3 การให้ความช่วยเหลือในการเลิกใช้ยาสูบ (O: Offer help to quit 
tobacco use) ผลการปฏิบตัติามกรอบอนสุญัญาฯ มีมาตราท่ีต้องดําเนินการคือ 

มาตรา 14 มาตรการลดอุปสงค์เก่ียวกบัการติดยาสบูและเลิกยาสบู ควรมี
การดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็น ดงันี ้

1. การให้มีการคดักรอง วินิจฉยัโรค และเขียนแผนการรักษาผู้ ป่วยติดยาสบู
ในระบบบริการสาธารณสขุไทยและระบบข้อมูลช่วยเลิกบุหร่ี บรรจุลงในข้อมูล 43 แฟ้ม
ของกระทรวงสาธารณสขุ 

2. การให้หน่วยงานและเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกําหนดตวัชีว้ดัถึงความสําเร็จ
ในการเลิกสูบบุหร่ีความเช่ือมโยงของระบบบริการเลิกบุหร่ีและพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของการบริการช่วยเลกิบหุร่ีให้ชดัเจน 

3. การให้ภาครัฐได้บรูณาการการสง่เสริมการเลิกยาสบูในระดบัชมุชนอย่าง
ต่อเน่ืองและควรจัดลงในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ และดําเนินการให้ยารักษาโรคเสพติด
บหุร่ีได้รับการบรรจใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติหลายชนิด 

มีการสนับสนุนการบริการเลิกเสพยาสูบแก่ผู้ ใช้ยาสูบทุกคนโดยผ่านการ
บําบัดเพ่ือเลิกยาสูบแบบกระชับภายในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary care 
system) ควรให้ความสําคญักบัการจดัทําและสง่เสริมการบําบดัเพ่ือเลิกยาสบูแบบกระชบั
ซึ่งสามารถรวมอยู่ในเครือข่ายระบบดูแลสุขภาพท่ีมีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างน้อยท่ีสดุควรจะครอบคลมุถึงการส่งเสริมความพยายามใน
การเลิกบหุร่ีของผู้ ใช้บริการสขุภาพทัง้หมดผ่านการซกัถามข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ยาสบูการ
ให้คําปรึกษาสัน้ๆ ในการเลิกยาสบูแก่ผู้ ใช้ยาสบูทกุคน และการให้คําแนะนําเพ่ือส่งไปรับ
บริการการรักษา (Active Referral) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบักลุม่ประชากรท่ีจําเป็นเร่งดว่น
และมีความเปราะบาง ซึ่งต้องมีการจัดทําและดําเนินงานตามแนวทางการเลิกยาสูบ
แห่งชาติ ความยัง่ยืนของรูปแบบการควบคมุยาสบูของประเทศไทยขึน้อยู่กับปัจจยั 3 ข้อ 
คือ ความเป็นผู้ นําอย่างต่อเน่ืองของภาคประชาสงัคมพร้อมกับการเข้าร่วมของผู้ นําใหม่
และองค์กรใหม่ในการควบคมุยาสบู การเสริมสร้างบทบาทของรัฐบาลในการควบคมุยาสบู
และการไหลเข้ามาอยา่งตอ่เน่ืองของเงินสนบัสนนุ (สํานกัควบคมุการบริโภคยาสบู) 
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3.4 การเตือนถึงอันตรายของยาสูบ (W: Warn about the dangers of 
tobacco)  

ในการดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเทศไทยได้ดําเนินการตาม
พนัธะกรณีตามกรอบอนสุญัญาฯ ร่วมกับประเทศสมาชิก การดําเนินการตามแนวปฏิบตัิ
ในการทํางานตามมาตรา 11 (Guideline for implementation of article 11) เร่ืองการบรรจุ
หีบห่อและติดป้ายผลิตภณัฑ์ยาสบู การแสดงคําหรือข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในฉลาก อาทิ mild medium light ultra light low tar หรือคํา ข้อความ ท่ีมีความหมาย
ทํานองเดียวกนั ซึง่อาจจะทําให้ผู้สบูเข้าใจว่า เป็นบหุร่ีท่ีปลอดภยั หรือมีระดบัสารพิษน้อย
กว่าบุหร่ีทั่วไปเร่ืองของการมีภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี และแก้ไขกฎหมายให้มีความ
เข้มงวดขึน้ คือ  ฉลากรูปภาพและข้อความคําเตือนถึงพิษภยัของบหุร่ี 10 ภาพ พิมพ์ด้วย 4 
สี พืน้ท่ีขนาดร้อยละ 85 บนซองบหุร่ีด้านหน้าและด้านหลงัทกุซอง พร้อมเบอร์โทรสายดว่น
เลกิบหุร่ี 1600  

หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูมีบทบาทท่ีสําคญัเป็นอย่างมากสําหรับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสบู เม่ือการโฆษณาและส่งเสริมการขายถูกจํากัดด้วยกฎหมายในประเทศ
ตา่งๆ ทัว่โลก ข้อความสขุภาพบนหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูต้องการส่ือสารถึงความเส่ียงทาง
สขุภาพจากการสบูบหุร่ีข้อความสขุภาพมีประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาสบูโดยจงูใจ
ให้ผู้สบูบหุร่ีพยายามเลิกสบูบหุร่ี หรือสบูให้น้อยลงคําเตือนสขุภาพช่วยลดความน่าสนใจ
ของซอง/กลอ่งบหุร่ีท่ีมีตอ่กลุ่มเยาวชน ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่ีของโลกท่ีพิมพ์คําเตือน
พร้อมภาพส่ีสีและพบว่ามีผลทําให้ผู้สบูบุหร่ีเปล่ียนแปลงค่านิยมโดยกระตุ้นเตือนใจและ
ความจําของผู้สบู รวมทัง้ทําให้เร่ิมคดิถึงการเลกิสบูบหุร่ี 

มาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควรมีการ
ดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็นดงันี ้

1. การให้ผลกัดนัการออกระเบียบการใช้ซองมาตรฐานสําหรับยาสบูทกุชนิด 
2. การให้ทบทวนข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสว่นประกอบของสารเคมีตา่งๆ 

และสารปลดปลอ่ยบนบรรจภุณัฑ์ให้มีประสิทธิผล 
3. การให้ศกึษาวิจยั การประเมินผลการสนบัสนนุการใช้ข้อความและภาพ

คําเตือนบนซองบหุร่ีเพ่ือสนบัสนนุการส่ือสารด้านสขุภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ในอนาคต มาตรการการใช้หีบห่อปราศสีสนัแบบเรียบซึ่งหมายถึงการทําให้
พืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ใช่คําเตือนเป็นสีเดียวกันทกุตราสินค้าช่ือของตราสินค้าพิมพ์เป็นมาตรฐาน
เดียวกันหมดทัง้ขนาดและรูปร่างตวัอักษร พืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นคําเตือนด้านสุขภาพซึ่ง
กําหนดโดยรัฐบาล ความเคล่ือนไหวท่ีมุ่งสู่หีบห่อปราศสีสนัแบบเรียบได้เร่ิมขึน้ในประเทศ
ออสเตรเลีย และงานวิจยัหลายชิน้สํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูแบบเรียบ 
พบว่า ไม่เป็นท่ีดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน หีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบปราศสีสันแบบเรียบเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมเพ่ือไม่ให้อุตสาหกรรม
ยาสูบใช้เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทําให้ผู้ บริโภคเกิดความเข้าใจผิดซอง/กล่องบุหร่ี
ปราศจากสีสนัจะทําให้หีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นมาตรฐานเดียวกนัหมดซึง่จะลดสถานะ
และบทบาทของหีบห่อผลิตภณัฑ์ในการส่ือสารและดงึดดูความสนใจ (นิทศัน์  ศิริโชติรัตน์ 
2558) 

มาตรา 12 การให้การศึกษา การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้าง
จิตสํานึกของสาธารณชน ควรมีการดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็นคือ การจดัทําหลกัสตูรการ
อบรมด้านการควบคมุยาสบูและทําการประเมินกระบวนการทัง้หมด  

 
3.5 การบังคับการห้ามโฆษณา การส่งเสริมการขายและการอุปถัมภ์ 

(E: Enforce bans on advertising, promotion, sponsorship) 
แนวปฏิบตัใินการทํางานตาม มาตรา 13 (Guideline for implementation of 

article 13) เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ การส่งเสริมการขายและการให้การ
สนบัสนนุโดยธุรกิจยาสบู ในด้านการห้ามโฆษณา สง่เสริมการขาย และการสนบัสนนุอย่าง
เบ็ดเสร็จ อีกทัง้ยังมีการห้ามตัง้โชว์บุหร่ี ณ จุดขาย ซึ่งกฎหมายกําหนดว่า การตัง้แสดง
บหุร่ี ณ จดุขายถือวา่เป็นรูปแบบหนึง่ของการโฆษณาบหุร่ี 

บริษัทบหุร่ีทัง้โรงงานยาสบูและบริษัทบหุร่ีข้ามชาต ิได้มีการกระทําท่ีเข้าข่าย
โฆษณาและส่งเสริมการขายทัง้ทางตรงและทางอ้อม และกิจกรรมท่ีอ้างว่าทําเพ่ือสงัคม 
เช่น การสนับสนุนเงินทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมกับโรงเรียน สมาคมและมูลนิธิต่างๆ องค์กร
ท้องถ่ิน ชุมชน หน่วยงานราชการ การบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีกล่าวแล้วบริษัทบุหร่ีทําด้วยเหตผุลเพ่ือแก้ไขภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีเสียหาย
จากการขายสินค้าเสพติดท่ีทําลายสขุภาพ สร้างความสมัพนัธ์กับผู้ กําหนดนโยบายเพ่ือ
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ยบัยัง้มาตรการควบคมุยาสบู ลดความกระตือรือร้นควบคมุยาสบูเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
กบัส่ือ ทําให้ส่ือไม่กระตือรือร้นในการสนบัสนนุการควบคมุยาสบู เพ่ือลดทอนกระแสการ
รณรงค์ไม่สบูบหุร่ีของสงัคม ปิดปากบคุคล-องค์กร ท่ีรับการสนบัสนนุการบริจาคเบ่ียงเบน
ความสนใจของสงัคม และผู้ กําหนดนโยบายจากธุรกิจหลกัของบริษัทและสร้างการยอมรับ
การสบูบหุร่ี (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 1 มิถนุายน 2554) 

 
การเพิ่มข้อห้ามการโฆษณาทางอ้อม  
กฎหมายควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ.2560 ได้เพิ่มมาตรการการโฆษณา

ทางอ้อม ห้ามการส่ือสารการตลาดในส่ือต่างๆ รวมถึงการใช้ส่ือบุคคล (พริตตี)้ และการ
โฆษณาโดยใช้ช่ือบริษัทบหุร่ี  

-ห้ามเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบั “กิจกรรมเพ่ือสงัคม” (CSR) ของบริษัทบหุร่ี 
ในทุกส่ือ (ท่ีผ่านมาห้ามเพียงส่ือ วิทยุและโทรทัศน์) และในทุกสถานท่ีรวมถึงในโรง
ภาพยนตร์ 

ตามมาตรา 13 การโฆษณายาสบู การสง่เสริมการขายยาสบู และการให้การ
สนบัสนนุโดยยาสบู (Article 13: Tobacco advertising, promotion and sponsorship) 
ในกฎหมายใหม่  พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 คือ 

-ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสบูผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์)  
-ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายปลีกยาสูบ รวมถึงต้องแสดงส่ือ

รณรงค์พิษภยัยาสบู 
ตามมาตรา 16 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ เยาว์  และการขาย

ผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยผู้ เยาว์ (Article 16 : Sales to and by minors)  ประเด็นในกฎหมาย
ใหม่คือ  พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 ซึง่ได้เพิ่มมาตรการป้องกนัการเข้าถึง
ผลติภณัฑ์ยาสบูของเยาวชน  

-ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสบูแก่ผู้ ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 20 ปี  
-ห้ามขายบหุร่ีซิกาแรตท่ีบรรจซุองน้อยกวา่ซองละย่ีสบิมวน  
-ห้ามแบง่ขายบหุร่ีซิกาแรตเป็นมวนๆ 

สมรรถนะการควบคมุยาสบูของประเทศไทย ท่ีได้อนวุตัิตามข้อกําหนดของกรอบ
อนสุญัญาฯ (FCTC) แล้ว อาทิ การจดัพิมพ์คําเตือนพิษภยัเป็นรูปภาพบนซองผลิตภณัฑ์
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ยาสบู การห้ามโฆษณา CSR ในส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ การห้ามแสดงซองบุหร่ี ณ จุดขาย 
การกําหนดแนวทางการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการยาสบูกับเจ้าหน้าท่ีของกรมควบคมุ
โรค การจัดสรรงบประมาณจากภาษียาสูบ เพ่ือสนับสนุนการควบคุมยาสูบ และการ
กําหนดสถานท่ีสาธารณะและท่ีทํางานเป็นเขตปลอดบหุร่ีทัง้หมด (100%) เป็นต้น 

สิง่ท่ีควรดําเนินการคือ  
1. การให้มีมาตรการห้ามขายผ่านส่ือสงัคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต โดยไม่

มีใบอนญุาตให้ถือวา่ผิดกฎหมายใน พ.ร.บ. ควบคมุยาสบู และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
2. ปรับปรุงข้อกฎหมายให้มีมาตรการห้ามขายผ่านส่ือสงัคมออนไลน์และ

อินเตอร์เน็ตเพิ่มความเข้มงวดในเร่ืองการระงับโฆษณาออนไลน์ท่ีเก่ียวกับยาสูบทุก
ประเภท 

3. การให้มีมาตรการห้ามการสนบัสนนุกิจกรรมจากธุรกิจยาสบูทกุประเภท
อยา่งเดด็ขาด 

4. การให้มีมาตรการบงัคบัใช้ในการจบักมุ หรือ เร่ขาย หรือวางขาย ริมถนน 
อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือลดการเข้าถึงของเยาวชน 

 
3.6  การขึน้ภาษียาสูบ (R: Raise taxes on tobacco products) 
ปัจจบุนัมาตรการทางด้านราคาและภาษียงัมีข้อควรพิจารณา ดงันี ้
1. โดยปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อหรือการเปล่ียนแปลงรายได้ของครัวเรือน 
2. มีมาตรการทางด้านราคาและภาษี โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของ

ราคาบหุร่ีถกูท่ีสดุเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อหรืออตัราการเตบิโตของรายได้ตอ่หวัของประชากร 
3. อัตราภาษีควรจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างภาษีและติดตามอย่าง

ต่อเน่ือง และการออกแบบระบบภาษีสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทและจะต้อง
เปรียบเทียบภาระภาษีกนัได้ทกุประเภท 

4. การบริหารจดัการด้านภาษีในเร่ืองของการออกใบอนญุาต ควรจะต้องมี
ระบบหรือกฎเกณฑ์ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

5. การจดัทําระบบคลงัสินค้าหรือระบบการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีต้องเสียภาษี
และจ่ายภาษี 
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6. มีมาตรการห้ามกกัตนุผลิตภณัฑ์ยาสบู โดยจะต้องปฏิบตัิและประเมินผล
ตามมาตรการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

7. มีเคร่ืองหมายการเสียภาษี (Fiscal marking) 
8. การบงัคบัใช้และบทลงโทษมาตรการทางราคาและภาษี โดยให้อํานาจแก่

เจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีอย่างเหมาะสมและสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีบทงโทษท่ีเหมาะสม 

9. มีมาตรการห้ามหรือจํากดัการขาย-นําเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีปลอดภาษี
ศลุกากรและภาษีสรรพกรของบคุคลท่ีเดินทางระหวา่งประเทศ 

มาตรา 6 มาตรการด้านราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดอุปสงค์ของ
ยาสบู ควรมีการดําเนินงานหลกัท่ีจําเป็นดงันี ้

1. การออกอนบุญัญัติกฎหมายและข้อยกเว้นในการนํายาสบูเข้าประเทศให้
ชดัเจน เน่ืองจากข้อกําหนดไม่ชดัเจนจึงทําให้นําไปบงัคบัใช้ค่อนข้างลําบาก มีการลกัลอบ
ตามแนวพรมแดน 

2. การให้เพิ่มราคาขัน้ต่ําของบุหร่ีเพ่ือลดการเข้าถึงยาสบูในเยาวชนและ
ป้องกนัการใช้ยาเส้นมวนเองทดแทนบหุร่ีซิกาแรต 

3. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจํากัดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสบู ลด
จํานวนการถือข้ามพรมแดน 

สําหรับผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีไม่ได้เสียภาษี เป็นสนิค้าเถ่ือน แนวทางแก้ไข คือ  
1. การใช้ระบบ Track and trace เพ่ือลดการลกัลอบบุหร่ีหนีภาษีของ

องค์กรอาชญากรรม 
2. เสนอให้มีการจบักมุบหุร่ีหนีภาษีท่ีนําเข้ามาขายในประเทศไทย เช่น บหุร่ี

ชรูสท่ีขายในตลาดนดัจตจุกัรและสะพานพทุธ 
3. เสนอให้มีการศกึษาวิจยัเฝ้าระวงัการลกัลอบบหุร่ีหนีภาษี 
 

สรุป จากรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการ
ควบคมุยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ของศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุ
ยาสบูผล พบวา่  



 

ผลิตภัณฑ
กระทรวง

กระทรวง

สาธารณ
และสํานกั
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เพ่ือลดอปุ
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ฑ์ยาสบูโดยผู้
การคลงั (มาต
2. การค
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3. การใ

ชน หน่วยงาน
กังานกองทนุส

4. การบ
บหลกัคือ กระ
ปสงค์ของยาสู

ห้ามการขาย
เยาว์ ซึ่งมีหน่
ตรา 16) 
ค้าผลิตภณัฑ์ย
ตรา 15) 
ให้การศึกษา 
นท่ีรับผิดชอบห
สนบัสนนุการส
บรรจหีุบห่อแล
ะทรวงสาธารณ
บู (มาตรา 6) 
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บทที่ 15 
 

บทส่งท้าย 
 

โดย ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ 
 
 
 

ในบทนี ้ผู้ เขียนได้นําเสนอรายละเอียดในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. มาตรการควบคมุยาสบู 
2. ประสทิธิผลของมาตรการการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
3. รุกฆาตอตุสาหกรรมยาสบู (Endgame for Tobacco) 
4. การตระหนกัลดการบริโภคยาสบูระดบัโลก  

 
 

1. มาตรการควบคุมยาสูบ 
รัฐบาลมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ หากประเทศกําลังพัฒนาทัง้หลาย

ดําเนินมาตรการควบคมุการบริโภคยาสบู ประชากรของประเทศเหลา่นัน้จํานวนหลายล้าน
คนก็จะรอดพ้นจากความตายและความเจ็บป่วยท่ีป้องกนัได้  โดยเฉพาะคนจน ซึง่จากสถิติ
พบว่าสูบบุหร่ีมากกว่าคนรวย และนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ได้ ทําให้เกิดผล
ในทางลบต่อเศรษฐกิจ  การวิจยัพบว่า นโยบายเร่ืองนีไ้ม่ได้ทําให้รายได้จากการเก็บภาษี
ลดลง  หรือไม่ได้เป็นสาเหตุของการว่างงานในระยะยาว (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2557) 
มาตรการท่ีควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูหลกัๆ ได้แก่  

1. มาตรการเพ่ือลดการสูบบุหร่ีโดยเน้นด้านอุปสงค์  ได้แก่ การขึน้ภาษียาสูบ 
การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบหุร่ีทกุรูปแบบ  การห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะและ
ในสถานท่ีทํางาน การให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองโทษภยัของยาสบู และการหาวิธีช่วยให้ผู้
สบูบหุร่ีเลกิบหุร่ี เช่น  การบําบดัโดยใช้สารทดแทนนิโคตนิ 
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2. ในบรรดามาตรการเหลา่นี ้ มาตรการท่ีได้ผลท่ีสดุ คือ การขึน้ภาษีบหุร่ี  เพราะ
จะมีผลต่อเด็ก  วัยรุ่น และผู้ มีรายได้น้อย นอกเหนือจากมาตรการด้านอุปสงค์แล้ว 
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการลดอปุทาน  เช่น  การห้ามขายบหุร่ี  การจํากดัการขายแก่ผู้ ซือ้
บางกลุม่  การจํากดัการค้าบหุร่ี หรือการปลกูพืชทดแทน  เป็นมาตรการท่ีไม่คอ่ยได้ผล 

3. เกษตรกรยากจนผู้ปลกูใบยาสบูเลีย้งชีพ จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
เหล่านี ้   นโยบายการควบคมุการสบูบหุร่ีท่ีได้ผลจะทําให้การสบูบหุร่ีค่อยๆ  ลดลง ดงันัน้ 
ต้องใช้เวลานานนับทศวรรษ  ในการท่ีเกษตรกรผู้ ปลูกยาสูบจะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการนี ้ไม่ใช่ในชัว่ข้ามคืน จึงทําให้มีเวลาท่ีจะปรับตวั โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรยากจนเหลา่นีใ้ห้มีทางเลือกในการดํารงชีพทางอ่ืน 

 ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกท่ีให้ประเทศต่างๆ ควบคมุการบริโภคยาสบูอย่าง
จริงจงั ตัง้แต่ พ.ศ. 2534 เป็นเหตผุลทางเศรษฐกิจ และในปี พ.ศ. 2542 ธนาคารโลกได้
สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่หนงัสือ Development in Practice. Curbing the Epidemic: 
Government and the Economic of Tobacco Control ซึง่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย
ว่า “พฒันาการทางปฏิบตัิ หยดุการแพร่ภยับุหร่ี สิ่งท่ีรัฐต้องทํา และผลเสียทางเศรษฐกิจ
ของการควบคุมยาสูบ”  (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ 2543) 
ธนาคารโลกได้ให้คําแนะนําว่า  มาตรการท่ีได้ผลประกอบด้วยการขึน้ภาษีบุหร่ี การให้
ความรู้และให้การศึกษาถึงพิษภัยของการสูบบุหร่ี ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการท่ีไม่
เก่ียวกับภาษี  เช่น  การห้ามการโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหร่ี  การห้ามสบูบุหร่ีในท่ี
สาธารณะและในท่ีทํางาน และการขยายบริการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ต้องการเลิก
บหุร่ี 

ทําไมจึงกล่าวว่า “บหุร่ีทําร้ายคนจน” เพราะจากสถิติทัง้ในไทยและต่างประเทศ 
รวมทัง้รายงานจากธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลก พบว่า คนท่ีมีการศึกษาน้อย 
ระดบัประถมศกึษาสบูบหุร่ีมากกว่าคนท่ีมีการศกึษาสงู กลา่วได้ว่า ยิ่งจนยิ่งเสียเงินไปกบั
การสบูบหุร่ีมาก แม้ว่าการสบูบหุร่ีของผู้ชายในประเทศท่ีพฒันาแล้วมีแนวโน้มลดลง  แต่
ในประเทศท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางและยากจน กลบัมีแนวโน้มการสบูบุหร่ีเพิ่มขึน้ และ
อตัราการสบูบหุร่ีของผู้หญิงกําลงัเพิ่มมากขึน้ในเกือบทกุประเทศ  นอกจากนี ้ การเปิดเสรี
ในการค้าบหุร่ี  ทําให้เกิดการสบูบหุร่ีเพิ่มขึน้อยา่งมากในระยะช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา   
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ปัจจุบันนีบุ้หร่ีเป็นสินค้าอุปโภคท่ีมีการฟ้องร้องต่อศาลมากท่ีสุด ทัง้ศาล
ภายในประเทศ ท่ีองค์การการค้าโลก และต่ออนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ (ประกิต 
วาทีสาธกกิจ 2557) ดงันัน้ ปัจจยัคกุคาม คือ 

1. อุตสาหกรรมยาสบูมีกลยทุธ์ใหม่ ๆ ทางการตลาด เช่น บุหร่ีรสกานพล ูบหุร่ีชู
รสตา่ง ๆ และมีบหุร่ีรูปแบบใหม่ ลกัลอบขายอยา่งผิดกฎหมาย ยัว่ยวนนกัสบูหน้าใหม่ 

2. โครงสร้างภาษีท่ีคํานวณภาษีจากราคาหน้าโรงงานหรือราคา C.I.F.  มีช่องว่าง
ให้บริษัทบหุร่ีแจ้งราคานําเข้าต่ําสง่ผลให้บหุร่ีในตลาดมีราคาถกู 

3. การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึน้ 
บหุร่ีซองย่ีห้อใหม่ ราคาถกูลง กระตุ้นให้มีผู้สบูบหุร่ีหน้าใหม่ 

4. ผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่ ท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้อย อยู่ในชนบท
และยากจน มีการเลิกบุหร่ีน้อย ขณะเดียวกัน วยัรุ่น และผู้หญิง และความเป็นเมือง เร่ิม
สบูบหุร่ีมากขึน้ เพราะความหลากหลายของบหุร่ี เลห์่กลของบริษัทบหุร่ี และราคาถกู 

ความท้าทายและประเด็นท่ีต้องร่างกฎหมายใหม่จนกลายเป็นพระราชบญัญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภาครัง้ท่ี 
31/2555) ได้แก่ 

1. สภาพการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไม่มีประสิทธิภาพเพราะ
สถานการณ์ตา่งๆ มีการเปล่ียนแปลงไป  

2. ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในกรอบอนสุญัญาขององค์การอนามยัโลกว่าด้วย
การควบคมุยาสบู ซึ่งขณะนีมี้ประเทศท่ีร่วมลงนามในกรอบอนุสญัญาดงักล่าว จํานวน 
176 ประเทศ ดงันัน้ ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณีท่ีต้องดําเนินการตามกรอบอนสุญัญาฯ นี ้
ซึง่ยงัไม่มีปรากฏในกฎหมายไปเพิ่มเตมิ 

3. ปัญหาใหญ่ของการควบคมุยาสบูของไทย คือ มีแต่หน่วยงานท่ีดําเนินการใน
สว่นกลางโดยไม่มีหน่วยงานท่ีดําเนินการในระดบัจงัหวดั เช่น สาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) 
เป็นต้น แต่ด้วย สสจ. ก็มีภาระงานมาก จึงเป็นเหตใุห้ไม่สามารถดําเนินการในเร่ืองการ
ควบคมุยาสบูได้มากเท่าท่ีควร จึงทําให้คนในชนบทโดยเฉพาะผู้ชายยงัคงสบูบหุร่ีจํานวน
มาก 
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4. การทํางานควบคุมยาสูบท่ีผ่านมา จํานวนผู้สูบบุหร่ีไม่ได้ลดลง โดยยังคงมี
จํานวนผู้สบูบุหร่ีเท่าเดิม แต่ในข้อเท็จจริงก็พบว่าจํานวนผู้สบูบุหร่ีลดลงกว่าท่ีควรจะเป็น
จํานวน 5-6 ล้านคน ซึง่หากไม่มีการดําเนินการเพ่ือลดการบริโภคยาสบูก็อาจทําให้จํานวน
ผู้สบูบุหร่ีมีจํานวนมากกว่านี ้ แต่การท่ีมีผู้ ชายร้อยละ 50 สูบบุหร่ีก็ยงัคงเป็นจํานวนตวั
เลขท่ีองค์การอนามยัโลกยงัไม่สามารถยอมรับได้  

คณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ วฒิุสภาครัง้ท่ี 31/2555 (9 ตลุาคม 2555) ได้
พิจารณาประเด็นหลกั จนในปัจจุบันเป็นพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 
2560 คือ 

1 .  ใ ห้ รวมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ .ศ .  2535 และ
พระราชบญัญตัคิุ้มครองสขุภาพผู้ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ. 2535 ไว้ในฉบบัเดียวกนั และกําหนดให้
มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ และคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับ
จงัหวดั โดยกําหนดให้มีสํานกังานคณะกรรมการควบคมุยาสบูไว้ในกฎหมายด้วย 

2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมเนือ้หาสาระจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2535  ใน 4 สว่นหลกั ได้แก่ ก) ปรับปรุงคํานิยาม  “ผลิตภณัฑ์ยาสบู” “การโฆษณา” 
“ฉลาก” ให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดในกรอบอนสุญัญาควบคมุยาสบู ขององค์การอนามยั
โลก ข) เพิ่มอายขุัน้ต่ําท่ีจะซือ้บหุร่ีและห้ามวิธีการขายท่ีเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย ค) เพิ่มข้อ
ห้ามการโฆษณาทางอ้อม และ ง) เพิ่มมาตรการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในกรอบอนุสญัญา
ควบคมุยาสบู ขององค์การอนามยัโลก ดงันี ้  ห้ามส่วนราชการรับการอปุถมัภ์จากธุรกิจ
ยาสบู  กําหนดลกัษณะของจดุขายปลีกยาสบู กําหนดให้บริษัทบุหร่ีต้องจดัส่งรายงาน
ประจําปีให้คณะกรรมการควบคมุยาสบู  กําหนดแนวทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กบับริษัทบหุร่ี  กําหนดและเพิ่มโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย 

3. มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหร่ี พ.ศ. 2535 
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ กําหนดสภาพและลักษณะของ “เขตปลอดบุหร่ี” กําหนดให้
ผู้ ดําเนินการ (เจ้าของสถานท่ีสาธารณะ) มีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ให้มีการสูบบุหร่ีในเขต
ปลอดบหุร่ี  กําหนดวิธีการบงัคบัใช้กฎหมายเขตปลอดบหุร่ี และเพิ่มโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืนสบูบหุร่ี
ในเขตปลอดบหุร่ี และเจ้าของสถานท่ี 
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2. ประสิทธิผลของมาตรการการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมีประสิทธิผล พิจารณาได้ 2 ด้าน คือ 

ด้านอุปสงค์และอุปทาน ดงันี ้(ประกิต  วาทีสาธกกิจ   บทสรุปรายงานของธนาคารโลก 
เร่ือง  "การควบคมุการบริโภคยาสบู : บทบาทของรัฐบาลและผลทางเศรษฐกิจ”) 

1. มาตรการลดอุปสงค์ (Demand Side Tobacco Control Measures)  
1.1 มาตรการภาษี  มาตรการท่ีได้ผลท่ีสุดในการควบคมุการบริโภคยาสบูคือ 

การขึน้ภาษีบหุร่ี โดยทัว่ไปแล้ว การขึน้ราคาบหุร่ีร้อยละ 10 จะทําให้ความต้องการในการ
สบูบุหร่ีลดลงร้อยละ 8  ในประเทศท่ีฐานะเศรษฐกิจต่ําและปานกลาง  และร้อยละ 4  ใน
ประเทศท่ีเศรษฐกิจดี  กลุม่ท่ีได้รับผลจากการขึน้ภาษีบหุร่ีมากท่ีสดุ ได้แก่  เยาวชนและคน
ยากจน  และประเทศท่ีกําลงัพฒันาจะได้รับผลกระทบมาก  เพราะราคาบุหร่ี และอัตรา
ภาษีบหุร่ีในประเทศเหลา่นีต่ํ้ากวา่ในประเทศพฒันาแล้ว   

การข้ึนภาษีบุหร่ีร้อยละ 10 ทัว่โลกจะสามารถทําให้คนกว่า 40 ล้านคนเลิกสูบ
บุหร่ี  และจะสามารถป้องกนัประชากร กว่า 10 ล้านคน จากการเสียชีวิตก่อนถึงวยัอนั
ควรเนือ่งมาจากการสูบบหุร่ี 

1.2 มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี :  การวิจัยในประเทศพฒันาแล้วได้แสดงให้เห็นว่า  
มีมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีหลายมาตรการท่ีมีผลต่อการลดการสูบบุหร่ีซึ่งได้แก่ การห้าม
โฆษณาและส่งเสริมการขายบุหร่ี  การรณรงค์ตอบโต้การโฆษณาบหุร่ี  การพิมพ์คําเตือน
ทางสขุภาพบนซองบุหร่ี และการออกกฎระเบียบห้ามการสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะและในท่ี
ทํางาน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  หลงัจากท่ีนายแพทย์ใหญ่ได้ออกคําเตือนเป็นครัง้แรก
ในต้นทศวรรษท่ี 1960 ผลปรากฏว่าการสบูบุหร่ีลดลง  จากการศึกษาวิจยัในประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจดี  พบว่า การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบหุร่ีทกุรูปแบบ  สามารถลดการ
สบูบหุร่ีลงได้ร้อยละ 7   

การใช้มาตรการทีไ่ม่เก่ียวกบัภาษีเหล่านี ้ สามารถทําใหค้นสูบบหุร่ีประมาณ 23 
ลา้นคนเลิกสูบบหุร่ี  และป้องกนัไม่ใหค้นประมาณ 5 ลา้นคนเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

1.3 มาตรการบําบัดรักษา ด้วยวิธีการต่างๆ ตัง้แต่ การฝึกเป็นรายบุคคล การ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การให้คําปรึกษาหารือ เพ่ือหาทางช่วยเหลือ และยังมี
ผลิตภัณฑ์เภสชักรรมอีกหลายชนิด ผลิตขึน้มาช่วยให้ผู้สูบเลิกสูบได้สําเร็จ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการใช้นิโคตินทดแทน  สามารถทําให้ผู้ ท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได้ จากการศึกษา
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พบว่า  อตัราการเลิกสบูบหุร่ีจะเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า  ถ้ามีการใช้นิโคตินทดแทน (Nicotine 
Replacement Therapies: NRT) อย่างแพร่หลาย  โดยจะสามารถทําให้คนประมาณ 6 
ล้านคนเลิกสบูบุหร่ีได้  การท่ีมีการใช้สารอ่ืนแทนนิโคตินเพิ่มขึน้จะช่วยให้คนกว่า 1 ล้าน
คนไม่ต้องเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัจากการสบูบหุร่ี รายงานจากธนาคารโลกท่ีสถาบนั
ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ถอดความออกมา ได้
เปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงการสูบบุหร่ี โดยมาตรการต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
ประสทิธิผลของมาตรการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีจะช่วยลดการเสียชีวิตคือขึน้ราคาบหุร่ี 
10%  มาตรการไม่ใช่ราคา ลดการสบูบหุร่ี 2% และ NRT ช่วยให้คน 0.5% เลิกสบูบหุร่ี
ตามลําดบั 
ตาราง ประสทิธิผลของมาตรการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
ภมิูภาค อตัราการเปล่ียนแปลงของการเสียชีวิต 
 ขึน้ราคาบหุร่ี 10% NRT ช่วยให้คน 

0.5% เลิกสบูบหุร่ี 
มาตรการไมใ่ช่ราคา
ลดการสบู 2% 

เอเชียใต้และแปซิฟิก -4.0 -0.5 -2.0 
ยโุรปตะวนัออกและ
เอเซียกลาง 

-1.5 -0.2 -0.7 

ละตนิอเมริกาและแถบ
คาริบเบียน 

-1.0 -0.1 -0.5 

ตะวนัออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ 

-0.4 0.0 -0.2 

เอเซียใต้ -1.1 -0.2 -0.7 
แอฟริกาแถบซบัซาฮารา -0.7 -0.1 -0.3 
ประเทศรายได้น้อยและ
ปานกลาง 

-9.0 -1.1 -4.0 

ประเทศรายได้สงู -1.0 -0.2 -1.0 
ทัว่โลก -10.0 -1.3 -5.0 
ท่ีมา สถาบนัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ แปลจาก Curbing 
the epidemic-governments and the economics of tobacco control (2543) 
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2. มาตรการด้านอุปทาน (Supply Side Measures) 
การปราบปรามบุหร่ีหนีภาษี  เป็นมาตรการด้านอุปทานมาตรการเดียวท่ีมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมบุหร่ี  การควบคมุบุหร่ีหนีภาษี  ประกอบด้วย การติดอากร
แสตป์ การพิมพ์คําเตือนด้วยภาษาท้องถ่ินข้างซองบุหร่ี  รวมถึงการมีบทลงโทษท่ีรุนแรง
สําหรับผู้ ท่ีลกัลอบนําเข้าบหุร่ี  การควบคมุท่ีเข้มงวดในเร่ืองบุหร่ีหนีภาษีนี ้ มีผลดีต่อการ
เพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลโดยการท่ีเก็บภาษีได้มากขึน้ 

 
ความท้าทายของการควบคุมยาสูบ  
การบูรณาการการมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงาน จะทําให้ลดปัจจัยเส่ียงต่อ

สขุภาพด้านยาสบูได้ (สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ 2555) และไทยเป็นประเทศสมาชิกของ
กรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก (WHO FCTC) ซึง่มีพนัธะกรณี
ระหวา่งประเทศต้องปฏิบตัติาม ปัญหายาสบูมิได้เป็นปัญหาทางสขุภาพอย่างเดียวในหลงั
ปี ค.ศ. 2015 ผลิตภณัฑ์ยาสบูเก่ียวข้องการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วย ความท้าทายท่ีเกิดขึน้
ตลอดเวลาท่ีสงัคมโลกและสงัคมไทยต้องตระหนกัคือ 

1 .  ปัญหาการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัย รุ่น  อายุ 15-18  ปี  เ น่ืองจากเป็น
กลุม่เป้าหมายสําคญัของธุรกิจยาสบู แตล่ะปีมีเยาวชนไทยท่ีเร่ิมติดบหุร่ีและกลายเป็นผู้ ท่ี
สบูบหุร่ีประจํา 2-3 แสนคน ทดแทนกลุ่มผู้ ใหญ่ท่ีเสียชีวิตหรือเลิกสบูไป อีกทัง้เยาวชนยงั
สามารถเข้าถึงบหุร่ีได้งา่ยขึน้ โดยเฉพาะทางส่ือออนไลน์  

โดยผลของการเฝ้าระวังทางอินเตอร์เน็ตของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ เพียงเดือนเดียว (มกราคม 2559)  พบว่ามีเว็บไซต์ท่ีโฆษณาขายบหุร่ีมากถึง 
50 เว็บไซต์ บางเว็บไซต์มีผู้ เข้าชมมากกว่า 2 ล้านครัง้ ทําให้ในรอบ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา  
อตัราการสบูบุหร่ีใน กลุ่มวยัรุ่นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง (การประชุมคณะกรรมการควบคมุ
การบริโภคยาสบูแหง่ชาต ิ25 กมุภาพนัธ์ 2559)  

2. การวิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาเร่งดว่น 3 มาตรการ ได้แก่ 1) เร่งรัดให้มี
การเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือควบคมุการบริโภคยาสบูบริเวณรอบสถานศึกษา 
และพืน้ท่ีเส่ียงท่ีเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย 2) การโฆษณา/การขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โซเชียลมีเดีย โดยให้กรมควบคุมโรค ร่วมกับ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  กสทช. สํานกังานตํารวจแห่งชาติ และ 3) การกําหนดเร่ืองบหุร่ี
เป็นตวัชีว้ดัในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเทศและประเมินผลสถานศึกษา 
ของกระทรวงศกึษาธิการ  

3. เพ่ือป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจยาสูบ โดยการออกระเบียบกระทรวง
สาธารณสขุวา่ด้วยการติดตอ่ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกบัผู้ประกอบการ หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบั
ผลติภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2559  ขึน้กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน วิธีการ เฉพาะกรณีการติดตอ่ 
หรือการขอเข้าพบระหว่างเจ้าหน้าท่ี  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ให้หน่วยงาน
ราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคมุยาสูบ
ของรัฐโดยอตุสาหกรรมยาสบู  

4. ให้กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจบุนัเพ่ือทําให้ราคาขายปลีกยาสบูโดยเฉล่ียสงูขึน้  

5. ห้ามธุรกิจยาสบูทํากิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมของภาค
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; CSR) 

6.  ให้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สํานักงานประกันสังคม 
กรมบญัชีกลาง และกระทรวงสาธารณสขุ ให้หลกัประกนัการเข้าถึงการบําบดัโรคติดบหุร่ี
รวมถึงการเข้าถึงการรับยา สมนุไพร แพทย์แผนไทยหรือบริการแพทย์ทางเลือกท่ีจําเป็นตอ่
การบําบดัโรคตดิบหุร่ีและสนบัสนนุให้ชมุชนมีสว่นร่วมในงานเลิกบหุร่ีในชมุชน 

7. ให้กระทรวงวฒันธรรม กรมประชาสมัพนัธ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามมีฉากสบูบหุร่ีและการสง่เสริมการตลาดด้วยวิธี
ประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และ
ส่ือมวลชนต่างๆ และมีมาตรการส่งเสริมให้บคุคลสาธารณะท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สาธารณชน โดยการไม่สบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ 

8. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา และกระทรวงวฒันธรรม ควบคมุกํากบั
องค์กรและเครือขา่ยไม่ให้รับการสนบัสนนุใดๆ จากบริษัทยาสบูทัง้ภายในและตา่งประเทศ
ตามกฎหมาย 



453 
 

9. ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเร่ืองโรคท่ีเก่ียวกับบุหร่ีเข้าไปในหลักสูตรการ
เรียนการสอนและหน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัดทัง้ภาครัฐและเอกชน ดําเนินการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาสบูในสถานศกึษา กําชบัให้สถานศกึษาทกุแห่งติดป้ายห้ามสบู
บหุร่ีในสถานศกึษาและห้ามสบูบหุร่ีในสถานศกึษาตามท่ีกฎหมายกําหนดห้ามสบูบหุร่ีใน
ขณะท่ีอยู่ในชุดของสถาบนัหรือชุดนกัศึกษา ให้บุคลากรทางการศกึษาเป็นแบบอย่างแก่
นกัเรียน นกัศกึษา  สนบัสนนุงบประมาณการผลิตส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภยั
จากบุหร่ีอย่างเป็นรูปธรรม และการวิจยักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สขุภาพ 

10. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดบัมีบทบาทร่วมในการควบคุมแหล่ง
ผลติ วตัถดุบิในพืน้ท่ี และการใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อบงัคบัอยา่งจริงจงั 

ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาต ิ
เ ป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ  โดยร่วมกับหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย สํานกังานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลงั และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสทิธิภาพ 

 
3. รุกฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ  

 ในการประชุมขององค์การอนามัยโลกร่วมกับศูนย์ควบคมุและป้องกันโรคแห่ง
สหรัฐอเมริกา ท่ีกรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย เม่ือเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2556 มีการ
นําเสนอรูปแบบ (model) ของการท่ีจะทําให้ผู้สบูบหุร่ีลดลงต่ํากว่าร้อยละ 5 ของประชากร 
ซึ่งเรียกว่า   “รุกฆาตอตุสาหกรรมยาสบู” (Endgame for Tobacco) หรือเรียกสัน้ๆ ว่า 
“End Game” กลา่วคือ หากมีเด็ก 10 คน ติดบหุร่ี จะมีเพียง 3 คน ท่ีเลิกได้ และต้องรอให้ 
3 คนนีอ้าย ุ40 ปีขึน้ไป จึงจะเลิก ส่วนอีก 7 คน จะสบูบุหร่ีไปจนตาย และกว่า 5 หม่ืนคน 
ของผู้ ป่วยจากยาสบูเสียชีวิตก่อนอาย ุ60 ปี ซึง่ประเทศตา่งๆ  มีรูปแบบวิธีการท่ีตา่งกนั ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ประเทศนิวซีแลนด์ 
นิวซีแลนด์มีเป้าหมายสําหรับการรุกฆาตผลิตภัณฑ์ยาสบูภายในปี ค.ศ. 2025 

ดงันี ้
1. มีกฎหมายเพิ่มอายผุู้ ซือ้บหุร่ีคือ 25 ปี 
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2. เพิ่มภาษียาสบูอยา่งรวดเร็วและสม่ําเสมอ 
3. มีความมุ่งมัน่ทางการเมือง (political will) 
4. มีการขบัเคล่ือนทางสงัคม (social movement) 

สําหรับรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ อาจมองว่าเป็นรูปแบบท่ีลดจํานวนบหุร่ีใน
ตลาดลง ร้อยละ 10 ทกุปี (sinking lid model) ห้ามแสดงผลิตภณัฑ์บหุร่ี ณ จดุขาย การ
บงัคบัใช้ซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั (plain and standardized packaging) และ
ห้ามขายบหุร่ีในร้านปลอดภาษี (Thomson G, et al., 2010: 431-435; Wilson N, 
Thompson G et al., 2013: I18 – i21) 

ประเทศฟินแลนด์ 
ฟินแลนด์ มีกฎหมายควบคมุการบริโภคยาสบูฉบบัแก้ไขปี ค.ศ. 2010 ซึง่กําหนด

มาตรการต่างๆ ในการป้องกนัไม่ให้ประชาชนใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบู ส่งเสริมการเลิกสบูบหุร่ี 
และป้องกนัการได้รับควนับหุร่ีมือสอง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือยตุิการใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีมี
สารซึง่เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ และทําให้เกิดการเสพติด 

นบัตัง้แต่ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา ประเทศฟินแลนด์มีการดําเนินมาตรการ
ตา่งๆ ท่ีครอบคลมุ อาทิ เช่น  

1. การสง่เสริมสขุภาพอยา่งมุ่งมัน่ 
2. มีกฎหมายท่ีเข้มงวด และมาตรการทางภาษี 
3. การตรวจสอบและข้อมลูป้อนกลบั 
4. นโยบายการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีสําคญั คือ 
5. ห้ามโฆษณาหรือสง่เสริมการขาย (ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1978)  
6. สถานท่ีสาธารณะปลอดบหุร่ี ในอาคาร ร้านอาหาร และท่ีทํางาน 
7. ภาพคําเตือนสขุภาพ 
8. ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสบูแก่เยาวชนอายต่ํุากว่า 18 ปี และห้ามขายทาง

เคร่ืองขายอตัโนมตั ิ(vending machine) 
9. ห้ามแสดงผลติภณัฑ์ยาสบู ณ จดุขาย  
10. ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสบูไร้ควนั 
11. เพิ่มอตัราภาษียาสบู 
12. สนบัสนนุการเลกิสบูบหุร่ี และการรณรงค์ 
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13. นอกจากนี ้นโยบายสําคญัท่ีนําเสนอโดยผู้ เช่ียวชาญ คือ 
14. สิง่แวดล้อมปลอดบหุร่ี 100%  
15. เพิ่มอตัราภาษี 
16. ลดการเข้าถึงผลติภณัฑ์ยาสบู 
17. ปกป้องเดก็และเยาวชนจากผลิตภณัฑ์ยาสบู 
18. ซองบหุร่ีแบบเรียบและปราศสีสนั 

ความสําเร็จในการควบคุมยาสูบ รวมทัง้การรุกฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ  
(Endgame for Tobacco)  ไม่เพียงจะมาจากการตดัสินใจท่ีมีเหตผุล ด้วยความรู้และ
หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่สามารถโต้แย้งได้ แตร่วมถึงเกมการเมือง ด้วยกฎตา่งๆ ทาง
การเมือง (เช่น การล้อบบี ้โครงสร้างเชิงอํานาจ การรับรู้ของสาธารณะ และภาพลกัษณ์
ตา่งๆ ฯลฯ)  

วารสาร Lancet ได้นําเสนอกระบวนการท่ีจะทําให้โลกปลอดบหุร่ีภายในปี ค.ศ. 
2040 (Beaglehole R, et al, 385: 1011-18.) 

วิธีการ “รุกฆาตอุตสาหกรรมยาสบู” มีหลากหลายวิธีแล้วแต่บริบทและความ
พร้อมของแต่ละประเทศ (Arnott D 2013, i38-i39) แต่มีจดุมุ่งหมายและเป้าประสงค์
เดียวกนัคือ ยคุสงัคมปลอดบหุร่ี (Berrick AJ.  2013, i22 – i26) 

แต่ในขณะท่ียังไม่บรรลุเป้าประสงค์ เราจะต้องหาทางท่ีจะลดอันตรายทาง
สขุภาพอนัมีสาเหตจุากการบริโภคยาสบู (Borland R.  2013, i6 – i9.) ศาสตราจารย์ 
Richard Daynard คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั Northeastern ได้นําเสนอแนวคิดท่ี
แปลกใหม่ในการ ‘รุกฆาตอตุสาหกรรมยาสบู’ (Daynard R.  2009, 2-3.) และ Anna 
Gilmore จาก โรงเรียนเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งลอนดอน (London School of Hygiene 
and Tropical Medicine) ได้เสนอแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้รัฐบาลและ
สาธารณชน (Gilmore AB, et al  2010, 19: 423-430.) 

ศาสตราจารย์ Ruth Malone จากมหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนียท่ีซานฟรานซิส
โก นําเสนอแนวทาง “รุกฆาตอตุสาหกรรมยาสบู” สําหรับบริบทในสหรัฐอเมริกา (Malone 
R.  2013, 22: i42 – i44.) ในขณะท่ีประเทศแคนาดานําเสนอแนวทางท่ีตา่งออกไปจาก
สหรัฐอเมริกา (Callard CD, Collishaw NE.  2013, 22: i10 – i13.)  
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จะเห็นได้ว่าแนวทาง “รุกฆาตอตุสาหกรรมยาสบู” มีความหลากหลายมากมาย 
ซึง่วารสาร Tobacco Control ได้นําแนวคิดของนกัวิจยัด้านการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู
ระดบัโลกมารวบรวมอยู่ในฉบบัพิเศษเม่ือปี ค.ศ. 2013 ซึ่งแนวทางท่ีหลากหลายเหล่านี ้
บ่งชีว้่า กรอบอนสุญัญาเพ่ือการควบคมุการบริโภคยาสบูขององค์การอนามยัโลก (WHO- 
FCTC) เป็นนโยบายท่ีจะนําไปสู่เป้าประสงค์ของการ “รุกฆาตอตุสาหกรรมยาสบู” ได้ 
(Myers ML.  2013, 22: i45 – I 46.) 
 
4. การตระหนักลดการบริโภคยาสูบระดับโลก  

ปัญหาบุหร่ีทําลายสขุภาพของประชาชน ทําให้รัฐต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลไปกับ
การรักษาพยาบาล ขณะท่ีประชาชนก็ไม่สามารถทํางานได้เต็มท่ีเพราะต้องทนทุกข์กับ
อาการเจ็บป่วย ท่ีมีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ ทําให้
หลายประเทศมีมาตรการหลายอยา่งท่ีมุ่งเน้นควบคมุธุรกิจยาสบู โดยประเทศท่ีเอาจริงเอา
จังเป็นพิเศษ เช่น ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ และสิงคโปร์ เป็นต้น  ได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่า
ประเทศของตน ต้องสบูบหุร่ีน้อยกวา่ร้อยละ 5   

จากการท่ีประเทศต่างๆ ได้ทยอยออกกฎหมายเพ่ือควบคมุยาสบู ตามพนัธกรณี
ท่ีกําหนดภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกซึ่งมี 179 ประเทศเป็น
สมาชิก ครอบคลมุร้อยละ 90 ของประชากรโลก โดยวตัถปุระสงค์ของอนสุญัญาฯ คือการ
คุ้มครองผู้คนรุ่นปัจจบุนัและชนรุ่นอนาคตจากอนัตรายร้ายแรงของยาสบู ทัง้นีไ้ด้มีหลาย
ประเทศสามารถควบคุมอัตราการสูบบุหร่ีลงเหลือต่ํากว่าร้อยละ 20 และประกาศ
เป้าหมายลดให้เหลือต่ํากว่าร้อยละ 5 ท่ีเรียกว่า “End game” ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ สงิคโปร์ เป็นต้น ขณะท่ีอตัราการสบูบหุร่ีของชายไทยยงัสงูถึงร้อยละ 
40 และหญิงไทยร้อยละ 2  ปัญหาพิษภัยจากยาสูบเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีคร่าชีวิต
ประชากร โลก รวมถึงผู้ ท่ียงัไม่เสียชีวิต ส่วนใหญ่แล้วมักจะประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
เรือ้รัง เป็นการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเน่ืองจากรัฐต้องใช้จ่ายงบ 
ประมาณจํานวนมากเพ่ือรักษาและดูแลผู้ ป่วยดังกล่าว ดงันัน้หากประเทศใดปล่อยให้
ธุรกิจยาสบูแพร่ขยายได้ง่ายและเสรีแล้ว ประชากรของ ประเทศนัน้ๆ คงมีแต่คนป่วยเป็น
จํานวนมาก ทัง้ตวัผู้สบูเอง และผู้คนรอบข้างท่ีต้องรับควนัมือสองไปด้วยทัง้ๆ ท่ีไม่ได้สบู 
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7) นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ “การประมวลองค์ความรู้และกรณีศกึษาจากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศเก่ียวกบัการดําเนินการในลกัษณะองค์การเพ่ือสงัคมโดยอตุสาหกรรมยาสบู” 
ทนุอดุหนนุจากสถาบนัสง่เสริมสขุภาพไทย (สสท.) เมษายน 2553   

8) นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ “ความสําคญัของหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ยาสบูตอ่ปัญหาด้านสาธารณสขุ” ใน
หนงัสือ บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสขุ 2554 ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ  

9) นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์ “กรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบู” ในหนงัสือ บริหารกฎหมาย
การแพทย์และสาธารณสขุ ๒๕๕๑ ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ  
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ช่ือ   รศ. ดร. ฉัตรสุมน  พฤฒภิญิโญ (ปช.ด., สม.ม., นม., นบ.,ศ.บ., ศศ.บ., สบ.) 
ผลงานทางวิชาการอย่างย่อ 

1) ฉัตรสุมน  พฤฒภิญิโญ.การทบทวนและสงัเคราะห์องค์ความรู้กฎหมายยาเสพติด
เปรียบเทียบ: รูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคมุยาเสพติด. รายงานวิจยั: แผนงานภาคี
วิชาการสารเสพติด (ภวส.)กรกฎาคม 2559. 

2) ฉัตรสุมน พฤฒภิญิโญ.กฎหมายและนโยบายการควบคมุยาสบูอย่างครอบคลมุ. วารสาร
กฎหมายสขุภาพและสาธารณสขุ ปีท่ี 1 (3)กนัยายน – ธนัวาคม 2558: 254-271. 

3) นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์, ฉัตรสุมน พฤฒภิญิโญการเฝ้าระวงัการตลาดและกิจกรรมสง่เสริมการ
ขายของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในกรุงเทพฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-
2555. วารสารสห-ศาสตร์ ปีท่ี 15(1) มกราคม-เมษายน 2558: 523-43. 

4) ฉัตรสุมน พฤฒภิญิโญการค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอาเซียนและการคาดการณ์ผลกระทบ
ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเซียแปซิฟิก ใน การคา้สรุาในโลกไร้พรมแดน: นพพล  
วิทย์วรพงศ์ บรรณาธิการ ศนูย์วิจยัปัญหาสรุา และคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตลุา. 2558: 125-155. 

5) ฉัตรสุมน พฤฒภิญิโญ. (๒๕๕๖) การประเมินผลการนํากฎหมายไปปฏิบติัด้านการคุ้มครอง
สขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุร่ี วารสารคณุภาพชีวิตกบักฎหมาย, มกราคม- มิถนุายน. 

 
ผลงานวชิาการด้านอื่นๆ 
6) ตํารา กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสขุ. (2558)  
7) หนงัสือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสขุ (2557 
8) ตํารา สงัคมกบัหลกักฎหมายพืน้ฐาน (2556)  
9) หนงัสือ การบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสขุ 2553  
10) หนงัสือ กฎหมายสขุภาพและการรักษาพยาบาล: กฎหมายวา่ด้วยสารบญัญติัและวิธีพิจารณา

ความ  
11) ตํารา หลกัการวิจยัทางสงัคม (2552)  
12) ประมวลสาระ ระดบับณัฑิตศกึษา กฎหมายสาธารณสขุและการบงัคบัใช้  หน่วยท่ี 10  ในชดุ

วิชา การบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาระบบสขุภาพ. นนทบรีุ: สโุขทยัธรรมาธิราช. (2554) 
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