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จากประสบการณ์สมัยที่เรี ยนปริ ญญาเอกที่มหาวิทยาลัย โลมา ลินดา ผู้เขียน
ได้ ศกึ ษาและค้ นคว้ าเพื่อเขียนรายงานเรื่ อง “อุตสาหกรรมยาสูบและการเมือง” ทําให้
เข้ า ใจถึ งตัวตนที่ แท้ จริ งของผู้บริ หารในอุ ตสาหกรรมยาสูบ เมื่ อ ผู้เขี ยนกลับ มาที่
กรุ งเทพฯ ต้ นปี พ.ศ. 2535 เพื่อเก็บข้ อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ จึงนํารายงานดังกล่าว
มามอบให้ นายแพทย์ หทัย ชิ ตานนท์ ที่ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในช่ วงระยะเวลา
ดั ง กล่ า วมี ก ารอภิ ป รายร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในสภา
ผู้แทนราษฎร
เมื่ อ ผู้ เขี ย นมารั บ ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพมิ ช ชั่น ของ
โรงพยาบาลมิชชั่น ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2538 ได้ มีส่วนร่ วมในการจัดทําโครงการ
“แผนการ 5 วันเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ” ซึ่งโรงพยาบาลมิชชั่นเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่จดั ทําคลินิกงดสูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ ได้ แนะนําให้ ผ้ เู ขียนได้ ร้ ู จกั กลุ่มบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับ
การควบคุมยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2543 มีการประชุมบุหรี่ โลก (World Conference on Tobacco or
Health) ที่นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งผู้เขียนได้ รับทุนจากสมาคมโรคมะเร็ ง
แห่งอเมริ กา (American Cancer Society) ไปร่ วมประชุมในฐานะ Leadership
Scholar จากประเทศไทย ในการประชุมครั้งนั้น ผู้เขียนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ จากกลุ่มนัก
กฎหมายที่มีประสบการณ์ในการฟ้องร้ องอุตสาหกรรมยาสูบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้เขียนมารับตําแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ หทัย ชิตา
นนท์ ได้ ชกั ชวนให้ ผ้ เู ขียนดําเนินการจัดทําโครงการ Global Youth Tobacco Survey
(GYTS) ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 โดยได้ รับความร่ วมมือจากนายแพทย์ ชัยรัตน์ เต
ชะไตรศักดิ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และได้ รับทุนสนับสนุนจากศูนย์

ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริ กา (U.S. Center for Diseases Control and
Prevention) และองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (WHO – South-East
Asia Regional Office)
ในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกันนั้น สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ได้ ประสานมาทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ อจัดตัง้ ศูนย์ วิจัยเพื่ อการ
ควบคุมยาสูบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในขณะ
นั้นคือรองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูเขียนและรอง
ศาสตราจารย์ ดร. เนาวรั ตน์ เจริ ญค้ า ร่ างแผนการดําเนินการของศูนย์วิจัยเพื่อการ
ควบคุมยาสูบและงบประมาณในระยะ 3 ปี แรก
หลังจากที่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินการโครงการ GYTS ผู้เขียนได้ รับ
การเชิญให้ ไปร่ วมประชุมโครงการ Global Health Professional Students Survey ใน
ปี พ.ศ. 2548 ที่สํานักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก กรุ งเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
และในปี พ.ศ. 2549 ผู้เขียนได้ รับทุนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริ กา
(U.S. CDC) ไปนําเสนอผลการวิจยั เชิงสํารวจการบริ โภคยาสูบในกลุม่ เยาวชน (GYTS)
ของประเทศไทยในการประชุมบุหรี่ โลก (World Conference on Tobacco or Health)
ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี
หลังจากการประชุมบุหรี่ โลก ผู้เขี ยนได้ รั บการเชิ ญจากศูนย์ ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริ กา (U.S. CDC) ไปร่ วมเขียนรายงานการวิจยั ต้ นฉบับกับ
นักวิจยั ของศูนย์ฯ ที่สํานักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริ กา
นคร แอตแลนตา รัฐจอร์ เจีย ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ผลจากการใช้ เวลา 6 สัปดาห์กับ
นักวิจัยที่ศูนย์ ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรั ฐอเมริ กา คือการตีพิมพ์ ในวารสาร 3
ฉบับ Tobacco Control, BMC Public Health และ Health Education and
Behaviour
ประเทศไทยได้ รับเกียรติเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม Conference of the
Parties (COP) ครั้งที่สองขององค์การอนามัยโลก ที่กรุ งเทพฯ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ผู้เขียนได้ มีโอกาสรับเชิญไปร่ วมเป็ นผู้สงั เกตการณ์ และได้ เห็นกระบวนการทํางานของ
ประเทศภาคีสมาชิกในการเจรจาและลงมติ กฎ ระเบียบ ในระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ.

2551 ผู้เขียนได้ รับทุนจากโครงการ Global Tobacco Control Institute มหาวิทยาลัย
จอห์นส ฮอปกิ ้นส์ เข้ าร่ วมการฝึกอบรมการควบคุมยาสูบเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ และได้ มี
โอกาสรู้จกั กับนักวิจยั ระดับโลกคือ Jonathan Samet ผู้ได้ รับรางวัลเจ้ าฟ้ามหิดล
ประสบการณ์เหล่านี ้ทําให้ ผ้ เู ขียนสามารถนํามาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับ
นักวิจยั ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิจยั ด้ านการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ โดยได้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อ
การควบคุม ยาสูบ (ศจย.) ที ม วิ จัย ที่ ผ้ ูเ ขี ย นมี โ อกาสได้ ร่ ว มทํ า วิ จัย ด้ ว ยเป็ นเวลา
ติดต่อกัน 10 ปี ประกอบไปด้ วยนักวิจัยจาก 5 ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ซึ่ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการไปประชุ ม บุ ห รี่ โ ลก (World
Conference on Tobacco or Health) ทุกๆ 3 ปี ทําให้ ได้ พบและแลกเปลี่ยนงานวิจยั
กับ นัก วิ จัย การควบคุม การบริ โ ภคยาสูบในระดับ โลก ผู้เ ขี ย นขอขอบคุณ สมาคม
โรคมะเร็ งแห่งอเมริ กา (American Cancer Society) ผู้ให้ ทนุ สนับสนุนผู้เขียนไปร่ วม
ประชุมบุหรี่ โลก ที่นครชิคาโก ปี พ.ศ. 2543 ที่นครมุมไบ ประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2552
และที่นคร อาบู ดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี พ.ศ. 2558
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ รับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าและได้ เรี ยนรู้
มากมายจากนักวิจยั หลากหลายประเทศ จึงได้ รับแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดและเรี ยบ
เรี ยงออกมาเป็ นหนังสือเล่มนี ้ ผู้เขียนขอขอบคุณนายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ผู้สร้ างแรง
บันดาลใจในความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอุตสาหกรรมยาสูบและการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ของภาควิชาบริ หารงานสาธารณสุข
ที่สนับสนุนการจัดทําตําราและเอกสารคําสอน ซึ่งผู้เขียนได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ร่วม
รับผิดชอบในวิชา สศบส 669 กฎหมายสุขภาพด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภค และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการสอนหัวข้ อ กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ไม่สบู
บุหรี่ และการควบคุมยาสูบ แก่นักศึกษาระดับปริ ญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต (สาธารณสุข ศาสตร์ ) สาขาวิ ช าเอกบริ ห ารกฎหมายการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ของภาควิ ช าบริ หารงานสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา

หนังสือเล่มนี จ้ ะไม่สามารถสําเร็ จได้ ถ้าหากไม่ได้ รับการสนับสนุนทางด้ าน
วิชาการ แรงบันดาลใจ การตรวจสอบข้ อผิดพลาด และความกระตือรื อร้ นจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คูช่ ีวิตผู้แสนดีของผู้เขียน
หากมี ข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี ้ ผู้เขี ยนขอน้ อมรั บแต่ผ้ ูเดียว
และยินดีที่จะรับฟั งข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขต่อไปในโอกาสหน้ า
รองศาสตราจารย์ นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ DrPH
3 มีนาคม 2560

เกริ่นนํา
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ความเป็ นมาของยาสูบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของใบยาสูบ หรื อพืช นิโคเทียนา
ทาแบกคัม (Nicotiana tabacum) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารนิโคตินเป็ นส่วนประกอบ
บริ โภคโดยวิธีสบู ดูด อม เคี ้ยว กิน เป่ า หรื อพ่นเข้ าไปในปาก หรื อจมูก ทา หรื อโดยวิธีอื่น
เพื่อให้ ได้ ผลเช่นเดียวกันตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ข้ อมูลจากโรงงานยาสูบได้ บันทึกว่า ยาสูบมี แหล่งกํ าเนิ ดตอนกลางของทวี ป
อเมริ กา แม้ มนุษย์จะรู้จกั ใบยาสูบมาประมาณสองพันปี แล้ ว แต่ก็มิได้ สบู กันอย่างเป็ นนิสยั
จนกระทัง่ พวกอินเดียแดงซึ่งเป็ นชาวพื ้นเมืองของอเมริ การู้ จกั ใช้ ยาสูบกันอย่างแพร่ หลาย
จึงได้ มีการทําไร่ยาสูบกันทัว่ ไป (กระทรวงการคลัง, โรงงานยาสูบ 2558)
การบันทึกประวัติของยาสูบมีขึ ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2035 เมื่อโคลัมบัส
(Christopher Columbus) ขึ ้นฝั่ งที่ซานซัลวาดอร์ (San Salvador) ในหมู่เกาะอินดีส
ตะวันตก ได้ เห็นชาวพื ้นเมืองเอาใบไม้ ชนิดหนึ่งมามวน จุดไฟตอนปลายแล้ วดูดควัน ตาม
บันทึกกล่าวว่า ชาวพื ้นเมืองมวนยาสูบด้ วยใบข้ าวโพด ชาวสเปน เรี ยกยามวนนี ้ว่า “ซิกา
รา (cigara)”ซึ่งต่อมาเพี ย้ นเป็ นคํ าว่ า“ซิ ก าร์ (cigar)”จากหลักฐานและการขุดพ้ นซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าของพวกมายา บนคาบสมุทรคาร์ เทน (Cartan) ประเทศเม็กซิโก ได้
พบกล้ องยาสูบสมัยโบราณ ลักษณะตรงโคนสําหรับดูดยา แยกออกเป็ นสองง่ามสําหรับอัด
เข้ าไปในจมูก ด้ วยเหตุนี ้ที่ชาวอเมริ กันโบราณจึงสูบยากันทางจมูก และกล้ องชนิดนี ้ คน
พื ้นเมืองเรี ยกว่า ทาบาโค (tobacco) ซึง่ เป็ นต้ นกําเนิดของคําว่า “โทแบคโค” (tobacco)
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การได้ รับยาสูบมักพบในรูปของการสูบ การเคี ้ยว การสูดกลิ่น ยาสูบมีประวัติการ
ใช้ บริ โภคมาอย่างยาวนานในทวีปอเมริ กา อย่างไรก็ตาม การมาถึงของชาวยุโรปในทวีป
อเมริ กาเหนื อ ได้ ทําให้ ยาสูบกลายมาเป็ นสินค้ าที่ได้ รับความนิ ยมและใช้ เป็ นสารสร้ าง
ความสนุกสนานอย่างรวดเร็ ว ความเป็ นที่ นิ ยมดังกล่าวทํ าให้ ยาสูบเป็ นสินค้ าหลักใน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาตอนใต้ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นฝ้ายในเวลาต่อมา
หลังจากสงครามกลางเมืองอเมริ กา ความเปลี่ยนแปลงในอุปทานและกําลังแรงงานทําให้
ยาสูบสามารถผลิตเป็ นบุหรี่ ได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้ได้ นําไปสู่การเติบโตของบริ ษัทบุหรี่ หลาย
บริ ษั ท อย่ า งรวดเร็ ว จนกระทั่ ง การค้ นพบผลเสี ย ของยาสู บ ที่ เ ป็ นข้ อถกเถี ย งทาง
วิทยาศาสตร์ ในช่วงกลางปี ค.ศ.1900
การเพาะปลูกยาสูบในแหล่งอื่ นๆ ได้ เริ่ มที่หมู่เกาะไฮติ เมื่ อ พ.ศ. 2074 โดยได้
เมล็ดพันธุ์จากเม็กซิโก และขยายไปยังหมู่เกาะข้ างเคียงจนกระทัง่ พ.ศ. 2123 จึงได้ เริ่ ม
ปลูกในคิวบาและต่อไปจนถึงกายยานา และบราซิล ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ยาสูบได้
แพร่ หลายไปยังทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริ กา มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์ในสมัยโบราณ
รู้ จักการปลูกยาสูบเพื่ อนํ าไปซอยและมวนสูบ นอกจากนี ย้ ังเป็ นที่ ทราบกันว่ายาสูบมี
คุณสมบัตเิ ป็ นยาฆ่าเชื ้อโรคที่ดีอย่างหนึ่งด้ วย
เจ้ าหน้ าที่ทางด้ านสาธารณสุขที่ทํางานด้ านการควบคุมยาสูบมักจะชี ้ให้ เห็นว่า
ยาสูบเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ ถกู ต้ องตามกฎหมายซึง่ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคครึ่งหนึ่งเสียชีวิตเมื่อใช้
ตามเจตนาของผู้ผลิต เมื่อคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัสพบใบไม้ ที่ “แปลกประหลาด” เป็ นครั้งแรก
ในดินแดนใหม่ (น่าจะเป็ นใบยาสูบ nicotiana tobacum plant) เขาคงไม่ได้ คาดคิดว่า
หลายศตวรรษหลังจากนัน้ จะมี การอภิ ปรายทางการเมื องอย่างดุเดื อดเกี่ ยวกับยาสูบ
แน่นอนว่าในประวัติศาสตร์ ขณะนัน้ ยาสูบยังไม่ได้ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักสําหรับการบริ โภค
ยาสูบ แม้ กระทัง่ ตอนปลายศตวรรษที่ 18 ยาสูบถูกบริ โภคในรูปแบบของการ “สูด” (snuff)
เป็ นหลักโดยผ่านทางจมูก เมื่อถึงศตวรรษที่ 19 จึงเริ่ มมีการสูบซิการ์ อย่างแพร่ หลายมาก
ขึ ้น และเป็ นรู ปแบบหลักในการบริ โภคยาสูบ การสูบซิการ์ ถูกแทนที่ด้วยการสูบบุหรี่ ใน
ศตวรรษที่ 20 และกลายเป็ นรู ปแบบหลักของการบริ โภคยาสูบมาจนถึงทุกวันนี ้ อย่างไรก็
ตามยังคงมี รู ปแบบที่ นิ ยมในการบริ โภคบุหรี่ ไร้ ควัน เช่ น ยาสูบแบบเคี ย้ ว และในโลก
ตะวันออก เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศในเอเชียใต้ ยาสูบที่เป็ นที่นิยมคือยาสูบมวนเอง
ขนาดเล็ กที่ เรี ยกว่ า บิ ดิ ส (bidis)
ซึ่งมี ปริ มาณนํ า้ มันดิ น (tar)
นิ โคติ น และ
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คาร์ บอนมอนอกไซด์ มากว่าบุหรี่ ทวั่ ไป
สําหรั บประเทศแรกที่เริ่ มปลูกยาสูบในเอเชีย คือ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จากนั้นจึง
แพร่ หลายไปยังประเทศอินเดีย ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย ตามลําดับ ในประเทศ
ไทยแม้ จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคนไทยเริ่ มการสูบยาเมื่อใด แต่จากหลักฐานที่พบและ
รวบรวมได้ เช่ น กล้ องยาสูบในสมัยสุโขทัยก็ อาจทํ าให้ เชื่ อได้ ว่าคนไทยมี วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับยาสูบมาประมาณ 700 ปี แต่ถ้าจากหลักฐานทางลายลักษณ์อักษร ก็เชื่อได้
ว่าวัฒนธรรมการสูบยาในประเทศไทยมีมานานกว่า 300 ปี แล้ ว จากการบันทึกของหมอ
สอนศาสนาในสมัยกรุ งศรี อยุธยา โดยบันทึกไว้ ว่าเมื่อเขาเข้ ามาในเมืองไทยในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ มหาราชนั้นพบว่า คนไทยสูบยากันทัว่ ไป โดยชาวเปอร์ เซียเป็ นผู้นําเข้ ามา
เป็ นการสูบยาในลักษณะหัน่ ใบยา ที่มวนด้ วยใบตองหรื อใบบัว และมีการสูบจากกล้ องหรื อ
เคี ย้ วเส้ นยาสูบ และบางที ก็ ป่ นเป็ นผงสูดเข้ าจมูกแบบยานัตถุ์ลักษณะของยาสูบมี 3
ลักษณะคือ การเอายาเส้ นมามวนด้ วยกระดาษ หรื อเรี ยกกันว่า “บุหรี่ ” แต่ถ้านําเอายาเส้ น
มาใส่ลงไปในปลายกล้ องยาแล้ วสูบผ่านกล้ องเรี ยกว่า “ไปป์” (Pipe) และถ้ านําเอายาสูบ
มาพันกันไปมาจนเป็ นมวนโตแล้ วสูบเรี ยกว่า “ซิการ์ ” (Cigar)คนไทยแต่เดิมเรี ยกยาสูบเป็ น
คํากลางๆ ว่า “ยา” และใช้ คําว่ายาไปประกอบกับคําอื่นๆ ที่บอกลักษณะของยาสูบแต่ละ
ประเภท เช่น ยาเส้ น ยาฉุน ยาจืด ยามวน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้สมเด็จกรมพระยาดํารงชานุภาพได้ บนั ทึกว่ามองสิเออร์ เดอ ลาลูแบร์
เอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสได้ เขียนเล่าเรื่ องประเทศสยามว่าคนไทยชอบใช้ ยาสูบอย่างฉุน
ทั้งผู้ชายและผู้หญิ ง ใบยาที่ ใช้ นั้นได้ มาจากเกาะมะนิ ลาบ้ าง เมื องจี นบ้ างและปลูกใน
พื ้นเมืองบ้ าง ลักษณะของยาสูบหรื อมวนบุหรี่ ในสมัยนั้นจะมีก้นแหลม มวนด้ วยใบตอง
หรื อใบจากตากแห้ ง ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์เจ้ าสิงหนาทดุรงฤทธิ์ก็ได้ ทรงประดิษฐ์ บหุ รี่ ก้นป้านขึ ้นมาเพื่อ
สูบ ควัน และอมยากั บ หมากพร้ อมกัน ครั น้ ถึ ง สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั มีผ้ ดู ดั แปลงบุหรี่ ก้นป้าน โดยตัดยาเส้ นให้ พอดีกบั วัสดุที่ใช้ มวนคือ ใบตองแห้ ง
ใบตองอ่อนและใบบัว
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โรงงานยาสูบได้ บนั ทึกหลักฐานว่า สายพันธุ์ยาสูบพันธุ์จากต่างประเทศนําเข้ ามา
ปลูกในสยามครั้งแรก โดยเป็ นการทดลองปลูกครั้งแรกที่สถานีทดลองกสิกรรม ห้ วยแม่โจ้
การเพาะกล้ าและปลูกยาสูบครั้งนั้น เป็ นพันธุ์ เวอร์ ยิ เนี ย (Verginia)
ซึ่งเป็ นพันธุ์
ต่ า งประเทศมี อ ยู่ร าว 10 สายพัน ธุ์ แต่ ที่ ป ลูก ได้ ใ นเวลานั้น มี 4 สายพัน ธุ์ เ ท่ า นั้น คื อ
Hickory, White Berley, Maryland และ Joiner โดยสายพันธุ์ที่นํามาทดลองปลูกครัง้ แรก
ได้ แก่พนั ธุ์ Joiner และ White Berley มีหม่อมเจ้ าสิทธิพร กฤดากร อธิบดีกรมตรวจกสิกร
รม เป็ นองค์ประธานในการปลูกต้ นแรก เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2476
ในเวลาต่อมาวิชาการด้ านยาสูบได้ ปฏิบตั ิติดต่อกันจนจัดตั้งสาขาพืชไร่ คณะผลิต
กรรมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้ วย
และยังได้ เน้ นเรื่ องยาสูบเป็ นสาขาวิชาเอกอีกด้ วย และโรงงานยาสูบจัดสร้ างเรื อนเพาะ
ยาสูบขึ ้น เพื่อให้ ความรู้แก่เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2501
ประเภทและองค์ ประกอบทางเคมีของยาสูบ
ยาสูบส่วนใหญ่มีการใช้ สารเคมีเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส และเพื่อลดความระคายเคือง
บุหรี่ ที่ผลิตจากโรงงานจะใช้ สารเคมีปรุ งแต่งมากที่สดุ นอกจากนี ้ยังมีสารเคมีที่ใช้ ในการ
รักษาความชื ้นของใบยาสูบ และสารป้องกันเชื ้อรา เพื่อให้ เก็บบุหรี่ ได้ นาน รวมทั้งสารเคมีที่
ใช้ ในการรักษาสภาพกระดาษที่ใช้ มวนบุหรี่ อีกด้ วย
ยาสูบที่ใช้ กันอยู่มีหลายรู ปแบบทั้งแบบสูด แบบดม แบบอมและเคี ้ยวกรณี แบบ
สูดโดยกระทําให้ เกิดการเผาไหม้ ใบยาสูบซึ่งอยู่ในรู ปของบุหรี่ หรื อซิการ์ (cigar) ที่ใช้ ใบ
ยาสูบมวนผงใบยาสูบอยู่ภายใน หรื อไปป์ (pipe) ที่บรรจุใบยาไว้ ในกล้ องยาสูบ แล้ วจุดไฟ
ให้ เกิดการเผาไหม้ แล้ วผู้สบู สูดควันเข้ าสู่ร่างกายแบบดม โดยบดใบยาสูบให้ ละเอียด แล้ ว
ผสมในรู ปของยานัตถุ์แบบอมและเคี ้ยว โดยนําใบยาสูบแห้ งมาหัน่ เป็ นฝอย นํามาเคี ้ยว
แล้ วอมอยูร่ ะหว่างริ มฝี ปากกับเหงือก บางครั้งเรี ยกว่า “บุหรี่ ไร้ ควัน”
ส่วนบุหรี่ มี 2 ชนิดคือ บุหรี่ ที่มวนเอง และบุหรี่ ที่ผลิตโดยเครื่ องจักร บุหรี่ ที่มวนเอง
ทํ าโดยใช้ ใบตองแห้ ง ใบบัว หรื อกระดาษ ที่ ใช้ มวนห่อใบยาสูบ บุหรี่ ชนิ ดนี จ้ ะดับง่าย
เนื่องจากไม่มีการปรุ งแต่งสารเคมีที่ช่วยให้ ไฟติดทน สําหรับบุหรี่ ที่ผลิตโดยเครื่ องจักรมี 2
ชนิ ด คื อ บุ ห รี่ ที่ ไ ม่ มี ก้ นกรอง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบุ ห รี่ ร าคาถู ก และ บุ ห รี่ ที่ มี ก้ นกรอง
4

นอกจากนี ้ บริ ษัทบุหรี่ ยงั ผลิตบุหรี่ ชนิดที่เรี ยกว่า "ไลต์" และ "ไมลด์" โดยระบุไว้ ว่าเป็ นบุหรี่
ชนิดรสอ่อนที่มีอนั ตรายต่อสุขภาพน้ อยกว่าบุหรี่ ธรรมดา แต่จากการวิจยั พบว่า บุหรี่ ทั้ง 2
ชนิดมิได้ มีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ธรรมดาแต่อย่างใด เพียงแต่ต่างกันที่รสชาติเท่านั้น และ
บุหรี่ ชนิดที่มีก้นกรองจะสามารถกรองละอองสารที่มีขนาดใหญ่ได้ บางชนิดเท่านั้น โดยสาร
ทาร์ และนิโคตินซึ่งมีขนาดเล็กยังคงผ่านเข้ าไปได้ ในปริ มาณเดียวกับการสูบบุรี่ที่ไม่มีก้น
กรอง
การจําแนกทางพฤกษศาสตร์
ยาสูบได้ รับการจัดลําดับทางพฤกษศาสตร์ ดังนี ้
1. วงศ์ ยาสูบเป็ นพืชในวงศ์โซลานาซีอี (Solanaceae) เช่นเดียวกับมะเขือเทศ
พริ ก มันฝรั่ง ผักต่างๆ ฯลฯ
2. สกุล ยาสูบอยูใ่ นสกุลนิโคเทียน่า (Nicotiana)
3. ชนิด ยาสูบที่ปลูกกันทั่วไปมี มากกว่า 60 พันธุ์ หรื อ 60 ชนิด แต่ที่ปลูกเป็ น
การค้ าเกือบทั้งหมดเป็ นพันธุ์ทาบาคัม (tabacum) มีบ้างที่ปลูกพันธุ์รัสติกา (rustica) ทาง
แถบยุโรปตะวันออกและเอเชียไมเนอร์ ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอื่ น ใบของ
ยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่เรี ยกว่า "แอลคาลอยด์" ซึ่งมีนิโคตินเป็ นส่วนใหญ่
นิ โคตินเป็ นองค์ ประกอบที่ ทําให้ เกิ ดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
นิโคตินคือยาสูบต้ นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้ วส่งไปเก็บไว้ ที่ใบ ดังนั้นถ้ าต้ นยาสูบ
มีรากมากก็มีแนวโน้ มที่จะผลิตสารนิโคตินได้ มาก ใบยาเหล่านี ้เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทํา
ให้ เกิดสารประกอบต่างๆ อี กจํ านวนมาก ทําให้ เกิ ดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และ
ความฉุน ซึ่งแตกต่ า งกัน ไปตามประเภทของยาสูบ ใบยาแต่ล ะประเภทจะมี ปริ ม าณ
สารประกอบเคมีที่ทําให้ เป็ นลักษณะเด่นแตกต่างกัน เช่น ใบยาบ่มไอร้ อน (เวอร์ ยิเนีย) มี
ปริ มาณนํ ้าตาลสูง นิโคตินปานกลาง
ใบยาเบอร์ เลย์ มีปริ มาณไนโตรเจนและนิโคตินสูง นํา้ ตาลตํ่า ใบยาเตอร์ กิช มี
ปริ มาณสารหอมระเหยสูง จากความแตกต่างของปริ มาณสารประกอบเป็ นเหตุผลหนึ่งที่
อุตสาหกรรมผลิตบุหรี่ จําเป็ นต้ องผสมใบยาประเภทต่างๆ เข้ าด้ วยกันตามสัดส่วน เพื่อให้
ได้ กลิน่ และรสเป็ นที่พอใจของผู้สบู
อย่างไรก็ดี ใบยาสูบทุกประเภทหากนํามาสังเคราะห์องค์ประกอบเคมีตา่ งๆ จะได้
เหมือนกันหมดเพียงแต่มีปริ มาณแตกต่างกันเท่านั้น นอกจากนี ้ระดับความแก่สกุ ของใบยา
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และตําแหน่งของใบบนลําต้ น เช่น ใบยาส่วนยอด ส่วนกลางและส่วนล่าง ก็มีส่วนทําให้
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัตอิ ื่นๆเช่น กลิน่ และรสแตกต่างกันด้ วย
องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของใบยาสูบ
จากเอกสารวิชาการฝ่ ายวิจัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (2523) สามารถ
แบ่งองค์ประกอบทางเคมีของใบยาสูบเป็ นหมู่ยอ่ ยได้ ดงั นี ้
1. ไนโตรเจน
สารประกอบไนโตรเจนในใบยาสูบมี อยู่หลายชนิ ด อาจแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มคือ
โปรตีน ไนโตรเจน (ไม่ละลายนํ ้า) และไนโตรเจน (ละลายนํ ้า) ได้ แก่ แอลคาลอยด์ทงหมด
ั้
กรดอะมิโน เอมีนไนเตรทและแอมโมเนีย ในที่นี ้จะกล่าวถึงสารประกอบไนโตรเจน 2 ชนิด
คือ ไนโตรเจนและนิโคติน
นิโคติน หมายถึงปริ มาณแอลคาลอยด์ทั้งหมด คํานวณในรู ปของนิโคตินเพราะ
นิโคตินเป็ นแอลคาลอยด์ชนิดเดียวที่มีอยู่ถึงร้ อยละ 90 ขึ ้นไปของแอลคาลอยด์ทั้งหมดใน
ใบยา
ปริ มาณไนโตรเจน และนิ โคตินในใบยามี ความสําคัญกับคุณภาพควันบารากู่
ในทางกลิ่น รสและความชวนสูบ ถ้ าปริ มาณนิโคตินมากแสดงถึงว่าใบยาสูบนันมี
้ กลิ่นฉุน
แต่ถ้ ามากเกิ นไปจะมี รสชาติแสบคอเนื่ องจากควันด่างของนิ โคตินและแอมโมเนี ย ซึ่ง
นิ โ คติ น จะถูก สัง เคราะห์ ขึ น้ ที่ ร ากของต้ น ยาสูบ แล้ ว ส่ ง ไปสะสมที่ ใ บและก้าน ดัง นั้น
ปริ มาณนิโคตินจะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั
- พันธุ์ยาสูบ ซึง่ แต่ละพันธุ์ให้ ปริ มาณนิโคตินต่างกัน
- ธาตุอาหารไนโตรเจนที่ต้นยาสูบได้ รับ ถ้ ามีมาก ปริ มาณนิโคตินก็จะมากขึ ้น
ด้ วย
- ความเสียหายของรากยาสูบ อันเนื่องมาจากนํ ้าในดินมากเกินไป เป็ นโรคราก
ปม เนื่องจากไส้ เดือนฝอยหรื อโรคอื่น ที่ทําให้ ปริ มาณนิโคตินเพิ่มขึ ้น
- ความชื น้ ในดิน เป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการควบคุมการเจริ ญเติบโตและ
ปริ มาณนิโคตินในใบยาสูบระดับความชื ้นตํ่า การเจริ ญเติบโตช้ าลง ขนาดใบเล็กลง ทําให้
ปริ มาณนิโคตินในใบยาเพิ่มขึ ้น ตรงกันข้ ามระดับความชื ้นสูงช่วยเร่ งการเจริ ญเติบโต ขนาด
ใบโตขึ ้น และอาจเป็ นไปได้ ที่ไนโตรเจนในดินน้ อยลง เพราะถูกชะล้ างไปเสียบ้ าง จึงทําให้
ปริ มาณนิโคตินลดลง
6

- ระดับความแก่สกุ ของใบยา ใบยาแก่จะมีปริ มาณนิโคตินสูงขึ ้นเล็กน้ อย
- ตําแหน่งใบยาบนลําต้ น ปริ มาณนิโคตินสูงขึ ้นจากโคนต้ นไปยังยอดต้ น
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทําให้ ปริ มาณนิโคตินมากน้ อยได้ เช่น การเว้ นระยะ
ปลูก การพรวนดิน การถ่ายเทอากาศในดิน ความลึกของดิน ผลผลิตต่อไร่ แสงสว่างและ
อุณหภูมิ
2. คาร์ โบไฮเดรท
คาร์ โบไฮเดรทเป็ นองค์ประกอบที่มีปริ มาณมากที่สดุ ในใบยา คือ ประมาณร้ อยละ
37 ของนํ ้าหนักใบยาแห้ ง ประกอบด้ วยสารประกอบ 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
ก. รี เซิฟคาร์ โบไฮเดรท มีแป้ง เด็กซ์ตริ น มอลโทส ซูโคส กลูโคสและฟรุคโตส
ข. เฮมิเซลลูโลส ส่วนใหญ่มีเพ็คตินและเพ็นโตซาน
ค. คาร์ โบไฮเดรทที่ใช้ เป็ นโครงสร้ างของใบและผนังเซลล์ ได้ แก่ เซลลูโลส
และลิกนิน
นอกจากนี ้ปริ มาณนํ ้าตาลในใบยายังบ่งบอกลักษณะของใบยาสูบแห้ งนั้นได้ อีก
ด้ วย ใบยาที่มีนํา้ ตาลมาก ๆ มักมีโครงสร้างของใบเรี ยบ ทึบ การเผาไหม้ ไม่ดีและมีกลิ่น
อ่อน
3. กรดอินทรี ย์
กรดอินทรี ย์ในใบยาสูบกรดอินทรี ย์ ประกอบด้ วยกรดชนิดต่าง ๆ หลายสิบชนิด
แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1) กรดไม่ระเหย มีอยู่ร้อยละ 90 ของกรดทั้งหมดในใบยา ได้ แก่ กรดมาลิค
กรดซิตริ ค กรดอ๊ อกซาลิค และกรดมาโลนิค ฯลฯ
2) กรดระเหย ส่วนใหญ่เป็ นกรดอะซิตริ ค กรดฟอร์ มิค กรดแอลฟาเมธิลบิว
ไทริ ค กรดไอโซวาเลอริ ค และกรดเฟนนิลอะซิตคิ ฯลฯ
กรดทั้ง 2 กลุ่มข้ างต้ นนี ้ ปรากฏอยู่ในใบยาสูบตามธรรมชาติในรู ปอิสระและรู ป
ของเกลือแคลเซียม แมกนีเซียมและโปแตสเซียม ความเป็ นกรดของใบยา วัดได้ จากค่า pH
ของใบยาค่า pH ใช้ แทนระดับความเป็ นกรดเป็ นด่างของสารใดสารหนึ่ง ซึง่ ความเป็ นกรด
เป็ นด่างนี ้ มีค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-14 ที่ pH 7 หมายถึง ระดับเป็ นกลาง (ไม่เป็ นกรดไม่เป็ น
ด่า ง) ถ้ า ตัว เลขมี ค่ า น้ อ ยกว่ า 7 หมายความว่ า สารนั้นมี ฤ ทธิ์ เป็ นกรด ถ้าตัวเลขมี ค่ า
มากกว่า 7 สารนั้นมีฤทธิ์เป็ นด่าง (เมื่อค่าpH น้ อยลง ความเป็ นกรดจะมีมากขึ ้น และเมื่อ
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ค่า pH มากขึ ้นความเป็ นด่างจะมีมากขึ ้น) ค่า pH ของใบยามีช่วงระหว่าง 5.0 – 6.5 ซึ่ง
หมายความว่าเป็ นกรดอย่างอ่อน ทั้งนีข้ ึ ้นอยู่กับอาหารธาตุต่างๆ ที่ต้นยาสูบได้ รับ และ
ความสุกของใบยาค่า pH ของใบยาโคนต้ นจะสูงกว่าค่า pH ของใบยากลางต้ นและยอด
ต้ นโดยทั่ว ไป และมี ข้ อ สังเกตว่ าถ้ากรดไม่ ระเหยทั้งหมดที่ มี อยู่ใ นใบยามี ป ริ ม าณสูง
องค์ประกอบคาร์ โบไฮเดรทในใบยานั ้นมักจะมีปริ มาณตํ่า
4. แร่ธาตุ ในใบยา
ธาตุอาหารที่ปรากฏอยู่ในใบยาสูบแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ต้ นยาสูบ
ต้ องการเป็ นจํานวนมาก ได้ แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม
และกํ ามะถัน ประเภทที่ 2 ต้ นยาสูบต้ องการเป็ นจํ านวนน้ อย ได้ แก่ เหล็ก แมงกานี ส
โบรอน ทองแดงสังกะสี คลอรี น โซเดียม วิลิกอนและโมลิบดินัม และประเภทที่ 3 คือ แร่
ธาตุที่เป็ นโครงสร้ าง ได้ แก่คาร์ บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน ธาตุอาหารเหล่านี ้ที่ปรากฏอยู่
นอกจากจะแสดงถึ ง ความเจริ ญ เติ บ โตของต้ น ใบยาสูบ แล้ ว ยัง มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ
คุณสมบัติในการเผาไหม้ ของใบยาด้ วย การวิเคราะห์หาปริ มาณธาตุอาหารต่าง ๆ จะหา
เฉพาะธาตุที่สําคัญ 4 ธาตุ คือ โพแตสเซียม ฟอสฟอรั สแคลเซียม และแมกนีเซียม แล้ ว
รายงานเป็ นรู ปของออกไซด์ ส่วนรวมของแร่ ธาตุทั้งหมดจะแสดงในรู ปของปริ มาณเถ้ ากับ
pH ของเถ้ า
5. สารหอมในใบยา
สารหอมระเหยในใบยาเป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนกลุ่มใหญ่ เกิดขึ ้นในใบยาตาม
ธรรมชาติ ประกอบด้ วย นํ ้ามันหอมระเหย เรซิน (ยาง) และแวกซ์ (ขี ้ผึ ้ง) สารทั้งหมดนี ้เกิด
จากต่อมที่ขนของใบยาสด มีลกั ษณะเป็ นยางเหนียว สารหอม เช่น เรซิน เมื่อเผาไหม้ จะ
แตกตัวออกให้ สารระเหย นอกจากนี ้สารหอมที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติแล้ ว การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีที่เกิดขึ ้นระหว่างกรรมวิธีการผลิต เช่น การบ่มและการเก็บให้ ได้ อายุจะช่วยให้ เกิด
สารหอมระเหยบางอย่างได้ อีก การวัดสารหอมในใบยาที่กระทําอยู่ในปั จจุบนั กระทําโดย
หาปริ มาณของส่วนที่ละลายในปิ โตรเลียมอีเทอร์ ซึง่ สกัดจากสารหอม คือ เรซิน นํ ้ามันหอม
ระเหยและแวกซ์ ออกจากใบยา แต่ก็ยงั มีข้อเสียคือ สารประกอบอื่นในใบยาซึ่งอาจไม่ให้
ความหอมจะถูกสกัดปนออกมาด้ วยอีกหลายชนิด อาทิ เช่น นิโคติน พิกเม็นท์ ฯลฯ ดังนั้น
ส่วนที่ละลายในปิ โตรเลียมอีเทอร์ จงึ แสดงความหอมได้ ไม่ชดั เจนนัก
6. องค์ประกอบฟี นอลลิค
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องค์ประกอบฟี นอลลิคเป็ นองค์ประกอบเคมีหมู่ใหญ่อีกหมู่หนึ่ง มีประมาณร้ อย
ละ 6.5 ของนํ า้ หนักใบยาแห้ ง ประกอบด้ วยฟี นอลลิคส่วนมากและฟี นอลลิคส่วนน้ อย
กล่าวคือ ส่วนที่ 1) โปลีฟีนอลส่วนมากได้ แก่ คลอโรเจนิคแอซิดร้ อยละ 3 รู ตินร้ อยละ 1
และสโคโปเลติคร้ อยละ 0.03 สารเหล่านี ้จะมีมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั ตําแหน่งของใบยาสูบ
บนลําต้ นและความสุกแก่ของใบยา โดยเฉพาะคลอโรเจนิคแอซิคจะมีมากในใบยาชั้นดี ซึ่ง
หมายถึงในใบยาส่วนบนของลําต้ น และใบยาซึ่งแก่เต็มที่ จากการค้ นคว้ าทําให้ เชื่อว่า โป
ลีฟีนอล ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้ องกับสีของใบยาแห้ ง สารเหล่านี ้มีอยู่ในใบยาสดจะไม่มีสี
แต่เมื่อโดนอ๊ อกซิไดซ์หรื อเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ เช่น ในขณะที่กําลังบ่มหรื อตากแดดจะ
เปลี่ยนเป็ นสีแดงปนนํ ้าตาล ส่วนที่ 2) ฟี นอลลิคส่วนน้ อย ซึง่ ได้ แก่ ฟี นอลระเหยง่าย เป็ นฟี
นอลที่ให้ ความหอมแก่ควันโดยตรง ฟี นอลเหล่านี ้ แก่ได้ ซิมเปิ ลฟี นอล ยูเกนอล ไกวคอล
และเครซอล เป็ นต้ น
7. คลอโรฟิลล์และพิกเมนท์อื่น ๆ
พิกเมนท์หรื อเม็ดสีในใบยาสูบก็คล้ ายกับของพืชอื่นโดยทัว่ ไป ประกอบด้ วยสีเขียว
ของคลอโรฟิ ลล์ เอ และคลอโรฟี ลล์ บี สีเหลืองของแคโรทีนและแซนโทฟี ล ซึ่งสีเหลืองทัง้
สองนี ้มักเรี ยกรวมกันว่า “แคโรทีนอยด์” ความเข้ ม และความสดใสของสีเขียวในใบยาสด
ขึ ้นอยู่กบั พันธุ์ยาสูบธาตุอาหารที่ต้นยาสูบได้ รับ และความแก่สกุ ของใบยาในขณะที่ใบยา
สดยังอ่อนอยู่ สีเขียวจะปรากฏเด่นชัดกว่า ส่วนสีเหลืองจะเกิดเมื่อสีเขียวหายไปในตอนที่
ใบยาเริ่ มแก่ และโดยเฉพาะในระยะแรกของการบ่ม ระยะนี จ้ ะมี สีเหลืองของฟลาโวน
(flavond) เกิดขึ ้นด้ วย ระยะต่อมากลายเป็ นสีแดงและสีนํ ้าตาลของกลุม่ ฟี นอลลิค
8. เอนไซม์
มีเอนไซม์จํานวนไม่น้อยที่พบว่าปรากฏอยู่ในใบยาสูบ เช่น โปรทีนส์ (proteines)
ไลเปส (lipase) อะมีเลส (amylase) อินเวอร์ เทส (invertase) ฟอสฟาเทส(phosphatase)
แพ็คเทส (packtase) อ็อกซิเดส (oxydase) รี ดกั เทส (reductase) ฯลฯ ความรู้ ในเรื่ อง
เอนไซม์ซงึ่ มีสว่ นร่ วมในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของต้ นยาสูบตั้งแต่เจริ ญเติบโตจนถึงการ
บ่มและการเก็บให้ ได้ อายุนนั ้ ยังไม่เป็ นที่ทราบกันดีนัก ปฏิกิริยาของเอนไซม์ ที่สําคัญคือ
ช่วยเปลี่ยนแปลงแป้งเป็ นนํ ้าตาลในระหว่างการบ่ม และการย่อยโปรตีนเป็ นกรดอะมิโน
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คุณภาพในการซื อ้ ขายและการจัดชั้นใบยา ใบยาที่ บ่มเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องนํ ามาคัดเพื่ อ
กําหนดชั้นมาตรฐานให้ ถกู ต้ องสําหรับการซื ้อขายแล้ วรวมมัดใบยาชั้นเดียวกันเข้ าด้ วยกัน
เป็ นกํ า และมัดหัวกํ าด้ วยใบยาอี กทีหนึ่ง นํ าใบยาชั้นเดียวกันมาอัดรวมเป็ นห่อ โดยใช้
เครื่ องอัดใบยาซึ่งทําขึน้ โดยเฉพาะ ใบยาแต่ละห่อหนักประมาณ 60 -70 กิ โลกรั ม แล้ ว
ห่อหุ้มด้ วยกระสอบป่ าน
ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอื่นใบของยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนจน
หมู่หนึ่งที่เรี ยกว่า “แอลคาลอยด์” ซึง่ มีนิโคตินเป็ นส่วนใหญ่นิโคตินเป็ นองค์ประกอบที่ทํา
ให้ เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ หรื ออาจกล่าวได้ ว่านิโคตินคือยาสูบ ต้ นยาสูบจะผลิต
สารนิโคตินที่รากแล้ วส่งไปเก็บไว้ ที่ใบ ดังนั้น ถ้ าต้ นยาสูบมีรากมากก็มีแนวโน้ มที่จะผลิต
สารนิโคตินได้ มากตามไปด้ วย ใบยาเหล่านี ้เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทําให้ เกิดสารประกอบ
ต่างๆ อีกจํานวนมากทําให้ เกิดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และความฉุน ซึง่ แตกต่างกัน
ไปตามประเภทของยาสูบใบยาสูบแต่ละประเภทจะมีปริ มาณสารประกอบเคมีทําให้ เป็ น
ลักษณะเด่นแตกต่างกันอาทิ ใบยาเวอร์ ยิเนียเมื่อบ่มจะมีไอร้ อนที่มีนิโคตินปานกลาง ใบยา
เบอร์ เลย์ซงึ่ มีนิโคตินสูง และใบยาเตอร์ กิซมีปริ มาณสารหอมระเหยสูง
จากความแตกต่างของปริ มาณสารประกอบเป็ นเหตุผลหนึ่งที่อุตสาหกรรม ผลิต
บุหรี่ จําเป็ นต้ องผสมใบยาประเภทต่างๆ เข้ าด้ วยกันตามสัดส่วน เพื่อให้ ได้ ทั้งกลิ่นและรส
เป็ นที่พอใจของผู้สบู แต่ใบยาสูบทุกประเภทหากนํามาสังเคราะห์องค์ประกอบเคมีต่างๆ
จะได้ เหมือนกันหมด เพียงแต่มีปริ มาณแตกต่างกันเท่านั้น นอกจากนีร้ ะดับความแก่สุก
ของใบยาและตําแหน่งของใบบนลําต้ น เช่น ใบยาส่วนยอด ส่วนกลางและส่วนล่าง ก็ มี
ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัตอิ ื่นๆ เช่น กลิน่ และรสแตกต่างกันด้ วย
เนื่องจากยาสูบมีส่วนประกอบที่ทําให้ เกิ ดการเสพติด ได้ แก่ นิโคติน ทําให้ เกิ ด
ความชินยาและโรคติดสารเสพติด ปริ มาณนิโคตินที่ร่างกายได้ รับ ตลอดจนความถี่ และ
ความเร็ วของการบริ โภคยาสูบเชื่อกันว่ามีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับความต้ านทานทาง
ชีวภาพของการติดและความชินยา คาดการณ์ ว่าประชากรราว 1,100 ล้ านคนทั่วโลกมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยาสูบ ซึง่ คิดเป็ นกว่าหนึ่งในสามของประชากรผู้ใหญ่ของโลก
องค์ การอนามัยโลกรายงานว่า การใช้ ยาสูบอาจนํ าไปสู่สาเหตุการเสียชี วิตที่ สามารถ
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ป้องกันได้ ทวั่ โลก และประมาณการว่ามีประชากรโลก 5.4 ล้ านคนเสียชีวิตทุกปี อัตราการ
สูบพบว่ามี น้อยลงในประเทศพัฒนาแล้ ว แต่กลับพบว่ายังมี สูงในประเทศกํ าลังพัฒนา
(WHO Report, 2008)
การต่ อสู้และการรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่
เนื่ อ งจากยาสู บ และบุ ห รี่ มี ส ารเสพติ ด และเป็ นสิ่ ง เสพติ ด ที่ ถู ก กฎหมาย
อุตสาหกรรมยาสูบจึงมีรายได้ มหาศาลการต่อสู้เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องจึงเป็ นเรื่ อง
ยาก เพราะอุตสาหกรรมยาสูบมีวิธีการพลิกแพลง และแทรกแซงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ผู้ที่มีคณ
ุ ูปการที่ต่อสู้และรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ในประเทศไทย ผู้เขียนจะขอ
กล่าวไว้ พอสังเขป ดังนี ้
1. นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสัน และกลุ่มพระสงฆ์ ไทย
นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสัน ศัลยแพทย์และมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ผู้ซึ่งทํางานอยู่
ในประเทศไทยเกือบ 20 ปี นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสัน เป็ นผู้นํารณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ใน
ประเทศไทยเป็ นครั้งแรก และเริ่ มดําเนินการคลินิกงดสูบบุหรี่ เมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่
โรงพยาบาลมิชชัน่ แผนการ 5 วันเพื่องดการสูบบุหรี่ (5-day plan to stop smoking) เป็ น
โครงการที่มีต้นกําเนิดมาจากมหาวิทยาลัย โลมา ลินดา (Loma Linda University) ในรัฐ
แคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา นายแพทย์ โรเจอร์ เนลสัน ได้ รับการศึกษาทางด้ าน
แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย โลมา ลินดา ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยของคริ สตจักร เซเว่นธ์
เดย์ แอ๊ ดเวนตีส (Seventh-day Adventist) และโรงพยาบาลมิชชัน่ เป็ นองค์กรหนึ่งของ
คริ สตจักร เซเว่นธ์เดย์ แอ๊ ดเวนตีส ในประเทศไทย (ชูชยั ศุภวงศ์ และคณะ 2542: 26)
ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กันมีพระภิกษุ สามเณรกลุ่มหนึ่ง ได้ แก่ ท่านอาจารย์ปัญญา
นันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอาจารย์ไสว สิวญาโณแห่งสวนโมกขพลาราม
อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และท่านอาจารย์ พยอม กัลยาโณ แห่ งวัดสวนแก้ ว
จังหวัดนนทบุรี ได้ เริ่ มทําการเทศนา สัง่ สอนพระสงฆ์และคนไทยให้ ลดละเลิก บุหรี่ ซึ่งไม่มี
ความจํ า เป็ นสํ า หรั บ ชี วิ ต และก่ อ ให้ เ กิ ด พิ ษ ภัย หลายอย่ า ง (ชูชัย ศุภ วงศ์ และคณะ
2542:26)
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2. นายแพทย์ สงคราม ทรั พย์ เจริ ญ และการผลักดันคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหรี่
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายแพทย์ สงคราม
ทรัพย์เจริ ญ เลขาธิการในขณะนัน้ (พ.ศ. 2517) ได้ ทําจดหมายถึงรัฐบาลชี ้แจงถึงอันตราย
ของการสูบบุหรี่ ต่อสุขภาพ และขอให้ รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายบังคับให้ โรงงานยาสูบ
พิมพ์คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ บนซองบุหรี่ ความพยายามของ
แพทยสมาคมในครั้งนั้น นับว่าเป็ นการแสดงบทบาทที่สําคัญของสมาคมวิชาชีพ ในการ
ปกป้องสุขภาพของประชาชน (ชูชยั ศุภวงศ์ และคณะ 2542: 22) ซึ่งคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหรี่ มีการพัฒนํามาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ จะมีความล่าช้ าอยู่บ้าง เช่น ระหว่างปี พ.ศ.
2517-2523 มีการพิมพ์คําเตือนสุขภาพด้ านข้ างของซองบุหรี่ (หนึง่ ข้ าง) (ประกิต วาทีสาธก
กิจ 2551:41) ด้ วยข้ อความ “การสูบบุหรี่ อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ” เป็ นข้ อความ “การ
สูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ” ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2532 ซึง่ เป็ นตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก
มาโดยตลอด จนกระทัง่ ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2540 มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของคําเตือน
บนซองบุหรี่ เป็ นขนาดหนึง่ ส่วนสี่ของพื ้นที่ทั้งหมดบนซองบุหรี่ ทั้งสองด้ าน
การเสนอให้ มีคําเตือนบนซองบุหรี่ (พ.ศ. 2517) โดย นายแพทย์สงคราม ทรัพย์
เจริ ญเป็ นผู้ริเริ่ มให้ ความรู้ เรื่ องพิษภัยของการสูบบุหรี่ แก่ประชาชน และให้ รัฐบาลบังคับมี
คํ า เตื อ น "สูบ บุห รี่ มี อัน ตรายต่ อ สุข ภาพ" บนข้ า งซองบุห รี่ ไ ด้ สํ า เร็ จ และผลัก ดัน ให้ มี
บทลงโทษแก่ผ้ ูสูบบุหรี่ ในโรงภาพยนตร์ และรถประจําทางในเขต กทม. โดย นายแพทย์
สงคราม ทรั พย์ เจริ ญ ซึ่งเป็ นเลขาธิ การในขณะนั้น ได้ ทํ าจดหมายถึ งรั ฐบาลชี แ้ จงถึ ง
อันตราย ของการสูบบุหรี่ ต่อสุขภาพ และขอให้ รัฐบาลถื อเป็ นนโยบายในเรื่ องนี ้ และได้
เรี ยกร้ องให้ โรงงานยาสูบงดการโฆษณาขายบุหรี่ (ชูชยั ศุภวงศ์ และคณะฯ 2542: 22)
1. ขอให้ บงั คับให้ โรงงานยาสูบ พิมพ์คําเตือน ระบุอนั ตรายจากการสูบบุหรี่ ต่อ
สุขภาพบนซองบุหรี่
2. ขอให้ ห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานที่ แออัดที่ อากาศถ่ ายเทไม่ สะดวก เช่ น ในโรง
ภาพยนตร์ รถโดยสาร ห้ องประชุม เป็ นต้ น
3. ขอให้ หาทางป้องกันเยาวชน อย่าให้ ตั้งต้ นสูบบุหรี่
4. ขอให้ สื่อมวลชน และทางราชการให้ สขุ ศึกษา เรื่ อง อันตรายของการสูบบุหรี่
และแนะนําวิธีป้องกันอันตราย จากการสูบบุหรี่
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ข้ อเสนอของแพทยสมาคมฯ ต่อรัฐบาลประการเดียวที่เกิดผลในระยะต่อมา คือ
โรงงานยาสูบต้ องพิมพ์คําเตือน บนซองบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ในการพิมพ์ได้ ขอต่อรองจาก
ข้ อความ ที่แพทยสมาคมฯ เสนอ คือ "การสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ" มาเป็ น "การสูบ
บุหรี่ มาก และเป็ นระยะยาว เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ" ผลที่สุดก็ยอมให้ พิมพ์ข้อความว่า
"การสูบบุหรี่ อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ" การเจรจาต่อรองครั้งนี ้ นายแพทย์ สงคราม
ทรัพย์เจริ ญ ต้ องเคลื่อนไหวผ่านคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค อย่างไรก็ตาม คําเตือน
ข้ างซองบุหรี่ ด้ วยตัวหนังสือขนาดเล็ก สีที่ซีดจาง ยากแก่การมองเห็นว่า "การสูบบุหรี่ อาจ
เป็ นอันตรายต่อ สุขภาพ" นัน้ ไม่ น่ าจะมี ผลกระทบต่อการลดจํ านวนผู้สูบบุหรี่ มากนัก
เนื่องจากยากที่จะเห็นข้ อความข้ างซองบุหรี่ หรื อแม้ เห็นข้ อความ ก็ไม่แน่ใจว่า โทษภัยของ
บุหรี่ มีมาก เพราะใช้ คําว่า "อาจ" ซึ่งหากต้ องการให้ ได้ ผลจริ งๆ แล้ ว ต้ องพิมพ์ข้อความบน
ซอง (หน้ าซอง) บุหรี่ ด้ วยตัวหนังสือที่ชดั เจน บนพื ้นที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20-25 ของพื ้นที่
หน้ าซองบุหรี่ นอกจากนี ้ ข้ อความคําเตือน จะต้ องมีความชัดเจน ในเรื่ องโทษภัย และมี
หลายๆ คําเตือนสลับกันไป เพื่อให้ เกิดความตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ ต่อผู้สบู และผู้อยู่
ข้ างเคียงซึ่งต่อมาได้ มีการพัฒนาคําเตือน ระบุโทษภัยของผู้สูบบุหรี่ และผู้อยู่ข้างเคียง
อย่างชัดเจน บนซองบุหรี่ ดังที่ปรากฎในปั จจุบนั
ต่อมาปี พ.ศ. 2519 กรุ งเทพมหานครได้ ออกข้ อบัญญัติเรื่ อง ควบคุมความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และการอนามัย ในโรงภาพยนตร์ และรถประจําทาง โดยกําหนดว่า ห้ าม
มิให้ ผ้ ใู ดสูบบุหรี่ ในโรงภาพยนตร์ และในรถประจําทาง หากฝ่ าฝื น มีความผิดต้ องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และห้ าร้ อยบาท ตามลําดับนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริ ญได้
นําปั ญหานี ้มาพิจารณา และได้ เสนอให้ ตราข้ อบัญญัตินีข้ ึ ้นมาเป็ นกฎหมาย ข้ อบัญญัติ
ฉบับนี ้ กว่าจะมีการใช้ ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ในปี พ.ศ.2521 ซึ่งในปี นั้น กรุ งเทพมหานครได้
จับผู้ฝ่าฝื นได้ ประมาณ 8,000 คน และเก็บค่าปรับได้ ถึง 1,313,150 บาท ทั้งนี ้ การบังคับใช้
กฎหมายในเวลาต่อมา มีผลมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กับผู้บริ หาร กทม. ในแต่ละชุด ว่าให้
ความสํ าคัญกับ เรื่ อ งนี เ้ พี ยงใด อย่ างไรก็ ต าม ต่ อ มาอี ก 16 ปี รั ฐ สภาได้ อ อก พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้ ทั้งประเทศ
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3. นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
นายแพทย์หทัย ชิตานนท์"ประธานสถาบันส่งเสริ มสุขภาพไทยมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติและประธานรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัย
โลก (2550-2551) ได้ ยืนหยัดต่อสู้กับผู้ค้าบุหรี่ นักการเมืองและอุตสาหกรรมยาสูบข้ าม
ชาติดงั ต่อไปนี ้ (วิจารณ์ พานิช 2009)
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2532 นายแพทย์ หทัย ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็ นรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
แห่งชาติ ได้ ออกมาคัดค้ านการนําเข้ าบุหรี่ ต่างประเทศ ด้ วยความห่วงใยต่อสุขภาพของ
เพื่ อนร่ วมชาติ จากนั้นวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2532 สมาคมผู้ส่งออกบุหรี่ ของสหรั ฐฯ
(USCEA) ได้ ยื่นหนังสือฟ้องต่อสํานักผู้แทนการค้ าสหรัฐฯ (USTR) ซึ่งต่อมาสํานักผู้แทน
การค้ าของสหรั ฐฯ ได้ ดําเนินการเจรจา และไต่สวน ทําให้ ประเทศสหรั ฐฯ เสียภาพพจน์
อย่างมากต่อชาวโลกเหตุการณ์ที่ตามมาคือ มีกระแสคัดค้ านการนําเข้ าบุหรี่ อเมริ กนั อย่าง
ต่อเนื่ อง จากทั้งนักการเมื องระดับสูง เช่น นายชวน หลีกภัย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุขในขณะนั้น จากองค์กรทางด้ านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนจาก
คอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์ ไทย และต่างประเทศ ด้ วยเหตุผลที่ว่า จะกระทบกระเทือน
สุขภาพของคนไทยในระยะยาว เพราะเมื่อยอมให้ บุหรี่ ต่างประเทศเข้ ามาแล้ ว คนไทยจะ
สูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเยาวชน และผู้หญิงในปี พ.ศ. 2532 นายแพทย์
หทัยจึงเสนอ นายชวน หลีกภัย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนัน้ จัดตั้ง
"คณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ" ซึ่งนับเป็ นผลงาน "ชิ ้นโบแดง" หลังตั้ง
คณะกรรมการที่เป็ นเสมือนตัวจุดชนวนให้ คนไทยตื่นตัวต่อต้ านการสูบบุหรี่ มากขึ ้น การ
ดํารงตําแหน่ง "ประธานกรรมการร่ างกฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทย" จนสามารถ
ออก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสําคัญ "ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จนนํามาสูก่ ารห้ ามวางโชว์บหุ รี่ ณ จุดขาย"
นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ได้ ต่อสู้เพื่อขัดขวางบริ ษัทบุหรี่ มาหลายครั้ง ตัวอย่าง
การต่อสู้กบั การสนับสนุนของฟิ ลลิป มอร์ ลิส (ในที่นี ้ใช้ ชื่อย่อว่า “PM ”) ต่อการจัดงาน
ประกวดภาพวาดอาเซียน ในปี พ.ศ. 2537 PM ประกาศอุปถัมภ์งานศิลปะในภูมิภาค
อาเซี ย น (ศูน ย์ วิ จัย และจัดการความรู้ เพื่ อการควบคุมยาสูบ ) จนมาถึ ง ปี พ.ศ.2547
นายแพทย์ หทัย ได้ จัดเหตุการณ์ ตอบโต้ PM ภายใต้ ชื่อ “ต่อสู้จนอยู่หมัด ล้ มการจัด
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ประกวดภาพวาดอาเซี ยน”โดยการใช้ เยาวชนเป็ นเครื่ องมื อในการรณรงค์ ต่อสู้กับการ
อุปถัมภ์ของ PM ที่มีตอ่ การจัดประกวดงานศิลปะ การจัดกิจกรรมนี ้ บริ ษัท PM ได้ ลงทุน
ถึ ง 600,000 เหรี ย ญ หรื อ ประมาณ 24 ล้ า นบาท ในการจั ด ฉลองครบ 10 ปี ของ
ความสําเร็ จในการอุปถัมภ์ ศิลปกรรมอาเซียน แต่ไม่สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์
ความสําเร็ จในการดําเนินเหตุการณ์ครั้งนี ้ เป็ นตัวอย่างให้ นกั ชี ้แนะการควบคุมยาสูบไทย
ได้ นํายุทธวิธีนี ้มาใช้ ในการต่อสู้กับยุทธศาสตร์ Nico-philantropyของบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ
ในเวลาต่อมา
นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ได้ ต่อสู้ในประเด็นสุขภาพเหนือการค้ ายาสูบ ท่านเป็ น
ผู้แทนจากประเทศไทยไปประชุมสมัชชาสุขภาพขององค์การอนามัยโลกครั้งที่ 42 และได้
ร่ างแนวทางชี ้แนะว่าการโต้ ตอบ (sanctions) ทางการค้ าไม่ควรนํามาใช้ บงั คับประเทศใด
ประเทศหนึง่ ให้ ยอมรับการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้แทนจากประเทศอื่นๆ ยังไม่เข้ าใจ และ
ตอบว่า เรามาพูดเรื่ องสุขภาพไม่ ใช่ เรื่ องการค้ า แต่นายแพทย์ หทัย นํ าเสนอประเด็น
ดังกล่าว (ในคณะกรรมการชุด A) และนับเป็ นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกยอมรับอย่าง
เป็ นทางการถึงอันตรายอย่างมหันต์จากการค้ าต่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ประเด็นนี ้
ยังคงเป็ นประเด็นที่สําคัญสําหรับกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ (นิทศั น์ ศิริ
โชติรัตน์ 2558)
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ และมูลนิธิรณรงค์ เพื่อ
การไม่ สูบบุหรี่ (โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2530)
เมื่อเข้ ามาปฏิบตั งิ านในภาควิชาอายุรศาสตร์ อาจารย์ประกิตมีความสนใจในด้ าน
โรคติดเชื อ้ ในปอดและวัณโรคปอดเป็ นหลักจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ศาสตราจารย์
นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชี วะ ซึ่งดํ ารงตํ าแหน่ งเป็ นหัวหน้ าภาควิ ชาอายุรศาสตร์ ใน
ขณะนั้น ได้ แนะนําและชักชวนให้ อาจารย์ประกิตมาทํางานด้ านการรณรงค์เพื่อการไม่สบู
บุหรี่ เพราะเล็งเห็นว่าการสูบบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมที่แพร่ หลายในคนไทย และไม่มีหน่วยงาน
ใดที่ดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ คนไทยสูบบุหรี่ มากขึ ้น ต่อมาเมื่ออาจารย์อรรถสิทธิ์ไปรับ
ตําแหน่งคณบดี ด้ วยความร่ วมมื อของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี จึงได้ เกิ ด
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ขึ ้น โดยมอบหมายให้ อาจารย์ประกิตเป็ นผู้ดําเนินการ
เมื่ อเริ่ มต้ นเปิ ดโครงการที่โรงพยาบาลรามาธิ บดีเป็ นครั้งแรก ได้ จัดให้ มีการจัดสัมมนา
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ขณะที่พลลตรี จําลอง ศรีรี เมือง ผู้ว่าราชการกรุ งเทพ มหานครในขณ
ณะนันมาร่
้ วมงานด้
ม
วย ใน
งานมีการรพานักข่าวไปปดูคนไข้ โรคถุงลมโป่
ง
งพองแลละโรคหลอดเลืลือดหัวใจที่เปนผลกระทบ
ป็
ทางสุขภาพโดยตรงจาากการสูบบุหรี่ี ปรากฏว่าง านสัมมนาได้้ ผลดีมากเพราะได้ ลงข่าว
บ
หนังสือพิ มพ์ หน้ าหนึ่ง และออกทีวีทุทกช่อง อาจาารย์ ได้ ทุ่มเทอย่างจริ งจังกับการรณรงค์
เพื่อให้ คนนไทยพ้ นจากคความเจ็บป่ วยแและความตายจากการสูบบุหรี
ห ่ โดยอาศัยการแถลงข่
ก
าว
ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ ข้อมู
อ ลถึงผลร้ ายขของบุหรี่ ตอ่ สุขขภาพอย่างต่อเนื
อ ่องอาจารย์์ใช้ ผ้ ปู ่ วยจริ ง
เป็ นตัวอยย่างเพื่อสื่อถึงความทุกข์ทรมมานที่ได้ รับจาากพิษภัยของบบุหรี่ ในช่วงทีอาจารย์
่อ
อรรถ
สิทธิ์ดํารงงตําแหน่งเป็ นรั
น ฐมนตรี ช่วยวว่าการกระทรววงสาธารณสุข ได้ มีการผลักดัดนมาตรการ
ทางกฎหมายที่แม้ แต่ในต่
น างประเทศก็ไม่สามารถฝ่ฝาด่านอิทธิพลผู
ล ้ ผลิตและผู้จํจาํ หน่ายบุหรี่
ได้ เช่น ในนปี พ.ศ. 25355 ได้ มีการออกกกฎหมายห้ ามมโฆษณาบุหรรี่ และเกิด พ.ร.บ. คุ้มครอง
สุขภาพผูผู้ ไม่สบู บุหรี่ ขนโดยกํ
ึ ้น าหนดให้ห้ สถานที่สาธาารณะต่างๆ เป็ป็ นเขตปลอดบุหุ รี่ ในขณะที่
ประเทศพพัฒนาแล้ วอย่างญี่ปนุ่ ฝรั่งเศส หรื อสหรัฐฐอเมริ กา ยังมีการสู
ก บบุหรี่ ในที
น ่สาธารณะ
อย่างแพรร่หลายนอกจาากนี ้ ยังมีการขึ ้นภาษี
้
สรรพสาามิตบุหรี่ เป็ นรระยะ ส่งผลให้อัตราการสูบ
บุหรี่ ของคนไทยลดลงจจากร้ อยละ 30 เหลือร้ อยลละ 20 และอัตราการสูบบุหรี่ ีในเพศชาย
ลดลงจากกร้ อยละ 70 เหหลือร้ อยละ 50จนกระทัง่ ปรระเทศไทยเป็ นประเทศ
น
“ตัวอย่
อ าง” ของ
โลกในคววามสําเร็ จของงการณรงค์เพื่อการไม่สบู บุ หรี่ งานที่น่าภาคภู
ภ มิใจของอาจารย์ คือ
การผลักดดันให้ มีการจัดตั
ด งสํ
้ านักงานนกองทุนสร้ างเเสริ มสุขภาพหหรืื อ ส.ส.ส. โดยยอาศัยเงินที่
เก็บเพิ่มจจากภาษี สรุ าและบุหรี่ ร้ อยละ 2 ต่อปี เพื่อใใช้ ในการสนับสนุ
ส นการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ซึ่งประเททศไทยเป็ นปรระเทศแรกๆขของโลกที่ จัด ตตัง้ กองทุน นี ไ้ ด้ดสํ าเร็ จ เป็ นทที่ ชื่ น ชมของ
ประเทศอือื่นๆ ในสังคมโโลก
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บทที่ 1
บทนํา
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. สถานการณ์และทิศทางของโรคที่มีสาเหตุจากการบริ โภคยาสูบ
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบและภัยคุกคามทางสุขภาพของประชากร
3. ควันบุหรี่ มือสอง
4. การสูบบุหรี่ ของเยาวชน
5. การสูบบุหรี่ ของผู้หญิง
6. บริ ษัทบุหรี่ กบั คดีฟ้องร้ อง

1. สถานการณ์ และทิศทางของโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ
จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า การบริ โภคยาสูบเป็ นปั จจัย
เสี่ ย งที่ ก่ อ ให้เกิ ด ภาระโรคในประชากรโลกมากที่ สุด เป็ นอัน ดับ ที่ 3 รองจากการดื่ ม
แอลกอฮอล์และการมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิด
จากการบริ โภคยาสูบมีอายุไม่เกิน 44 ปี ในขณะที่ประเทศไทยมีการศึกษาพฤติกรรมและ
ปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่ เป็ นสาเหตุของภาระโรคและบาดเจ็ บ ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า การ
บริ โภคยาสูบเป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้ เกิดการสูญเสียปี สุขภาวะเป็ นอันดับ 2 รองจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และคณะ, 2557)
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1.1 สถานการณ์ ของโรคเรื อ้ รั งและโรคที่มีสาเหตุจากการบริ โภคยาสูบ
การบริ โภคยาสูบเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ น
ประจํา 50% ในวัยกลางคน (Doll, et al., 1994) การบริ โภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและการได้ รับ
ควันบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่ทําให้ ประชากรโลกประมาณ 5 ล้ านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในปี
ค.ศ. 2000 (Ezzati, et al. 2003) และเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิต 5.4 ล้ านคนในปี ค.ศ.
2006 (Tobacco Free Initiative, 2007) และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 จะมี
การเสียชีวิตของ 10 ล้ านคนในแต่ละปี จากการบริ โภคยาสูบ (Gajalakshmi, et al., 2000)
ประเทศที่กําลังพัฒนามีจํานวนประชากรที่เสียชีวิตจากยาสูบเพิ่มมากขึ ้น ในปี
ค.ศ. 2000 ประมาณครึ่ งหนึ่งของผู้เสียชี วิตทั่วโลกจากยาสูบเกิ ดขึน้ ในประเทศที่ กําลัง
พัฒนา และในปี ค.ศ. 2030 มีการประมาณการณ์ว่า 70% ของผู้เสียชีวิตทัว่ โลกจากยาสูบ
เกิ ดขึน้ ในประเทศที่ กําลังพัฒนา นอกจากนี ้ การบริ โภคยาสูบยังเป็ นสาเหตุของความ
ยากจนเพราะแทนที่จะมีรายได้ สําหรับค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษา ซึ่งเป็ น
ความจําเป็ นพื ้นฐาน กลับนําไปใช้ ซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบแทน (Esson, et al., 2004)
มีการประมาณการณ์ ว่ามี จํานวนบุหรี่ มากกว่า 5 หมื่ นล้ านมวน (5 trillion)
จําหน่ายแต่ละปี และส่วนใหญ่ผลิตโดยบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ เช่น ฟิ ลิป มอร์ ริส (ซึ่งปั จจุบนั
เป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัท Altria) บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก (British American Tobacco) แจ
แปน โทแบคโก (Janpan Tobacco) เจ อาร์ เรย์โนลดส์ (JR Reynolds) และ ไชน่า เนชัน่
แนล โทแบคโก คอร์ ปอเรชัน่ (China National Tobacco Corporation) (The Tobacco
Atlas, 2002)
บุ ห รี่ ใ นปั จจุ บั น นี ไ้ ม่ เ หมื อ นในสมั ย ของโคลัม บั ส เพราะใบยาสู บ เป็ นเพี ย ง
ส่วนประกอบหนึ่งในบุหรี่ ยคุ ปั จจุบนั ซึง่ มีการผลิตที่สลับซับซ้ อนและประกอบด้ วยสารปรุ ง
แต่งนับร้ อยซึง่ ปล่อยสารเคมีหลายพันชนิดเมื่อถูกเผาไหม้ รวมทั้งสารเคมีอนั ตรายอีกมาก
เช่น อะซีโทน (acetone) แอมโมเนีย (ammonia) สารเบื่อหนู (arsenic) เบนซีน (benzene)
แคดเมี่ยม (cadmium) และฟอร์ มาลดีไฮด์ (formaldehyde) (Hoffmann and Hoffmann
2004) เป็ นที่ทราบกันอย่างกว้ างขวางว่า การสูบบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ ง
หลายชนิ ด โรคหัวใจ โรคเส้ นโลหิตในสมองแตก (strokes) โรคถุงลมปอดโป่ งพอง
(emphysema) และโรคอื่นๆ (WHO, 2008b.)
การพัฒนาหลายๆ อย่างเกิดขึ ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษนี ้ เพื่อเอื ้อต่อการขยายตลาด
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บุ ห รี่ ร ะดั บ โลก ถึ ง แม้ บุ ห รี่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด โรคภั ย ไข้ เจ็ บ ก็ ต าม การค้ าเสรี น านาชาติ
(international trade liberalization) ซึง่ ลดกําแพงหรื ออุปสรรคสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบทัว่
โลกเพื่อการจําหน่ายและการกระจายสินค้ า (Taylor et al. 2000) การใช้ สื่อโฆษณาระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ ้นในการโฆษณาเพื่อเอื ้อให้ เกิดการขยายตลาดนานาชาติ ทําให้ เกิดตลาด
ใหม่ๆ ในประเทศที่กําลังพัฒนา (Tye, et al. 1987; Amos, et al. 2004) กุญแจสําคัญอีก
อย่างหนึ่งของ 'การระบาด' ของยาสูบคือข้ อเท็จจริ งที่หลายคน พบว่า การสูบบุหรี่ เป็ น
กิจกรรมที่เพลิดเพลินอย่างหนึ่ง ถึงแม้ จะทําให้ เกิดผลเสียทางสุขภาพระยะยาว
ถึงอย่างนันก็
้ ตาม หลายคนมองว่าการสูบบุหรี่ เป็ นกิจกรรมทางสังคม หรื อเป็ น
การผ่อนคลายความเครี ยดและความกังวลใจ (Kouvonen, et al. 2005) บางคนพยายาม
แม้ กระทัง่ ใช้ การสูบบุหรี่ เป็ นวิธีในการควบคุมนํ ้าหนัก (Strauss, et al. 2001) บางทีปัจจัย
ที่สําคัญที่สดุ ในการเพิ่มอุปสงค์ของการบริ โภคยาสูบอยู่ที่คณ
ุ สมบัติของการเป็ นสารเสพ
ติดของนิโคติน ในขณะที่ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ เป็ นประจําพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ มีประสบการณ์
ตรง การขาดสารนิโคตินเป็ นระยะเวลานานจะก่อให้ เกิดอาการหลายอย่างที่ไม่ร้ ู สึกดี เช่น
ความโหยหา (cravings) ความกระสับกระส่าย (restlessness) และความกระวนกระวาย
ใจ (anxiety) อาการเหล่านี ้ทําให้ ยากลําบากในการเลิกสูบบุหรี่
ข้ อมูลสถิ ติของที่องค์การอนามัยโลกนําเสนอถึงยาสูบซึ่งพบว่า ยาสูบได้ ฆ่าถึง
ครึ่งหนึ่งของผู้บริ โภคยาสูบ คือ ประมาณ 6 ล้ านคนในแต่ละปี และการเสียชีวิตมากกว่า 5
ล้ านคนเป็ นผลมาจากการใช้ ยาสูบโดยตรง ในขณะที่มากกว่า 600,000 คน เป็ นผลมาจาก
ผู้ไม่สบู บุหรี่ สมั ผัสกับควันบุหรี่ มือสองเกือบ 80% ของประชากรโลกหนึ่งพันล้ านผู้สบู บุหรี่ ที่
อยูใ่ นระดับตํ่าและรายได้ ปานกลางประเทศ ในพื ้นที่ภมู ิภาคพบความชุกของผู้สบู บุหรี่ หญิง
ชายที่อายุเท่ากับหรื อมากกว่า 15 ปี (Prevalence of smoking any tobacco product
among persons aged &>= 15 years) ปี พ.ศ. 2555 ภาพรวมระดับโลก หญิงร้ อยละ
6.8 ชายร้ อยละ 36.1 เมื่ อจํ าแนกตามภูมิ ภาคขององค์ การอนามัยโลก พบว่า ในทวี ป
แอฟริ ก าหญิ งร้ อยละ 2.4 และชาย 24.2 ทวี ป อเมริ ก า หญิ ง ร้ อยละ 13.3 ชาย 22.8
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ หญิงร้ อยละ 2.6 ชาย 32.1 ทวีปยุโรป หญิงร้ อยละ 19.3 ชาย 39
ภูมิภาคเมดิเตอร์ เรเนียนตะวันออก (Eastern Mediterranean) หญิงร้ อยละ 2.9 ชาย 36.2
ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (Western Pacific) หญิงร้ อยละ 3.4 ชาย 48.5 (World Health
Statistics, 2016)
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เกือบร้ อยละ 80 ของผู้สบู บุหรี่ มากกว่า 1 พันล้ านคนทัว่ โลกอาศัยอยู่ในประเทศ
รายได้ ตํ่าและรายได้ ปานกลางซึ่งเป็ นประเทศที่ภาระโรคอันมีสาเหตุจากยาสูบและความ
ตายที่หนักที่สดุ ผู้ใช้ ยาสูบที่ตายก่อนเวลาอันควร เพิ่มค่าใช้ จ่ายของการดูแลสุขภาพและ
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในบางประเทศเด็กจากครอบครัวที่ยากจน จําเป็ นต้ อง
ทําการเกษตรกรรมยาสูบ เพื่อหารายได้ ให้ แก่ครอบครัว เด็กเหล่านี ้มีความเสี่ยงที่จะเป็ น
"โรคยาสูบสีเขียว" ซึ่งเกิดจากนิโคตินที่ถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนังจากการสัมผัสใบยาสูบ
เปี ยก (WHO Tobacco Fact sheet, June 2016 )
การสูบบุหรี่ และการได้ รับควันบุหรี่ มือสองเป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญต่อสุขภาพ และ
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ควันบุหรี่ เป็ นสารพิษที่วงการแพทย์ระบุว่าเป็ นสารก่อมะเร็ ง
ควันบุหรี่ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่ เท่านั้น แต่ควันบุหรี่ จากการสูบบุหรี่ ที่ฟ้ ุง
กระจายไปทุกทิศทางนั้น ได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่อยู่ใกล้ ชิดด้ วยสถาบันพิทักษ์
สิ่งแวดล้ อมสหรั ฐอเมริ กาและศูนย์ วิจัยโรคมะเร็ งนานาชาติ พิสูจน์ แล้ วว่า ควันบุหรี่ ก่อ
สารพิ ษ เช่ น เดี ย วกั บ คนสู บ บุ ห รี่ จากรายงานขององค์ ก ารอนามั ย โลกระบุ ว่ า ใน
คริ สต์ศตวรรษที่20 ประชากรทัว่ โลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ประมาณ 100 ล้ านคน ซึ่งใน
ปั จจุบนั ประชากรทัว่ โลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ล้ านคนต่อปี และหากไม่มีมาตรการ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบที่เข้ มแข็งคาดการว่าในปี ค.ศ. 2030 การเสียชี วิตดังกล่าวจะ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 8 ล้ านคนต่อปี (World Health Organization, 2009) แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ ใน
แต่ละปี มีคนไม่สบู บุหรี่ หลายแสนคนต้ องเสียชีวิตด้ วยโรคที่เกิดจากการได้ รับควันบุหรี่ มือ
สอง (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ 2555)
ประมาณการสถานการณ์ทวั่ โลก พบว่า เยาวชนสูบบุหรี่ ถึง 150 ล้ านคน และจะ
เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นหญิง ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้สบู บุหรี่ จะสูบบุหรี่ ก่อนอายุ
18 ปี และครึ่ งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากรู ปแบบดังกล่าวนีย้ ังคง
ดําเนินต่อไปสามารถคาดการณ์ได้ ว่าจะมีเด็กและเยาวชนจํานวนถึง 250 ล้ านคนทัว่ โลก ที่
จะเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่ และส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งนี ้
บุหรี่ ยงั เป็ นสารเสพติดชนิดแรกที่วยั รุ่ นเสพและเป็ นสื่อนําไปสู่การติดสารเสพติดชนิดอื่นๆ
ที่ร้ายแรงกว่า เช่น สุรา เฮโรอีน กัญชายาบ้ า เป็ นต้ น
การศึ ก ษาวิ จั ย หลายชิ น้ แสดงให้ เห็ น ว่ า เพศ อายุ แ ละระดั บ การศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์ กับการสูบบุหรี่ กล่าวคือ เมื่ ออายุมากขึ ้นจะสูบบุหรี่ มากขึ ้น นอกจากนีย้ ัง
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พบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นชาย อัตราการสูบบุหรี่ ที่สงู กว่าวัยรุ่นหญิงถึง 10 เท่า
ตลอดจนเรื่ องของทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น พบว่า วัยรุ่นที่มองว่าการสูบบุหรี่
เป็ นเรื่ องปกติมีโอกาสสูบบุหรี่ มากกว่าวัยรุ่ นที่มองการสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งไม่ดี และวัยรุ่ นที่สบู
บุหรี่ กบั วัยรุ่ นที่ไม่สบู บุหรี่ มีความคิดตรงข้ ามกันในเรื่ องความน่าดึงดูดใจ โดยผู้สบู บุหรี่
มองว่าผู้ชายหรื อผู้หญิงที่สบู บุหรี่ จะทําให้ น่าดึงดูดใจมากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่
ควันบุหรี่ มือสองเป็ นควันที่อยูใ่ นร้ านอาหาร สํานักงาน หรื อพื ้นที่ปิดอื่นๆ เมื่อมีคน
สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นบุหรี่ บุหรี่ ขนาดเล็กมวนด้ วยมือของอินเดีย (bidis) และบุหรี่ นํ ้า
(water pipe) มีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดในควันบุหรี่ ซึ่งอย่างน้ อย 250 ชนิดที่เป็ นที่
รู้จกั กันซึง่ จะเป็ นอันตรายและกว่าร้ อยละ 50 เป็ นที่ร้ ู จกั กันว่า จะก่อให้ เกิดโรคมะเร็ งดังนั้น
จึงไม่มีระดับที่ปลอดภัยจากการสัมผัสกับควันบุหรี่ มือสอง (WHO Tobacco Fact sheet,
June 2016)
ในผู้ใ หญ่ สูบบุห รี่ มื อสองเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลื อดและระบบ
ทางเดินหายใจอย่างรุ นแรงรวมทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็ งปอด ในเด็กทารกจะ
ทําให้ เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในหญิ งตั้งครรภ์ จะทําให้ นํา้ หนักแรกเกิดตํ่าเกื อบครึ่ งหนึ่ง
ควันบุหรี่ มือสองเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า 600,000 คนต่อปี ในปี
ค.ศ.2004 คิดเป็ น 28% ของการเสียชีวิตเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ มือสอง
ทุกคนควรจะสามารถสูดอากาศที่ปลอดควันบุหรี่ การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สบู
บุห รี่ ห รื อ พื น้ ที่ ป ลอดบุห รี่ เพื่ อ ปกป้ องสุข ภาพของผู้ไ ม่ สูบ บุ ห รี่ ซึ่ ง ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มไม่ เ ป็ น
อันตรายต่อธุรกิจและส่งเสริ มให้ เลิกสูบบุหรี่ จากสถิติที่องค์การอนามัยโลกนําเสนอ พบว่า
มากกว่า 1.3 พันล้ านคน หรื อ 18% ของประชากรของโลกที่ได้ รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายปลอดบุหรี่ แห่งชาติที่ครอบคลุม
จากข้ อมูลทางสถิติขององค์การอนามัยโลก ทําให้ ทราบว่าการบริ โภคยาสูบเป็ น
สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ ใน พ.ศ.2554 มีประชากรทัว่ โลกราว 5
ล้ านคน ที่ต้องเสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการบริ โภคยาสูบ เช่น โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ตัวเลขดังกล่าวนี ้ยังไม่
รวมถึงประชากรราว 6 แสนคนที่จะเสียชีวิตจากการสูดควันบุหรี่ มือสอง (Second-hand
smoke) โดยในจํานวนดังกล่าว มีเด็กที่ได้ รับควันบุหรี่ มือสองจากคนในครอบครัวสูงถึง 1
ใน 4 คือราว 1.5 แสนคน มีการคาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2030 จะมีคนเสียชีวิตจากการบริ โภค
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ยาสูบหรื อบุหรี่ สงู ถึง 8 ล้ านคนต่อปี หรื อคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตมากถึง 1 พันล้ านคนใน
ศตวรรษที่ 21
1.2 สถานการณ์ การบริโภคยาสูบในประเทศไทย
การบริ โภคยาสูบเป็ นปั ญหาสาธารณสุขสําคัญระดับประเทศและสากล องค์การ
อนามัยโลกได้ จัดให้ การบริ โภคยาสูบเป็ นปั ญหาที่สําคัญอันดับต้ นๆ ที่ ทุกประเทศต้ อง
ร่ วมมือกันแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน สําหรับประเทศไทยการสูบบุหรี่ นบั เป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่
ทําให้ เกิดภาระโรคสูงเป็ นลําดับที่ 2 (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และคณะ,2557) โดยพบว่า
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 50,000 รายต่อปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
การสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าปี ละ 52,189 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.54% ของ GDP ใน
ภาพรวมของประเทศโดยเป็ นต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ ทั้งทางตรงและทางอ้ อมถึงปี
ละ 11,200 ล้ านบาท ที่เกิดจากโรคทุกโรคที่เกี่ยวข้ องกับยาสูบ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
และคณะ, 2557)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การบริ โภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ ้นไป
ในภาพรวมพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2532-2552 อัตราการสูบบุหรี่ มีแนวโน้ มลดลง (ร้ อยละ 32.0
และ 20.7 ตามลําดับ) พ.ศ. 2554 อัตราสูบเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นร้ อยละ 21.4 และลดลงเหลือ
ร้ อยละ 19.9 ใน พ.ศ. 2556 ผลสํารวจครั้งล่าสุดใน พ.ศ. 2557 อัตราการสูบเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 20.7 นอกเขตเทศบาลมีอตั ราการสูบบุหรี่ สงู กว่าในเขตเทศบาล 1.3 เท่า (ร้ อยละ
23.0 และ 18.0 ตามลําดับ)
จากการสํารวจอัตราการบริ โภคยาสูบจําแนกตามเพศพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2552
เป็ นต้ นมา เพศหญิ งมี อัตราการบริ โภคยาสูบสูงเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย ร้ อยละ 2.1 จากที่เคย
ตํ่าสุดใน พ.ศ. 2550 ร้ อยละ 1.94 และ ในเพศชาย พบว่า มีอตั ราการบริ โภคยาสูบลดลง
อย่างต่อเนื่อง แต่กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยใน พ.ศ. 2554 ร้ อยละ 41.69 และลดลงใน พ.ศ.
2557 เป็ นร้ อยละ 40.00จากผลการสํารวจใน พ.ศ. 2557 พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่ มสูบบุหรี่ ครั้ง
แรกของผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจําเทียบกับ พ.ศ.2550 ซึง่ พบว่า ทุกกลุม่ วัยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่ มสูบ
บุหรี่ น้อยลง โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน 15-24 ปี เริ่ มสูบบุหรี่ เมื่ออายุน้อยลงค่อนข้ างมากกว่า
กลุม่ อื่น กล่าวคือ จาก พ.ศ. 2550 เยาวชนเริ่ มสูบบุหรี่ เมื่ออายุ 16.8 ปี และใน พ.ศ. 2557
ลดลงเป็ น 15.6 ปี (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557)
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์การบริ โภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2557 ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี มีอตั ราการบริ โภคยาสูบที่มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในช่วงปี 10 ปี ที่ผ่านมา และมีอัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบันคิดเป็ น
ร้ อยละ8.25 จากสถานการณ์ ปัจจุบนั พบว่า การได้ รับควันบุหรี่ มือสองในประชากรยังคง
อยู่ในระดับสูง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ดังนั้นจากสถานการณ์ของการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบมี ข้อค้ นพบ 2 ประเด็นที่สําคัญ ได้ แก่ การบริ โภคยาสูบของประชากรไทย
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นและคนในชนบทมีอัตราเพิ่มขึ ้น และมีการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
ของประชากรอยูใ่ นระดับสูง (สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ, 2556)
จากสถานการณ์ ก ารบริ โ ภคยาสูบ ข้ า งต้ น พบว่ า อัต ราการบริ โ ภคยาสูบ ของ
ประเทศไทยมีอตั ราลดลงอย่างคงที่ กล่าวคือไม่มีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละช่วงปี
ดังนั้นจึงจํ าเป็ นที่ จะต้ องมี การดํ าเนิ นมาตรการในการเฝ้าระวังการบริ โภคยาสูบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการบริ โภคยาสูบ และจากผลการสํารวจชี ้ให้ เห็นว่า อายุของนักสูบ
หน้ าใหม่ลดลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรทบทวนและบังคับใช้ มาตรการและกฎหมาย
ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อสกัดกั้นการเกิดนักสูบหน้ าใหม่ และช่วยให้ ผ้ สู บู ลดและ
เลิกยาสูบเมื่อพิจารณาอัตราการตายด้ วยโรคที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ 3 โรคหลัก ได้ แก่
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ งปอด และโรคถุงลมปอดโป่ งพอง พ.ศ. 2554–2556
พบว่ามีอตั ราการตายที่เพิ่มขึ ้นในทุกปี และการได้ รับควันบุหรี่ มือสองในสถานที่สาธารณะ
ยังคงสูง โดยเฉพาะในตลาด สถานีขนส่ง ร้ านอาหาร และวัด ทั้งนีก้ ารควบคุมยาสูบต้ อง
เจาะจงถึงผลสัมฤทธิ์ ต่อกลุ่มเป้าหมายโดยเน้ นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่
ยาสูบเป็ นปั จจัยเสี่ยงหลักทําให้ เกิ ดโรคปอดอุดกั้นเรื อ้ รั ง มะเร็ งปอด และโรคหัวใจขาด
เลือด เป็ นต้ น
นโยบายการควบคุมยาสูบเน้ นการป้องกันผู้สบู บุหรี่ หน้ าใหม่ การให้ บริ การเลิกสูบ
บุหรี่ การคุ้มครองผู้ไม่สบู บุหรี่ จากควันบุหรี่ มือสอง และการลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ผลักดันโดยมาตรการด้ านต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ ดําเนินการได้ อยู่ในระดับแนวหน้ าของ
โลก กระทรวงสาธารณสุขได้ เพิ่มรู ปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์เลิก
บุหรี่ 1600 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 11 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาฯ (FCTC) กระทรวงการคลัง
ได้ ประกาศขยายเพดานภาษี ยาสูบจากร้ อยละ 80 เป็ นร้ อยละ 90 การประชุมสมัยที่สาม
ของประเทศผู้ ลงนามในกรอบอนุ สั ญ ญาควบคุ ม ยาสู บ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก
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(Conference of the Parties III) ได้ มีความก้ าวหน้ าในการกําหนดแนวทางและกติการะดับ
นานาชาติในหลายด้ าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ การห้ ามโฆษณาและ
ส่งเสริ มการขายสินค้ ายาสูบ การค้ าบุหรี่ เถื่อน และการป้องกันไม่ให้ อุตสาหกรรมยาสูบ
แทรกแซงนโยบายของรัฐ แต่การผลักดันมาตราต่างๆ ในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ยังต้ องเผชิญ
กับการลดทอนนํ ้าหนักจากบางประเทศที่ยงั สนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบอยู่
องค์ ก ารอนามัย โลกได้ ป ระเมิ น การควบคุม ยาสูบ ของประเทศไทยเมื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และชี ้ว่า การควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าและ
ประสบความสําเร็ จอย่างชัดเจนความสําเร็ จที่เด่นชัด ได้ แก่ การพิมพ์ภาพและคําเตือนบน
ซองยาสูบ การห้ ามโฆษณาและการมีกฎหมายที่ครอบคลุม อันเกิดจากบทบาทอันเข้ มแข็ง
ขององค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน แต่เสนอแนะว่า ควรพัฒนาเพิ่มขึ ้นในอีกหลายด้ าน อาทิ การ
เสริ มศักยภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบภาครัฐ และการบังคับใช้ กฎหมาย ขยายเครื อข่ายใน
ส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่น การขยายบริ การเลิกบุหรี่ และการจัดเก็บภาษี จากฐานราคาขาย
ปลีก เป็ นต้ น
2.ผลิตภัณฑ์ ยาสูบและภัยคุกคามทางสุขภาพของประชากร
2.1 ภาระโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
พยาธิกําเนิดหรื อการเกิดโรคหัวใจ หรื อโรคระบบหลอดเลือดที่เกี่ยวข้ องกับยาสูบ
เชื่อว่า มาจากสารนิโคตินและก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่พิสจู น์ได้ ในสัตว์ทดลอง ส่วนสาร
อื่ นๆ ในควันบุหรี่ ที่ เชื่ อว่าเป็ นสาเหตุร่วมคือสารแคดเมี่ ยม ไนตริ คออกไซด์ ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ คาร์ บอนไดซัลไฟด์ สารเหล่านี ท้ ํ าให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภายในเส้ นเลือดที่
นําไปสู่การเกิดเส้ นเลือดหัวใจตีบ คือ เกิดเส้ นเลือดแข็ง ผนังเส้ นเลือดหนา เกล็ดเลือดจับ
ตัวเส้ นเลือดหัวใจหดตัว หัวใจเต้ นไม่ปกติ ผลคือ ทําให้ เลือดเลี ้ยงหัวใจไม่เพียงพอ หัวใจ
ขาดออกซิเจน เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้
นอกจากการสูบบุหรี่ แล้ ว สาเหตุอื่นของโรคเส้ นเลือดหัวใจตีบคือ โรคความดัน
เลือดสูง ไขมันเลือดสูง เบาหวาน โดยการสูบบุหรี่ จะเป็ นตัวเร่ งให้ ผ้ ทู ี่เป็ นโรคเหล่านี ้เกิดการ
ตีบตันของเส้ นเลือดเร็ วขึ ้น
ในส่วนของผู้ที่เป็ นโรคเส้ นเลือดตีบแล้ ว บางครั้งต้ องใช้ ศลั ยกรรมช่วยแก้ ไข ตัดต่อ
เส้ นเลือด และหากผ่าตัดแล้ ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะได้ รับคําแนะนํ าให้ เลิกบุหรี่ พบว่าหาก
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ผ่าตัดแล้ วยังสูบบุหรี่ ต่อโอกาสเกิดเส้ นเลือดตีบตันจะสูงมาก และอัตราการรอดชีวิตจะตํ่า
กว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ ได้
จากรายงานการศึกษาในสหรั ฐอเมริ กาพบว่า ในกลุ่มผู้สูบหรี่ จะมี โอกาสหรื อ
ความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนไม่สบู บุหรี่ ถึง 2.4 เท่า และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้สบู บุหรี่ ที่เป็ นโรคความดันเลือดสูงหรื อมีไขมันในเลือดสูง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดถึง 1.5 เท่า แต่หากผู้สบู บุหรี่ นั้นเป็ นทั้งความดันเลือดสูงและ
ไขมันในเลือดจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง 8 เท่าของคนทัว่ ไปโดยเฉลี่ยแล้ ว ผู้ติดบุหรี่ จะทําให้
เส้ นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันเร็ วมากกว่าผู้ไม่สบู ถึง 10-15 ปี
องค์การอนามัยโลกได้ ระบุว่า 1 ใน 4 หรื อร้ อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้ น
เลือดหัวใจตีบเป็ นผลจากการสูบบุหรี่ ในสตรี ที่ได้ รับยาคุมกําเนิด จะเสี่ยงต่อการเป็ นโรค
เส้ นเลือดหัวใจตีบมากกว่าสตรี ทวั่ ไปถึงเกือบ 40 เท่า และยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้ นเลือด
สมองตีบและเกิดโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าสตรี ทวั่ ไปด้ วย
การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดการตายจากมะเร็ งปอดได้ ถึงร้ อยละ 87 ซึง่ มะเร็ งปอดนั้นจัด
ว่าเป็ นสาเหตุการตายที่สําคัญจากโรคมะเร็ งทั้งในผู้หญิงและผู้ชายโรคปอดเรื อ้ รัง (ถุงลม
โป่ งพองและปอดอักเสบเรื อ้ รัง) นอกจากนี ้การสูบบุหรี่ ยงั ก่อให้ เกิดมะเร็ งหลายชนิด เช่น
มะเร็ งกล่องเสี ยง มะเร็ งช่ องปาก มะเร็ งคอหอย มะเร็ งหลอดอาหาร มะเร็ งกระเพาะ
ปั สสาวะ มะเร็ งไต มะเร็ งตับอ่อน มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งกระเพาะอาหาร และมะเร็ งเม็ด
เลือดขาว (Acute myeloid leukemia)
นอกจากการสู บ บุ ห รี่ โดยตรงแล้ ว การได้ รั บ ควั น บุ ห รี่ จากสิ่ ง แวดล้ อม
(Secondhand smoker of environmental tobacco smoke; ETS) ก่อให้ เกิดมะเร็ งปอด
โรคหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กได้ มากขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ (การสูบบุหรี่ จาก
สิ่งแวดล้ อมนั้นประกอบไปด้ วยการได้ รับควันบุหรี่ ที่เผาไหม้ และควันที่ผ้ ูสูบบุหรี่ หายใจ
ออกมาจากปอด) องค์การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมอเมริ กา (U.S. Environmental Protection
Agency: EPA) สถาบันพิษวิทยาด้ านสุขภาพสิ่งแวดล้ อมอเมริ กา (The National Institute
of Environmental Health Science's National Toxicology Program) และองค์การ
อนามัยโลกด้ านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ ง (WHO's International Agency for
research on Cancer: IARC) ได้ จดั ว่าการได้ รับควันบุหรี่ จากสิ่งแวดล้ อมเป็ นการ
ก่อให้ เกิดมะเร็ ง
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การควบคุมยาสูบ ปั จจุบัน ใช้ กฎหมายระดับโลก คือกรอบอนุสัญญาควบคุม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก การบังคับใช้ ทางกฎหมายเกี่ยวกับภาพคําเตือนสุขภาพและ
ยาสูบและการควบคุมตลาดยาสูบ
การควบคุมตลาดยาสูบมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี ้ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2559)
ประการทีห่ นึ่ง อุตสาหกรรมยาสูบมีมลู ค่าทางการตลาดสูงมาก
จากการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมยาสูบนั้นมีมลู ค่าทางตลาดสูง ในออสเตรเลีย
เองหนึ่งปี ก่อนประกาศใช้ กฎหมายซองบุหรี่ แบบเรี ยบง่าย ผู้บริ โภคใช้ จ่ายเงินซื ้อบุหรี่ เป็ น
จํานวนมากถึง 4.8 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ ออสเตรเลีย ข้ อมูลที่น่าสนใจคือ การสํารวจ
ค่าใช้ จ่ายในร้ านสะดวกซื ้อและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตของคนออสเตรเลีย มีค่าใช้ จ่ายบุหรี่ เป็ น
อันดับสองรองจากผลิตภัณฑ์นม (Diary Product) นําหน้ าค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อาทิ เครื่ องดื่ม
เย็นทัว่ ไป อาหารแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
ประการที่สอง อุตสาหกรรมยาสูบมีผลกระทบเชิงลบ (Negative Externality)
ต่อสังคม
เนื่องจากยาสูบ มีผลกระทบเชิงลบสร้ างความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคม และ
เศรษฐกิจในหลายรูปแบบ ที่ผ้ คู ้ าไม่เคยนํามาคํานวณเป็ นต้ นทุนการผลิตว่าสังคมต้ องแบก
รับภาระอยู่มากน้ อยเพียงไร นอกจากภาวะความเจ็บป่ วยจากโรคร้ ายนานาชนิดที่มีสาเหตุ
สําคัญจากบุหรี่ อุบตั ิเหตุ และความเดือดร้ อนที่เกิดจากการหย่อนในประสิทธิภาพของการ
ทํางาน ส่งผลเป็ นวงกว้ างต่อเศรษฐกิจ
ประการที่สาม นโยบายของรัฐต่ออุตสาหกรรมยาสูบได้ รับความสนใจเป็ นอย่าง
สูงจากหลายองค์กร
นับว่าการดําเนินนโยบายที่เข้ มงวดเพื่อควบคุมและลดการบริ โภคยาสูบ นั้นมิใช่
เพียงถูกจับตามองจากกลุ่มผู้ค้าเท่านั้น นักวิชาการแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการสาธารณสุข
กฎหมาย ตลอดจนนักธุรกิจให้ ความสนใจความเคลื่อนไหวของมาตรการที่ออกโดยรัฐอย่าง
มี นัยยะสําคัญ สถาบันต่างๆ ติดตามการฟ้องร้ องในประเทศออสเตรเลี ยอย่างใกล้ ชิ ด
เพราะนอกจากนั ย ทางขั บ เคลื่ อ นนโยบายทางสุ ข ภาพแล้ ว ผลการตั ด สิ น ของ
อนุญาโตตุลาการคดีนี ้จะสร้ างบรรทัดฐานของการค้ าระหว่างประเทศ ในกรณีที่นกั ลงทุน
ต่างชาติใช้ สิทธิ การระงับ ข้ อพิ พาทในคดี ผ่ านกระบวนการระหว่ างประเทศผ่านกลไก
อนุญาโตตุลาการ (Investor State Dispute Settlement: ISDS) โดยเฉพาะประเทศอื่นๆ ที่
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มีความมุ่งหวังที่จะดําเนินการนโยบายคล้ ายคลึงกันนี ้เช่นเดียวกัน นับว่าเป็ นการต่อสู้ที่
ชัดเจนระหว่างการดําเนินนโยบายรัฐ และสิทธิการค้ าเสรี ของนักลงทุน
2.2 ภัยคุกคามทางสุขภาพของประชากรโลก
ปั จจุบนั ระดับของการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับที่สงู มากจนองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า
สถานการณ์ไม่เพียงแต่เป็ นปั ญหาด้ านสาธารณสุข แต่เป็ นวิกฤติการณ์ระดับโลก จึงแถลง
ว่าเป็ น “การระบาด” ของยาสูบและประกาศ “สงคราม” ต่อ 'วิกฤติการณ์ยาสูบระดับโลก'
(WHO, 2008a) รายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบเตือนว่า
'การระบาดของยาสูบมีความน่าสะพรึ งกลัวในการทําลายล้ าง (devastating)' และ 'การ
ต่อสู้กบั ยาสูบจะต้ องมีการผนึกกําลังและต้ องมีความรวดเร็ ว โดยต้ องเร่ งรี บเหมือนกับการ
ต่อสู้กบั โรคติดเชื ้อที่มีอนั ตรายต่อชีวิต' (WHO, 2008 a)
สงครามกับผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นกรณีศกึ ษาประเด็นด้ านสาธารณสุขซึง่ เจาะลึกถึง
ต้ นเหตุของความไม่มนั่ คงทางสุขภาพ ในกระบวนการวางกรอบการบริ โภคยาสูบเป็ นปั จจัย
คุกคามต่อประชากรและปั จจัยเอื ้อต่อการจํากัดความหมายทางด้ านการแพทย์ใหม่สําหรับ
คําว่าความไม่มนั่ คง ความหมายของความไม่มนั่ คงนี ้หมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
แพร่ ระบาดของโรคในประชากรมากกว่าจากการคุกคามทางการทหารและศัตรู ทางการ
เมืองจากนอกประเทศ ถ้ าจะให้ สงั คมมีสขุ ภาพที่ดีและมีความมัน่ คง อัตราการสูบบุหรี่ ใน
ประชากรจะต้ องลดลงเป็ นอย่างมากทัว่ โลก
เหตุใดการตัดสินใจส่วนบุคคลของประชากรโลกนับล้ านทัว่ โลกที่สบู บุหรี่ เป็ นนิสยั
จึงถูกมองว่าเป็ น 'วิกฤติการณ์' 'ภัยคุกคาม' และ 'ระเบิดเวลา'? นอกจากการใช้ คําเปรี ยบ
เปรยเกี่ ยวกั บ ความมั่ น คงเป็ นกลยุ ท ธ์ ทางด้ านการสื่ อ สารความเสี่ ย ง (risk
communication) ปั จจัยสองอย่างมักจะบ่งชี ้ให้ เห็นถึงการให้ มมุ มองว่า การสูบบุหรี่ เป็ น
ต้นเหตุ ข องความไม่ มั่ น คงของประชากร ซึ่ ง จํ า เป็ นจะต้องกล่ า วถึ ง มาตรการด้ าน
สาธารณสุขและการแพทย์ ปั จจัยแรก มีจํานวนหรื อระดับของการเสียชีวิตจากการบริ โภค
ยาสูบที่มีนยั ยะสําคัญทางสถิติ องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่ามีจํานวนประชากร
โลก 1 พันล้ านคนที่สบู บุหรี่ ในปั จจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ถึงแม้ ในหลายส่วนของ
โลกอัตราการสูบบุหรี่ ในเพศหญิงกําลังเพิ่มขึ ้น) มีการประมาณการณ์ต่อไปว่าในแต่ละปี
การเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดการเสียชีวิตราว 5.4 ล้ านคน – เป็ น
จํานวนที่ใกล้ เคียงกับการเสียชี วิตจากโรค เอดส์ วัณโรค และมาลาเรี ย รวมกัน (WHO,
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2008 b) การสูญเสียชีวิต “โดยไม่จําเป็ น” เป็ นเหตุผลแรกที่อธิบายว่า เหตุใดการบริ โภค
ยาสูบจึงเป็ นการคุกคามที่ร้ายแรงสําหรับประชากรโลก
การสูบบุหรี่ เป็ นสิง่ วิกฤติที่แทรกซึมอยูล่ ํ ้าลึกสําหรับเหตุผลที่สองก็คือ มีผลกระทบ
ทางลบสําหรั บเศรษฐกิ จ แน่นอนว่า ผู้แทนของอุตสาหกรรมยาสูบชี ใ้ ห้ เห็นว่าการผลิต
ยาสูบนําไปสู่การสร้ างงาน ผลกําไร สําหรับธุรกิจและรายได้ จากภาษี จํานวนมาก สําหรับ
ท้ องถิ่ นและรั ฐบาล ภาคส่วนธุรกิ จยาสูบที่สําคัญมี อยู่ในประเทศต่างๆ เช่น จี น อินเดีย
อินโดนีเซีย ไทย ตุรกี อียิปต์ บังคลาเทศ และฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศเช่น มาลาวี และซิมบับเว
ต่างมีรายได้ จํานวนมากจากการส่งออกใบยาสูบ
องค์ การอนามัยโลกตอบโต้ อย่างหนักแน่ นในมุมมองทางด้ านสาธารณสุขว่า
“อุตสาหกรรมยาสูบให้ กบั ประเทศต่างๆ มากกว่าที่กล่าวมา คือ ความทุกข์ทรมาน โรคภัย
ไข้ เจ็บ ความตาย – และความสูญเสียต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ในปั จจุบนั การบริ โภคยาสูบทํา
ให้ เกิดความสูญเสียในแต่ละปี เป็ นจํานวนเงินหลายแสนล้ านดอลลาร์ (hundreds of
billions of dollars) ต่อปี การเสียชีวิตจากการบริ โภคยาสูบ ทําให้ สญ
ู เสียโอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ความสูญเสี ยเหล่านี ค้ ิ ดเป็ นมูลค่าราว 9 หมื่ น 2
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อปี การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศที่กําลังพัฒนา และมี
ประชากรมาก – หลายประเทศเป็ นศูนย์ กลางการผลิตทางเศรษฐกิ จของโลก ซึ่งจะเกิ ด
ความเสียหายอย่างรุ นแรงมากขึ ้น เมื่อการระบาดของยาสูบรุ นแรงมากขึ ้น เพราะเหตุว่า
ครึ่ งหนึ่งของการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ เกิดขึ ้นในวัยแรงงานทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิตอันมีสาเหตุมาจากการบริ โภคยาสูบ จึงทํา
ให้ เกิดภาระในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งการเสียชีวิต 4 ใน 5 จากการบริ โภคยาสูบจะ
เกิดขึ ้นในปี ค.ศ. 2030
ข้ อมูลเกี่ ยวกับผลกระทบของการบริ โภคยาสูบที่ มี ผลต่อค่ารั กษาพยาบาลใน
ระดับโลก ยังไม่ครบถ้ วน แต่ทราบว่ามีจํานวนสูงมาก ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ค่าใช้ จ่าย
ทางสุขภาพรายปี ที่เกี่ยวข้ องกับยาสูบมีมลู ค่าสูงถึง 8 หมื่น 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ใน
ประเทศเยอรมัน คิดเป็ นมูลค่าเกือบ 7 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐและในประเทศออสเตรเลียคิด
เป็ นมูลค่า 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบริ โภคยาสูบโดยรวม
คือ ทําให้ เกิดความยากจนมากขึ ้น” (WHO, 2008b)
ในภาพรวม องค์การอนามัยโลกไม่ได้ มองว่าอุตสาหกรรมยาสูบทําให้ เกิ ดการ
28

สร้างงาน หรื อทําให้ เกิดรายได้ ทางภาษี แต่เป็ น ‘พาหะนําโรค’ เพราะบทบาทหลักของ
อุตสาหกรรมยาสูบคือการส่งเสริ มการบริ โภคยาสูบ (WHO, 2008 b) ก่อนหน้ านี ้
ธนาคารโลกได้ ข้อสรุปที่ใกล้ เคียงกัน ในรายงานที่มีอิทธิพลเป็ นอย่างมากเชื่อว่า ‘จํากัดการ
ระบาด: รัฐบาลของประเทศต่างๆ และเศรษฐศาสตร์ ของการควบคุมยาสูบ’ (World Bank,
1999) ดังนัน้ การสูบบุหรี่ จงึ ถูกมองว่า เป็ นการคุกคามต่อประชากรอย่างกว้ างขวางและทุก
ระดับ เพราะผลโดยตรงที่ทําให้ เสียชีวิต และผลเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวาง
ด้ ว ยเหตุนี ้ มุ ม มองของความไม่ มั่ น คงที่ เ กิ ด จากการแพร่ ก ระจายของโรคต่ า งๆ จึ ง
เปรี ยบเทียบได้ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับอุตสาหกรรมยาสูบที่ทําให้ เกิดการแพร่ กระจายของ
โรคติดต่อร้ ายแรง
จากมุมมองที่การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดการคุกคามต่อความเป็ นอยู่ (welfare) และ
ความมัง่ มี (prosperity) ของประชากรที่กว้ างขวางมากขึ ้น จึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ
สุขภาพและการแพทย์จะต้ องเกี่ยวข้ องกับมาตรการทางสังคมโดยการออกกฎ ระเบียบ ที่
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี่ ด้ วยคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้ านการแพทย์
มาตรการต่างๆ ทางด้ านนโยบายตลอดหลายปี ที่ผ่านมาได้ รับการพัฒนาและนําเสนอโดย
รัฐบาลของประเทศต่างๆ เพื่อโน้ มน้ าวประชากรโลก ให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลีลาชีวิต
เพื่อให้ มีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น มาตรการต่างๆ ที่ได้ นําเสนอ ไม่เพียงแต่จํากัดพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อปกป้อง ‘การสูบบุหรี่ มือสอง’ แต่พยายามโน้ มน้ าวและให้ กําลังใจผู้สบู บุหรี่ ให้ หยุด
พฤติกรรมที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพทั้งหมด
3. ควันบุหรี่ มือสอง
บุหรี่ ไม่เพียงก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้สบู เพียงอย่างเดียว แต่ควันบุหรี่ ยังสามารถ
เข้ าไปสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้ สบู ได้ ด้วย การสูบบุหรี่ จะบัน่ ทอนชีวิตของผู้สบู มีการวิจยั ที่
พบว่า การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทําให้ ชีวิตสั้นลง 5-20 นาที และทําให้ อุบตั ิการณ์ของโรคถุง
ลมโป่ งพอง มะเร็ งปอด และ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน สูงขึ ้นอย่างมากในผู้ที่สบู บุหรี่ ทํา
ให้ 1 ใน 3 ของผู้สบู บุหรี่ จะเสียชีวิต ด้ วยโรคที่เป็ นผลจากควันบุหรี่ รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ เคียงที่
ได้ รับควันบุหรี่ ไปด้ วย (Secondhand smokers) จากผลสํารวจทัว่ ประเทศของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หญิ งไทยร้ อยละ 98 จะไม่สูบบุหรี่ แต่ก็ได้ รับควันบุหรี่ ในบ้ าน
ระดับที่สงู มาก พบว่ามีประชากรหญิงและชายอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ที่ไม่สบู บุหรี่ 11.6 ล้ านคน
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ได้ รับควันบุหรี่ ในบ้ าน ในจํานวนนี ้ 8.4 ล้ านคนเป็ นเพศหญิ ง โดยหญิ งภาคใต้ ได้ รับควัน
บุหรี่ ในบ้ านด้ วยอัตราที่ สูงสุดคือ 43.5% ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 29.0% ภาคเหนื อ
25.9% ภาคกลาง 27.6% และตํ่าสุดใน กทม. 13.2% (พัชรี บุญธรรม 2559)
ควันบุหรี่ มีสารก่อมะเร็ ง 70 ชนิด สารพิษ 250 ชนิด จึงเป็ นมลพิษทางอากาศที่
สําคัญที่สดุ ในบ้ าน และสารพิษจะลอยวนเวียนอยู่นานนับชัว่ โมงภายหลังที่มีการสูบบุหรี่
และสามารถจะวัดสารพิษได้ แม้ จะไม่มีกลิ่นบุหรี่ แล้ วก็ตาม การได้ รับควันบุหรี่ ที่ผ้ อู ื่นสูบ
หรื อควันบุหรี่ มือสองทําให้ เกิดโรคร้ ายแรงได้ การวิเคราะห์ฐานข้ อมูลขององค์การอนามัย
โลกพบว่า ทัว่ โลกมีผ้ เู สียชีวิตจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสองปี ละหกแสนคน ในจํานวนนี ้
เกือบครึ่ งหนึ่งหรื อ 47% เป็ นผู้หญิง 25% เป็ นผู้ชาย และ 28% เป็ นเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปี
โดยเมื่อจําแนกแล้ วพบว่าเป็ นการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 379,000 คน โรคหอบหืด 36,900
คน มะเร็ งปอด 21,400 คน และการติดเชื อ้ ในปอด 165,000 คน การไม่สูบบุหรี่ ในบ้ าน
นอกจากจะลดโอกาสที่คนในบ้ านจะเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากควันบุหรี่ มือสองแล้ ว ยังทํา
ให้ ผ้ สู บู บุหรี่ สบู น้ อยลง เลิกสูบได้ ง่ายขึ ้น ลดโอกาสที่ลกู จะติดบุหรี่ และลดโอกาสไฟไหม้
บ้ านด้ วย (เนาวรัตน์ เจริ ญค้ า และคณะ 2556; ประกิต วาทีสาธกกิจ 2559)
จากการศึกษาถึงการสูญเสียสุขภาวะจากการสูบบุหรี่ ผลการศึกษาได้ แสดงให้
เห็ น ถึ ง ภาระโรคหรื อ ปี สุข ภาวะที่ สูญ เสี ย ไปจากการสูบ บุ ห รี่ ใ นประชากรชายเท่ า กั บ
603,747 ปี ประกอบด้ วยการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร 511,295 ปี และการ
ู เสียปี สุข
สูญเสียจากการเจ็บป่ วยพิการ 92,452 ปี สุขภาวะเทียบกับประชากรหญิงที่สญ
ภาวะจากการสูบบุหรี่ ไป 90,666 ปี ประกอบด้ วยการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร
77,949 ปี และคนไทยสูญเสียชีวิตจากมะเร็ งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ชายสูญเสียชีวิต
ก่อนวันอันควร ถึง 106,720 ปี และหญิง 35,431 ปี และ การสูญเสียจากการเจ็บป่ วยพิการ
ชาย 698 ปี สุขภาวะ และหญิง 324 ปี สุขภาวะ โดยโรคมะเร็ งปอดเป็ นโรคที่เกิดจากบุหรี่ ที่
ทําให้ เกิดภาระโรค (ชาย = 107,417 ปี ; หญิง = 35,754 ปี ) ถึงวัยที่ไม่ได้ สบู บุหรี่ ก็ได้ รับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ของผู้ใกล้ ชิด ซึ่งการสูญเสียปี สุขภาวะของเด็กวัย 0-4 ปี อันดับ
แรกจากกลุ่มโรคที่เกิ ดจากภาวะปริ กําเนิดถึงร้ อยละ 24 รายโรคที่นํามาศึกษาในกลุ่มนี ้
ประกอบด้ วยภาวะนํ ้าหนักแรกเกิดตํ่า และการขาดอ๊ อกซิเจน ซึ่งปั จจัยเสี่ยงที่ทําให้ ทารก
แรกเกิ ดมี นํ า้ หนักน้ อย ส่วนหนึ่งมาจากการที่ มารดาสูบบุหรี่ ใช้ สารเสพติด (กระทรวง
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สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากร
ไทย 2552)
การรั บควันบุหรี่ ในอากาศ หากรั บเข้ าไปในปริ มาณมากก็ จะเป็ นการทํ าลาย
สุขภาพ และเห็นใครสูบอาจจะมี คนหันมาถามเหมื อนในโฆษณาว่า “คุณมาทําร้ ายฉัน
ทําไม”ทั้งนี ้ ควันบุหรี่ มือสองเกิดขึ ้นจาก 2 แหล่ง คือ ควันบุหรี่ ที่ผ้ สู บู พ่นออกมา และควัน
บุหรี่ ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ แต่ไม่ว่าจะเป็ นควันบุหรี่ จากต้ นกําเนิดใดก็ล้วนอันตราย
ทั้งสิ ้น เพราะในแต่ละปี พบว่ามีคนไม่สบู บุหรี่ หลายแสนคนต้ องเสียชีวิตด้ วยโรคที่เกิดจาก
การได้ รับควันบุหรี่ มือสอง สําหรับผลกระทบต่อสุขภาพของควันบุหรี่ มือสอง สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก และเด็กเล็ก ดังนี ้
1) หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกโดยที่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้ อนในระหว่างตั้งครรภ์
และคลอดบุตร การสูบบุหรี่ หรื อการได้ รับควันบุหรี่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เกิดภาวะนํ ้าหนัก
แรกเกิดตํ่า มารดาสูบบุหรี่ หรื อได้ รับควันบุหรี่ ระหว่างตังครรภ์
้
จะมีผลกระทบทําให้ เด็ก
นํ ้าหนักตัวน้ อย นอกจากนั้นภาวะการเจ็บป่ วยในระบบทางเดินหายใจในเด็กที่จะตามมา
ก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม
สูงกว่าเด็กทัว่ ไป มีอตั ราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ ้น เกิดการติดเชื ้อของหูส่วนกลางในระยะยาว
ผลจากการวิจยั ในการเก็บข้ อมูลที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า เด็กซึ่งอยู่
ในครอบครัวที่สมาชิกในบ้ านสูบบุหรี่ จะทําให้ เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มปอด
เช่น ปอดอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบมากถึง 4.3 เท่าของเด็กปกติ และโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเป็ น 3.8 เท่าของเด็กปกติ ส่วนโรคหืดนั้นอยู่ที่ 2.9 เท่าของ
เด็กปกติ ส่วนเด็กที่ได้ รับควันบุหรี่ นอกบ้ านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอด 3.4 เท่าของ
เด็กปกติ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.9 เท่า ของเด็กปกติ และในขณะที่มารดา
ตั้งครรภ์แล้ วได้ รับควันบุหรี่ จากผู้อื่นโดยที่ตนไม่ได้ สบู ส่งผลให้ เด็กในครรภ์จะมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหืด 2.9 เท่าของเด็กปกติซึ่งการศึกษาของแผนยุทธศาสตร์ ฯ พบว่าในกลุ่ม
เด็ก 5 – 14 ปี กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื อ้ รังจัดเป็ นอันดับ 4 ของกลุ่มโรคที่ทําให้
สูญเสียสุขภาวะ เด็กเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ของผู้ใหญ่ (แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย 2552)
2) กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มนี ้จะทําให้ เกิดความเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจ
เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ ้น เกิดการติดเชือ้ ของหู
31

ส่วนกลาง และในระยะยาว เด็กที่ได้ รับควันบุหรี่ มือสองจะมีพฒ
ั นาการของปอดน้ อยกว่า
เด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ควัน บุ ห รี่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดด้ ว ยโรคติ ด เชื อ้ ทางเดิ น หายใจ เช่ น
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมีอตั ราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ ้น จากรายงานทางการแพทย์
พบว่า ผู้หญิ งที่ไม่สูบบุหรี่ แต่หากแต่งงานกับผู้ชายที่สูบบุหรี่ จะมีโอกาสเป็ นโรคมะเร็ ง
ปอดมากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับคนไม่สบู บุหรี่ ถึง 2 เท่า มีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคหัวใจ 3
เท่า และเสียชีวิตเร็ วกว่าปกติถึง 4 ปี ซึง่ ความเข้ มข้ นของสารเคมีนี ้จะมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้น หาก
มีสมาชิกคนอื่นในบ้ านสูบบุหรี่ ด้วย ผู้หญิงที่ไม่สบู บุหรี่ หากได้ รับควันบุหรี่ ในอัตราวันละ 3
ชัว่ โมงขึ ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งที่ลําคอมากกว่าผู้ไม่ได้ รับควันบุหรี่ ถึง 3
เท่า และมีโอกาสเป็ นโรคมะเร็ งอื่นๆ มากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ รับควันบุหรี่ 2 เท่า
4. การสูบบุหรี่ ของเยาวชน
โครงการวิจัยเชิงสํารวจในกลุ่มเยาวชน (GYTS)เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับยาสูบทัว่ โลก (Global Tobacco Surveillance System: GTSS) การสํารวจ
การบริ โภคยาสูบในกลุม่ เยาวชนอายุ 13-15 ปี (Global Youth Tobacco Survey: GYTS)
การสํารวจการบริ โภคยาสูบในกลุม่ เยาวชนของประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ ประเทศไทยจะมี
กฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฏหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2535 แต่ก ารบริ โภคยาสูบ ในกลุ่มเยาวชนไทยนับเป็ นปั ญหาสํ า คัญทางด้ า น
สาธารณสุข เพราะนักเรี ยนระดับมัธยมมากกว่า 1 ใน 10 คนรายงานว่าสูบบุหรี่ เป็ นประจํา
(current smokers) ซึง่ ปั จจัยสําคัญที่สมั พันธ์กบั การสูบบุหรี่ ของเยาวชนไทยคือการอยู่ใน
กลุม่ เพื่อนที่สบู บุหรี่ ความเชื่อว่าการสูบบุหรี่ ไม่มีอนั ตราย และการได้ รับควันบุหรี่ จากผู้สบู
บุหรี่ (L. McKnight- Eily et al, 2010: 863-878)
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า วัยรุ่นชายสูบบุหรี่ มากกว่า
วัยรุ่ นหญิงในทุกประเทศ ยกเว้ นประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม (ฮานอย) ขณะเดียวกัน
อัตราการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ นหญิงอายุ 13-15 ปี สูงพอๆ กันหรื อสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ ของ
เพศหญิงที่เป็ นผู้ใหญ่ ใประเทศมาเลยเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ดังนั้น การ
ลดอัตราการสูบบุหรี่ ในกลุ่มเพศหญิง โดยเฉพาะวัยรุ่ นหญิง ควรจะเป็ นความสําคัญลําดับ
ต้ นๆ ของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน (N. Sirichotiratana et al., 2008 and 2008 a)
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เมื่อเปรี ยบเทียบการสํารวจการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี (GYTS) ครัง้
ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552 กับครั้งแรกปี พ.ศ.2548 พบว่าอัตราการบริ โภคยาสูบทั้งชนิดมีควัน
และชนิดที่ไม่มีควันคือ 16.4% กับ 17.2% คือลดลง 0.8%; เพศชาย 25.4% กับ 26.6%
ลดลง 1.2%; เพศหญิง 7.8% กับ 8.6% ลดลง 0.8% (N. Sirichotiratana et al, 2008)
นอกจากนี ้ 8% ของผู้ไม่ สูบบุหรี่ ในปั จจุบันคิดว่าตนเองจะเริ่ มสูบบุหรี่ ในปี หน้ า (พ.ศ.
2552) กับ 6.7% (พ.ศ. 2548) บ่งชี ้ว่าเพิ่มขึ ้น 1.3% ของผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั แต่มี
แนวโน้ มที่จะสูบบุหรี่ ในระยะ 12 เดือนข้ างหน้ า
การสํารวจการบริ โภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทยดําเนินการครั้งแรก
ระหว่างปี ค.ศ. 2004 – 2005 พบว่า 23.8% ของนักเรี ยนอายุระหว่าง 13-15 ปี เคยสูบบุหรี่
18.4% ของผู้ ที่ เ คยสู บ บุ ห รี่ เริ่ ม สู บ เมื่ อ อายุ ไ ม่ ถึ ง 10 ปี 10.1% ของนั ก เรี ย นที่ ต อบ
แบบสอบถามเป็ นผู้สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั ในจํานวนผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ 6.7% บ่งชี ้ว่ามีความ
เป็ นไปได้ ที่จะเริ่ มสูบบุหรี่ ภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า 47.9% รายงานว่าได้ รับควันบุหรี่ จาก
ผู้อื่ นภายในบ้ าน ในขณะที่ 68.5% รายงานว่าได้ รั บควันบุหรี่ จากผู้อื่ นในที่ สาธารณะ
(Sirichotiratana et al., 2008 a)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในแถบอาเซี ย น ประเทศไทยน่ า จะมี
สถานการณ์การควบคุมการบริ โภคยาสูบที่ดีกว่า แต่เมื่อเปรี ยบเทียบสถิติข้อมูลการสํารวจ
การบริ โภคยาสูบในกลุม่ เยาวชน (GYTS) พบว่า สถิติการสูบบุหรี่ (current smokers) ของ
ไทยและเมี ยนมา คื อ 10.1% และ 10.2% ในขณะที่ ฟิ ลิ ปปิ นส์ มี สถิ ติอยู่ที่ 11.5% และ
อินโดนีเซีย 11.8% ในขณะที่การได้ รับควันบุหรี่ จากผู้อ่ืนในที่สาธารณะ ประเทศไทย
รายงาน 68.5% และฟิ ลิปปิ นส์รายงาน 58.6% ประเทศไทยมีกฏหมายห้ ามโฆษณาอย่าง
สิ ้นเชิงในทุกสื่อ ดังนั้น อุตสาหกรรมยาสูบจึงใช้ วิธีการโฆษณาทางอ้ อมด้ วยการแจกสิ่งของ
ที่มีตราสัญลักษณ์ของตราสินค้ าบุหรี่ เช่น เสื ้อยืด หมวก เป้ ฯลฯ ซึง่ ประเทศไทยมีสถิติอยู่ที่
39.3% มากกว่ าประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่งมี สถิ ติอยู่ที่ 14.0% พม่ า 14.3% และอิ นโดนี เซี ย
10.3% ซึ่งประเทศเหล่านี ไ้ ม่มีกฏหมายห้ ามโฆษณาในสื่อต่างๆ เหมื อนในประเทศไทย
ประเทศไทยจึงมีสถิตกิ ารโฆษณาทางอ้ อม (indirect advertisement) สูงกว่าหลายประเทศ
ในแถบอาเซียน (Sirichotiratana et al., 2008)
แม้ ประเทศไทยจะมี กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่ สาธารณะ แต่จากรายงานการ
สํารวจการบริ โภคยาสูบในกลุม่ เยาวชน (Global Youth Tobacco Survey: GYTS) พบว่ามี
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ผู้ได้ รับควันบุหรี่ ในที่สาธารณะเกือบร้ อยละ70 ซึ่งหมายถึงการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 ยังไม่มีประสิทธิผล และถึงแม้ ประเทศไทยจะ
มีกฏหมายที่ดีในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ แต่รายงานการสํารวจการบริ โภคยาสูบใน
กลุม่ เยาวชน (GYTS) บ่งชี ้ว่าการบริ โภคยาสูบในกลุม่ เยาวชนยังเป็ นปั ญหาสําคัญทางด้ าน
สาธารณสุข (McKnight-Eily et al, 2005)
จากผลการสํารวจใน พ.ศ.2557 พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่ มสูบบุหรี่ ครั้งแรกของผู้ที่สบู
บุหรี่ เป็ นประจําลดลงเป็ น 15.6 ปี (จุรีย์ อุสาหะ และคณะ 2558) และในกลุม่ อายุ 15-18 ปี
มีอตั ราการสูบบุหรี่ สงู ขึ ้นอย่างชัดเจนระหว่าง พ.ศ.2544-2554 และจากการเปรี ยบเทียบ
ผลสํารวจใน พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2556 พบว่า มี อัตราการสูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชนอายุ
ระหว่าง 15–18 ปี มีแนวโน้ มลดลงจากร้ อยละ 9.21 เป็ นร้ อยละ 8.43 การเข้ าถึงผลิตภัณฑ์
ยาสูบของเยาวชน (Global Adult Tobacco Survey: GATS 2011) พบว่าเยาวชนอายุ
น้ อยกว่า 18 ปี ยังคงเข้ าถึงและซื ้อบุหรี่ ซิกาแรตแบบแบ่งขายเพิ่มขึ ้น จากร้ อยละ 84.3เป็ น
ร้ อยละ 88.3เยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี ซื ้อบุหรี่ จากร้ านขายของชํามากที่สดุ ถึงร้ อยละ 97.7
เยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี สังเกตเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเพิ่มขึ ้น จากร้ อยละ 11.6 เป็ น
ร้ อยละ 24.5 และสังเกตเห็นกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 28.4 เป็ นร้ อยละ 34.2 เยาวชนคิดจะเลิกยาสูบลดลง จากร้ อยละ 60.6 เหลือร้ อยละ
42.6 และเลิกยาสูบได้ สําเร็ จลดลงจากร้ อยละ 6.2 เหลือร้อยละ 2.2 จํานวน 1.2 แสนคน
เหลือ 6 หมื่นคน (สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ, 2554; 2556)
เนื่องจากเยาวชนมีโอกาสติดบุหรี่ งา่ ย ด้ วยสาเหตุตา่ งๆ เพราะเกิดจากความอยาก
ลอง และค่านิยมที่ไม่ถกู ต้ อง ยึดติดกลุ่มเพื่อนเยาวชนที่เริ่ มสูบบุหรี่ เพราะความอยากลอง
ซึ่งเป็ นธรรมชาติของเยาวชนที่อยากลองท้ าทาย น่าตื่นเต้ นและสนุกสนานในการทําตาม
อย่างเพื่อนเยาวชนที่เริ่ มสูบบุหรี่ เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติที่ว่าถ้ าไม่สบู บุหรี่ จะเข้ า
กับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ ากลุม่ บางคนสูบบุหรี่ โดยเข้ าใจว่าจะทําให้ เข้ าสังคมกับ
เพื่อนๆ ได้ ง่ายขึ ้นอย่างน้ อยก็ไม่เขิน และหลายคนไม่กล้ าเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะ
ล้ อเลียน มี งานวิจัยพบว่ากลุ่มเพื่อนมี อิทธิ พลอย่างมากในการสูบบุหรี่ ปั จจัยต่อมาคือ
สภาพแวดล้ อมโดยเฉพาะคนในครอบครัวสูบบุหรี่ จะเป็ นสิ่งที่ทําให้ เยาวชนผู้นั้นมีโอกาส
สูบบุหรี่ ได้ มาก งานวิจยั พบว่าถ้ าบิดามารดาสูบบุหรี่ จะทําให้ ลกู มีแนวโน้ มในการสูบบุหรี่
สูงถึง 3 เท่าความสัมพันธ์ และสัมพันธภาพภายในครอบครัวก็ส่งผลให้ เยาวชนสูบบุหรี่ ได้
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ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น มี ปัญหาสุขภาพจิ ต โรคซึมเศร้ า เครี ยดง่าย (โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนหญิ ง) บางคนก็สูบบุหรี่ เพื่อระบายความเครี ยดจากปั ญหาที่บ้านหรื อที่โรงเรี ยน
หรื อเรื่ องแฟน มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่าขาดทักษะด้ านการเรี ยน ทัศนคติต่อการสูบ
บุหรี่ มีหลายครอบครัวที่ไม่พบว่ามีใครในบ้ านสูบบุหรี่ เลยแต่มีเฉพาะลูกคนที่เป็ นเยาวชน
สูบเพราะเยาวชนหลายรายเลือกการสูบบุหรี่ เป็ นการแสดงออกเพื่ อต่อต้ านพ่อแม่ เมื่ อ
ต้ องการแสดงให้ พอ่ แม่เห็นว่าตนเองโตแล้ วและไม่ต้องการให้ พอ่ แม่มาบีบบังคับเขา
ปั จจัยสุดท้ ายคือ บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ได้ มีการศึกษาเก็บข้ อมูลต่างๆ ของลูกค้ าของ
เขาอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาทางขยายฐานลูกค้ า (หรื อผู้สูบบุหรี่ ) ให้ มากขึ ้น โดยพบว่า
กลุ่มเยาวชน เป็ นกลุ่มที่จะเป็ นผู้สบู บุหรี่ ได้ ง่าย และ เมื่อติดแล้ วก็มกั จะชักชวนให้ เพื่อนๆ
ติ ดบุหรี่ ด้ วย บริ ษั ทบุหรี่ จึ งใช้ สื่ อ โฆษณาซึ่ งเยาวชนสามารถรั บรู้ สื่ อ โฆษณาบุหรี่ ของ
ต่างประเทศได้ ทั้งทางหนังสือหรื อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทางวิทยุและโทรทัศน์นอกจากนี ้กล
ยุทธ์ ในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมยาสูบที่หลีกเลี่ยงกฎหมายก็มีมาก คือ การจด
ทะเบี ยนการค้ าโดยใช้ สัญลักษณ์ ตราบุหรี่ เป็ นสินค้ า เช่นผลิตภัณฑ์ เสื ้อผ้ า เครื่ องหนัง
เครื่ องเรื อน ของใช้ ต่างๆ และบริ ษัทท่องเที่ ยวการสนับสนุนต่างๆ ที่ เน้ นกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ อาทิ เช่นการจัดแสดงดนตรี การจัดแข่งรถในเยาวชน การแสดงแบบเสื ้อในกลุ่มสตรี
และการแจกสมุดหรื อหนังสือที่มีตราบุหรี่ ให้ แก่เด็กเล็ก การโฆษณาแฝงทางภาพยนตร์ โดย
ให้ ดาราที่เป็ นที่ชื่นชอบสูบบุหรี่ และให้ เห็นสัญลักษณ์ ของบุหรี่ นั้นด้ วย การโฆษณาทุก
รู ปแบบจะเน้ นที่ความโก้ เก๋ ทันสมัย และเร้ าใจ เซ็กซี่ ดึงดูดใจซึ่งส่งผลอย่างมากในการ
ส่งเสริ มให้ สบู บุหรี่
จากการวิจยั ของสถาบันสุขภาพจิตในต่างประเทศซึง่ ได้ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ระดับไอคิว (IQ.) ของกลุ่มเยาวชนชายที่สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ พบว่า กลุม่ ที่สบู บุหรี่ มีไอ
คิ ว ตํ่ า กว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ป ระมาณ 7 คะแนน โดยเฉลี่ ย การวิ จั ย นี แ้ สดงให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างการสูบบุหรี่ และระดับไอคิวตํ่า นอกจากนี ้ยังมีการวิจยั แสดงให้ เห็น
ว่าการสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่ทําให้ ความจําและความคิดของเยาวชนบกพร่ อง โดยได้ ทําการ
ทดลองในกลุ่มเยาวชนที่สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ พบว่า ในกลุ่มเยาวชนที่สบู บุหรี่ จะมีความ
บกพร่ องในด้ านทักษะความแม่นยําในการจดจําสิ่งต่างๆ มากกว่ากลุ่มที่ไม่สบู บุหรี่ ดังนั้น
จึงควรทําอย่างไรไม่ให้ เยาวชนเริ่ มสูบบุหรี่ และส่งเสริ มให้ มีการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน
กรณีที่มีการสูบเกิดขึ ้น
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5. การสูบบุหรี่ ของผู้หญิง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิติการสูบบุหรี่ ของผู้หญิงของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศตะวันตก ซึ่งสูบบุหรี่ ประมาณร้ อยละ 20-30 จะเห็นว่าอัตราการสูบบุหรี่ ของผู้
หญิ งไทยตํ่ามาก จากการสํารวจสถิติการสูบบุหรี่ ของประชากรทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ.
2534 พบว่ า มี หญิ งไทยสูบ บุหรี่ จํ านวน 837,900 คน ขณะที่ ผ้ ูช ายไทยสูบบุห รี่ ทั้งสิ น้
10,563,900 คน หรื อคิดเป็ นผู้หญิ งสูบบุหรี่ ร้อยละ 3.8 และปี พ.ศ. 2550 การสํารวจใน
กลุ่มวัยรุ่ นหญิงอายุระหว่าง 13 –25 ปี จํานวน 3,093 คน พบว่า วัยรุ่ นหญิงเริ่ มสูบบุหรี่
อายุตํ่ากว่า 12 ปี เท่ากับร้ อยละ 10.2 และเริ่ มสูบอายุระหว่าง 12-13 ปี เท่ากับร้ อยละ
21.2 โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เริ่ มสูบอายุตํ่ากว่า 12 ปี มากถึง ร้ อย
ละ 16.9 และร้ อยละ 42.1 สูบเกือบทุกวัน (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2551)
เช่นเดียวกับประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ ในเยาวชนหญิง
จะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากกลยุทธ์ ทางการตลาดของบริ ษัทบุหรี่ ที่พยายามขยายตลาดไปยังเพศ
หญิ งที่ ยังมี อัตราการสูบบุหรี่ ตํ่ า โดยผลิตบุหรี่ สํ าหรั บผู้หญิ งโดยเฉพาะ เมื่ อพิ จารณา
ร่ วมกับแนวโน้ มของการสูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชนที่เพิ่มขึ ้น การขยายตลาดเจาะกลุ่มผู้หญิง
โดยตรง เนื่องจากเป็ นตลาดที่ยงั ขยายได้ อีกมาก และเคยทําสําเร็ จมาแล้ วในประเทศส่วน
ใหญ่ โดยขณะนี ้วัยรุ่นหญิงในยุโรปและอเมริ กา มีอตั ราการสูบบุหรี่ ที่สงู กว่าวัยรุ่นชาย และ
อัตราการสูบบุหรี่ ของชายต่อหญิง เท่ากับ 1 : 1 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ.2550 พบว่า ในแต่ละปี มีผ้ หู ญิงเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ถึง 5,793 คน ซึง่ การสูบบุหรี่
ยังพบว่า ทําให้ อายุขยั ของจํานวนปี ของผู้หญิงสั้นลง 12.6 ปี
ปั จจัยหลักที่เอื อ้ ให้ ผ้ ูหญิ งไทยหันมาทําร้ ายตัวเอง ลองสูบบุหรี่ มาจากการที่มี
เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลให้ มีโอกาสสูบบุหรี่ ถึง 18 เท่า ของคนที่มีเพื่อนไม่สบู บุหรี่ หาก
มี ทัศนคติเชิ งบวกต่อการสูบบุหรี่ ที่เห็นว่าดูดี โก้ เก๋ ก็ จะมี โอกาสสูบบุหรี่ 7 เท่า และถ้ า
ผู้หญิงมีแม่สบู บุหรี่ ก็จะทําให้ ลกู มีโอกาสสูบบุหรี่ ถึง 4 เท่าโดยเยาวชนหญิงที่มีมารดาหรื อ
พี่สาวสูบบุหรี่ จะมี โอกาสที่จะสูบบุหรี่ สูงกว่าการที่มีพ่อสูบบุหรี่ เพราะเยาวชนมักได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลอย่ า งสู ง จากบิ ด ามารดาและเพื่ อ น และในเยาวชนที่ สู บ บุ ห รี่ จะพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ มากขึ ้น อาทิ การดื่มเหล้ า การใช้ ยาเสพติดชนิดอื่นๆ
และการเที่ยวกลางคืนอีกด้ วย
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การที่ผ้ หู ญิงสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเกิดโรคร้ ายต่างๆ มากขึ ้น โดยมีโอกาสเสียชีวิตวัย
กลางคนถึงร้ อยละ 50 และอายุเฉลี่ยจะสั้นลงประมาณ 10 ปี โอกาสเกิดมะเร็ งปอดโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจวาย เส้ นเลือดในสมองตีบจะเพิ่มมากกว่าคนปกติอย่างมาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) มีข้อมูลว่า ผู้หญิงที่สบู บุหรี่ จะมี
แต่โรคมารุ มเร้ า โดยมีความเสี่ยงที่จะเป็ นมะเร็ งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ 10 เท่า และมี
โอกาสเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึน้ อย่างมาก โดยพบว่า ผู้หญิ งสูบบุหรี่ จะเกิ ด
อาการหัวใจล้ มเหลวมากกว่าหญิงที่ไม่สบู 2-6 เท่า พร้ อมทั้งมีอตั ราเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจ
วายกะทัน หัน เพิ่ ม ขึ น้ 20 เท่ า และความเสี่ ย งนี จ้ ะทวี ขึน้ ตามจํ า นวนบุห รี่ ที่ สูบ ต่ อ วัน
นอกจากนี ้ ยังมี อัตราเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งเต้ านมเพิ่มขึน้ ผล
การศึกษาของสมาคมโรคมะเร็ งสหรัฐฯ พบว่า ผู้หญิงที่สบู บุหรี่ มีโอกาสเป็ นมะเร็ งเต้ านม
มากกว่าผู้หญิงที่ไม่สบู บุหรี่ หรื อผู้หญิงที่เลิกสูบบุหรี่ แล้ วถึงร้อยละ 25 โดยพบว่า การสูบ
บุหรี่ ทําให้ ระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีหน้ าที่ในการป้องกันการเกิดมะเร็ งเต้ านมลดลง
ทําให้ โอกาสเกิดมะเร็ งเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้จากการวิจยั พบว่า การสูบบุหรี่ จะก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเซลล์ปากมดลูก ทําให้ มีการติดเชื อ้ ไวรั สแปปปิ โลมา ใน
บริ เวณปากมดลูกเพิ่มขึ ้น ทั้งนี ้เพราะบุหรี่ ทําให้ ภมู ิต้านทานของร่ างกายลดลง มีผลให้ เกิด
การติดเชื ้อไวรัสแปปปิ โลมาได้ ง่าย ซึง่ ปากมดลูกที่ติดเชื ้อไวรัสตัวนี ้ จะมีอตั ราการกลายไป
เป็ นมะเร็ งปากมดลูกสูงขึ ้นกว่าหญิงทัว่ ไปถึง 4 เท่า
นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ ยังมี ผลให้ เกิ ดความผิ ดปกติ ด้ านการเจริ ญพันธุ์ ของ
ผู้หญิงอย่างมากอีกด้ วย ผู้หญิงที่สบู บุหรี่ เป็ นประจําจะมีรอบเดือนมาไม่เป็ นปกติมากกว่า
ผู้ ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ มี โ อกาสตั้ง ครรภ์ ไ ด้ ยากกว่ า ผู้ หญิ ง ทั่ ว ไปถึ ง 3 เท่ า และถึ ง วั ย หมด
ประจําเดือนเร็ วกว่าปกติประมาณ 2 ปี ซึง่ มีผลโดยตรงต่อภาวะกระดูกผุหรื อเปราะมากขึ ้น
เมื่อมีอายุสงู ขึ ้น ทําให้ กระดูกเชิงกรานหักง่ายเมื่อหกล้ ม
จากการวิจยั พบว่า การสูบบุหรี่ สมั พันธ์ กบั ความงาม ใบหน้ าของผู้สบู บุหรี่ นานๆ
จะมี ริ ว้ รอยลึก ที่ สังเกตเห็ นได้ ง่ าย และมักจะมี ผิ วสี หมองคลํ า้ มากกว่ าผู้ที่ ไม่ สูบ บุห รี่
ร่ องรอยเหี่ยวย่นที่มุมปากอาจมีเส้ นลึกที่โหนกแก้ มอีกด้ วย ทั้งนีเ้ พราะผู้ที่สบู บุหรี่ มักจะ
ต้ องหรี่ ตาเวลาพ่นควันออกมา เพื่อกันไม่ให้ ควันบุหรี่ เข้ าตา สําหรับริ มผีปากของผู้สบู บุหรี่
โดยเฉพาะผู้ที่สบู บุหรี่ จดั จะมีสีคลํ ้ากว่าปกติ จนถึงสีเขียวคลํ ้า ทั้งนี ้เพราะนิโคตินในบุหรี่ จะ
ทําให้ หลอดเลือดฝอยทัว่ ร่ างกายหดตัว ทําให้ เกิดรอยเหี่ยวย่นตามผิวหนังเร็ วขึ ้น และมีผล
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ให้ เลือดไปเลี ้ยงผิวหนังรวมทั้งริ มผีปากน้ อยลง ขณะเดียวกันเลือดของผู้ที่สูบบุหรี่ ก็นํา
ออกซิเจนได้ น้อยกว่า ทําให้ เลือดมีสีคลํ ้ากว่าเลือดของคนที่ไม่สบู บุหรี่ ผลก็คือริ มผีปากของ
คนที่สบู บุหรี่ จะคลํ ้ากว่าและผิวหนังกร้ านกว่าคนทัว่ ไป
โดยเฉลี่ยแล้ ว ผู้ที่สบู บุหรี่ จนติด อวัยวะทุกระบบจะเสื่อมหรื อแก่เร็ วขึ ้นประมาณ
10 ปี ผู้ที่ตดิ บุหรี่ จงึ มีใบหน้ าที่แก่กว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่
6. บริษัทบุหรี่ กบั คดีฟ้องร้ อง
คดีบริ ษัท PM (The Verdict Is In: Findings from US v. PM) คดีนี ้มีความ
เป็ นมาคือ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริ กา (Department of Justice หรื อ DOJ) ได้ ยื่นฟ้อง
บริ ษัทบุหรี่ และพวกรวมทั้งสิ ้นจํานวน 11 บริ ษัทและหน่วยงานเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1999
ว่าได้ ละเมิดกฎหมาย The Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act
(RICO) โดยการวางแผนร่ วมกันในการโกงสาธารณชนอเมริ กนั และชาวโลกมากว่า 50 ปี
ด้ ว ยการโกหกเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อัน ตรายของบุ ห รี่ แ ละความเสี่ ย งต่ อ สุข ภาพและการทํ า
การตลาดมุ่งเป้าลูกค้ าที่เป็ นเด็ก ท่านผู้พิพากษา Gladys Kessler ได้ พิพากษาคดี
ประวัติศาสตร์ นี ้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2006 ในตอนหนึ่งกล่าวว่า “...อุตสาหกรรมยาสูบมี
กําไรจากการค้ าสินค้ าที่มีอํานาจการเสพติดสูง ทําให้ เกิดความเสียหายแก่สขุ ภาพและชีวิต
ผู้คนจํานวนมาก จากความทุกข์ทรมานด้ วยการเจ็บป่ วยและความเสียหายทางเศรษฐกิจ
บริ ษัทรู้ ความจริ งมานานกว่า 50 ปี ใน 7 ประเด็นต่อไปนี ้คือ (Tobacco Control Legal
Consortium 2006)
1) การปกปิ ดข้ อมูล
คําพิพากษาในช่วงเวลากว่า 50 ปี สรุ ปได้ ว่า กลุ่มจําเลยบริ ษัทบุหรี่ ได้ พยายาม
ปกป้ องตนเองจากการถูก ฟ้ องโดย 1) ปกปิ ดและซ่ อ นผลการวิ จั ย เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
2) ทําลายหลักฐาน และ 3) ปกปิ ดเอกสารที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยอ้ างว่าได้ รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมาย ท่านผู้พิพากษาอธิ บายว่า การทําลายหลักฐานจํานวนมากเป็ นสิ่งคาดเดา
ไม่ได้ เลยว่า เอกสารที่หายไปมีจํานวนเท่าไร
มี หลักฐานที่ ชัดเจนว่ากลุ่มจํ าเลยบริ ษั ทบุหรี่ ได้ ปิดบังผลการวิจัยและทํ าลาย
เอกสารเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยาสูบ จากการที่ทําลาย ปิ ดบัง ซุกซ่อนเอกสารสําเร็ จ ทํา
ให้ ยากที่จะรู้วา่ ก่อนจะถูกทําลายมีเอกสารชนิดใดอยูบ่ ้ าง
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บริ ษัท PM ได้ ปกปิ ด อําพราง ผลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ จํานวนมาก ถึงกับ
ส่งผลงานวิจัยเหล่านั้นไปเก็ บไว้ ที่ หน่ วยงานเครื อข่ายในต่างประเทศ เพื่ อป้ องกันการ
เปิ ดเผยเอกสารในการฟ้องร้ อง และกระบวนการตามกฎหมาย PM ได้ ว่าจ้ างหน่วยงาน
INBIFO ซึ่งเป็ นเครื อข่ายในต่างประเทศในการทําวิจัยเรื่ องการสูบบุหรี่ และสุขภาพ
(Smoking and Health Research) และในปี ค.ศ.1993 บริ ษัท PM สร้ างระบบงานวิจยั คือ
เอกสารเกี่ ยวกับผลการวิจัยส่งไปที่ Richmond ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบและทบทวน
จากนั้นส่งกลับไปเก็บรักษาไว้ ที่ INBIFO
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ อาวุโสของ บริ ษัท PM ได้ ทําการทดลองในหนู ซึง่ แสดงผลว่า
สารนิโคตินกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการได้ ด้วยตัวเองและอีกทั้งร่ างกายก็มีความทนทานต่อ
นิโคติน ผลงานวิจยั นี ้ได้ เสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงใน New York City เขาโดนระงับไม่ให้
เผยแพร่
บทสรุ ปเป็ นที่ทราบกันโดยทั่วไปในทางการแพทย์ และสาธารณสุขว่า บุหรี่ เป็ น
สาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิด การต่อสู้ระหว่างผู้สบู บุหรี่ ซึ่งได้ รับพิษภัยจาก
บุหรี่ กับบริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ทั่วโลกยอมรั บว่าบุหรี่ เป็ นโทษ และต้ องควบคุมภายใต้ กรอบ
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ การผลิตบุหรี่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องผสมสารเคมี นับร้ อยชนิด
ซึง่ สารเคมีแต่ละตัว ล้ วนมีพิษต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งสิ ้น
2) อันตรายของการสูบบุหรี่
สรุปคําพิพากษาของท่านผู้พิพากษา Kessler ซึง่ อธิบายว่าจําเลยรู้มานานกว่า 50
ปี แล้ วว่า การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรค แต่ปฏิเสธซํ ้าๆ ว่าการสูบบุหรี่ ไม่ได้ ส่งผลเสียอะไรต่อ
สุข ภาพจํ า เลยมี ค วามพยายามที่ จ ะโจมตี แ ละลดความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหลัก ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี่ และการเกิดโรคต่างๆ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 ถึงปี ค.ศ. 2000 จําเลยแต่ละรายปฏิเสธอย่างแข็งขันซํ ้าแล้ ว
ซํ ้าอีกมาโดยตลอดว่า การสูบบุหรี่ ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ
จําเลยได้ จดั ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อโจมตีและบิดเบือนหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างการสูบบุหรี่ และโรคต่างๆ และอ้ างว่ายังเป็ น
โจทย์ที่เปิ ดกว้ างอยู่
ฝ่ ายจํ าเลยได้ เพิกเฉยต่อเอกสารภายในบริ ษัทบุหรี่ เองจํ านวนมาก แม้ กระทั่ง
เอกสารผลงานวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษัทบุหรี่ เอง ดังเช่นรองประธานด้ านงานวิจยั
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และพัฒนาของบริ ษัท PM ชื่อ Helmut Wakeham ยอมรับว่า “ในเวลานี ้พอจะมีหลักฐาน
อยู่บ้างที่จะโต้ แย้ งรายงานสํานักงานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริ กา ฉบับ ค.ศ. 1964”
ดังนี ้
1. มีรายงานผลการวิจยั ชัดเจนตั้งแต่ปี ค.ศ.1928 ว่าการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคมะเร็ ง โดยมีรายงานการวิจยั ของ Lombard และ Carl ต่อมาในปี ค.ศ.
1950 Sir Richard Doll และ Bradford Hill เสนอผลงานวิจยั ว่า การสูบบุหรี่ คือปั จจัยเสี่ยง
สําคัญต่อการเพิ่มขึ ้นของโรคมะเร็ งปอดในประเทศอังกฤษ
2. รายงานการวิจัยเกี่ ยวกับโรคมะเร็ งปอดจนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.1953ในปี
หนึ่งๆ การสูบบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง หรื อ Environmental Tobacco Smoke
คร่าชีวิตชาวอเมริ กนั ประมาณ 440,000 ราย
3. ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1953 ถึง ค.ศ.1964 มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ ทําให้ เกิดผลร้ ายต่อสุขภาพออกสู่สาธารณะมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงก่อนปี ค.ศ.1964
มีข้อสรุปที่ชดั เจนที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนว่าการสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรคมะเร็ ง
ปอดและมีการเตือนประชาชนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
4. ในช่วงเวลาเดียวกัน บริ ษัทบุหรี่ จําเลยคดีนี ้มีความตระหนักในหลักฐานที่แสดง
ว่า การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน
5. เอกสารภายในของบริ ษัทบุหรี่ ระบุว่า เรื่ องการสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เป็ นที่รับรู้กนั ในวงในมาตั้งแต่ต้นๆ ทศวรรษที่ 1950s แล้ ว
6. ในปี ค.ศ.1962 นักวิจยั ของบริ ษัท RJR ชื่อ Dr. Rodgman ได้ รายงานว่า
“ผลการวิจยั 34 ชิ ้น ซึง่ ระบุวา่ การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งปอด”
แต่ในปี ค.ศ. 1995 นักวิจัยคนเดียวกันนี ไ้ ด้ เข้ าให้ ปากคําต่อศาลในข้ อความที่
ตรงกันข้ ามกับที่ตนเองเคยรายงานไว้ ซึง่ Dr. Rodgman ได้ รับค่าตอบแทนจํานวนมากจาก
บริ ษัท RJR ที่ตกลงว่าจะให้ การที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ.1950s บริ ษัทบุหรี่ ได้ เริ่ มทําการรณรงค์ร่วมกันในการปฏิเสธ
และบิดเบือนประเด็นที่ว่าการสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรค แม้ ว่าเอกสารภายในบริ ษัทบุหรี่ เองจะ
ยืนยันความจริ งในข้ อนี ้ก็ตาม
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รายงานสํานักงานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริ กาปี ค.ศ.1964 (The 1964
Surgeon General’s Report)
รายงานสํานักงานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริ กาปี ค.ศ.1964 เป็ นรายงานชิ ้น
สําคัญที่ระบุวา่ การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรคต่างๆ
หลังจากปี ค.ศ. 1964 มีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันผลเสียของการสูบบุหรี่ ต่อ
สุขภาพและจําเลยคือบริ ษัทบุหรี่ ก็ปฏิเสธความจริ งข้ อนี ้มาโดยตลอด
ในวงวิ ชาการและการวิ จัยทางวิ ทยาศาสตร์ หลังจากปี ค.ศ. 1964 ได้ ตี พิ มพ์
ผลงานที่เป็ นเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างการสูบบุหรี่ และ
ผลกระทบต่อสุขภาพในขณะที่ เอกสารภายในของบริ ษัทบุหรี่ และงานวิจัยในช่วง ค.ศ.
1960-1970 และหลังจากนั้นมีการยอมรับว่าการสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดผลเสียอย่างร้ ายแรงต่อ
สุขภาพและความกลัวต่อผลกระทบจากองค์ความรู้นี ้ที่จะนําไปสูก่ ารฟ้องร้ อง
ในช่วงเวลาที่มีรายงานของ Surgeon General’s Report 1964 กลุม่ บริ ษัทบุหรี่
ทราบว่ามีความเห็นตรงกันในวงนักวิทยาศาสตร์ ว่า การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรคมะเร็ งปอด
และโรคอื่นๆ แต่ก็ยงั กล่าวหาว่ายังมีข้อโต้ แย้ งในผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ องการสูบ
บุหรี่ ทําให้ เกิดโรคอยู่
ในช่วงต้ นทศวรรษที่ 1960s บริ ษัท RJR ได้ ตั้งห้ องปฏิบตั ิการชื่อ “Mouse House”
ที่เมือง Winston-Salem รัฐ North Carolina โดยใช้ หนูทดลองในการวิจยั เรื่ องผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการสูบบุหรี่
งานวิจยั จากห้ องปฏิบตั ิการ Mouse House นี ้ไม่เปิ ดเผยต่อวงการวิทยาศาสตร์
และวิจยั ภายนอก นักวิจยั ถูกห้ ามตีพิมพ์ผลงานเหล่านี ้ จากงานวิจยั ใน Mouse House ทํา
ให้ บริ ษัท RJR ตระหนักดีวา่ การสูบบุหรี่ สมั พันธ์กบั โรคถุงลมโป่ งพอง (Emphysema)
ในปี ค.ศ.1970 ประธานของบริ ษัท PM ตําหนิบริ ษัท RJR เรื่ องการวิจยั ใน
ห้ องปฏิบตั ิการ Mouse House ซึง่ ทําให้ RJR ต้ องปิ ดห้ องทดลอง Mouse House อย่าง
กระทันหัน สลายหน่วยวิจัย เลิกจ้ างนักวิจยั และทําลายงานวิจยั ที่เกี่ยวกับผลต่อสุขภาพ
ของการสูบบุหรี่ ทั้งหมด
ในปี ค.ศ. 1980 Dr. Gary Huber นักวิจยั มหาวิทยาลัย Harvard ได้ ทนุ วิจยั จาก
บริ ษัทบุหรี่ ทําการวิจัยในสัตว์ ทดลองเพื่ อหาคําตอบเรื่ องผลของการสูบบุหรี่ ต่อสุขภาพ
ในขณะที่การวิจัยดําเนินไปด้ วยดี มี ผลก้ าวหน้ าอย่างดี แต่บริ ษัทบุหรี่ ก็ระงับให้ ทุนเพื่อ
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ทําการศึกษาต่อ ซึ่งนักกฎหมายของบริ ษัทบุหรี่ บอกเขาในเวลาต่อมาว่า การที่ทนุ วิจยั ของ
เขาถูกระงับกลางคัน เพราะงานวิจยั ของเขากําลังเกี่ยวข้ องกับผลกระทบต่อสุขภาพ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็ นต้ นมา บริ ษัทบุหรี่ ได้ ปฏิเสธอย่างผิดๆ และบิดเบือนความ
จริ งเรื่ องการสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสุขภาพ แม้ ว่าภายในองค์กรพวกเขาจะ
ตระหนักถึงความจริ งข้ อนี ้ก็ตาม
ในการสัมภาษณ์ประธานบริ ษัท PM นายโจเซฟ คัลแมน ได้ ปฏิเสธอย่างผิดๆ ว่า
การสูบบุหรี่ ไม่ เป็ นอันตรายต่อสตรี มี ครรภ์ และทารกในครรภ์ แม้ ว่าทารกที่ คลอดจาก
มารดาที่สบู บุหรี่ จะมีขนาดเล็กกว่าทารกทัว่ ไป แต่แม่บางคนก็อาจจะชอบที่จะมีทารกที่มี
ขนาดเล็กก็ได้
แม้ ในปี ค.ศ. 2005 กลุ่มบริ ษัทบุหรี่ (จําเลย) ก็ยังไม่ยอมรั บผลร้ ายของการสูบ
บุหรี่ ตอ่ สุขภาพ ซึง่ พวกเขารู้เป็ นการภายในก่อนหน้ านั้นนับสิบปี
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1994 กลุ่มผู้บริ หารอุตสาหกรรมยาสูบสาบานต่อหน้ า
อนุกรรมการด้ านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริ กาว่า ยังไม่มี
การพิสจู น์ว่าการสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรคมะเร็ ง และกลุม่ ผู้บริ หารระดับสูง หรื อที่เรี ยกว่า “ซีอี
โอ” (CEO) ของบริ ษัท B&W, Liggett, Lorillard, PM USA, และ RJR ก็ปฏิเสธเรื่ องการ
สูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรคมะเร็ ง
แม้ ว่า PM จะรู้ดีว่าในปี ค.ศ. 1999 นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์จํานวนมากที่มี
ความเห็ นตรงกันว่าการสูบบุหรี่ ทํ าให้ เกิ ดโรค แต่ก็ สงวนท่าที ไม่ เปิ ดเผยแก่ สาธารณะ
จนกระทัง่ เดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2000
3) การเสพติด
สารนิโคตินเป็ นสารเสพติด (Addiction) แต่บริ ษัทบุหรี่ (จําเลย) ได้ ปกปิ ดข้ อมูล
ต่อสาธารณชน เพราะกลัวว่าจะเป็ นการขัดต่อระเบียบของหน่วยงานของรั ฐ (อาทิ เช่น
องค์การอาหารและยา) เพื่อป้องกันการสูญเสียการยอมรับทางสังคมจากการสูบบุหรี่ และ
สูญเสียผลกําไรของบริ ษัท ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เรื่ อง “ผลของการสูบบุหรี่ ” ในรายงานของ
สํานักงานนายแพทย์ใหญ่ (Surgeon General) ในปี ค.ศ. 1964
ผู้พิพากษาเคสเลอร์ กล่าวถึงหลักฐานที่มีการปิ ดบังข้ อมูลเกี่ ยวกับการวิจัยของ
บริ ษั ท บุ ห รี่ เ พื่ อ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งความรั บ ผิ ด และเพื่ อ ป้ องกั น กฎระเบี ย บการควบคุ ม
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อุตสาหกรรมโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการคงไว้ ซึ่งคนที่สบู บุหรี่ และการดึงดูดผู้บริ โภค
หน้ าใหม่
ความเป็ นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 จําเลยได้ วิจยั และยอมรับมานานหลายทศวรรษ
แล้ วว่านิ โคติ นเป็ นยาเสพติด และพบว่าบุหรี่ เป็ นสื่ อกลางที่ นํ าไปสู่การเสพยาเสพติ ด
ประเภทอื่นได้ แม้ จําเลยจะมีความเข้ าใจและยอมรับว่าการสูบบุหรี่ และนิโคตินทําให้ เกิด
การเสพติด จําเลยก็ปฏิเสธและบิดเบือนต่อสาธารณชนในความจริ งเรื่ องนี ้เป็ นระยะเวลา
หลายทศวรรษ
การสูบบุหรี่ คือ การเสพติด และนิโคติน คือ สารแรกของการก่อให้ เกิดการเสพติด
ดร.ปี เตอร์ โรเวลล์ หนึง่ ในจําเลยผู้เชี่ยวชาญ ยอมรับว่ามีความคล้ ายคลึงในเรื่ องคุณสมบัติ
การเสพติดของยาสูบกับเฮโรอีนและโคเคนในปี ค.ศ. 1988 ทุกๆ องค์กรแกนนําด้ าน
สุขภาพ รวมถึงสํานักงานนายแพทย์ใหญ่ สถาบันแห่งชาติเรื่ องการเสพติด (The national
Institute on Drug Abuse) องค์การอนามัยโลก สมาพันธ์จิตเวชแห่งสหรัฐอเมริ กา (The
American Psychiatric Association) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
และอื่ นๆ อี กหลายองค์ กร ได้ ประกาศว่าการเสพติดที่ เกิ ดจากการสูบบุหรี่ มี ผลมาจาก
“นิโคติน”
จําเลย ทราบดีว่า การสูบบุหรี่ และนิโคตินก่อให้ เกิดการเสพติดหลักฐานแสดงให้
เห็นอย่างกว้ างขวางว่าจําเลยรู้เรื่ องนี ้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ว่านิโคตินก่อให้ เกิดการเสพติดแก่
ผู้สบู บุหรี่ พวกจําเลยใช้ ความรู้นี ้ในการเก็บรักษาและเพิ่มการขายบุหรี่ และพวกเขาปฏิเสธ
ความจริ งเรื่ องนี ้มานานเกือบทศวรรษ ในเรื่ องธรรมชาติของการเสพติดของสารนิโคตินและ
การปกปิ ดการวิจยั ภายในของพวกเขาที่เกี่ยวกับข้ อมูลเรื่ องดังกล่าว
นักวิทยาศาสตร์ ของ PM วิลเลียม ดันน์ และแฟรงก์ไรอัน อธิบายบางส่วนถึง
ผลกระทบของการเลิกเสพนิโคตินใน ปี ค.ศ. 1971 ผลการศึกษามีดงั นี ้ คือ
“แม้ หลังจากที่เลิกไปแล้ ว 8 เดือน มีแนวโน้ มที่จะมีรายงานอาการทางโรคประสาท
เช่น รู้ สึกหดหู่ รู้ สึกกระสับกระส่าย เครี ยด อารมณ์ ไม่ดี หมดแรง มี แนวโน้ มที่จะหลับมี
อาการท้ องผูกและนํ ้าหนักเพิ่ม ....”
จําเลยปฏิเสธต่อสาธารณชนว่า นิโคตินคือสารเสพติดและทําเช่นนั้นต่อไปเรื่ อยๆ
ประธาน PM เจมส์ ซี โบลิง ปฏิเสธว่าการสูบบุหรี่ เป็ นการเสพติดในวันที่ 18 กรกฎาคม
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ค.ศ. 1973 ในการสัมภาษณ์ 60 นาที โดย โบลิงเปรี ยบเทียบทางเลือกในการหยุดสูบบุหรี่
กับทางเลือกในการที่จะเลือกบริ โภคไข่หรื อไม่บริ โภค
ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ประเด็นในนิตยสาร TIME นํ าเสนอบท
สัม ภาษณ์ ประธานเจมส์ มอร์ แ กน ซึ่ ง เป็ นซี อี โ อของฟิ ลิ ป มอร์ ริ ส กล่ า วว่ า “ถ้าบุห รี่
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการเสพติดหรื อการสร้ างนิสยั ก็เหมือนกับที่พวกเขาชอบขนมขบเคี ้ยว
และผมก็ร้ ูสกึ ไม่ชอบ เมื่อผมไม่ตดิ มัน”
ขณะที่ PM ยอมรับว่าการสูบบุหรี่ และนิโคตินก่อให้ เกิดการเสพติด แต่เรื่ องนี ้
ไม่ได้ มีการนํามาใช้ จนถึงปี ค.ศ. 2000 หลังจากการพิจารณาคดีที่ปรึ กษาใหญ่ของ PM
USA ยังยอมรับว่าเมื่อ PM ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า 3 ยี่ห้อ ของ Liggett ในปี ค.ศ. 1999
ได้ แก่ L&M, Lark และ Chesterfield ซึง่ มีป้ายคําเตือนอยู่ก่อนแล้ วว่า “การสูบบุหรี่ เป็ นการ
เสพติด” ขณะที่ PM บอกสาธารณชนว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้ เกิดการเสพติด แต่ก็ยงั ไม่ได้ บอก
ว่า นิโคติน ในบุหรี่ เป็ นสารที่ก่อให้ เกิดการเสพติด นอกจากนี ้ยังไม่มีจําเลยบริ ษัทบุหรี่ อื่น ที่
ไม่ใช่ Liggett และ PM ได้ ยอมรับว่านิโคตินในควันบุหรี่ เป็ นสารเสพติด Liggett เป็ นจําเลย
เดียวที่ยอมรั บต่อสาธารณะ จําเลยปกปิ ดและเก็ บข้ อมูลงานวิจัย และหลักฐานอื่นๆ ที่
แสดงว่า นิโคติน คือ สารเสพติด จําเลยจงใจปิ ดบังข้ อมูลว่า การสูบบุหรี่ คือการได้ รับสาร
นิโคตินซึ่งเป็ นยาเสพติด ในการทบทวนและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานนายแพทย์ใหญ่และ
การตรวจสอบของรั ฐสภาจํานวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ ยวกับนิโคติน ซึ่งเริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ.
1964 ถึง 1985 จํ าเลยกลับสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบโต้ ข้อมูลเกี่ ยวกับสาร
นิโคตินของฝ่ ายวิชาการ ในช่วง10 ปี ที่ผา่ นมา
วันที่ 9 เมษายน ค.ศ.1980 บันทึกความเข้ าใจจากเอกสารภายในของสถาบัน
ยาสูบ (Tobacco Institute) เปิ ดเผยการยอมรับโดยสมาชิกของบริ ษัทว่า “นิโคติน คือ สาร
เสพติด” เหตุผลที่สองของจําเลยที่ปฏิเสธเรื่ องการเสพติดคือการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ
ภายใต้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (Food and Drug Administration)
4) ระดับสารนิโคติน
ผู้พิพากษา เคสเลอร์ กล่าวถึง หลักฐานของจําเลยที่สามารถควบคุมระดับของ
นิโคตินในบุหรี่ ซึ่งทําให้ มั่นใจว่า ผู้สบู บุหรี่ เสพติดและยังคงเสพติดต่อเนื่องไปอีก ขณะที่
จําเลยปฏิเสธต่อสาธารณชนว่าพวกเขาไม่สามารถจัดการหรื อควบคุมระดับของนิโคตินได้
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จําเลยออกแบบบุหรี่ ที่สามารถควบคุมระดับของนิโคตินได้ อย่างแม่นยําเพื่อให้
ปริ มาณนิโคตินที่เพียงพอต่อการเกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด ในขณะเดียวกัน
จํ าเลยได้ ปกปิ ดงานวิ จัยจํ านวนมากของเขาในเรื่ องนิ โ คติ น และปฏิ เสธอย่ างชัดแจ้ ง
ต่อเนื่องในเรื่ องความพยายามที่จะควบคุมระดับของสารนิโคติน
ในช่ วงต้ น ค.ศ. 1970 คณะกรรมาธิ การการค้ าในระดับสหพันธรั ฐ (Federal
Trade Commission: FTC) พัฒนาเครื่ องมือวัดระดับของทาร์ และระดับของนิโคตินได้ แต่
การวัดของ FTC ยังไม่แม่นยําและละเอียดพอในการวัดปริ มาณนิโคตินและทาร์ บริ ษัทบุหรี่
เข้ าใจถึงความซับซ้ อนและควบคุมสารนิโคติน และความเป็ นจริ งบุหรี่ ที่วางขายในตลาดมี
สารนิโคตินมากกว่านิโคตินที่สามารถวัดได้ โดย FTC ซึ่งมั่นใจได้ ว่าระดับของนิโคติน
เพียงพอต่อการเกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด (The Verdict Is in Finding from
United States v. PM 91) กล่าวคือ
1. ทศวรรษที่ ผ่ านมา จํ า เลยยอมรั บ ว่ า การควบคุม การจัด ส่งสารนิ โ คติ น จะ
ก่อให้ เกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด ซึ่งจําเป็ นที่จะต้ องตรวจสอบความสําเร็ จใน
เชิงพาณิชย์
ก. จําเลยยอมรับว่า จําเป็ นต้ องตรวจสอบระดับ “ขั้นตํ่า” และ “เหมาะสม”
ในการจัดส่งสารนิโคตินเพื่อให้ พอเพียงต่อความพึงพอใจของผู้สบู บุหรี่ เอกสารภายในของ
จําเลยแสดงให้ เห็นว่า ความรู้เรื่ องคุณสมบัตเิ ภสัชวิทยา และธรรมชาติของสารเสพติด พวก
เขามีเทคนิคทางกายภาพและเคมีภัณฑ์ที่สามารถจัดส่งสารนิโคตินที่สามารถสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ผ้ ูสูบบุหรี่ ได้ อย่างแม่นยํ า และเป็ นการสนับสนุนให้ เกิ ดการเสพติดอย่าง
ต่อเนื่องในรายงานการวิจัยของพวกเขา มีการศึกษาและบันทึกถึงเงื่อนไขที่ต่างกัน เพื่อ
อธิบายหรื อระบุคณ
ุ สมบัตขิ องสารนิโคตินซึง่ เป็ นที่พงึ ประสงค์ในการสูบบุหรี่
ข. จําเลยยอมรับมานานแล้ วว่าการควบคุมอัตราส่วนระหว่างนิโคตินกับทาร์
จะช่วยให้ พวกเขาจัดส่งนิโคตินในระดับที่ตํ่าสุดและระดับที่เหมาะสม
ค. จําเลยเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างการส่งนิโคตินและการขายบุหรี่ เพื่อให้
ผู้สบู บุหรี่ ยงั คงสูบต่อไป
2. การวิจยั ของจําเลย พัฒนาและใช้ ประโยชน์จากการออกแบบต่างๆ และวิธีการ
ควบคุมสารนิโคตินเพื่อให้ แน่ใจว่าการสูบบุหรี่ ทั้งหมดสามารถส่งมอบปริ มาณของสาร
นิโคตินที่เพียงพอเพื่อการสร้ างและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเสพติด
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การควบคุมทางกายภาพและทางเคมีมาใช้ ในการปรุงแต่งยาสูบและฟิ ลเลอร์ การ
ปรับค่า PH ในควันและแอมโมเนีย จําเลยได้ เปลี่ยนรูปแบบทางเคมีของสารนิโคตินในควัน
บุหรี่ วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนนิโคตินและเพิ่ม
ความเร็ วในการดูดซึมสารนิโคติน
3. จําเลยให้ ถ้อยคําอันเป็ นเท็จและทําให้ เข้ าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมนิโคตินและ
การจัดส่งสินค้ าของพวกเขาในปี ค.ศ.1994 รั ฐสภาแห่งสหรั ฐอเมริ กาจัดคณะกรรมการ
พิจารณาเปิ ดเผยเกี่ ยวกับการเสพติดจากการสูบบุหรี่ การออกแบบบุหรี่ และการจัดการ
นิโคตินของอุตสหกรรมยาสูบ
บทสรุ ปคื อ ก่ อนการให้ ถ้ อยคํ าต่อสภาคองเกรส กลุ่มบริ ษัทบุหรี่ ที่ เป็ นจํ าเลย
ปฏิเสธต่อสาธารณชนอย่างชัดแจ้ งหลายครั้ง ในสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชาติ และทางโทรทัศน์ว่า
นิโคตินไม่ก่อให้ เกิดการเสพติด และพวกเขาไม่ได้ จดั การ เปลี่ยนแปลง หรื อควบคุมปริ มาณ
สารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ ในการผลิต จําเลยอ้ างถึงความพยายามที่จะทดลองและวิจัย
ควบคุมและจัดส่งระดับของสารนิ โคติน เพื่ อให้ ผ้ ูสูบบุหรี่ ได้ รับระดับของสารนิ โคตินที่
เพียงพอต่อการเสพติดและสนับสนุนการเสพติดอย่างต่อเนื่อง
หลักฐานที่แสดงความจริ งอย่างดีในผลการวิจยั เหล่านี ้ว่าในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
จําเลยปฏิเสธว่าพวกเขาจัดการสารนิโคตินในบุหรี่ เพื่อก่อให้ เกิดการเสพติดและเพื่อเพิ่ม
การติดยาเสพติดและการพึง่ พาของผู้สบู บุหรี่ การปฏิเสธของจําเลยเหล่านี ้เป็ นความเท็จ
5) บุหรี่ รสอ่ อน
การทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ที่มีนิโคตินหรื อทาร์ ในปริ มาณน้ อยมาเป็ น
เวลานานหลายสิบปี แล้ วว่า บุหรี่ รสอ่อนมิได้ เป็ นประโยชน์แก่สขุ ภาพของผู้สบู แต่อย่างใด
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับบุหรี่ ทั่วไป จําเลยยังทราบดีว่า ผู้สูบทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นบริ ษัท PM (จําเลย) จึงใช้ ประเด็นนี ้มาใช้ ในการทําธุรกิจบุหรี่
กลุม่ นี ้ โดยอ้ างว่าบุหรี่ ที่มีนิโคตินหรื อทาร์ ในปริ มาณน้ อย มีผลเสียต่อสุขภาพน้ อยกว่า หรื อ
ทํ า ให้ เ ลิ กสูบ ง่ า ยกว่ า จนทํ า ให้ จํ า เลยประสบความสํ า เร็ จ ในการทํ า ธุ ร กิ จบุห รี่ ก ลุ่ม นี ้
นอกจากนี ้ จํ า เลยยัง คัด ค้ า นการเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารตรวจสอบสารในควัน บุห รี่ ข อง
หน่วยงาน FTC (Federal Trade Commission) ของสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะมีผลต่อการคิด
คํานวณค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสารทาร์ และนิโคตินที่ผ้ สู บู ได้ รับ ผลจากการ
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หลอกลวงของจําเลยนี ้เอง ทําให้ บริ ษัทสามารถจําหน่ายบุหรี่ มีนิโคตินหรื อทาร์ ในปริ มาณ
น้ อยเพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก
ในช่วงปี ค.ศ. 2003 ถึง 2004 กลุ่มผู้ถือหุ้น Altria เครื อข่ายธุรกิจของจําเลยได้
เสนอให้ มีการแจ้ งข้ อมูลแสดงความเสี่ยงหรื ออันตรายจากการสูบบุหรี่ ชนิด ‘light and
ultra-light’ เพราะทําให้ ผ้ ูสูบหรื อผู้บริ โภคเข้ าใจผิดว่าเป็ นบุหรี่ ที่มีนิโคตินหรื อทาร์ ใน
ปริ มาณน้ อย อย่างไรก็ตาม ข้ อเสนอนี ้ถูกคัดค้ านจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Altria
6) การทําการตลาดต่ อเด็กและเยาวชน
สิ่งที่น่าสนใจคือ การพบพยานหลักฐานที่ชดั เจนว่า บริ ษัท PM จําเลยในคดีนี ้ได้
จัดกิจกรรมการตลาดต่อกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตํ่ากว่า 21 ปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่
1950 จนถึงปั จจุบนั มีการให้ ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง
ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการโฆษณาและส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ของ PM
เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงหลายสิบปี ที่ผา่ นมา แม้ วา่ PM จะปฏิเสธเรื่ องนี ้ตลอดมาก็ตาม โดยอ้ างว่า
งบประมาณหลายพั น ล้ านดอลลาร์สหรั ฐ ในแต่ ล ะปี ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ในการทํ า ตลาด มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความภักดีตอ่ ยี่ห้อ (brand loyalty) ของบริ ษัทเท่านั้น เช่น การ
จัดโครงการหรื อกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน (Youth Smoking
Prevention Programs) ศาลพบพยานหลักฐานว่า PM จําเลยได้ ใช้ เงินดังกล่าวในการชัก
จูงให้ กลุ่มเยาวชนมาเป็ นลูกค้ าหรื อนักสูบหน้ าใหม่ และเพื่อให้ เกิ ดลูกค้ ารายใหม่แทน
ลูกค้ าหรื อผู้สบู บุรี่รายเดิมที่เสียชีวิตลง หรื อผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้
7) ควันบุหรี่ มือสอง
บริ ษั ท บุ ห รี่ ป ฏิ เ สธมาโดยตลอด แต่ ใ นที่ สุ ด ก็ ย อมรั บ ว่ า ควั น บุ ห รี่ มื อ สอง
(Secondhand Smoke: SHS) หรื อควันบุหรี่ ที่กระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental
Tobacco Smoke: ETS) นันเป็
้ นอันตรายต่อผู้ไม่สบู บุหรี่ จริ ง หลังจากมีรายงานจาก
สํานักงานนายแพทย์ ใหญ่ สหรั ฐอเมริ กาเรื่ องการสูบบุหรี่ และสุขภาพปี
ค.ศ.1964
นักวิชาการด้ านสุขภาพก็มีความกังวลเรื่ องผลต่อสุขภาพของควันบุหรี่ มือสอง แต่ก็ไม่มี
การศึกษา จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1986 ถึงได้ มีข้อสรุปเรื่ องนี ้
1) ช่วงกลางทศวรรษ 1970s เริ่ มมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงถึงความเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขก็ออกมาเตือนถึงภัยและ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้ วยความกลัวว่ารัฐบาลจะออกกฎคุมเข้ มการ
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สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ซึ่งจะทําให้ การยอมรั บการสูบบุหรี่ ในสังคมลดลง บริ ษัทบุหรี่ จึง
เผชิญกับภาวะคุกคามครั้งใหญ่ตอ่ รายได้ และผลกําไรของพวกเขา
2) นักวิชาการด้ านสาธารณสุขมีฉนั ทามติว่า ควันบุหรี่ มือสองทําให้ เกิดโรคในผู้ไม่
สูบบุหรี่ ฝ่ ายจําเลยคือ บริ ษัทบุหรี่ ก็ร้ ู ดีว่าในควันบุหรี่ มือสองมีสารก่อมะเร็ งและสาร
อันตรายอื่นๆ อยู่เป็ นจํานวนมากและตระหนักดีว่างานวิจยั โดยฝ่ ายสุขภาพที่พบว่า ควัน
บุหรี่ มือสองทําให้ เกิดโรคเป็ นหลักฐานสําคัญที่ชี ้ชัดถึงความเป็ นอันตรายของควันบุหรี่ มือ
สองและทําให้ พวกเขาตกอยู่ในฐานะลําบาก ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยที่บริ ษัทบุหรี่ ให้ ทุน
ศึกษาวิจยั เองก็ยืนยันผลเช่นเดียวกันคือควันบุหรี่ มือสอง เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรี่
3) ความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบเริ่ มกังวลว่าหลักฐานเกี่ยวกับ
ควันบุหรี่ กระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีมากขึ ้นเรื่ อยๆ ได้ ส่งผลคุกคามต่อธุรกิจบุหรี่ เป็ นอย่าง
มากในงานประชุ ม ประจํ า ปี 1974 ของสถาบั น ยาสู บ ที่ นิ ว ยอร์ ค ประธาน Horace
Kornegay กล่าวถึงความเข้ มงวดของการห้ ามสูบบุหรี่ ภายในอาคารว่า ไม่เพียงแต่จะ
กระทบยอดขายบุหรี่ เท่านั้น “แต่อาจจะส่งผลถึงการห้ ามสูบบุหรี่ อย่างสิ ้นเชิง”
4) บริ ษัท BAT รู้ดีว่าประเด็นควันบุหรี่ กระทบต่อสิ่งแวดล้ อมนั้นไม่เพียงแต่จะทํา
ให้ การห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะเข้ มงวดมากขึ ้นเท่านั้น แต่จะทําให้ ลดจํานวนนักสูบหน้ า
ใหม่ด้วย
5) ในปี ค.ศ. 1987 PM ระบุในแผนยุทธศาสตร์ ถึงเรื่ อง “การยอมรับทางสังคม
(Social acceptability)” ว่า “ฝ่ ายรณรงค์(ต่อต้ านการสูบบุหรี่ ) ได้ ใช้ ประเด็นเรื่ องผลของ
ควันบุหรี่ กระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเป็ นอาวุธที่ทรงพลังในการต่อสู้กบั อุตสาหกรรมยาสูบ”
6) ในปี ค.ศ. 1988 ประธานสถาบันยาสูบ (Tobacco Institute) กล่าวถึงความ
พยายามที่จะจัดการกับภาวะคุกคามจากประเด็นควันบุหรี่ มือสอง สถาบันยาสูบจึงได้ ตงั ้
ศูนย์วิจยั คุณภาพอากาศในอาคาร (Center for Indoor Air Research: CIAR) ปี ค.ศ.
ั้
PM
1999 ศูนย์ CIAR ก็ถกู สัง่ ปิ ดภายใน 45 วัน ต่อมาต้ นปี ค.ศ. 2000 PM ได้ ตงโครงการ
External Research Program (PM ERP) เพื่อสานต่องานวิจยั จากศูนย์วิจยั CIAR ที่
ข้ อสรุ ปชัดเจนว่าบริ ษัทบุหรี่ ทั้งรู้ และเป็ นกังวลเรื่ องควันบุหรี่ มือสองมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1961 ซึง่ ในปี นั้นนักวิจยั ของบริ ษัท PM นําเสนอผลงานวิจยั ที่พบว่า 84% ของควัน
บุหรี่ นั้นคือ ควันสายข้ างเคียง (side stream) ที่เต็มไปด้ วยสารก่อมะเร็ ง ซึง่ คือควันที่เกิดขึ ้น
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ขณะะที่บุหรี่ ถูกจุดให้
ใ ติดไฟและคควันที่ผ้ สู บู พ่นนออกมากระจายตัวอยู่ในสิงแวดล้
่ง
อม แลละมี
ความมเป็ นไปได้ สงู มากที
ม ่ควันบุหรี่ มือสองนี ้เป็ นนอันตรายต่อสุขภาพของผู
ข
้ สบเองด้
บู
วย
ในปี ค.ศ.1974 ประธาานสถาบัน Tobbacco Instittute ชื่อ Horrace Korneggay
ยอมรับว่าประเด็นเรื่ อง passive smoking อาจจนําไปสูจ่ ดุ จบบของการบริ โภคยาสู
ภ
บเลยก็ไได้
แม้ ว่า บริริ ษัท RJ Reyynolds กับ Loorillard ปฏิเสธอย่
ส างสิ ้นเชิงว่
ง า อันตรายจจาก
ควันนบุหรี่ มือสองทําให้
า เกิดโรคแลละผลกระทบต่ต่อสุขภาพอื่นๆ ปั จจุบนั ยังไมม่มีจําเลยรายใใดที่
ยอมมรับว่ามีอนั ตราายจากควันบุหรี
ห ่ มือสอง แม้ นักวิจยั ของฝ่ ายจํ
า าเลยเองก็ก็ตระหนักมากกขึ ้น
ในผลลการวิจยั เรื่ องอั
ง นตรายของควันบุหรี่ มือสสองที่มีต่อสุขภาพผู
ภ ้ ไม่สบู บุหรี
ห ่ แต่จําเลยก็ก็ยงั
พยาายามรวบรวมพพันธมิตรเพื่อที่จะลบล้ างค วามน่าเชื่อถือและทํ
อ
าให้ ผลการวิ
ล จัยอ่อนนลง
จําเลลยได้ ท่มุ เงินแลละทรัพยากรใในการสร้ างเค รืื อข่ายเพื่อคัดสรร
ด ระบุนักวิจยั พันธมิตรโโดย
ผ่านนทางโครงการ “Global Connsultancy Proogram” และยังทําการจัดประชุ
ป มในประเเทศ
า ่มนีไ้ ด้ รับกการ
ต่างๆๆ ทั่วโลกดําเนินินการโดย “FFriendly” SScientist โดยทีที่ไม่เปิ ดเผยว่ากลุ
สนับบสนุนทางการเงินจากอุตสาาหกรรมยาสูบ นอกจากนีย้ งั มีการจัดประะชาสัมพันธ์ อยย่าง
ยิ่งใหหญ่ทงในระดั
ั้
บ
บประเทศและ
ะระดับสากลเพืพื่อมุ่งวิจารณ์ผลงานวิ
ผ
จยั ทีชี่ชี ้ชัดถึงผลกระะทบ
ต่อสุขุ ภาพของควันบุ
น หรี่ มือสองทีที่มีตอ่ ผู้สบู บุหรีี่ และผู้ไม่สบู บุบหรี่
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บทที่ 2
อิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบต่ อนโยบายของรั ฐ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. บุหรี่ กบั การแทรกแซงนโยบายสาธารณะ
2. บุหรี่ กบั การแทรกแซงทางการเมืองในสหรัฐอเมริ กา
3. บุหรี่ กบั การแทรกแซงทางการเมืองและกฎหมายในประเทศไทย
4. การรับมาตรการของกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
องค์การอนามัยโลก

1. บุหรี่ กับการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ
ในช่วงทศวรรษ 1960 เมื่ อประเด็นของการสูบบุหรี่ และสุขภาพถูกนํ าเสนอ นัก
เศรษฐศาสตร์ ต่างก็ หันไปให้ ความสนใจในการส่งผลกระทบของมาตรการทางนโยบาย
สาธารณะต่างๆ ที่มีต่อปริ มาณการจําหน่ายยาสูบ เช่น การโฆษณา และการห้ ามสูบบุหรี่
รวมทั้งการขึ ้นภาษี สรรพสามิตยาสูบ งานของ Tollison, Bass, Leu และ Hamilton เป็ น
แนวทางรู ป แบบของการศึก ษาประเภทนี ้ และส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งมากถึ ง
ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีต่อปริ มาณการ
จําหน่ายยาสูบ ในลักษณะที่ใกล้ เคียงกันผู้เชี่ยวชาญในด้ านวิชาชีพสุขภาพต่างๆ ได้ มีสว่ น
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ร่ ว มเป็ นอย่ า งมากในการให้ ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บทบาทที่ เ หมาะสมของนโยบาย
สาธารณะในการลดการสูบบุหรี่ ผลงานของ Viscusi และ Warner เป็ นตัวอย่างที่มีอยู่
มากมาย
สําหรับนโยบายทางธุรกิจ (business policy) ซึง่ อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาในการ
ตอบโต้ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ได้ มีการเขียนถึงการ “การกระจาย (diversification)”
ของบริ ษัทยาสูบที่เกิดขึ ้นในระยะกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา Biggadike ได้ ศกึ ษากลยุทธ์นี ้อย่าง
กว้ างขวางแต่ผลงานคลาสสิกของหัวข้ อนี ้คือผลงานของ Miles ชื่อ Coffin, Nails and
Corporate Strategies ซึ่งมีการสาธยาย (elaborate) อย่างละเอียดลึกซึ ้งถึงวิธีการที่
อุตสาหกรรมยาสูบใช้ การ ‘กระจาย’(diversification)
เป็ นกลยุทธ์ เพื่ อการอยู่รอด
อุตสาหกรรมยาสูบมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องที่
แสดงถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาลและอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ แนวคิ ด ของ Richard
McGowan มีความแตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ดังนี ้ (Richard McGowan, 1995)
1. ความสัมพันธ์ ร ะหว่ างกระบวนการทางธุ รกิ จ และกระบวนการสาธารณะ
เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบที่ ผ่านมา เน้ นไปที่ กระบวนการทางธุรกิ จ หรื อกระบวนการ
สาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างพร้ อมๆ กัน ในการตรวจสอบความ
เกี่ยวพันของทั้งสองกระบวนการพร้ อมๆ กันจะทําให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งของปั ญหา
ที่สลับซับซ้ อนที่เผชิญหน้ าผู้กําหนดนโยบายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
2. การศึกษาที่ผ่านมา เน้ นไปที่บทบาทของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การควบคุมกํากับอุตสาหกรรมยาสูบ แต่ในระยะหลังนี ้ นโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ มา
จากรัฐบาลของรัฐต่างๆ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสําหรับอุตสาหกรรมยาสูบ แต่
เริ่ มจะเกิดขึ ้นกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมายในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะประเด็น
ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์ (empirical analysis) มาตรการนโยบายสาธารณะ
ต่างๆ เกี่ยวกับปริ มาณการจําหน่ายในระดับรัฐ (state) จะทําให้ เกิดความเข้ าใจที่ดีขึ ้นของ
บทบาทของรัฐในการพิจารณาความสําเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของกรอบแนวคิดนโยบาย
สาธารณะในระดับรัฐบาลของรัฐ
3. ความแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา ในมิติของนโยบายธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมยาสูบมีสองประเด็นต่อไปนี ้คือ
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ก. แสดงให้ เห็นถึงนโยบายการกระจาย (diversification) ได้ พฒ
ั นาจาก
มุ ม มองทาง ‘ประวั ติ ศ าสตร์ ’ และ ‘ความสํ า เร็ จ ’ ของนโยบายนี ้
นอกจากนี ้จะนําเสนอกรณีศกึ ษาของความหมาย ‘ความสําเร็ จ’ สําหรับ
กลยุ ท ธ์ ใ นการกระจายธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ เปลี่ ย นแปลงในเวลาเดี ย วกั บ
วิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. รายละเอียดการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษั ท ยาสู บ ด้ า นนโยบายราคา เพื่ อ ตอบโต้ ม าตรการการขึ น้ ภาษี
สรรพสามิตยาสูบ
4. การศึกษาถึงการวางกรอบแนวคิดของรั ฐต่างๆ ในการใช้ ภาษี สรรพสามิต
ยาสูบเป็ นแหล่งรายได้ ของรัฐ มิติแรก รัฐจะได้ รับผลกระทบย้ อนกลับแบบ Laffer (reverse
Laffer effect) ซึ่งหมายถึงเมื่ออัตราภาษี สรรพสามิตยาสูบเพิ่มขึ ้นรัฐจะมีรายได้ ลดลง
หรื อไม่? มิติที่สอง รัฐต่างๆ จะแข่งกันเพื่อรายได้ จากภาษี สรรพสามิตยาสูบหรื อไม่? มี
ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจที่ผ้ กู ําหนดนโยบายสาธารณะจะต้ องพิจารณาในการกําหนดอัตรา
ที่เหมาะสมสําหรับภาษี สรรพสามิตยาสูบ
2. บุหรี่ กับการแทรกแซงทางการเมืองในสหรั ฐอเมริกา
ปฐมบทของข้ อโต้ แย้ งระหว่างอุตสาหกรรมยาสูบ-รัฐบาล (Richard McGowan,
1995)
อุตสาหกรรมยาสูบจะเป็ นกรณี ศึกษาที่ ใช้ เป็ นบรรทัดฐาน ไม่ เพี ยงแต่โมเดล
สําหรั บอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างธุรกิ จและรั ฐบาล แต่เป็ นฐานข้ อมูลยอดจํ าหน่าย
สําหรับตรวจสอบผลจากนโยบายของรัฐต่อยอดจําหน่ายยาสูบ
อุตสาหกรรมยาสูบมีความสัมพันธ์ ที่ไม่ราบรื่ นกับรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา และมี
ข้ อมูลมากมายที่จะต้ องวิเคราะห์ การพัฒนาโมเดลต่างๆ เพื่อศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบ
และผลจากการวิ เ คราะห์ ใ นการใช้โมเดลต่ า งๆ สามารถนํ า มาปรั บ ใช้เพื่ อ วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ ที่ไม่ราบรื่ นระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยา และการพนัน
นอกจากนี ้วิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมยาสูบและประวัติศาสตร์ ของอุตสาหกรรม
จะได้ นํามาเสนอเพื่อให้ เห็นภาพว่ามี 3 ยุคของการควบคุมกํากับจากภาครัฐ สองยุคแรกมี
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ลักษณะของการควบคุมจากรั ฐบาลกลาง ในขณะที่ ยุคที่ สามผู้ควบคุมกํ ากับดูแลเป็ น
ภาครัฐระดับรัฐและระดับท้ องถิ่น การนําเสนอโมเดล ‘ยุค’ ทั ้งสามจะได้ เน้ นจุดเชื่อมโยง
ของยุคต่อมา กระแสกดดันที่มีต่ออุตสาหกรรมยาสูบ เพิ่มความรุ นแรงและพลังอํ านาจ
โดยรวม (cumulative power)
การนําเสนอโมเดลที่เชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
โดยใช้ โมเดล ‘3 ยุค’ เป็ นจุดพื ้นฐานของการอ้ างอิง ซึง่ โมเดลนี ้จะบูรณาการแนวคิดผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียของ Freeman (Freeman’s stakeholder concept 1984) ในการอธิบายถึง
กลุม่ ต่างๆ ซึง่ มีความสนใจในกระบวนการของนโยบายสาธารณะ และใช้ โมเดลของ Porter
ในการแสดงถึงกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องในกระบวนการนโยบายทางธุรกิ จ ปั จจัยร่ วมของ
โมเดลนี ้จะเป็ นจุดเชื่อมของ ‘ระบบ’ ซึง่ นําเสนอโดย Preston และ Post (1975) เอกลักษณ์
ของโมเดลเชื่อมโยง (Convergence Model) คือการบูรณาการการวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ น
เสีย การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และการวิเคราะห์นโยบายธุรกิจ โมเดลใดก็ตามที่
คาดหวังจะอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรมยาสูบและรัฐบาล จะต้ องสามารถ
แสดงให้ ไม่เพียงแต่กลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (stakeholder analysis) อย่างไร
แต่ความสนใจของกลุ่มต่างๆ เกี่ยวข้ องกับประเด็นการบริ โภคยาสูบเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาอย่างไร (public policy analysis) และผลกระทบที่มีตอ่ อุตสาหกรรมยาสูบการ
รวมการวิเคราะห์แบบต่างๆ สามารถทําให้ โมเดลเชื่อมโยงนี ้ทําให้ มองเห็น ‘ระยะ’(stages)
ต่างๆ ของการพัฒนาซึง่ อุตสาหกรรมยาสูบเปลี่ยนแปลงตลอดประวัติศาสตร์ ที่ไม่ราบรื่ น
เมื่อใช้ ‘โมเดลเชื่อมโยง’ เป็ นฐานในการมองความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรม
ยาสูบและรัฐบาลว่าเป็ นอย่างไร จะมีการอภิปรายถึงแนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ (hypothesis) ซึง่
ได้ มาจากโมเดลนี ้ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เหล่านี ้จะทดสอบประสิทธิผลของกฎระเบียบต่างๆ
ที่รัฐบาลใช้ ในการควบคุมกํากับอุตสาหกรรมยาสูบ ประเด็นที่น่าสนใจมากที่สดุ คือผลของ
กฎระเบียบที่มีต่อยอดจําหน่ายยาสูบและผลที่มีต่อนโยบายราคาของบริ ษัทยาสูบ กรอบ
แนวคิดทฤษฎีชุดแรกจะทดสอบประสิทธิ ผลของมาตรการต่อไปนีท้ ี่มีผลต่อการจําหน่าย
ยาสูบ: การห้ ามโฆษณายาสูบทางโทรทัศน์และวิทยุโดยรัฐบาลกลาง การห้ ามสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ และการขึน้ ภาษี สรรพสามิ ตยาสูบต่างๆ กรอบแนวคิ ดทฤษฎี ชุดที่ สองจะ
ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายราคาของบริ ษัทยาสูบและการบังคับใช้ กฎหมายขึ ้น
ภาษี สรรพสามิตยาสูบ
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ในขณะที่มีการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี ้มี 2 ปั จจัยซึง่ ทําให้ การศึกษา
ชิ ้นนี ้แตกต่างไปจากการศึกษาที่แล้ วๆ มา ปั จจัยแรกคือ ข้ อมูลยอดจําหน่ายยาสูบจะเป็ น
ข้ อมูลรายเดือนสําหรับทั้ง 50 รัฐ จากปี ค.ศ. 1987 ถึง 1994 ในการศึกษาที่ผ่านมาเป็ นการ
ใช้ ข้ อมูลระดับชาติเพื่ อนํ าข้ อสรุ ปมาเสนอเกี่ ยวกับประสิทธิ ผลของมาตรการนโยบาย
สาธารณะต่างๆ อย่างไรก็ตามภาษี สรรพสามิตยาสูบในประเทศสหรัฐอเมริ กามีอัตราที่
แตกต่างกันในแต่ละรัฐจึงเป็ นการยากที่จะบ่งบอกว่าปั จจัยใดที่มีผลต่อยอดจําหน่ายยาสูบ
เมื่อมาตรการต่างๆ ถูกนํามาใช้ พร้ อมกัน
เอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งของงานวิจัยชิ ้นนี ้คือระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ ในการทดสอบ
ข้ อมูลเป็ นช่วงระยะเวลาที่ตอ่ เนื่อง งานวิจยั ที่ผ่านมาใช้ โมเดลทางการวัดเชิงเศรษฐศาสตร์
(econometric models) บนพื ้นฐานของข้ อมูลระดับชาติเพื่อพิจารณาผลงานของมาตรการ
ต่างๆ ทางนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้ องกับยอดจําหน่ายยาสูบ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ชิ น้ นี ้ การวิ เ คราะห์ ต ามระยะเวลาที่ ต่ อ เนื่ อ งจะใช้ auto
regressive integrated moving average –ARIMA) ซึ่งจะดีกว่าการใช้ การวิเคราะห์
ทางการวัดเชิงเศรษฐศาสตร์ (econometric analysis) แบบเดิมๆ 2 ประเด็น ความ
ได้ เปรี ยบประเด็นแรกเกี่ยวข้ องกับรู ปแบบและปริ มาณของข้ อมูล ข้ อมูลในการวิจยั นี ้เป็ น
ข้ อมูลฤดูกาลโดยมีจุดสูงสุดของฤดูกาลขาย 2 จุด ในเดือนมิถนุ ายน (วันพ่อ: Father’s
Day) และเดือนธันวาคม (วันคริ สต์มาส) ดังนั้นการวิเคราะห์โดย ARIMA จึงมีความ
เหมาะสมเนื่องจากถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามฤดูกาลระยะ
ยาว
เหตุผลที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะกับการใช้ ARIMA คือนักวิจัยมีโอกาสเลือก
รูปแบบโมเดลที่ใช้ การแทรกแซง (intervention) ได้ หลายรู ปแบบ ในขณะที่โมเดลทางการ
วัดเชิงเศรษฐศาสตร์ (econometric modeling) สามารถใช้ รูปแบบการแทรกแซงได้ ครั้งละ
1 รูปแบบ คือทีละขั้น (step function) แต่การวิเคราะห์การแทรกแซงแบบ ARIMA อย่าง
น้ อยการแทรกแซง 3 รูปแบบสามารถนํามาทดสอบโมเดลได้ พร้ อมกัน การใช้ การวิเคราะห์
การแทรกแซงแบบ ARIMA นักวิจยั ไม่เพียงแต่สามารถทดสอบปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่เป็ นไป
ได้ แต่จะสามารถพิจารณาอย่างแม่นยํ าว่ามาตรการใดทางนโยบายสาธารณะมี ผลต่อ
ยอดขาย หรื อราคาของยาสูบ
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การวิเคราะห์ ผลที่ เกิ ดจากมาตรการทางนโยบายสาธารณะระลอกที่ สองของ
กฎระเบียบ (การห้ ามโฆษณาและการห้ ามสูบบุหรี่ ) ที่มีผลต่อยอดจําหน่ายยาสูบ เมื่อมล
รัฐต่างๆ มีกฎหมายควบคุมยาสูบและอัตราภาษี สรรพสามิตที่แตกต่างและหลากหลาย จึง
จําเป็ นที่จะต้ องมีเหตุผลที่ดีในการเลือกมลรัฐบางแห่งเพื่อนํามาเป็ นกรณีศึกษา Richard
McGowan เลือกที่จะใช้ 2 เกณฑ์ในการจําแนกมลรัฐเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา
1. จํานวนกฎหมายที่ควบคุมการบริ โภคยาสูบ และ
2. ระดับของภาษี สรรพสามิตยาสูบในรัฐนั้นๆ
เกณฑ์ทั้งสองนี ้จะถูกจําแนกเป็ น 3 ส่วน (ตํ่า ปานกลาง และสูง) ดังนั้นตารางที่ใช้
จะเป็ น 9 ส่วน (3 x 3) เพื่อจะได้ ดสู ว่ นผสมของกลยุทธ์ตา่ งๆ ในการดําเนินการโดยมลรัฐ
ประสิทธิ ผลของมาตรการหลักทางนโยบายสาธารณะในยุคที่ 3 คือ ภาษี
สรรพสามิตยาสูบ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการควบคุม กํากับ นโยบาย ระหว่าง
ยุคที่ 2 และยุคที่ 3 นอกจากนี ้จะเปรี ยบเทียบผลของการขึ ้นภาษี สรรพสามิตยาสูบรูปแบบ
ต่างๆ ต่อยอดจําหน่ายยาสูบ เป็ นการทดสอบแนวคิด (hypothesis) ของ Jeffrey Harn’s
(1987) ที่บ่งชีว้ ่าอุตสาหกรรมยาสูบใช้ การขึน้ ภาษี สรรพสามิตยาสูบเป็ นข้ ออ้ างที่จะขึน้
ราคาให้ สงู กว่าที่ควรจะเป็ น
มีบทหนึ่งที่จะเน้ นมุมมองของการคลังสาธารณะ เนื่องจากภาษี สรรพสามิตยาสูบ
เป็ นแหล่งรายได้ สําคัญสําหรับรัฐบาลระดับมลรัฐ และเนื่องจากภาษี สรรพสามิตยาสูบใช้
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการลดการบริ โ ภคยาสูบ ดัง นั้น ผู้กํ า หนดนโยบายสาธารณะจะต้ อ ง
พิจารณาว่าระดับภาษี สรรพสามิตยาสูบที่เหมาะสมควรจะเป็ นเท่าใด ผู้บริ โภคจะต้ องยอม
แลกเงินรายได้ จากภาษี กบั ประเด็นความห่วงใยด้ านสุขภาพหรื อไม่ ซึ่งจะมีเนื ้อหาของการ
ตรวจสอบว่า Laffer effect มีอยูจ่ ริ งหรื อไม่สําหรับภาษี สรรพสามิตยาสูบ พูดอีกนัยหนึ่งคือ
รายได้ จากภาษี สรรพสามิ ตยาสูบจะลดลงหรื อไม่ ถ้ าหากอัตราภาษี สรรพสามิ ตยาสูบ
เพิ่ มขึน้ สูงเพี ยงพอที่ จะลดปริ มาณการบริ โภคยาสูบ อี กส่วนหนึ่งจะเป็ นการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างมลรัฐต่างๆ ในการกําหนดอัตราภาษี สรรพสามิตยาสูบ มีการแข่งกัน
ระหว่างมลรัฐต่างๆ ในความพยายามที่จะดึงดูดผู้สบู บุหรี่ ให้ มาซื ้อบุหรี่ ในรัฐของตนหรื อไม่
มลรัฐใกล้ เคียงจะมีความจูงใจในการลดอัตราภาษี สรรพสามิตยาสูบเพื่อดึงดูดนักสูบและ
รายได้ ทางภาษี จากรัฐเพื่อนบ้ านที่มีอัตราภาษี สรรพสามิตยาสูบที่สงู กว่าหรื อไม่ กลยุทธ์
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ดังกล่าวให้ ผลตอบแทนที่ดีแก่มลรัฐใกล้ เคียงที่ ‘จู่โจม’ หรื อไม่? (Richard McGowan
1995)
ในขณะที่ อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศสหรั ฐอเมริ กาดําเนินการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยาสูบทัว่ โลกมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ วเช่นกัน หลายประเทศพบกับปั ญหาว่าจะทําอย่างไรกับบริ ษัทยาสูบที่เคยเป็ นของ
รั ฐ ประเด็นต่างๆ ที่ หลากหลายจะได้ รั บการอภิ ปรายทัง้ ทางบวกและทางลบเกี่ ยวกับ
ประเทศเหล่านี ้ กรณีศกึ ษาที่น่าสนใจคือบริ ษัทยาสูบ Tabacalera ของประเทศสเปน การที่
รัฐบาลสเปนตัดสินใจขายหุ้นในองค์กรดังกล่าวให้ กับเอกชน (แปรรู ปเป็ นบริ ษัทเอกชน)
เป็ นกรณีศกึ ษาที่น่าสนใจถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับอุตสาหกรรมยาสูบทัว่ โลกจากการที่
รัฐบาลเข้ าไปแทรกแซงและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบ
ส่ ว นสุ ด ท้ ายของบทนี ม้ ี เ นื อ้ หาของข้ อเสนอแนะและการคาดการเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมยาสูบทั้งในประเทศสหรั ฐอเมริ กาและทั่วโลก จะมี ประโยชน์ ต่อนักวิจัย ผู้
กํ าหนดนโยบายทั้งในภาครั ฐและเอกชน รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
รัฐบาลและภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมยาสูบเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอิทธิ พลมากและในหลายประเทศ
สามารถซื อ้ เสี ยงนักการเมื องได้ ทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ มี อํ านาจ
ตัดสินใจและสัง่ การ (ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1976 ในทวีปอเมริ กาใต้ Securities and
Exchange Commission Report รายงานว่าในช่วงทศวรรษที่ 1970 บริ ษัทฟิ ลิป มอร์ ริส
และอาร์ เจเรย์โนลด์ ได้ “จ่ายเงินอันน่าสงสัย” จํานวน 2.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ให้ แก่
ข้ าราชการใน 7 ประเทศเพื่อให้ ได้ สทิ ธิพิเศษในฐานการผลิตของตน)
3. บุหรี่ กับการแทรกแซงทางการเมืองและกฎหมายในประเทศไทย
การแทรกแซงทางการเมืองและกระบวนการเสนอกฎหมาย (Maneuvering to
hijack the legislative process) อุตสาหกรรมยาสูบมักจะสร้ างความสัมพันธ์หรื อล็อบบี ้
นักการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรื อผู้มีอํานาจตัดสินใจในรัฐบาล รวมถึงการสร้ างอิทธิพลต่อ
กระบวนการทางการเมือง ซึง่ มีกระบวนการออกกฎหมายมีความล่าช้ าหรื อมีข้อบกพร่อง
การแทรกแซงกระบวนการเสนอร่ างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบในช่วงปี
พ.ศ. 2534-2535 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึง 2535 ได้ เกิดกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับคือ
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ร่ างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. .... โดยก่อนหน้ านี ป้ ระเทศไทยมี กฎหมายเกี่ ยวกับการ
ควบคุมยาสูบที่เป็ นมาตรการทางภาษี เท่านั้นคือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509แต่ยงั
ไม่ มี กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่ และยังไม่ มี กฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เหมื อนในต่างประเทศและยังไม่มีนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ การ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบระดับชาติแต่อย่างใด (ไพศาล ลิ ้มสถิตย์ 2556)
ก่อนปี พ.ศ.2532 การโฆษณาบุหรี่ ยงั ไม่มีกฎหมายห้ ามแต่อย่างใด จนกระทัง่ มี
การออกคําสัง่ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาที่ 2/2532 เรื่ องห้ ามการโฆษณาในทุกสื่อ
โฆษณา และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคออกประกาศให้ บหุ รี่ เป็ นสินค้ าควบคุมฉลาก
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 25 ลงวันที่
10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2532) นายแพทย์ ห ทั ย ชิ ต านนท์ ในขณะที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ นรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ คิดริ เริ่ มที่จะร่ างกฎหมายควบคุมบุหรี่ และกฎหมายคุ้มครองผู้
ไม่สบู บุหรี่ ที่จดั ประชุมเป็ นครัง้ แรกในเดือนเมษายน 2532 และได้ เสนอให้ ที่ประชุมแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้ านกฎหมายขึ ้น (หทัย ชิตานนท์ 2551) ในรายงานนี ้จะกล่าวถึงเฉพาะ
เหตุการณ์ สํ าคัญและกรณี การแทรกแซงของบริ ษั ทบุหรี่ ข้ ามชาติ ที่ พยายามเข้ า มามี
บทบาทในการคัดค้ านการยกร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. .... ดังนี ้ (ไพศาล
ลิ ้มสถิตย์ 2556)
เมื่ อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติเห็ นชอบในหลักการต่อร่ าง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ขณะนั้นมี นายชวน หลีกภัย เป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนหน้ านั้นใน
เดือนเดียวกัน รัฐบาลได้ พิจารณาที่จะเปิ ดตลาดบุหรี่ ต่างประเทศ ตามกระแสการกดดัน
ของบริ ษัทบุหรี่ สหรัฐและรัฐบาลสหรัฐ และคําตัดสินขององค์คณะของแกตต์ดงั ที่กล่าวมา
ข้ างต้ น ดังนัน้ นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ และ นายแพทย์ ประกิ ต วาทีสาธกกิจ โดยการ
แนะนําของปลัดกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น ได้ ขอต่อรองให้ รัฐบาลไทย ออกกฎหมายใน
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ รวมทั้งการจัดตั้งสํานักงาน
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ ในกระทรวงสาธารณสุข (ชูชยั ศุภวงศ์ และคณะ 2542: 31)
เหตุการณ์ การเมื องสํ าคัญในช่วงรั ฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรั ฐมนตรี ใน
ขณะนั้นที่ให้ ความเห็นชอบร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบคือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
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2534 เกิ ด เหตุก ารณ์ รั ฐ ประหารของคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยแห่ ง ชาติ (รสช.)
เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีส่วนทําให้ การพิจารณาร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
.... ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหยุดชะงักไป (ไพศาล ลิ ้มสถิตย์ 2556)
ด้ วยเหตุนี ้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์)
จึงได้ ออกคําสัง่ กระทรวงสาธารณสุขที่ 227/2534 เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง พ.ร.บ.ที่
เกี่ยวข้ องกับบุหรี่ และสุขภาพ โดยมี นายแพทย์หทัย เป็ นประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ที่ เ ป็ นผู้ แทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า กรมสรรพสามิ ต ผู้ แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) นายแพทย์ประกิต
นายแพทย์ ศิ ริ วัฒน์ ทิ พย์ ธราดล เป็ นต้ น ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ แจ้ งเรื่ องการ
ปรั บปรุ งร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบตามข้ อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะ 6 และยืนยันถึงเหตุผลความจําเป็ นในการมีกฎหมายฉบับนี ้
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6 ได้ เริ่ มพิจารณาร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. .... เป็ นครั้ง แรกในวัน ที่ 12 กัน ยายน 2534 ในช่ ว งเวลานี ้ เริ่ ม ปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับความพยายามแทรกแซงกระบวนการร่ างกฎหมายของบริ ษัทบุหรี่ ข้าม
ชาติ เช่น
- ผู้แทนของบริ ษัท BAT ประจําประเทศไทย ระบุวตั ถุประสงค์ 3 ประการในการ
เข้ าพบรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นมีเนื ้อหาดังนี ้ (หทัย ชิตานนท์, 2551: 17-18)
1) เพื่อหารื อกับตัวแทนรั ฐบาลที่รับผิดชอบร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. .... เพื่ อให้ เกิ ดความมั่นใจว่า กลุ่มบริ ษั ทบุหรี่ ข้ ามชาติจะมี สิทธิ เข้ าร่ วม
กระบวนการยกร่ างกฎหมายฉบับนีโ้ ดยเฉพาะในประเด็นการแจ้ งส่วนประกอบของบุหรี่
หรื อผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Ingredients issue) ว่าจะใช้ วิธีการใดในการบัญญัตเิ ป็ นกฎหมาย
2) เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่รัฐบาลว่า กลุม่ บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติจะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเรื่ องการห้ ามโฆษณา
3) เพื่อแสดงความกังวลว่า ในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และ
กรมศุลกากรที่ เริ่ มควบคุมบุหรี่ อาจทํ าให้ ทัศนคติเชิ งลบของประชาชนต่อร่ าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อันจะส่งผลทําให้ มีการลักลอบนําบุหรี่ เถื่อนเข้ าประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ ้น และทําให้ รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษี ได้
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- ตัวแทนบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติได้ เข้ าพบรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง
ปฏิบตั ริ าชการแทนเลขาธิการ ฯ ที่เดินทางไปต่างประเทศ
กลุม่ บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติกลุม่ นี ้ได้ ทําจดหมายเป็ นทางการส่งถึงรองนายกรัฐมนตรี
ท่านหนึ่งหลายครัง้ เช่นจดหมายลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534 มีเนื ้อหาเป็ นจดหมายขอบคุณ
ที่ได้ ให้ โอกาสกลุม่ อุตสาหกรรมผู้นําเข้ าบุหรี่ เข้ าพบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 และกล่าว
เน้ นยํ ้าเรื่ องความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบกับรัฐบาล โดยเฉพาะ
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฯ
ในประเด็นการกําหนดระดับสารทาร์ (Tar) และนิโคติน (Nicotine) ในบุหรี่ ของ
รัฐบาลโดยลําพัง รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการทําตลาดของบริ ษัทที่ถูกกล่าวหาว่าไม่
เหมาะสมจดหมายลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2534 มีเนื ้อหาอ้ างข้ อมูลความร่ วมมือระหว่าง
รัฐบาลกับอุตสาหกรรมยาสูบ ในเรื่ องการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่ องระดับสารทาร์ และนิโคติน
ในบุหรี่ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ และเสนอแนะเรื่ องการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังระดับสารทาร์ และนิโคตินในบุหรี่ ร่วมกับรัฐบาลไทย เช่น การจัดตัง้
ห้ องแล็บตรวจสอบ การฝึ กอบรมบุคลากรที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐการวางแผนเรื่ องการจัดซื ้อ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ทดสอบต่าง ๆ
จดหมายลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคมพ.ศ. 2534 ระบุ ถึ ง ประเด็ น หลั ก เกณฑ์ เ รื่ อ ง
ส่วนประกอบของบุหรี่ และการทดสอบระดับสารทาร์ และนิโคตินที่เกิดจากการเผาไหม้ บหุ รี่
อี กทั้งยังกล่าวอ้ างว่าส่วนประกอบของบุหรี่ ถือเป็ นความลับทางการค้ าของผู้ผลิตบุหรี่
แม้ ว่ารัฐบาลหลายประเทศจะกําหนดให้ แจ้ งข้ อมูลดังกล่าวก็ตามต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม
พ.ศ.2534 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ส่งร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฯ ที่พิจารณาเสร็ จแล้ ว ซึง่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุขทําหนังสือถึงเลขาธิ การ ครม. ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2535 เรื่ องเห็นชอบ
ร่ างพระราชบัญญัตินี ้ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ วเสร็ จ เหตุการณ์นี ้ทําให้
กลุ่มบริ ษัทบุหรี่ ทําหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้ านเนื ้อหาของร่ างกฎหมายนี ้ว่ามี
ข้ อเสียหลายประการ
มีการวิเคราะห์มุมมองของบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติในการสร้างความสัมพันธ์ กับรอง
นายกรัฐมนตรี ทา่ นหนึง่ ว่าเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญมากที่สดุ เพื่อที่จะให้ เกิดการเจรจาพูดคุย
กับตัวแทนรัฐบาลในประเด็นการกําหนดส่วนประกอบของบุหรี่ กลุม่ บริ ษัทบุหรี่ มองว่า รอง
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นายกรั ฐมนตรี ท่ านนี เ้ ป็ นพันธมิ ตรสํ าคัญในการคัดค้ านการเสนอร่ าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ (MacKenzie R et al, 2004)
4. การรั บมาตรการของกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
กรอบอนุสัญญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์ การอนามัยโลก (WHO
Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)
ในหนังสือเล่มนี ้ ผู้เขียนจะใช้ คําเรี ยกสันๆ
้ ว่า กรอบอนุสญ
ั ญาฯ
4.1 กรอบอนุสัญญาว่ าด้ วยการควบคุมยาสูบ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการกําหนดสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
เป็ นความตกลงทางกฎหมายระดับนานาชาติ ที่ลงนามร่ วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นลายลักษณ์ อักษรเพื่อจัดการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างเป็ นระบบ กรอบอนุสญ
ั ญาฯ จะ
กํ าหนดหน้ าที่ รับผิดชอบโดยทั่วไป ได้ แก่ จัดให้ มีมาตรการระดับชาติเพื่ อแก้ ไขปั ญหา
รวมทั้งการจัดการศึกษา ฝึ กอบรม สร้ างการรับรู้ ของสาธารณชน ความร่ วมมือในงานวิจยั
ั ญาระหว่าง
การรายงานและการช่วยเหลือทางการเงิน กรอบอนุสญ
ั ญาฯ จัดเป็ นสนธิสญ
ประเทศด้ านสุขภาพฉบับแรกขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
ประชากรโลกให้ ปลอดภัยจากผลร้ ายของการบริ โภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบกล่าว
ได้ วา่ กรอบอนุสญ
ั ญาฯ นี ้เป็ นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ ในการสกัดกั้นมิให้
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบแพร่ กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่ประเทศกํ าลังพัฒนาและ
หยุดยั้งการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ (World Health Organization 2005)
ในทศวรรษ 1990s การระบาดของยาสูบนับเป็ นปั ญหาใหญ่ทางสุขภาพเพราะ
เป็ นสาเหตุอนั ดับหนึง่ ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อัตราที่สงู ขึ ้นของการสูบบุหรี่ ทวั่ โลกมี
ผลทําให้ เกิดการเสียชีวิตอย่างน้ อย 3.5 ล้ านคนในปี ค.ศ. 1998 และได้ มีการคาดหมายใน
เวลานั้นว่าจะเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอย่างน้ อย 10 ล้ านคนต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2030 ถ้ า
หากไม่มีการควบคุม และร้ อยละ 70 ของการเสียชีวิตจํานวนนี ้เกิดขึ ้นในประเทศที่กําลัง
พัฒนา (Resolution WHA 52.18. WHO 1999)
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ความพยายามในอดีตที่ผ่านมาในการควบคุมการระบาดของยาสูบทั่วโลกไม่มี
ประสิทธิผลเนื่องจากอุตสาหกรรมยาสูบข้ ามชาติมีแรงจูงใจจากผลกําไรมหาศาลในการ
ผลิตและการค้ ายาสูบ ผนวกกับการเป็ นสารเสพติดของนิโคติน การระบาดจึงแพร่ กระจาย
อย่างรวดเร็ วจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วไปยังประเทศที่กําลังพัฒนา โลกาภิวตั น์ทําให้ ความ
พยายามของแต่ ล ะประเทศในการควบคุม ยาสู บ อ่ อ นแอลง วิ ธี ก ารแบบเดิ ม ๆ ของ
สาธารณสุขในการลดการบริ โภคยาสูบไม่สามารถสู้ได้ กับพลังอํ านาจของอุตสาหกรรม
ยาสูบ การเข้ าถึงในระดับนานาชาติ และทรัพยากรมหาศาล
เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1948 ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกให้ อํานาจแก่
สมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly) ในการวางมาตรฐานกําหนดนโยบายและ
ความตกลงต่างๆ – มาตรา 19 (Constitution of the World Health Organization. WHO
2006) องค์การอนามัยโลกไม่เคยใช้ อํานาจในการกําหนดสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศมา
ก่อนหน้ านี ้ แต่การแพร่ ระบาดของยาสูบเป็ นความท้ าทายทางด้ านสาธารณสุขอย่างรุนแรง
ซึ่งจํ าเป็ นจะต้ องมี มาตรการที่สร้ างสรรค์และมี ประสิทธภาพ แนวคิดของการใช้ อํานาจ
ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกในการจัดทํามาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบใน
ระดับนานาชาติ เกิดขึ ้นครัง้ แรกในรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัย
โลกด้ านการควบคุมการสูบบุหรี่ (World Health Organization, 1979) โดยมี Sir George
Godber แห่งสหราชอาณาจักรเป็ นประธาน Dr. Nigel Gray แห่งออสเตรเลีย เป็ นผู้
รวบรวมสรุปรายงาน และ Dr. Roberto Masironi จากแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
องค์การอนามัยโลก ทําหน้ าที่เป็ นเลขาธิ การ โดยรายงานนี ้เสนอให้ ใช้ มาตรา 19 ของ
ธรรมนูญองค์การอนามัยโลก ในการควบคุมการแพร่ ระบาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แนวคิดนี ้
ถูกนําไปศึกษาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในการกําหนดกรอบกฎหมายนานาชาติสําหรับ
การควบคุมยาสูบโดยศาสตราจารย์ V.S. Mihajlov จากอดีตสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.
1989 (Mihajlov VS, 1989)
ในปี ค.ศ. 1993 ทนายความและศาสตราจารย์ทางด้ านนิติศาสตร์ จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา Dr. Ruth Roemer เริ่ มการรณรงค์เพื่อการสนับสนุนแนวทางสําหรับ
กฎหมายนานาชาติในการควบคุมยาสูบสําหรับประชาคมโลก (Roemer R, Taylor AL,
Lariviere J, 2005) เธอได้ เสนอแนวทางการใช้ กฎหมายนานาชาติเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบแก่หน่วยควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งในขณะนั้น Neil Collishaw จาก
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Health Canada เป็ นหัวหน้ าหน่วย และเมื่อได้ ศกึ ษาแนวทางจึงได้ เชิญ Dr. Allyn Taylor
ซึ่งเป็ นเพื่อนร่ วมงานของ Dr. Roemer มาร่ างเอกสารเบื ้องต้ นสําหรับการศึกษาความ
เป็ นไปได้ (Collishaw N. 2008) และ Dr. Taylor ได้ ทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ให้ แก่องค์การอนามัยโลกตลอดระยะเวลาการเจรจาของกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ
บุคคลอื่นๆ ที่เป็ นผู้สนับสนุนสําคัญมีหลายท่านรวมทั้ง Dr. Judith Mackay ซึ่งเป็ นที่
ปรึ กษาขององค์การอนามัยโลกและมีตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการของหน่วยงานที่ปรึ กษา
เอเชียสําหรับการควบคุมยาสูบ (Mackay J. 2003) Dr. Derek Yach ซึง่ เป็ นประธานของ
การประชุมการควบคุมการบริ โภคยาสูบทวีปแอฟริ กาปี ค.ศ. 1993
ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1994 มีการประชุมบุหรี่ โลก ครั้งที่ 9 (Ninth World
Conference on Tobacco or Health) ที่กรุงปารี ส Dr. Mackay นําเสนอร่ างมติที่ร่างโดย
เธอและ Dr. Roemer เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลของแต่ละประเทศ รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
และองค์การอนามัยโลก “…..ดําเนินการอย่างเร่ งด่วนเพื่อการประชุมนานาชาติด้านการ
ควบคุมยาสูบเพื่อการรับเป็ นมติโดยองค์การสหประชาชาติ….” ร่ างมตินั้นผ่านโดยได้ รับ
การสนั บ สนุ น อย่ า งกว้ างขวางทั้ง จากภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าครั ฐ (nongovernmental organizations) ผู้แทนจากแคนาดาที่ร่วมในการประชุมบุหรี่ โลกครั้งที่ 9 ที่
กรุ งปารี ส แจ้ งข่าวแก่ Dr. Jean Lariviere ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาอาวุโสด้ านการแพทย์ของ
Health Canada และเป็ นผู้แทนจากแคนาดาในการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก ของ
องค์การอนามัยโลก และได้ ดําเนินการ่ วมกับ Collishaw ระหว่างปี ค.ศ. 1995-1996 เพื่อ
พัฒนากรอบอนุสญ
ั ญานานาชาติด้านการควบคุมยาสูบ เพื่อนํ าไปสู่นโยบายอย่างเป็ น
ทางการขององค์การอนามัยโลก (Lariviere J. 2008)
ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1996 ที่ประชุมสมัชชาโลกรับร่ างมติ WHA49.17
(World Health Oraganization 1996) ครั้งนี ้นับเป็ นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกใช้
อํานาจที่มีอยูใ่ นการใช้ กฎหมายนานาชาติเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ด้านสาธารณสุข และเป็ น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่องค์การอนามัยโลกหาทางเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆเพื่อพิจารณา
ว่าจะควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างไร
4.2 กระบวนการร่ างกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ
การประชุมวางแผนครั้งแรกสําหรั บสนธิ สญ
ั ญานีจ้ ัดที่เมือง Halifax ประเทศ
แคนาดาในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1997 (World Health Organization, 1997) ในปี ค.ศ.
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1998 องค์การอนามัยโลกโดย Dr. Gro Harlem Brundtland ผู้อํานวยการใหญ่องค์การ
อนามั ย โลก ซึ่ ง เพิ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ง ประกาศนโยบายว่ า การควบคุ ม ยาสู บ เป็ น
ความสําคัญอันดับแรก และจัดตั้งโครงการพิเศษ ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุ ก’(Tobacco Free
Initiative: TFI) ภายใต้ การนําของ Dr. Derek Yachผู้สนับสนุนการใช้ กฎหมายนานาชาติ
เพื่อการควบคุมยาสูบ แพทย์หญิ ง Gro Harlem Brundtland คุ้นเคยกับการจัดทํา
สนธิ สัญญาเพราะเคยร่ วมดําเนินการจัดทํ าสนธิ สัญญาต่างๆด้ านสิ่งแวดล้ อมในฐานะ
รัฐมนตรี สิ่งแวดล้ อมของประเทศนอร์ เวย์ ดังนันเธอจึ
้
งสนับสนุนการที่องค์การอนามัยโลก
ดํ า เนิ น การให้ มี ก รอบอนุ สั ญ ญานานาชาติ ใ นการควบคุ ม ยาสู บ มู ล นิ ธิ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติ (The United Nations Foundation) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อความ
เป็ นหุ้นส่วนนานาชาติ (United Nations Fund for International Partnerships) สนับสนุน
งบประมาณจํานวนมากเพื่อสนับสนุนงานของโครงการ ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุ ก’(David AM,
Milroy T, 2005)เงินสนับสนุนเหล่านี ้สร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้ รับการสนับสนุนทาง
การเมือง และสร้ างพื ้นฐานสําหรับโครงสร้ างภายในองค์กรที่จําเป็ นสําหรับการเตรี ยมการ
ประชุมกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
การจัดตั้งโครงการ ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุ ก’ เป็ นกิจกรรมระดับโลก ผู้อํานวยการใหญ่
องค์ การอนามัยโลกได้ ดําเนิ นการอย่างชัดเจน ให้ ผ้ ูอํานวยการองค์ การอนามัยโลกใน
ภูมิภาคต่างๆ จัดตั้งทีม ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุ ก’ในสํานักงานขององค์การอนามัยโลกในแต่ละ
ภูมิภาค และจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอในการสนับสนุนประเทศสมาชิกองค์การอนามัย
โลกเพื่ อ ดํ า เนิ น การจัด ทํ า สนธิ สัญ ญา การชี แ้ นะทางสื่ อ สารมวลชน และการรณรงค์
การตลาดเพื่อสังคม เป็ นการเน้ นยํ ้าว่าการแพร่ ระบาดของยาสูบเป็ นความสําคัญลําดับต้ น
ขององค์การอนามัยโลกเพื่อให้ รัฐบาลประเทศต่างๆ รวมทั้งภาคประชาสังคม ให้ ตระหนัก
ถึงความจําเป็ นเร่ งด่วนในการประสานงานระดับโลกเพื่อควบคุมยาสูบ ในเดือนธันวาคมปี
ค.ศ. 1998 โครงการ ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุ ก’ จัดการประชุมเตรี ยมการครั้งที่สองอุปถัมภ์โดย
รัฐบาล บริ ทิช โคลัมเบีย และสนับสนุนโดย Health Canada เพื่อพัฒนาเสริ มสร้าง
ั ญา คณะกรรมการที่ปรึ กษาด้ านนโยบาย
ศักยภาพสถาบันในการเตรี ยมการจัดทําสนธิสญ
และกลยุทธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้ านวิทยากรเกี่ยวกับการกําหนดกฎ ระเบียบ เพื่อ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบไปด้ วยผู้เชี่ยวชาญการควบคุมยาสูบ ได้ รับการแต่งตั้ง
เพื่อให้ คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุก’
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ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก Dr. Brundtland แถลงว่า การพัฒนากรอบ
อนุสญ
ั ญานานาชาติจะครอบคลุมประเด็นสําคัญต่างๆ ของการควบคุมยาสูบโดยไม่มีเขต
แดนระหว่างประเทศเป็ นอุปสรรค เช่น การผสมผสานภาษี ต่างๆ สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การลักลอบบุหรี่ เพื่ อหนี ภาษี ผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบปลอดภาษี การโฆษณาและการเป็ นผู้
อุปถัมภ์รายการ การค้ านานาชาติ การออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์และคําเตือนสุขภาพ และ
การกระจายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรรม (Brundtland GH. 1998)
ความมุ่ง มั่น ของผู้อํ า นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอนามัย โลกในการควบคุม ยาสูบ
แพร่ ก ระจายออกจากองค์ ก ารอนามั ย โลกไปยั ง ระบบขององค์ ก ารสหประชาชาติ
คณะกรรมการปฏิบตั ิงานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานด้ านการควบคุมยาสูบขององค์การ
สหประชาชาติถกู จัดตั้งขึ ้นโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1999 เพื่อ
ประสานงานด้ านการควบคุมยาสูบระหว่างหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติ และ
มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการเป็ นจุดศูนย์ กลางของหน่วยงานตัง้ แต่คณะกรรมการการค้ า
ระหว่างประเทศ (UNCTAD) จนถึงองค์การอนามัยโลกรวมทั้งหมด 17 หน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติ และอีก 2 หน่วยงานภายนอก (United Nations Taskforce, 1999)
คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี ้เป็ นกลไกสําคัญในการประสานความร่ วมมือด้ าน
การควบคุมยาสูบ และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ระหว่างยาสูบและความยากจน ถึงการได้ รับ
ควันบุหรี่ มือสอง พันธมิตรหน่วยงานต่างๆนอกเหนือจากสุขภาพ เช่น องค์การอาหารและ
เกษตรกรรม (Food and Agriculture Organization: FAO) ขององค์การสหประชาชาติ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International LaborOrganization: ILO) กองทุนสําหรับ
เด็ก (United Nations Children’s Fund – UNICEF) และธนาคารโลก ให้ ความมัน่ ใจว่า
ประเด็ น ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การควบคุ ม ยาสู บ จะถู ก กล่ า วถึ ง การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ าน
เศรษฐศาสตร์ ของการควบคุมยาสูบ สนับสนุน ส่งเสริ มหลักฐานด้ านมาตรการที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิ ผลของต้ นทุน เอกสารเรื่ อง ควบคุมการแพร่ ระบาด มี ผลสําคัญต่อการเจรจา
ั ญาโดยให้ เหตุผลข้ อโต้ แย้ งที่ทําให้ มนั่ ใจด้ านเศรษฐศาสตร์ ถึงประสิทธิผลของการ
สนธิสญ
ควบคุมยาสูบ (Jha P, 1999)
องค์การอนามัยโลกมองหาพันธมิตรอื่นๆ เช่น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่ง
สหรัฐอเมริ กา (US CDC) และสมาคมสาธารณสุขแห่งแคนาดา เพื่อจัดตั ้งระบบตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าในการควบคุมยาสูบ โครงการสํารวจการบริ โภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก
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(The Global Youth Tobacco Survey: GYTS) เป็ นระบบแรกที่เกิดขึ ้นและเป็ นเสาหลัก
ของระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบระดับโลก (Global Tobacco Surveillance
System: GTSS) (Global Tobacco Surveillance System, 2009)
ในการยอมรั บบทบาทสําคัญของประชาสังคม ซึ่งเป็ นจุดเปลี่ยนในการควบคุม
ยาสูบ โครงการ ‘ปลอดบุหรี่ เชิงรุ ก’ ขององค์การอนามัยโลก เริ่ มติดต่อพูดคุยกับองค์กร
สาธารณะที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO’s) ซึ่งนําไปสู่การจัดตั้ง ‘เครื อข่ายพันธมิตรสําหรับกรอบ
อนุสญ
ั ญา’ (Framework Convention Alliance) ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1998 (Wilkenfeld
J. 2005) องค์กรสาธารณะที่ไม่ใช่ของรัฐที่เป็ นองค์กรบุกเบิกในการทํางานด้ านการ
ควบคุม ยาสูบ เช่ น องค์ ก รความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รธุ ร กิ จ นานาชาติ (Corporate
Accountability International) ซึ่งเดิมใช้ ช่ือ INFACT และองค์กรการรวมตัวขององค์กร
นานาชาติที่ไม่ใช่ของรัฐต่อต้ านยาสูบ (International Non-governmental Coalition
against Tobacco) เริ่ มเข้ ามามีความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการกับองค์การอนามัยโลกใน
ช่ วงเวลานี ้ งบประมาณส่วนใหญ่ มาจากมูลนิ ธิ สหประชาชาติ (United
Nations
Foundation) และกองทุนสหประชาชาติ (United Nations Fund for International
Partnerships) สําหรับพันธมิตรนานาชาติเป็ นช่องทางไปสูก่ ารให้ ทนุ สําหรับการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพความสามารถแก่องค์กรสาธารณะที่ไม่ใช่ของรัฐ (David AM. 2005)
ในปี ค.ศ. 1998 การฟ้องร้ องอุตสาหกรรมยาสูบโดยสมาคมอัยการ (Association
of Attorneys General) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาส่งผลให้ มีการตกลงยอมความ (Master
Settlement Agreement) ซึง่ ทําให้ เอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบถูกบังคับโดยศาล
ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะถึงความฉ้ อฉลและหลอกลวงของอุตสาหกรรมยาสูบ หลักฐาน
ต่างๆจากเอกสารภายในเหล่านี ้เน้ นให้ เห็นถึงความเร่ งด่วนในการประสานงานร่ วมมือกัน
แบบองค์รวมในระดับโลกเพื่อป้องกันการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบในการเจรจา
กรอบอนุ สั ญ ญาการควบคุ ม ยาสู บ เอกสารภายในเหล่ า นี ถ้ ู ก นํ า มาวิ เ คราะห์ โ ดย
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งแต่งตั้งโดย Dr. Brundtland ในปี ค.ศ. 1999
โดยมีประธานคือ Dr. Thomas Zeltner ผู้อํานวยการของสํานักงานสาธารณสุข รัฐบาล
กลางของประเทศสวิ ส เซอร์ แลนด์ คณะกรรมการชุ ด นี ส้ ื บ สวนการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบในการทํางานขององค์การอนามัยโลกด้ านการควบคุมยาสูบ (Zeltner
T. 2000) Dr. Zeltner บ่งชี ้ว่าความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบในการขัดขวางการ
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ดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารอนามั ย โลกเป็ นแผนงานที่ ใ หญ่ กว้ างขวาง สลั บ ซั บ ซ้ อน
งบประมาณมหาศาล และปกปิ ดเป็ นความลับ อุตสาหกรรมยาสูบมององค์การอนามัยโลก
เป็ นศตรู หมายเลขหนึ่ง และวางแผนกลยุทธ์ ระดับโลกเพื่อทําให้ องค์การอนามัยโลกไม่มี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อขัดขวางการดําเนินการขององค์การอนามัยโลก
ในการประชุมครั้งที่ 52 ของสมัชชาสุขภาพโลกในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1999
มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดเตรี ยมร่างสนธิสญ
ั ญา และคณะกรรมการการเจรจาระหว่าง
รัฐบาล (Intergovernmental Negotiating Body: INB) เพื่อร่ างและเจรจากรอบอนุสญ
ั ญา
และระเบียบการ ดําเนินการ (protocols) ที่เกี่ ยวข้ อง รายงานโดย LukJoossens จาก
ประเทศเบลเยี่ยมซึ่งได้ รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก ถูกนํามาใช้ เป็ นเอกสารทาง
เทคนิคสําหรับการประชุมคณะทํางาน Dr. Kimmo Leppo จากประเทศฟิ นแลนด์ เป็ น
ประธานการประชุมคณะทํางาน 2 ชุดซึง่ ได้ ร่างเอกสารและถูกนํามาใช้ เป็ นพื ้นฐานในการ
เจรจา Dr. Margaret Chan จากประเทศจีน ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคน
ปั จจุบนั และ Dr. Vera Luiza da Costa e Silva จากประเทศบราซิล ทําหน้ าที่เป็ นรอง
ประธาน
ในเวลานั้นองค์ประกอบที่สําคัญต่างๆ เพื่อความสําเร็ จของกรอบอนุสญ
ั ญาการ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ พร้อมที่จะดําเนินการ – ผู้บริ หารระดับสูงให้ ความสําคัญและมี
ความมุ่งมั่น ส่วนประกอบโครงสร้ าง องค์ กร และการเสริ มสร้ างศักยภาพ หน่วยงานที่
หลากหลาย พั น ธมิ ต รจากภาคส่ ว นต่ า งๆ หลั ก ฐานที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ในการต่ อ สู้ กั บ
อุตสาหกรรมยาสูบอย่างมีประสิทธิ ผล มีระบบติดตามความก้ าวหน้ าและกลยุทธ์ สําหรับ
การชี ้แนะสื่อ และการตลาดเพื่อสังคม ในที่สดุ การเริ่ มงานที่จะพัฒนาสนธิสญ
ั ญาได้ มาถึง
4.3 การดําเนินการเจรจากรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
ระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ.1999 และเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2000 คณะทํางานทาง
เทคนิคระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental technical working group) ผลิตร่ างเอกสาร
เกี่ ยวกับประเด็ นต่างๆของกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
(WHO
framework convention on tobacco control, 1999 & 2000)
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ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 2000 การประชุมสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่ 53 ลงติรับ
ร่ างเอกสาร และในมติ WHA 53.16 อนุมตั ิให้ INB เริ่ มดําเนินการเจรจากรอบอนุสญ
ั ญา
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ (Resolution WHA 53.16, WHO 2000.) การเจรจากรอบ
อนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบใช้ เวลา 2 ปี ครึ่ง การเจรจาครั้งแรกของ INB จัดขึ ้น
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 และการเจรจาครั้งที่ 6 ของ INB จบลงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบเป็ นเสา
2003 Dr. Kimmo Leppo กล่าวว่ากรอบอนุสญ
หลักในประวัติศาสตร์ ของสาธารณสุขนานาชาติ เป็ นกลไกรูปแบบใหม่สําหรับแก้ ไขปั ญหา
ของประชาคมโลก ซึง่ รัฐบาลแต่ละประเทศไม่สามารถต่อสู้ด้วยตนเองแต่ผ้ เู ดียว
ก่อนจะเริ่ มการประชุม INB ครั้งแรกนั้นมีการทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆในร่ างกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบมากกว่า 160 องค์กรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ รวมทังชุ
้ มชนสาธารณสุข อุตสาหกรรมยาสูบข้ าม
ชาติและโรงงานยาสูบของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ให้ ความคิดเห็นทั ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และด้ วยวาจา ซึ่งทุกคนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านี ้ได้ รวมทั้งสาธารณชนทัว่ ไป (Public
hearings on the WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO 2009)
บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโก กล่าวว่า ร่ างกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบขององค์ การอนามัยโลก มี ข้อบกพร่ องและไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ …..บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก มีกรอบของหลักการซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องมีกฎ ระเบียบ
ในการบังคับใช้ แต่เปิ ดโอกาสให้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ มี อิสระเสรี ในการพัฒนา
นโยบายที่เหมาะสมสําหรับบริ บทของแต่ละประเทศ และมีระบบตรวจสอบที่จําเป็ นเพื่อให้
มัน่ ใจว่า อุตสาหกรรมยาสูบจะต้ องรับผิดชอบต่อการกระทําของบริ ษัท
ผู้แทนของสมาคมผู้ปลูกยาสูบนานาชาติกล่าวว่า ภูมิภาคที่ปลูกยาสูบจะมีความ
หนาแน่ น ของการบริ ก าร ทั้ง สาธารณะและเอกชน อาทิ สุข ภาพ การศึ ก ษา การค้ า
ธนาคาร…..ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมการลดการเพาะปลูกใบยาสูบจากการ
บังคับใช้ กฎหมายจะทําให้ อตั ราการว่างงานเพิ่มขึ ้นและความยากจนตามมา
ผู้แ ทนจากประเทศเคนยากล่ า วว่ า ภู มิ ภ าคของเขาเปลี่ ย นไปเมื่ อ เกษตรกร
เปลี่ยนไปปลูกยาสูบแทนพืชอื่นที่ใช้ แทนอาหารได้ แต่การปลูกยาสูบไม่ได้ ทําให้ เศรษฐกิจ
และฐานะความเป็ นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบดีขึ ้น รัฐบาลของประเทศต่างๆ องค์การ
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สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก ควรรับฟั งเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบผู้ได้ รับความทุกข์
ยากจากอุตสาหกรรมยาสูบ
ผู้ แทนจากสมาคมผู้ บริ โ ภคแห่ ง บัง คลาเทศกล่ า วว่ า การโฆษณาบุ ห รี่ จ าก
ต่างประเทศผ่านดาวเทียมมายังรายการโทรทัศน์ในประเทศ และการลักลอบบุหรี่ ซึ่งเป็ น
ธุรกิ จใหญ่ บังคลาเทศไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ต้ ามลํ าพังได้ ด้ วยเหตุนี ส้ มาคม
ผู้บริ โภคจึงสนับสนุนกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบอย่างเต็มที่ในการแก้ ไข
ปั ญหาข้ ามชาติ (transnational issues) ในขณะที่เสริ มสร้ างศักยภาพและความเข้ มแข็ง
ของรัฐบาล
เนื่ องจากการเจรจาจํ าเป็ นจะต้ องได้ รั บความร่ วมมื อและการมี ส่วนร่ วมจาก
กระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลัง และเนื่องจากความ
สลับซับซ้ อนของการเจรจา ประธานในการประชุมจําเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การเจรจากับหลายๆกลุ่มในระดับนานาชาติ ดังนั้น ตั้งแต่การประชุม INB ครั้งที่ 1 จนถึง
การประชุมครั้งที่ 2 ของ Conference of Parties ประธานในที่ประชุมแต่ละครัง้ มี
ประสบการณ์ เป็ นนักการทูตมาก่อน ในการเจรจาสนธิ สัญญานานาชาติมีความสําคัญ
อย่างมากที่จะเชื่อมโยงเป้าหมายที่อยูต่ รงข้ ามกัน บางประเทศซึง่ เป็ นผู้ปลูกใบยาสูบอันดับ
ต้ นๆของโลก ต่อต้ านการเจรจากรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบเมื่อเริ่ มต้ น
การเจรจา อย่างไรก็ตามประเทศบราซิลเป็ นทั้งประเทศผู้ปลูกใบยาสูบที่สําคัญของโลกและ
เป็ นประเทศผู้นําในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ความเป็ นผู้นําของประเทศบราซิลในการ
เจรจาช่วยสร้างการเชื่อมโยงทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งประเทศผู้ปลูกยาสูบ
และประเทศที่ควบคุมยาสูบ ประสบการณ์ นีเ้ ป็ นบทเรี ยนสําคัญซึ่งใช้ เป็ นกรณี ศึกษาได้
สําหรับการเจรจาประเด็นที่สลับซับซ้ อนทางด้ านสาธารณสุขในอนาคต
การประชุม INB ครั้งที่ 6 และเป็ นครั้งสุดท้ าย (World Health Organization,
2003) จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2003 นับเป็ นเวลา 4 ปี ที่มีการร่ าง
กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ ก่อนที่จะนําเสนอต่อสมัชชาสุขภาพขององค์การอนามัย
โลก ในวันที่ 21 พฤษภาคมปี ค.ศ. 2003 การประชุมครั้งที่ 56 สมัชชาสุขภาพขององค์การ
อนามัยโลก ลงมติเป็ นเอกฉันท์ในการรับร่ างกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
(Resolution WHA 56.1, WHO 2003) เป็ นเวลา 8 ปี นับจากการมีความพยายามเพื่อ
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บุกเบิกในการโน้ มน้ าวองค์การอนามัยโลกให้ ใช้ แนวทางกฎการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
ระดับนานาชาติ จนได้ มาซึง่ สนธิสญ
ั ญาด้ านสาธารณสุขฉบับแรกสําหรับประชาคมโลก
สําหรับช่วงระยะเวลาที่มีการเจรจาต่อรองในการร่ างกรอบอนุสญ
ั ญาฯดูเหมือนจะ
กระตุ้นประเทศต่างๆ ให้ ดําเนินการควบคุมยาสูบไปในแนวทางของร่ างกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
ดังกล่าว ซึงจะเห็นได้ จากตัวอย่างดังนี ้
บราซิล – ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2000 รัฐบาลบราซิลได้ ออกกฎหมายห้ าม
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งทางสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งห้ ามโฆษณา ณ จุด
ขาย และห้ ามการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์รายการ ในปี ค.ศ. 2002 บราซิลสนับสนุนคลินิกงดสูบบุหรี่
โดยไม่ ต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ ายทัง้ โครงการที่ ต้ องใช้ ผลิ ตภัณฑ์ ทางเวชภัณฑ์ และโครงการที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Blanke DD, Da Costa e Silva VL, 2004)
แคนาดา – ในปี ค.ศ. 2000 แคนาดาเป็ นผู้บกุ เบิกการออกกฎหมายซึง่ ใช้ ภาพสี่สี
คําเตือนสุขภาพ ใช้ พื ้นที่ 50% ทั้งด้ านหน้ าและด้ านหลังของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ในปี
ค.ศ.2002 มณฑล Saskatchewan ออกกฎหมายห้ ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้ านค้ า
ต่างๆ ซึง่ มณฑล Manitoba ได้ ออกกฎหมายดังกล่าวในปี ค.ศ. 2004
อียิปต์ – ในปี ค.ศ. 2002 กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ปี ค.ศ. 1981 ได้ รับการแก้ ไขดังนี ้
1. คําเตือนบนซองบุหรี่ จะต้ องมีพื ้นที่ 1 ใน 3 ด้ านหน้ าของซองบุหรี่
2. ห้ ามโฆษณาและส่งเสริ มการขายผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบในสื่ อสิ่ งพิ มพ์
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
3. ห้ ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นรางวัลหรื อของขวัญ
4. ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ มู ีอายุน้อยกว่า 18 ปี
นอร์ เวย์– วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2003 รัฐสภานอร์ เวย์ออกกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่
อย่างสิ ้นเชิงในร้านอาหาร ร้ านกาแฟ บาร์ ผับ สถานดิสโก้ และสถานบริ การอื่นๆ ซึ่งเสิร์ฟ
อาหารและเครื่ องดื่ม นับเป็ นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในบาร์
เกาหลี – ในปี ค.ศ.2002 เพิ่มอัตราภาษี ยาสูบและใช้ 3% ของภาษี นั้น (ประมาณ
17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ) สําหรับศูนย์การพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพ ภายใต้ สถาบัน
เกาหลีเพื่อสุขภาพและสังคม (Korean Institute for Health and Social Affairs) กองทุนนี ้
ใช้ ทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริ มสุขภาพและประกันสุขภาพ (World Health OrganizationWestern Pacific Regional Office, 2004)
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แอฟริ กาใต้ – ในปี ค.ศ. 1999 รัฐสภาแอฟริ กาใต้ เพิ่มความเข้ มงวดให้ กฎหมาย
ของปี ค.ศ. 1993 และมีผลบังคับใช้ ปี ค.ศ. 2001 ห้ ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่าง
สิ ้นเชิง การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์รายการ ห้ ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็ นรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ ซื ้อยาสูบ (Blanke DD, Da Costa e Silva VL, 2004 )
ไทย – พระราชบัญญัติสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ พ.ศ.
2544 กําหนดให้ มีการจัดตั้ง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ ซึ่งได้
งบประมาณจากภาษี สรรพสามิตสุราและยาสูบ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ การควบคุมยาสูบ และการสร้ างเครื อข่าย (Thailand tobacco
control country profile. 2008)
การเจรจาความตกลงกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบเป็ นการ
ยกระดับปั ญหาการควบคุมยาสูบให้ เป็ นประเด็นการเมืองด้ านสุขภาพของประชาคมโลก
นอกจากนี ้ยังสร้างความตระหนักและแสวงหาทางแก้ ไขปั ญหาที่มีประสิทธิ ภาพสําหรับผู้
กําหนดนโยบาย และเป็ นผลทําให้ เกิดความตกลงระดับโลกในการดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
การเจรจาความตกลงกรอบอนุสัญญาฯเปรี ยบเสมื อน ‘มหาวิ ทยาลัยเปิ ดสํ าหรั บการ
ควบคุมยาสูบ’ อีกทังเป็
้ นช่องทางและโอกาสสําหรับการเสริ มสร้ างศักยภาพให้ แก่ชุมชน
สาธารณสุขในการดํ าเนิ นการควบคุมการบริ โภคยาสูบ องค์ การอนามัยโลกใช้ โอกาส
ดังกล่าวในการจัดและสนับสนุนการเสริ มสร้างศักยภาพเชิงรุ ก ทั้งในระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ คู่ขนานกับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับความตก
ลงกรอบอนุสญ
ั ญาฯ แนวทางดังกล่าวทั้งสองเป็ นการวางรากฐานสําหรับการดําเนินการ
ตามกรอบอนุสญ
ั ญาฯที่มีประสิทธิผลในระดับชาติ ในขณะที่สร้ างพลังสนับสนุนในการให้
สัตยาบรรณ องค์การอนามัยโลกจัดทําเอกสารกรอบชี ้แนะในการสร้ างศักยภาพ เช่น คู่มือ
สําหรับการควบคุมยาสูบ (Da Costa e Silva VL, David AM, 2004) ข้ อเสนอแนะทาง
นโยบายสําหรับประเด็นต่างๆ เช่น การเลิกสูบบุหรี่ (World Health Organization, 2003)
และนโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ (World Health Organization, 2003)
สํ า หรั บ ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาทั้ง หลาย การเจรจากรอบอนุ สั ญ ญาฯเป็ น
กระบวนการขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ที่จะพูดถึงความเหลื่อมลํ ้า/ความไม่เท่าเทียมกันทาง
สังคมในด้ านสาธารณสุข เนื่องจากภาระโรคที่มีสาเหตุจากการบริ โภคยาสูบเพิ่มขึ ้นมากใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา ดังนั้น ประเทศเหล่านี ้จึงฉวยโอกาสที่จะเจรจาเพื่อปกป้องประชาชน
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จากโรคภัยที่มีสาเหตุจากยาสูบ การเจรจากรอบอนุสญ
ั ญาฯ เปิ ดโอกาสให้ ประเทศที่กําลัง
พัฒนาเหล่านี ้รวมพลังกันในเวทีประชาคมโลก ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั ้งในแอฟริ กา หมู่
เกาะแปซิฟิกตะวันตก ประเทศแถบเมดิเตอเรเนี ยนตะวันออก และประเทศแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ต่างรวมกันเป็ นภาคีเครื อข่ายเพื่อความเป็ นปึ กแผ่น
หลายประเทศที่ มี ขนาดเล็ก เป็ นประเทศที่ ยากจนและยังไม่พัฒนา มักจะถูก
มองข้ ามในเวทีระดับนานาชาติกลับได้ รับโอกาสในการเจรจากรอบอนุสัญญาฯเพราะ
นโยบาย ‘หนึ่งประเทศ หนึ่งเสียง’ นอกจากนี ้พลังในการเป็ นพันธมิตรและการมีส่วนร่ วม
จากหลายภาคส่วนทําให้ เกิดผลในทางบวกจากการประชุมเจรจาระหว่างรั ฐบาล (INB)
การมีส่วนร่ วมของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เปิ ดโอกาสสําหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ทัศนคติ ซึ่งทําให้ เกิดประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายของ
การเจรจา ถึงแม้ บางครัง้ ทําให้ เกิดความล่าช้ าอยูบ่ ้ าง
แนวทางใหม่ ของการดํ าเนิ นการเจรจา ทํ าให้ เกิ ดบทเรี ยนที่ สํ าคัญคื อ เราไม่
สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าจนกว่าหน่วยงานภาครั ฐต่างๆ – กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม – ต่างมีผ้ แู ทนร่ วมอยู่ในทีมเจรจา
กระบวนการเจรจาสนธิสญ
ั ญาที่กว้ างและครอบคลุมอย่างเช่นกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุม
การบริ โภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียวไม่เพียงพอ
การมีส่วนร่ วมอย่างเข้ มแข็งขององค์กรต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ มาร่ วมกันทํางานใน
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ เป็ นปั จจัยสําคัญในกระบวนการ การเจรจากรอบอนุสญ
ั ญาฯ
เปรี ยบเสมื อนเวที เพื่ อการรวมตัวของภาคประชาสังคมทั่วโลก นอกจากนี ย้ ังเป็ นการ
เชื่ อมโยงผู้แทนจากภาครั ฐกับผู้เชี่ ยวชาญด้ านการควบคุมยาสูบจากทั่วโลก ซึ่งนํ าไปสู่
ความเข้ มแข็งของกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเชิง
บวกระดับชาติ
การเจรจากรอบอนุสญ
ั ญาฯ ทําให้ เกิดการก่อตัวของพันธมิตรกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
(Framework Convention Alliance) คือเครื อข่ายขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐทัว่ โลกร่ วมกัน
ทํางานในมิติตา่ งๆ ของการควบคุมยาสูบ เครื อข่ายพันธมิตรกลุม่ นี ้นับเป็ นกลุม่ ที่สําคัญซึง่
ส่งเสริ มให้ ภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดนโยบายด้ วยการใช้ กลยุทธ์ ที่
หลากหลาย กลุ่มพันธมิตรกลุ่มนี ้ทํางานเพื่อให้ เกิดสนธิสญ
ั ญาที่เท่าเทียมกัน ในระหว่าง
การเจรจากลุม่ พันธมิตรจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายวัน มอบรางวัล ‘ดอกกล้ วยไม้ ’ และ ‘ที่เขี่ย
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บุหรี่ สกปรก’ และใช้ กลยุทธ์ การชีแ้ นะทางสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการเจรจา
(Mamudu HM, Glantz SA, 2009) ความสําคัญของภาคประชาสังคมในกระบวนการ
เจรจาสนธิสญ
ั ญาได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการ และได้ รับการบันทึกไว้ ในมาตรา 4
หลักการชี ้แนะหมายเลข 7 ในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ดังนี ้ ‘การมีสว่ นร่ วมของภาคประชาสังคม
เป็ นปั จจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ และขั้นตอน’ (World Health
Organization, 2003) การแถลงข่าวและการสรุปรายงานให้ สื่อสารมวลชนตลอดระยะเวลา
การเจรจากรอบอนุสญ
ั ญาฯ เป็ นผลให้ มีรายงานข่าวเป็ นระยะสมํ่าเสมอ และเป็ นไปอย่าง
กว้ างขวางเกี่ ยวกับการแพร่ ระบาดของปั ญหาการบริ โภคยาสูบและความคื บหน้ าของ
สนธิสญ
ั ญานานาชาติในการควบคุมยาสูบ ทําให้ ชาวโลกได้ รับรู้ ถึงปั ญหาของการควบคุม
ยาสูบ
สํ า หรั บ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเจรจาหลายคนที่ ไ ม่ ไ ด้อยู่ ใ นแวดวงวิ ช าชี พ ด้ า น
สาธารณสุข การทบทวนหลักฐานและการแสดงจุดยืนในการเจรจาต่อรองเพื่อตัดสินใจใน
ประเด็นต่างๆ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล ประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู้
ระหว่างการเจรจาต่อรองกรอบอนุสญ
ั ญาฯทําให้ เกิดความตระหนัก สร้ างค่านิยม และเป็ น
ฐานความรู้ ใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน ความสําคัญของสุขภาพ
หรื อการค้ าเพื่อผลกําไร การปกป้องคนรุ่นใหม่จากอันตรายของยาสูบเป็ นประเด็นที่มีผลต่อ
การตัดสินใจส่วนบุคคลที่ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการเจรจาหลายคนเลิกสูบบุหรี่
ปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมยาสูบต่อการเจรจากรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ
เป็ นไปในทางลบอย่างที่คาดหมาย ระหว่างปี ค.ศ. 1999 และ 2001 บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั
โทแบคโก ฟิ ลิป มอร์ ริส และแจแปน โทแบคโก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จัดทําโครงการที่มีชื่อว่า
“Cerberus” เป็ นแผนการควบคุมกํากับตนเองด้ วยความสมัครใจโดยอุตสาหกรรมยาสูบ
เป็ นทางเลือกแทนที่กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ (Mamudu HM,
Hammond R, Glantz Sam, 2008) อุตสาหกรรมยาสูบพยายามผลักดัน ‘มาตรฐาน
การตลาดผลิตภัณฑ์ ยาสูบระดับนานาชาติ’ และ ‘โครงการป้องกันเยาวชน’ ถึงแม้ จะมี
หลักฐานว่าโครงการเหล่านี ้ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
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การดําเนินการจัดตั้งโดย Dr. Brundtland เพื่อตรวจสอบการแทรกแซงโดย
อุตสาหกรรมยาสูบในความพยายามควบคุมยาสูบขององค์การสหประชาชาติ ทําให้ มี
เอกสารรายงานอย่างละเอียดซึ่งมีหลักฐานว่าอุตสาหกรรมยาสูบพยายามขัดขวาง หน่วง
เหนี่ ยว และทําให้ การดําเนินงานในการควบคุมยาสูบโดยองค์การอนามัยโลกล้ มเหลว
(Zeltner T, 2000) หลักฐานเหล่านี ้ส่งผลให้ องค์การอนามัยโลกเพิ่มความเข้ มงวดทาง
นโยบายเพื่ อไม่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน และที่ ปรึ กษาองค์ การอนามัยโลกติ ดต่อหรื อมี
ความสัมพันธ์ ใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ ประสบการณ์เหล่านี ้เป็ นบทเรี ยนสําคัญในการ
ดําเนินการบังคับใช้ กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ในบริ บทนี ้ทําให้ มีมติใน
การประชุม Conference of the Parties ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับการดําเนินการบังคับใช้ มาตรา
5.3 ซึ่งปกป้องนโยบายการควบคุมยาสูบจากอุตสาหกรรมยาสูบ (World Health
Organization, 2009)
4.4 การลงนามและดําเนินการบังคับใช้ กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ
กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบเปิ ดโอกาสให้ ประเทศสมาชิ กร่ วมลงนามที่
สํานักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ในระหว่างวันที่ 1623 มิถนุ ายน ค.ศ. 2003 และหลังจากนั้นประเทศสมาชิกสามารถร่วมลงนามได้ ที่สํานักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ ก ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน ค.ศ. 2003 ถึงวันที่ 29
ั ญานับเป็ นพฤติกรรมทางการเมือง ซึง่ บ่งชี ้ถึง
มิถนุ ายน ค.ศ. 2004 การลงนามในสนธิสญ
การบรรลุความตกลงและความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกที่จะไม่ขดั ขวางการดําเนินการ
ตามกรอบอนุสญ
ั ญา
ในวันแรกที่เปิ ดโอกาสให้ ประเทศสมาชิกร่ วมลงนาม 28 ประเทศสมาชิกและ
สหภาพยุโรปร่ วมลงนามในสนธิสญ
ั ญา แต่ขั้นตอนของการดําเนินการคือ กรอบอนุสญ
ั ญา
ฯจะต้ องได้ รับการลงสัตยาบัน (ratification) กล่าวคือเป็ นการยอมรับและยืนยันอย่างเป็ น
ทางการ- จากอย่างน้ อย 40 ประเทศสมาชิกเพื่อทําให้ มีผลบังคับใช้ เมื่อถึงเวลาในการปิ ด
การร่ วมลงนามในวันที่ 29 มิถนุ ายน ค.ศ. 2004 มีจํานวนประเทศสมาชิกร่ วมลงนาม
ทั้งหมด 168 ประเทศ ซึ่งนับเป็ นสนธิ สญ
ั ญานานาชาติที่ได้ รับการยอมรับมากที่สดุ ใน
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ประวัติศาสตร์ ขององค์การสหประชาชาติ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 กรอบ
อนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบเริ่ มมีผลบังคับใช้ (World Health Organization 2005)
นั บ เป็ นเวลาน้ อยกว่ า 6 ปี ซึ่ ง ประเทศสมาชิ ก ต่ า งก็ ใ ห้ ความร่ วมมื อ ใน
ประวัติศาสตร์ ของการจัดทําสนธิ สัญญานานาชาติ การดําเนินการที่รวดเร็ ว การลงมติ
อย่างเป็ นเอกฉันท์ของสมัชชาสุขภาพองค์การอนามัยโลก และการดําเนินการบังคับใช้ ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ วทําให้ กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบขององค์การอนามัย
โลก นับเป็ นเสาหลักที่สําคัญด้ านสาธารณสุขสําหรับประชาคมโลกในอนาคต (นิทศั น์ ศิริ
โชติรัตน์ 2558)
รายชื่อ 40 ประเทศแรกที่ร่วมลงนามในกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก (2005) ดังนี ้
1. นอร์ เวย์
11. เมียนมาร์
21. ไอซ์แลนด์
31. อุรุกวัย
2. มัลตา
12. สโลวาเนีย
22. เคนยา
32. มาดากัสการ์
3. ฟิจิ
13. หมู่เกาะคุ๊ก
23. นาอูรู
33. ฝรั่งเศส
4. ศรี ลงั กา
14. สิงค์โปร์
24. ซาน มาริ โน
34. ออสเตรเลีย
5. ซีเชลล์
15. มอริ เชียส
25. กาตาร์
35. ปากีสถาน
6. มองโกเลีย 16. มัลดีฟ
26. หมู่เกาะ
36. ไทย
โซโลมอน
37. สาธารณรัฐ
7. นิวซีแลนด์ 17. เม็กซิโก
27. ปานํามา
อาหรับซีเรี ย
8. อินเดีย
18. บรูไน ดารุส ซาลาม 28. จอร์ แดน
38. แคนาดา
9. ปาเลา
19. ญี่ปนุ่
29.ทริ นิแดดและโทบา 39. ฆานา
โก
10. ฮังการี
20. บังคลาเทศ
30. ภูฐาน
40. อาร์ เมเนีย
ที่มา สรุปจาก World Health Organization. (2005).
เมื่อกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบเข้ าสูข่ นที
ั ้ ่สอง ความท้ าทายคือ
ทํ าให้ เกิ ดความมั่นใจในความมุ่งมั่น และดํ าเนิ นการตามข้ อผูกพันต่างๆ
ภายใต้
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สนธิสญ
ั ญา เพื่อให้ เกิดความสําเร็ จในการแปลงเป็ นการปฏิบตั ิการในชุมชนและระดับชาติ
ที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งแรกของ Conference of the Parties จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 6-17
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ที่กรุงเจนีวา โดยมีท่านทูต J. Martabit ของประเทศชิลี เป็ นประธาน
(World Health Organization, 2006) ในการประชุมครั้งนี ้มีวาระสําคัญ เช่น การวาง
กฎเกณฑ์ (protocols) ด้ านการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์
รายการข้ ามพรมแดน (มาตรา 13.8) และการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย (มาตรา 15)
นอกจากนี ้ มีการเริ่ มพิจารณากรอบแนวทาง (guidelines) สําหรับมาตรา 8 (การป้องกัน
การได้ รับควันบุหรี่ จากผู้สูบบุหรี่ ) และมาตรา 9 (การควบคุมกํากับส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ) Dr. Haik Nikogosian ได้ รับการแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการของ
การประชุมกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน ค.ศ. 2007
ก่อนการประชุมครั้งแรกจะสิ ้นสุดลง ประเทศสมาชิกจํานวน 113 ประเทศได้
ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบ นอกจากนี ม้ ี การเลือกตั้ง
คณะทํางาน (Bureau) ซึ่งเป็ นผู้แทนจาก 6 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก ประกอบไป
ด้ วยท่านทูต J. Martabit จากประเทศชิลีและเป็ นประธาน นาง D. Mafubelu จาก
แอฟริ กาใต้ นาย R. Bayat Mokhtari จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน Dr. C. Lassmann
จากออสเตรี ย นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ จากประเทศไทย และท่านทูต Sha Zukang จาก
ประเทศจีน เป็ นรองประธานทั้ง 5 คน
การประชุมครั้งที่สองของ Conference of the Partiesจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 30
มิถนุ ายน – 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ที่กรุงเทพฯ (World Health Organization, 2008) การ
ประชุมครั้งนี ้ลงมติรับกรอบแนวทางการบังคับใช้ มาตรา 8 ของกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุม
การบริ โภคยาสูบ (การป้องกันการได้ รับควันบุหรี่ จากผู้สบู บุหรี่ ) ทบทวนมาตรา 5.3, 9, 10,
11, 12, 13 และจัดทําแนวทางในการดําเนินการบังคับใช้ มาตราดังกล่าว นอกจากนี ้ได้ ลง
มติขยายเวลาสําหรับกลุ่มที่ศึกษาการปลูกพืชทางเลือกแทนยาสูบ เพื่อเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
(มาตราที่ 17 และ 18)
ก่อนที่การประชุมครั้งที่สองนี ้จะสิ ้นสุดลง มีจํานวนประเทศสมาชิก 146 ประเทศ
เข้ าร่ วมลงนามในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ในการดําเนินการควบคุมการบริ โภคยาสูบ นอกจากนี ้
มีการเลือกตั้งคณะทํางาน (Bureau) สําหรับการประชุมครั้งต่อไปของ Conference of the
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Parties ดังนี ้ นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ จากประเทศไทยเป็ นประธาน นาง N. Dladla จาก
แอฟริ กาใต้ Dr. A. Bloomfield จากนิวซีแลนด์ Dr. H. A. Qotba จากกาตาร์ ท่านทูต C.
Lassmann จากประเทศออสเตรี ย และท่านทูต A. Artucio จากประเทศอุรุกวัย เป็ นรอง
ประธานทั้ง 5 คน
การประชุมครั้งที่สามของ Conference of the Parties จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 17-22
พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ที่กรุงเดอร์ บนั ประเทศแอฟริ กาใต้ (World Health Organization,
2008) การประชุมครัง้ นี ้มีการลงมติรับรองกรอบชี ้แนะการบังคับใช้ มาตรา 5.3 (ป้องกัน
นโยบายสาธารณสุขด้ านการควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบ)
มาตรา 11 (หีบห่อและการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ) มาตรา 13 (การโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์รายการโดยอุตสาหกรรมยาสูบ)
การประชุมครั้งนี ้ลงมติว่าการประชุมครั้งที่สี่ Conference of the Partiesจะจัดใน
ปลายปี ค.ศ. 2010 ที่ประเทศอุรุกวัย และเลือกตั้งนาย Thamsanqa Mseleku จาก
แอฟริ กาใต้ เป็ นประธาน Dr. A. M. Al-Bedah จากซาอุดิอะราเบีย Dr. C. Otto จากปาเลา
ศาสตราจารย์ S. Modasser Ali จากบังคลาเทศ นาย C. Chocano จากเปรู และนาย
J.G.H. Draijer จากเนเธอร์ แลนด์ เป็ นรองประธานทั้ง 5 วันที่สําหรับการประชุมคือ 15-20
พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ที่ Punta del Este
กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ นํ าเสนอแนวทางใหม่สําหรั บความร่ วมมื อ
ทางด้ านสุขภาพในระดับนานาชาติด้วยกรอบทางด้ านกฎหมายในการสร้างอนาคตด้ าน
สุขภาพสําหรับประชากรโลก กรอบอนุสญ
ั ญาฯ นําเสนอรูปแบบที่มีพลังและประสิทธิภาพ
ในการตอบสนองของประชาคมโลกต่อผลกระทบทางลบด้ านสุขภาพจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ ซึง่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั ประเด็นทางสาธารณสุขด้ านอื่นๆ ได้
ปั จจุบนั กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบมีประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
ทั้งหมด 192 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่ได้ ร่วมลงนามในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ เมื่อวันที่
20 มิถนุ ายน 2546 เป็ นลําดับที่ 36
กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบนี ม้ ี สาระสํ า คัญทั้งหมด 11 หมวด 38 ข้ อ
ประกอบด้ วยสาระสําคัญทั้งด้ านวิชาการและด้ านการบริ หารจัดการ อาทิ เช่น
หมวด 2 วัตถุประสงค์ หลักการที่ใช้ เป็ นแนวทางและพันธกรณีทวั่ ไป
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หมวด 3 มาตรการเกี่ ยวกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ กรอบอนุสญ
ั ญาฉบับนีไ้ ด้
กําหนดให้ ภาคีพิจารณาและกํ าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความต้ องการบริ โภคยาสูบ
ของประชากร อันได้ แก่
- มาตรการด้ านภาษี และราคา
- มาตรการอื่ น เช่น มาตรการทางบริ หาร มาตรการทางนิ ติบัญญัติ มาตรการ
ทางการปกครองและมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- การปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบในสถานที่ทํางาน สถานที่สาธารณะ
ซึง่ อยูใ่ นบริ เวณตัวอาคาร ในระบบขนส่งมวลชนและในสถานที่สาธารณะอื่นๆ
- การควบคุมสารต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเสนอแนวทางในการทดสอบ
และวัดปริ มาณสารต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ยาสูบและสารต่างๆ ที่ ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- เกณฑ์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- การบรรจุหี บ ห่ อ และติ ด ป้ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ โดยห้ า มใช้ ข้ อ ความรู ป ภาพ
สัญลักษณ์ซึ่งทําให้ เข้ าใจผิด เช่น การระบุว่าเป็ นบุหรี่ แบบ "ไลต์ (light)" "ไมลด์ (mild)"
“low tar” หรื อ “ultra-light” บริ ษัทบุหรี่ ต้องแสดงคําเตือนถึงอันตรายของการใช้ ยาสูบต่อ
สุขภาพอย่างชัดเจนบนซองบุหรี่ (รวมทั้งกล่อง และหีบห่อ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์) โดยคําเตือน
ต้ องชัดเจน เห็นและอ่านเข้ าใจง่ายและมีขนาดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่หลักบนหีบ
ห่อ คําเตือนอาจจะอยูใ่ นรูปแบบภาพ หรื อภาพสัญลักษณ์
- การให้ การศึ ก ษา การสื่ อ สาร การฝึ กอบรม และการสร้ างจิ ต สํ า นึ ก ของ
สาธารณชน โดยใช้ เครื่ องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีความเหมาะสม ประเทศสมาชิกสามารถใช้
มาตรการต่างๆ ดําเนินการเพื่อส่งเสริ มจิตสํานึกของประชาชนและให้ ประชาชนได้ เข้ าถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริ โภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบรวมทั้ง
ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการเลิกใช้ ยาสูบ
- การห้ ามอย่างเต็มรู ปแบบ (Comprehensive ban) เพื่อมิให้ มีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การส่งเสริ มการขายและการให้ การสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ ทั้งนี ้รวมถึง
การห้ ามโฆษณายาสูบข้ ามพรมแดน
- มาตรการลดอุ ป สงค์ ใ นเรื่ อ งการเลิ ก ใช้ ยาสูบ และการรั ก ษาผู้ ติ ด บุ ห รี่ โ ดย
ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม การเลิ ก ใช้ ย าสูบ ในสถานที่ ต่ า งๆ เช่ น สถานศึก ษา สถานบริ ก าร
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สาธารณสุข สถานที่ทํางาน เป็ นต้ น และควรกํ าหนดเรื่ องการวินิจฉัยและการรั กษาผู้ติด
บุหรี่ ตลอดจนการให้ คําปรึกษาเพื่อการเลิกใช้ ยาสูบในแผนงานระดับชาติ รวมทั้งให้ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงการรักษาการติดบุหรี่
หมวด 4 มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปทานของยาสูบ ดังนี ้
- การค้ าผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรู ปแบบ รวมทั้งการลักลอบขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม
- การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ แก่ผ้ เู ยาว์ (บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ) และการขาย
โดยผู้เยาว์ อนึ่ง อนุสญ
ั ญาฯ ได้ ระบุว่า ประเทศสมาชิกควรพยายามห้ ามการขายบุหรี่ เป็ น
มวนๆ หรื อขายเป็ นซองเล็กๆ
- การสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้ ทางด้ านเศรษฐกิจ
หมวด 5 การคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม
หมวด 6 ปั ญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิด
หมวด 7 ความร่ วมมือด้ านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสื่อสารข้ อมูล
ต่างๆ ซึง่ ในหมวดนี ้ประกอบด้ วย
- การวิ จัย การเฝ้ าระวัง และการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล เช่ น ประเทศสมาชิ กต้ อง
พัฒนาและส่งเสริ มให้ มีการวิจัยระดับชาติ ประสานงานโครงการวิจัยต่างๆ ในด้ านการ
ควบคุมยาสูบ อาทิ การศึกษาปั จจัยและผลกระทบของการบริ โภคยาสูบและการสูดดม
ควันบุหรี่ ตลอดจนการวิ จัยเกี่ ยวกับการปลูกพื ชทดแทนการปลูกใบยาสูบ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งจัดตั้งโครงการเฝ้าระวังเกี่ยวกับรู ปแบบ ปริ มาณ ปั จจัยและ
ผลกระทบของการบริ โภคยาสูบทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เป็ นต้ น
- การรายงานผลและการแลกเปลี่ยนข้ อมูล ประเทศสมาชิกต้ องจัดส่งรายงานการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมรัฐภาคี เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางนิติบญ
ั ญัติ ฯลฯ ซึง่ จัดทํา
ขึ ้นตามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ข้ อมูลการเฝ้าระวังและการวิจยั เป็ นต้ น
- ความร่ วมมือในด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ านเทคนิค และด้ านกฎหมายตลอดจนการ
จัดสรรความชํานาญที่เกี่ยวข้ อง โดยที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ต้ องส่งเสริ มและจัด
ให้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้ านต่างๆ อาทิ ด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ าน
กฎหมายด้ านการบริ หารจัดการ ซึง่ ระบุไว้ ในหมวดที่ 8 - 11 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
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หมวดที่ 8 - 11 นั้น เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการกรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศ
สมาชิกหรื อภาคี (Parties) จะต้ องดําเนินการบังคับใช้ มาตรการต่างๆ ดังกล่าวทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลกมีทั ้งหมด 11
หมวด 38 มาตรา
มาตรา 1 บทนิยาม
มาตรา 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างอนุสัญญาฯ นี ก้ ับความตกลงและเอกสารทาง
กฎหมายอื่น
มาตรา 3 วัตถุประสงค์
มาตรา 4 หลักการที่ใช้ เป็ นแนวทาง
มาตรา 5 พันธกรณีทวั่ ไป
มาตรา 6 มาตราการด้ านราคาและมาตรการทางภาษี เพื่อลดอุปสงค์ของยาสูบ
มาตรา 7 มาตรการอื่นซึง่ มิใช่มาตรการด้ านราคาในการลดอุปสงค์ของยาสูบ
มาตรา 8 การปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบ
มาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 10 เกณฑ์ในการเปิ ดเผยมาตรามูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 12 การให้ การศึกษา การสื่อสาร การฝึกอบรบ และการสร้ างจิตสํานึกของ
สาธารณชน
มาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การส่งเสริ มการขายยาสูบ และการให้ การสนับสนุน
โดยยาสูบ
มาตรา 14 มาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกับการติดยาสูบ และการเลิกยาสูบ
มาตรา 15 การค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
มาตรา 16 การขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้ แก่ผ้ ูเยาว์ และการขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
โดยผู้เยาว์
มาตรา 17 บทบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้
ในทางเศรษฐกิจ
มาตรา 18 การคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของบุคคล
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มาตรา 19 ความรับผิด
มาตรา 20 การวิจยั การเฝ้าระวัง และการแลกเปลี่ยนมาตรามูล
มาตรา 21 การรายงานผลและการแลกเปลี่ยนมาตรามูล
มาตรา 22 ความร่ วมมื อในด้ านวิ ทยาศาสตร์ ด้ านเทคนิ ค และด้ านกฎหมาย
ตลอดจนการจัดสรรความชํานาญที่เกี่ยวมาตราง
มาตรา 23 ที่ประชุมใหญ่ของภาคี
มาตรา 24 สํานักเลขาธิการ
มาตรา 25 ความสัมพันธ์ ระหว่างที่ ประชุมใหญ่ ของภาคีและองค์ การระหว่าง
รัฐบาลอื่น
มาตรา 26 แหล่งเงินทุน
มาตรา 27 การระงับมาตราพิพาท
มาตรา 28 การแก้ ไขเพิ่มเติมอนุสญ
ั ญานี ้
มาตรา 29 การให้ ค วามเห็ น ชอบและการแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ภาคผนวกแนบท้ า ย
อนุสญ
ั ญานี ้
มาตรา 30 การตั้งมาตราสงวน
มาตรา 31 การถอนตัวจากการเป็ นภาคี
มาตรา 32 สิทธิลงคะแนนเสียง
มาตรา 33 พิธีสาร
มาตรา 34 การลงนาม
มาตรา 35 การให้ สตั ยาบัน การรับรอง การให้ ความเห็นชอบ การยืนยันอย่างเป็ น
ทางการ หรื อการภาคยานุวตั ิ
มาตรา 36 การมีผลใช้ บงั คับ
มาตรา 37 การเก็บรักษาอนุสญ
ั ญา
มาตรา 38 ตัวบทที่ถกู ต้ อง
โดยสรุ ป กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็ น
กฎหมายระหว่างประเทศทางสุขภาพซึ่งได้ รับการรั บรองจากที่ ประชุมสมัชชาองค์ การ
อนามัยโลก กรอบอนุสญ
ั ญาฯ นี ้กําหนดให้ ประเทศสมาชิกดําเนินการด้ วยมาตรการต่างๆ
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อาทิ มาตรการเกี่ยวกั
ย บการลดอุปสงค์
ป ของยาสูสูบ และการลดดอุปทานของยาสูบ เพื่อสกัดดกัน้
มิให้ ผลิตภัณฑ์ยาสสูบแพร่ กระจาายไปทัว่ โลกโดดยเฉพาะอย่างยิ
ง ่งสูป่ ระเทศกกําลังพัฒนา แและ
หยุดดยังการเสี
้
ยชีวิตจากการสู
ต
บบุบหรี่
กรอบอนุนสัญญาฯ นี ้นับเป็
บ นการสร้ างงประวัติศาสตตร์ ทางด้ านสาธธารณสุขในฐาานะ
ที่เป็ นนสนธิ สัญญาาทางด้ านสุขภาพระดั
ภ
บโลกกฉบับแรกภายยใต้ การสนับสนุ
ส นขององค์กการ
อนามัยโลก กรอบบอนุสญ
ั ญาฯ ให้ กําเนิดมิติใใหม่ทางด้ านกกฎหมายแก่ความร่
ค วมมือด้ าน
สุขภภาพระดับนานนาชาติ หลังจาากที่ได้ รับการ ลงมติยอมรับกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
ญ โดยสมัชชชา
สุขภภาพขององค์การอนามั
ก
ยโลกกเมื่ อเดือนพฤฤษภาคมปี ค.ศ. 2003 กลายมาเเป็ น
สนธิธสัญญานานาาชาติที่ได้ รับการยอมรั บมากกที่สดุ ในประววัติศาสตร์ ของงองค์การอนาามัย
ค 2009 (นิททััศน์ ศิริโชติรัตน์
ต 2558)
โลกโโดย 168 ประเเทศเมื่อสิ ้นปี ค.ศ.
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บทที่ 3
นโยบายและมาตรการภาษีและการคลัง
โดย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. มาตรการด้ านภาษี และราคา
2. รายได้ ทางการคลัง
3. การผูกขาดการผลิตและนโยบายโรงงานยาสูบ
4. การแปรรูปโรงงานยาสูบ

1. มาตรการด้ านภาษีและราคา
1.1 การควบคุมและการจํากัดการบริโภค
ภาษี ยาสูบเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการลดการใช้ ยาสูบโดยเฉพาะใน
หมู่คนหนุ่มสาวและคนยากจน การเพิ่มภาษี ทําให้ ราคายาสูบเพิ่มขึ ้น 10% ลดการบริ โภค
ยาสูบโดยประมาณ 4% ในประเทศที่มีรายได้ สงู และประมาณ 5% ในประเทศที่รายได้ ตํ่า
และรายได้ ปานกลาง
ดังนั้น ประเทศที่มีการใช้ มาตรการภาษี ยาสูบสูงมี เพียง 33 ประเทศซึ่งเท่ากับ
10% ของประชากรของโลกได้ นําเสนอมาตรการทางภาษี ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ซึ่งมากกว่า
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75% ของราคาขายปลี กจะถูกเก็ บภาษี จากข้ อมูลที่ มี อยู่ รายได้ เฉลี่ ยจากภาษี ยาสูบ
มากกว่า 269 เท่า ซึง่ สูงกว่าการใช้ จ่ายด้ านการควบคุมยาสูบ (WHO,June 2016)
การที่รัฐบาลจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษี จากสินค้ าบุหรี่ นั้นมีเหตุผลของ
การจัดเก็ บภาษี อย่างน้ อย 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรกเป็ นเหตุผลในเรื่ องของการ
จัดเก็บรายได้ เข้ าสู่รัฐ และนํารายได้ ดงั กล่าวไปใช้ ในการบริ หารประเทศด้ านต่าง ๆ ซึ่งการ
จัดเก็บรายได้ เข้ าสู่รัฐถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งและเป็ นเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ดังจะ
เห็ น ได้ จากรั ฐ สามารถจั ด เก็ บ ภาษี บุ ห รี่ ไ ด้ เป็ นจํ า นวนหลายพั น ล้ านบาทในแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ
นอกจากนี ้ ยัง มี เ หตุผ ลในเรื่ อ งการควบคุม และจํ า กัด การบริ โ ภคสิ น ค้ า บุ ห รี่
เนื่องจากการสูบบุหรี่ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สบู และบุคคลรอบข้ างที่ได้ รับควันบุหรี่
เข้ าสู่ร่างกาย ดังนั้น เมื่อมีการจัดเก็บภาษี บุหรี่ แล้ ว บุหรี่ ก็จะมีราคาสูงขึ ้นและส่งผลทําให้
ประชาชนลดการบริ โภคบุหรี่ และประการสุดท้ าย รัฐต้ องการควบคุมกระบวนการผลิตและ
จําหน่ายบุหรี่ ให้ มีลกั ษณะเป็ นสินค้ าควบคุมและเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ หากรัฐไม่เข้ ามา
ควบคุมกระบวนการดังกล่าวแล้ ว สินค้ าบุหรี่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคม
และเศรษฐกิจของประเทศได้ ในที่สดุ
ในปั จจุบันประเทศไทยมี การจัดเก็ บภาษี บุหรี่ ด้วยอํ านาจตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยกฎหมายฉบับนี ้กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบและผู้นําเข้ า
ยาสูบมี หน้ าที่ ต้องเสียภาษี ยาสูบ ซึ่งการปิ ดแสตมป์ยาสูบบนซองยาสูบจะถื อว่ายาสูบ
ดังกล่าวได้ มีการเสียภาษี เรี ยบร้อยแล้ ว โดยต้ องมีการปิ ดแสตมป์ยาสูบก่อนนําออกจาก
โรงงานสําหรั บยาสูบที่ผลิตในประเทศ หรื อก่ อนที่ จะรั บมอบยาสูบไปจากเจ้ าพนักงาน
ศุลกากรสําหรับการนําเข้ ายาสูบ อีกทั้งกฎหมายกําหนดให้ มีการเสียค่าแสตมป์ยาสูบตาม
ปริ มาณยาสูบซึ่งกําหนดนํ ้าหนักเป็ นกรัม และตามมูลค่าราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม
ยาสูบหรื อราคานําเข้ า (ราคา ซี.ไอ.เอฟ.)
ข้ อมูลจากธนาคารโลกได้ มีการรวบรวมข้ อมูลเศรษฐศาสตร์ ของแต่ละประเทศ
เกี่ยวกับความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ตอ่ ราคา โดยแบ่งออกเป็ น 1) กลุม่ ประเทศรํ่ ารวย หากขึ ้น
ภาษี และมีผลทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้นร้ อยละ 10 จะส่งผลให้ ปริ มาณการสูบบุหรี่ ลดลงร้ อยละ
4 และ 2) กลุ่มประเทศที่มีรายได้ น้อยไปจนถึงปานกลาง หากขึ ้นภาษี และมีผลทําให้ ราคา
บุหรี่ สงู ขึ ้นร้อยละ 10 จะส่งผลให้ ปริ มาณการสูบบุหรี่ ลดลงร้อยละ 8 ขณะที่ประเทศไทย
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พบว่าสําหรับประเทศไทยเมื่อมีการขึ ้นภาษี และมีผลทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้น ร้ อยละ 10 จะ
ส่งผลให้ ปริ มาณการสูบลดลง ร้ อยละ 7
ข้ อมูลจากธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลกยืนยันชัดเจนว่า มาตรการทาง
ภาษี สําคัญที่สดุ และการขึ ้นภาษี บหุ รี่ ของไทยครั้งนี ้ ถือว่าสอดคล้ องกับคําแนะนําดังกล่าว
องค์ ก ารอนามัย โลกเคยระบุว่ า การขึ น้ ภาษี บุห รี่ ย่ อ มมี ผ ลต่ อ การลดนัก สูบ หน้ า ใหม่
โดยเฉพาะเยาวชน และมีผลให้ รัฐมีรายได้ เพิ่มขึ ้น การลักลอบขายบุหรี่ เถื่อน ไม่ใช่เหตุผลที่
จะไม่ขึ ้นภาษี บุหรี่ และขณะนี ้กรมสรรพสามิตก็เตรี ยมการรับมือ โดยเฉพาะตามชายแดน
ต่างๆ ทั้งฝั่ งตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และฝั่ งใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วน
ใหญ่บหุ รี่ เถื่อนมักมาจากแถบอินโดจีน แต่ยืนยันว่าการขึ ้นภาษี บหุ รี่ จะลดอัตราการสูบของ
กลุม่ เด็กและเยาวชน เนื่องจากราคาจะมีผลต่อนักสูบกลุม่ นี ้ (สุชาดา ตั้งทางธรรม 2559)
ภาษี และราคาเป็ นกลยุทธ์ อย่างหนึ่งในการควบคุมยาสูบและการขึ ้นภาษี บุหรี่ ส่ง
ผลดีต่อการจัดหารายได้ เข้ ารัฐ กล่าวคือ 1) ราคาสัมพัทธ์ ของบุหรี่ จะตํ่าลงเมื่อเทียบกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 2) การขึ ้นราคาประมาณร้ อยละ 5 จะช่วยลดการสูบบุหรี่
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของบุหรี่ (อัตรา
การลดการบริ โภคต่อหน่วยราคาที่ขึ ้นจากภาษี ) ในประเทศไทย ประมาณ 0.7 นัน่ คือ ถ้ า
ขึ ้นภาษี ร้อยละ 10 จะมีการสูบบุหรี่ ลดลงร้ อยละ 7 ดังนั้น ถ้ าขึ ้นภาษี สรรพสามิตบุหรี่ จาก
ร้ อยละ 75 เป็ นร้ อยละ 80 จะทําให้ มีผ้ สู บู บุหรี่ ลดลงประมาณ 265,000 –378,000 คน
(หทัย ชิตานนท์ และสุชาดา ตังทางธรรม
้
2548) ข้ อมูลทางวิชาการชี ้ว่าเด็กและเยาวชนจะ
ได้ รับผลต่อการลดหรื อเลิกบุหรี่ จากการขึ ้นราคาบุหรี่ เป็ น 3 เท่าของผู้ใหญ่ (Chaloupka et
al, 2000) 3) การขึ ้นภาษี บหุ รี่ สง่ ผลดีตอ่ การจัดหารายได้ เข้ ารัฐ จากผลการขึ ้นภาษี ในครั้ง
ที่ผา่ นๆ มา บ่งชี ้ว่า แม้ จะก่อให้ การบริ โภคลดลง แต่รายได้ รวมจากภาษี บหุ รี่ ไม่ได้ ลดลงแต่
อย่างใด (สุชาดา ตั ้งทางธรรม 2559)
การประเมินขีดความความสามารถของประเทศไทยในการดําเนินงานควบคุม
ยาสูบตามนโยบาย MPOWER ได้ มีการเสนอข้ อแนะนําด้ านราคาและภาษี (สุชาดา ตั้งทาง
ธรรม 2559) กล่าวคือเพิ่มราคายาสูบอย่างต่อเนื่องโดยการเก็บภาษี ให้ สอดคล้ องกับเงิน
เฟ้อและเพิ่มภาษี ยาสูบแบบบุหรี่ “มวนเอง” ให้ สงู พอ ตลอดหลายปี ที่ผ่านมาประชาชน
สามารถซื ้อบุหรี่ ได้ มากขึ ้นเนื่องจากรายได้ ตอ่ หัวเพิ่มสูงขึ ้นในอัตราที่รวดเร็ วกว่าภาษี ยาสูบ
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ประมาณร้ อยละ 50 ของยาสูบที่บริ โภคในประเทศไทยเป็ นแบบ “มวนเอง” ซึง่ เก็บภาษี ใน
ระดับที่ตํ่ามากและมักจะหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี อีกทั้งมีราคาตํ่าสุดเป็ นแรงจูงใจผู้บริ โภค
ข้ อมูลจากธนาคารโลกได้ มีการรวบรวมข้ อมูลเศรษฐศาสตร์ ของแต่ละประเทศ
เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ ราคา (Chaloupka FJ, Yurekli A, Fong GT, 2012)
โดยแบ่งออกเป็ นดังนี ้
1) กลุม่ ประเทศรํ่ ารวย หากขึ ้นภาษี และมีผลทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้นร้ อยละ 10 จะ
ส่งผลให้ ปริ มาณการสูบบุหรี่ ลดลงร้ อยละ 4 และ
2) กลุ่มประเทศที่มี รายได้ น้อยไปจนถึงปานกลาง หากขึน้ ภาษี และมี ผลทํ าให้
ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้นร้ อยละ 10 จะส่งผลให้ ปริ มาณการสูบบุหรี่ ลดลงร้ อยละ 8 ขณะที่ประเทศ
ไทย เมื่อมีการขึ ้นภาษี และมีผลทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้น ร้อยละ 10 จะส่งผลให้ ปริ มาณการ
สูบลดลง ร้ อยละ 7 อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลขึ ้นภาษี จะเกิดข้ อโต้ แย้ งจากโรงงานยาสูบ
และบริ ษัทบุหรี่ ย่ิงกว่านั้น การเพิ่มภาษี อาจส่งผลให้ มีการลักลอบค้ าบุหรี่ เถื่ อนมากขึน้
เกษตรกรปลูกยาสูบ และพนักงานโรงงานยาสูบจะตกงานและรัฐบาลจะสูญเสียรายได้
ข้ อมูลจากธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลกยืนยันชัดเจนว่า มาตรการทาง
ภาษี สําคัญที่สดุ เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลกเคยระบุว่า การขึ ้นภาษี บหุ รี่ ย่อมมีผลต่อ
การลดนักสูบหน้ าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชน และมีผลให้ รัฐมีรายได้ เพิ่มขึ ้น สรุ ปได้ ว่า ถึงแม้
ภาษี บหุ รี่ จะมีผลให้ บุหรี่ ราคาสูงขึ ้น แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะทําให้ ไม่สามารถหาซื ้อบุหรี่
ได้ เนื่ องจากคนชัน้ กลางก็ ยังมี ศักยภาพจ่าย ประเด็นจึงไปอยู่ที่เด็กและเยาวชนที่ต้อง
ปกป้องมากกว่า (Chaloupka FJ, Yurekli A, Fong GT, 2000)
มาตรการภาษี เป็ นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 กํ าหนดวิธีการเสียภาษี ยาสูบ ทําโดยการเสียค่าแสตมป์ยาสูบแล้ วนํา
แสตมป์ไปปิ ดบนซองยาเส้ นหรื อยาสูบและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยาเส้ นและยาสูบชนิด บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่น ยาเส้ นปรุ ง
และยาเคี ้ยว กํ าหนดให้ จัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ทั้งในอัตราตามมูลค่าและตามปริ มาณ
เมื่ อ คิดคํ านวณค่าแสตมป์ ยาสูบออกมาเป็ นตัวเงิ นสูงกว่ าจะใช้ อัตรานั้น ประเทศที่ มี
นโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ ที่ก้าวหน้ าสามารถที่จะออกกฎหมายกําหนด ให้ นําภาษี บุหรี่
ส่วนหนึง่ มาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพดังเช่นประเทศไทย
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1.2 การปรั บอัตราภาษี
ทิศทางระบบภาษี และราคายาสูบในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็ นบทเรี ยนสําหรั บประเทศไทย การที่ประเทศไทยกํ าหนดราคาขายปลีกบุหรี่ ซิกาแรต
สูงสุด ทําให้ บริ ษัทบุหรี่ ใช้ วิธีแจ้ งราคาเท็จที่ตํ่ากว่าความจริ งในการประเมินภาษี หรื อ
นําเข้ าบุหรี่ ที่มีต้นทุนตํ่าเข้ ามาจําหน่าย ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียใช้ วิธีกําหนดราคา
ขายตํ่าสุด ประเทศไทยใช้ นโยบายสองเลือกหนึ่ง คือการคํานวณภาษี ตามราคาต้ นทุนที่
บริ ษัทบุหรี่ แจ้ ง หรื อคํานวณภาษี ตามสภาพ คือ ตามนํา้ หนักมวนบุหรี่ หากวิธีคํานวณ
ไหนมีมูลค่าภาษี มากกว่า ก็ให้ เก็บตามวิธีนัน้ ควรจะต้ องมีระบบในการปรั บอัตราภาษี
ตามสภาพเป็ นระยะๆ ทุกๆ 2-3 ปี และมี การตรวจสอบความถูกต้ องของราคาต้ นทุนที่
บริ ษัทบุหรี่ แจ้ งเพื่อประเมินภาษี อยูเ่ สมอ
การบริ โภคยาเส้ นในประเทศไทยยังคงเป็ นปั ญหา เพราะทําให้ เกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐศาสตร์ จากโรคที่ เกิ ดจากการบริ โภคยาสูบ เกื อบครึ่ งหนึ่งของความสูญเสีย
ทั้งหมด 6 หมื่นล้ านบาท ในขณะที่มาตรการการเก็บภาษี ยาเส้ นที่บริ โภคเป็ นบุหรี่ มวนเอง
ไม่เคยถูกนํามาใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการปรับขึ ้นจากอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรั ม
เป็ น 10 บาทต่อกิโลกรัม พบว่าให้ ผลดีในการลดจํานวนผู้บริ โภคบุหรี่ มวนเองในประเทศ
ไทย กว่า 1 ล้ านคน คือจากผู้บริ โภคบุหรี่ มวนเอง 5.3 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2554 ลดเป็ น 3.6
ล้ านคนในปี พ.ศ. 2556 แต่บางคนหันไปบริ โภคบุหรี่ ซองราคาถูกแทน ดังนั้นการดําเนิน
มาตรการภาษี เพื่อสุขภาพ ควรปรับปรุงภาษี กบั ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท รวมถึงยาเส้ น
โดยปรับขึ ้นทั ้งอัตราตามสภาพและอัตราตามปริ มาณ เพื่อลดการเปลี่ยนประเภทไปบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ ที่ราคาถูกกว่า นอกจากนี ้ รั ฐบาลควรนํายาสูบพันธุ์พืน้ เมื องเข้ าสู่ระบบภาษี
อย่างเร่ งด่วน โดยให้ ผ้ ปู ระกอบการยาเส้ นเป็ นผู้เสียภาษี ไม่ให้ เป็ นภาระกับเกษตรกร (อิศ
รา ศานติศาสน์ 16 พฤษภาคม 2557)
ในการควบคุมการสูบบุหรี่ ผลกระทบที่สําคัญคือ ราคาบุหรี่ ที่แพงขึ ้นจะป้องกัน
เยาวชนให้ เข้ ามาเสพติดบุหรี่ น้อยลง เนื่องจากเยาวชนเป็ นผู้ที่ยงั ไม่มีรายได้ และมีกําลังซื ้อ
ตํ่า การขึ ้นภาษี จงึ ควรทําเป็ นระยะๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบบรรจุยาเส้ น หรื อยาสูบในซองและปิ ดแสตมป์ ก่อน
นํ า ออกจากโรงงานยาสู บ ในการกํ า หนดมู ล ค่ า ของยาเส้ นหรื อ ยาสู บ ผู้ ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบแจ้ งข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับราคาขายยาเส้ นหรื อราคายาสูบต่ออธิบดีหรื อ ผู้
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ซึ่งอธิ บดีมอบหมายตามแบบ และภายในระยะเวลาที่อธิ บดีกําหนด และเสียค่าแสตมป์
ยาสูบและปิ ดแสตมป์ยาสูบก่อนนํายาเส้ น หรื อยาสูบออกจากโรงงานยาสูบ ผู้นําเข้ าเสียค่า
แสตมป์ ยาสูบ และปิ ดแสตมป์ ก่ อ นที่ จ ะรั บ มอบยาเส้ นหรื อ ยาสูบ ไปจากเจ้ า พนัก งาน
ศุลกากร เว้ นแต่อธิบดีจะอนุญาตให้ ไปปิ ดแสตมป์ภายหลังกรณีกําหนดให้ เสียค่าแสตมป์
ยาสูบในอัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริ มาณ ให้ เสียค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราที่คิดเป็ นเงิน
สูงกว่า ค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่านั้นให้ รวมค่าแสตมป์ยาสูบที่พงึ ชําระด้ วยดังนี ้
1) ยาเส้ นที่ทําในราชอาณาจักร ให้ ถือตามราคาขาย ณ โรงงานยาสูบ
2) ยาเส้ นหรื อยาสูบที่นําเข้ ามาในราชอาณาจักรให้ ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ บวกด้ วย
อากรขาเข้ า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการลงทุนและภาษี และ
ค่าธรรมเนียมที่กําหนด โดยพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม กรณีผ้ นู ําเข้ าได้ รับ
การยกเว้ นหรื อลดอัตราอากรขาเข้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการลงทุนให้ นําอากร
ขาเข้ าที่ได้ รับการยกเว้ นหรื อลดอัตรามารวมคํานวณมูลค่าด้ วยราคา ซี.ไอ.เอฟ ได้ แก่ ราคา
ยาเส้ นหรื อยาสูบที่บวกด้ วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากร เว้ นแต่
1) อธิ บดีกรมศุลกากรประกาศราคาในท้ องตลาดยาเส้ นหรื อยาสูบ ให้ ต้องเสีย
อากรเป็ นรายเฉลี่ ยตามกฎหมายพิ กัดอัตราศุลกากรก็ ให้ ถื อราคานั้นเป็ นราคาในการ
คํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ
2) กรณีเจ้ าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้ าใหม่ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยศุลกากร ก็ให้ ถือราคานั้นเป็ นราคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ
นอกจากนี ้ กฎหมายกําหนดให้ เสียภาษี อื่นๆ เมื่อเสียค่าแสตมป์ยาสูบด้ วย ได้ แก่
1) เงินกองทุนการสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ อัตราร้ อยละ 2 ของค่าแสตมป์ยาสูบ 2)
เงินบํารุง องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัตราร้ อยละ 1.50
ของค่าแสตมป์ยาสูบ แต่ไม่เกินปี งบประมาณละ 2,000 ล้ านบาท ค่าภาษี องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) โอนหน้ าที่การจัดเก็บให้ อบจ. จัดเก็บเองตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
โดยกรมสรรพสามิตจะช่วยเหลือเป็ นที่ ปรึ กษา การจัดเก็ บภาษี ให้ ไม่ต้องเสียภาษี เพื่ อ
กระทรวงมหาดไทยผู้ เดิ น ทางนํ า ยาเส้ น หรื อ ยาสูบ ติ ด ตัว เข้ามาในหรื อ ส่ ง ออกนอก
ราชอาณาจักร (ไม่ต้องเสียภาษี ) โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้ าพนักงาน (มาตรา 18 วรรค
สอง และประกาศกรมสรรพสามิต ลว. 30 สิงหาคม 2509) โดยจํานวนยาสูบที่จะนําติดตัว
มาได้ เช่น บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่น ยาเส้ นปรุ ง ยาเคี ้ยว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรื อหลายชนิดรวมกัน
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ไม่เกิน 500 กรัม แต่ถ้ามีบุหรี่ ซิกาแรตรวมอยู่ด้วย บุหรี่ ซิกาแรตนั้นต้ องไม่เกิน 200 มวน
และนํ ้าหนักรวมทั้งสิ ้นต้ องไม่เกิน 500 กรัม และยาเส้ นไม่เกิน 1 กิโลกรัมติดตัวออกไปได้
สําหรับยาเส้ นและยาสูบในคลังสินค้ าทัณฑ์บนที่แสดงและขายที่เก็บในคลังสินค้ า
ทัณฑ์บนนั้นตามกฎหมายว่าด้ วยศุลกากรที่ตั้งอยู่ในสนามบิน ศุลกากรที่จําหน่ายให้ แก่ผ้ ู
เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักร เฉพาะการจําหน่ายบุหรี่ ปริ มาณไม่เกิน 200 มวน หรื อ
ซิการ์ หรื อยาเส้ น ปริ มาณอย่างละไม่เกิน 250 กรัมหรื อหลายชนิดรวมกันไม่เกิน 250 กรัม
1.3 ระบบการควบคุมการขายยาสูบ
การขายยาเส้ นหรื อยาสูบหรื อนํายาเส้ นหรื อยาสูบออกแสดงเพื่อขาย ต้ องได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงาน โดยการขออนุญาต การอนุญาตและเงื่อนไขต่าง ๆ นันให้
้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (2534) คือผู้ขายบุหรี่ ซิกา
แรตไม่จํากัดจํานวน (ประเภท 1) ต้ องเป็ น 1) โรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ 2) ผู้นําเข้ าที่
ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นตัวแทนจําหน่าย 3) ผู้ที่ได้ รับแต่งตั้งจากข้ อ 1 และ 2 ผู้ขออนุญาต
เป็ นผู้จําหน่ายบุหรี่ ซิกาแรตครั้งละไม่เกิ น 20,000 มวน ต้ องได้ รับการแต่งตั้งจากผู้ขาย
ประเภท 1 ประเภทใบอนุญาตขายยาสูบถูกกําหนดไว้ 3 ประเภท ได้ แก่ ประเภทที่ 1 ขาย
โดยไม่จํากัดจํานวน ประเภท 2 ขายส่งแบบจํากัดจํานวน ประเภท 3 ขายปลีก บุหรี่ ซิกาแรต
บุหรี่ ซิ ก าร์ บุห รี่ อื่ น ยาเส้ น ปรุ ง ยาเคี ย้ ว สํ า หรั บ ใบอนุญาตการขายนั้นต้ อ งพิ จ ารณา
ลักษณะสถานที่ด้วย กล่าวคือ 1) สถานที่ขายยาสูบที่ไม่ตั้งอยู่ในสถานศึกษารวมทั้งบริ เวณ
ต่อเนื่อง ติดกับสถานศึกษา 2) สถานที่ขายยาสูบที่ไม่ตั้งอยู่ในศาสนสถาน รวมบริ เวณที่ใช้
สําหรับศาสนสถาน ไม่ว่าจะมีรั้วหรื อไม่ รวมทั้งบริ เวณต่อเนื่องติดกับศาสนสถาน และ 3)
สถานที่ขายยาสูบที่ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายบุหรี่ ซิกาแรต เว้ นแต่ที่พ้นเวลา 5 ปี
(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2560)
รายงาน บุหรี่ กบั ความยากจน: วงจรแห่งความชัว่ ร้ าย “การสูบบุหรี่ ทําให้ ผ้ สู บู และ
ครอบครัวยากจนลง เงินที่ซื ้อบุหรี่ ส่วนใหญ่จะมีค่าเสียโอกาสสูงเนื่องจากไปเบียดบังจาก
ค่าใช้ จ่ายจําเป็ นพื ้นฐานส่งผลกระทบต่อกําลังผลิตของประเทศ... ” “นโยบายการขึ ้นภาษี
ยาสูบ เพื่อการป้องกันการใช้ ในกลุม่ เยาวชนก่อนที่พวกเขาจะเริ่ มติด” ดังนั้น ธนาคารโลก
จึงไม่ปล่อยเงินกู้ตรงสําหรับการลงทุน หรื อประกันการลงทุนหรื อเงินยืมสําหรับการปลูก
การผลิต หรื อการตลาดของยาสูบ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในหลายประเทศทัว่ โลกมาตรการ
ทางภาษี ยาสูบ จึงไม่ได้ มีจดุ มุ่งหมายเพียงเพื่อหารายได้ เข้ ารัฐแต่ม่งุ ที่จะใช้ เป็ นมาตรการ
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หนึ่งในการควบคุมการบริ โภคความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการบริ โภคบุหรี่ กับราคาบุหรี่ ใน
ประเทศต่างๆ (WHO, 2001) แสดงให้ เห็นถึง ราคาภาษี สวนทางกับอัตราการบริ โภค
1.4 การควบคุมการค้ าผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การขึ ้นภาษี บุหรี่ จะทําให้ นักสูบหน้ าใหม่และคนมีฐานะยากจนจะลดการสูบได้
การที่บอกว่าไม่ลดนักสูบลงนั้น จะเป็ นในกลุ่มคนที่มีรายได้ สงู ซึ่งในกลุ่มนี ้มี 3-4 ล้ านคน
ซึ่ ง แน่ น อนมี ร ายได้ มาก ย่ อ มสามารถซื อ้ บุ ห รี่ ต่ า งประเทศได้ แต่ ที่ จ ะลดและเป็ น
วัตถุประสงค์ ในการขึน้ ภาษี บุหรี่ ก็ เพื่ อ สกัดไม่ ใ ห้ เยาวชนเข้ าถึ ง ส่วนที่ บ อกว่ า จะเป็ น
ช่องทางให้ บหุ รี่ เถื่อนเข้ ามาทดแทน
ประเทศไทยมีความพยายามในการขจัดการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายใน
ทุกรู ปแบบรวมทั้งการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผิด
กฎหมาย และการทํ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ปลอม ตลอดจนการพัฒ นาและการบัง คับ ใช้
กฎหมายภายในประเทศ โดยมีมาตรการทางบริ หาร มาตรการทางปกครอง หรื อมาตรการ
อื่นๆ ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อทําให้ มั่นใจได้ ว่า ซองและหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมด
และบรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีเครื่ องหมาย ซึ่งช่วยให้ ทกุ ฝ่ ายสามารถ
บ่งชี ถ้ ึงแหล่งที่ มาของผลิตภัณฑ์ ยาสูบได้ ตลอดจนช่วยให้ สามารถกํ าหนดจุดของการ
เปลี่ยนแปลง ติดตาม บันทึก และควบคุม การเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานะทาง
กฎหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(1) บังคับให้ ซองและหีบห่อซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ยาสูบเพื่อการขายปลีกและการ
ขายส่งในตลาดภายในประเทศระบุข้อความว่า มีข้อมูลบนหีบห่อปรากฏอยู่ในรู ปแบบที่
อ่านได้ มีเครื่ องหมายที่มีประสิทธิภาพชี ้ชัดในตลาดภายในประเทศโดยชอบด้ วยกฎหมาย
(2) พัฒนาระบบการติดตามและสืบหา เพื่อทําให้ ระบบการกระจายผลิตภัณฑ์
ยาสูบมัน่ คงมากขึ ้น และช่วยในการสืบสวนเกี่ยวกับการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การขจัดการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายโดย (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2558)
(1) ติดตาม และรวบรวมข้ อมูลของการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบข้ ามพรมแดน รวมทั้ง
การค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบที่ ผิ ด กฎหมาย และให้ มี การแลกเปลี่ ย นข้ อมูลต่ า งๆ ระหว่ า ง
เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร เจ้ าหน้ าที่สรรพากร และเจ้ าหน้ าที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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(2) ปรั บปรุ งกฎหมายให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น โดยการกําหนดให้ มีบทลงโทษ
และวิธีการเพื่อต่อต้ านการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนบุหรี่ ปลอมและบุหรี่
หนีภาษี
(3) ดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ในการทําลายเครื่ องมือที่ใช้ ในการผลิต
บุหรี่ ปลอมและบุหรี่ หนีภาษี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย
(4) กํ าหนดและปรั บใช้ มาตรการในการติดตาม บันทึก และควบคุมการจัดเก็บ
และการกระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถกู ยึดไว้ หรื อได้ เคลื่อนย้ าย ภายใต้ การผ่อนปรนภาษี
สรรพากร หรื อภาษี ศลุ กากรภายในประเทศ
(5) กําหนด มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้ สามารถริ บหรื อยึดทรัพย์สินต่างๆ ที่
ได้ มาจากการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายได้ มีการใช้ มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่
เหมาะสม เช่น การออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมหรื อกํากับดูแลการผลิต และการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี ้เพื่อป้องกัน การค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
2. รายได้ ทางการคลัง
2.1 ภาษีสรรพสามิตยาสูบ
ภาษี สรรพสามิตยาสูบเป็ นภาษี สรรพสามิต (Excise Tax) ชนิดหนึ่งซึ่งภาษี
สรรพสามิตจะจัดเก็บจากสินค้ าและบริ การเช่นบริ โภคแล้ วอาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
และศีลธรรมอันดีมีลักษณะเป็ นสินค้ าและบริ การที่ฟุ่มเฟื อยหรื อได้ รับผลประโยชน์ เป็ น
พิเศษจากกิจการของรัฐได้ แก่สนามกอล์ฟไนต์คลับและดิสโก้ เธคสถานอาบนํ ้าหรื ออบตัว
ผลิตภัณฑ์เครื่ องหอมและเครื่ องสําอางนํ ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ ้ามันแก้ วและเครื่ องแก้ วพรม
และสิ่งปูพื ้นอื่นๆ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ สนามแข่งม้ า สลากกินแบ่งรั ฐบาล กิจการ
โทรคมนาคม สุราแช่ สุรากลัน่ ยาสูบ ไพ่ เป็ นต้ น
ภาษี สรรพสามิตยาสูบมีลกั ษณะเป็ นภาษี บาป (Sin Tax) คือภาษี ที่จดั เก็บจาก
สินค้ าหรื อบริ การที่เป็ นอันตรายหรื อก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรื อศีลธรรม (Demerit
Goods) ผู้บริ โภคสามารถงดเว้ นการบริ โภคสินค้ ากลุ่มนี ้ได้ โดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรื อ
ความเป็ นอยู่ แต่หากบริ โภคสิ่งเหล่านี ้มากเกินไป นอกจากจะเกิดผลเสียแก่ตนเองแล้ วจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมสินค้ าที่ประเทศต่างๆ มักเก็บภาษี บาปได้ แก่สรุ า
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ยาสูบไพ่สถานประกอบการด้ านบันเทิงเครื่ องดื่มชูกําลังรวมถึงชากาแฟที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพเป็ นต้ น
อัตราภาษี สรรพสามิตที่ใช้ กนั ทัว่ ไปมี 3 แบบคือ 1) อัตราตามสภาพ (Specific
Rate) คิดภาษี ตามสภาพของสินค้ าและบริ การเช่นต่อชิ ้นต่อนํ ้าหนักต่อครั้งเป็ นต้ นการ
จัดเก็ บอัตราภาษี ตามสภาพรายได้ ภาษี จัดเก็ บจํ านวนแน่ นอน ต้ นทุนการบริ หารการ
จัดเก็บตํ่า 2) อัตราตามมูลค่า (Ad Valorem Rate) คิดภาษี เป็ นร้ อยละของมูลค่าสินค้ า
หรื อราคาคูณกับปริ มาณราคาที่ใช้ ในการคํานวณภาษี ได้ แก่ราคาณโรงงาน อุตสาหกรรม
ราคาขายส่งราคาขายปลี กอัตราตามมูลค่าราคาเป็ นปั จจัยที่ สํ าคัญในการจัดเก็ บใน
ปริ มาณสินค้ าที่เท่ากัน สินค้ าที่มีราคาสูงจะถูกจัดเก็บภาษี สงู กว่าสินค้ าที่มีราคาตํ่า 3)
อัตราแบบผสมระหว่างอัตราตามสภาพและอัตราตามมูลค่าหรื ออัตราผสม (Compound
Rate) จะคํานวณมูลค่าภาษี จากอัตราตามสภาพและอัตรามูลค่าทั้งสองอัตราผสมกันโดย
อาจกํ าหนดให้ คิ ดภาษี รวมกันจากทั้งสองอัตราและนํ ามูลค่าภาษี จากแต่ละอัตรามา
รวมกันหรื อคิดภาษี จากอัตราใดอัตราหนึง่ ที่สงู กว่าหรื อตํ่ากว่าก็ได้
การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 จะ
จัดเก็บสําหรับผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าได้ แก่ยาเส้ น (หมายถึงใบยาหรื อยาอัดซึง่ ได้ หนั่ เป็ นเส้ น
และแห้ งแล้ ว) และยาสูบ (หมายถึงบุหรี่ ซิกาแรตบุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่นๆ ยาเส้ นปรุ งและให้
รวมถึงยาเคี ้ยวด้ วย) โดยชําระ (จัดเก็บ) เป็ นค่าแสตมป์ยาสูบแล้ วนําแสตมป์ไปปิ ดบนซอง
ยาเส้ นหรื อยาสูบนอกจากนี ้กฎหมายฉบับนี ้จะบังคับใช้ กบั การจัดเก็บภาษี ดงั กล่าวแล้ ว ยัง
เป็ นกฎหมายที่ควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบด้ วยสําหรับยาสูบที่ผลิตในประเทศผู้มีหน้ าที่เสีย
ภาษี ได้ แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยที่ ได้ รั บอนุญาตให้ ประกอบ
อุ ต สาหกรรมยาสูบ จากกรมสรรพสามิ ต สํ า หรั บ ยาสูบ นํ า เข้ า ตัว แทนจํ า หน่ า ยยาสูบ
ต่างประเทศแต่ละตราจะเป็ นผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
ในการคิดคํานวณภาษี สรรพสามิตยาสูบของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
2509 สําหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นําเข้ าต้ องคิดคํานวณแบบผสม (รวมถึงบุหรี่ ซิ
กาแรตด้ วย) คือใช้ อตั ราภาษี ตามมูลค่า (ถ้ าเป็ นยาสูบที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้ ราคา
ขายณโรงงานยาสูบเป็ นฐานภาษี สําหรับยาสูบที่นําเข้ ามาในประเทศไทยให้ ถือตามราคา
ซี.ไอ.เอฟ คือราคายาเส้ นหรื อยาสูบที่บวกด้ วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากร
เป็ นฐานภาษี ) และอัตราภาษี ตามสภาพหรื อตามปริ มาณ (ใช้ ปริ มาณยาสูบตามนํ ้าหนัก
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เป็ นกรัมเป็ นฐานภาษี ) หากวิธีใดคํานวณแล้ วเสียภาษี เป็ นเงินสูงกว่าก็เก็บตามอัตราภาษี ที่
สูงกว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิตบุหรี่
ซิกาแรกรวม 11 ครัง้ จากอัตราภาษี ร้อยละ 55 ของราคามาเป็ นร้ อยละ 90 ของราคาขาย ณ
โรงงานยาสูบอัตราภาษี ยาสูบในปั จจุบนั เป็ นดังนี ้
ในประเทศไทยการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตยาสูบมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการ
เก็บภาษี ยาสูบตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั คือ เพื่อหารายได้ เข้ ารัฐ รัฐมีรายได้ จากการจัดเก็บ
ภาษี ยาสูบเฉลี่ยประมาณ ร้ อยละ 15 ของรายได้ ภาษี สรรพสามิตทั้งหมดและร้ อยละ 3 ของ
รายได้ รัฐบาลรวมมาตรการการขึ ้นภาษี มีผลทําให้ อตั ราการสูบบุหรี่ ลดลง
การควบคุมการบริ โภคยาสูบนอกจากจะใช้ มาตรการราคาและภาษี เพื่อลดความ
ต้ องการยาสูบแล้ วประเทศไทยยังใช้ มาตรการที่ไม่ใช่ราคาในการดําเนินการเช่นการติด
ฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบการให้ ความรู้ และการสื่อสารโทษของยาสูบการจํากัดพื ้นที่สบู
บุหรี่ เป็ นต้ นเพื่อให้ การบริ โภคยาสูบลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ภายหลังจากเสียค่าแสตมป์ยาสูบแล้ ว กฎหมายยังกําหนดให้ เสียภาษี
อื่นๆ ด้ วยได้ แก่ 1) เงินบํารุงสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) 2)
ภาษี เพื่อสื่อสาธารณะ (TPBS) เพื่อเป็ นเงินทุนสําหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย 3) เงินบํารุงกองทุนพัฒนากีฬาและ 4) ภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ ภาษี
เหล่านี ้ใช้ ภาษี สรรพสามิตเป็ นฐานทําให้ ผลการปรับภาษี ครั้งนี ้มีความรุนแรงยิ่งขึ ้น
้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไปโรงงานยาสูบ
ที่ผ่านมา ตังแต่
กระทรวงการคลัง (ผู้ผกู ขาดการผลิตบุหรี่ ภายในประเทศไทย) ได้ ประกาศราคาขายปลีก
บุหรี่ ซงึ่ ราคาขายปลีกบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศปรับขึ ้นราคาซองละ 10 – 24 บาท (โรงงาน
ยาสูบกระทรวงการคลัง) ผู้อํานวยการโรงงานยาสูบคาดการณ์ว่าการที่ราคาบุหรี่ ที่ขายใน
ประเทศปรับตัวสูงขึ ้นจะทําให้ ตลาดบุหรี่ ภายในประเทศที่มีมลู ค่าประมาณ 40,000 ล้ าน
บาทหรื อคิดเป็ นปริ มาณบุหรี่ ประมาณ 32,000 ล้ านมวนต่อปี หดตัวลงประมาณร้ อยละ 3
สํ า หรั บ ตลาดบุ ห รี่ ภ ายในประเทศโรงงานยาสูบ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดคิ ด เป็ นสัด ส่ ว น
ประมาณร้ อยละ 75-76 ของทั้งตลาด ส่วนผลกระทบของรายได้ ของโรงงานยาสูบคาดว่า
น่าจะหดตัวประมาณร้ อยละ 10 หรื อมีรายได้ ลดลงประมาณ 1,000 ล้ านบาทต่อเดือน
เนื่องจากมีการคาดการณ์ ว่าจะมีการขึ ้นอัตราภาษี ทําให้ ผ้ ขู ายมีคงคลังบุหรี่ เมื่อบุหรี่ ขึ ้น
ราคาจึงรี บระบายสต๊ อกเก่าออกมาจําหน่าย ปริ มาณการซื ้อจากโรงงานยาสูบจึงลดลง
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การที่ราคาบุหรี่ ปรับตัวสูงขึ ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคที่มีรายได้ น้อย โรงงาน
ยาสูบจึงได้ ผลิตบุหรี่ ขนาดเล็กกว่ารุ่นปกติ ที่ออกมาใหม่มีขนาดประมาณ 7.7 มิลลิเมตร
ราคาจําหน่ายประมาณ 40 บาทต่อซองเพื่อเจาะตลาดผู้บริ โภคที่มีรายได้ น้อยให้ สามารถ
ซื ้อบุหรี่ ซองมาสูบได้ และผู้สูบบางส่วนไม่มีกําลังซื ้อบุหรี่ แบบซองมาสูบอาจจะมีการซื ้อ
บุหรี่ แบบแบ่งมวนหรื อหันไปนิยมซื ้อยาเส้ นแบบมวนเองมาสูบแทน หรื ออาจจะมีการซื ้อ
บุหรี่ ที่ไม่เสียภาษี บุหรี่ ปลอม หรื อบุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย มาสูบแทนเพราะราคาถูกกว่า
2.2 การขึน้ ภาษีสรรพสามิตยาสูบ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ กฎกระทรวงขึ ้น
ภาษี สรรพสามิตยาสูบรายการบุหรี่ ซิกาแรตสําหรับคํานวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตาม
มูลค่าจากร้ อยละ 87 เป็ นร้ อยละ 90 และอัตราตามปริ มาณจากกรัมละ 1 บาทเป็ น 1.10
บาทโดยมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ต้ องการลดจํานวนการสูบบุหรี่ ลงโดยเฉพาะการลดจํานวนผู้สบู บุหรี่ รายใหม่
ภาษี ยาสูบเป็ นแหล่งรายได้ แรกๆ ที่ทกุ รัฐบาลคิดถึงเมื่อต้ องการเงินคงคลัง และ
ยาสูบเป็ นของไม่ดี เสพติด เป็ นโทษ การเพิ่มภาษี เท่าไรก็เป็ นสิ่งที่ชอบธรรม จากข้ อมูลของ
กระทรวงการคลัง ตามหลักเศรษฐศาสตร์ พื ้นฐาน สินค้ าประเภทยาสูบ นับเป็ นสินค้ าชนิดมี
ความยืดหยุ่นตํ่ามาก (low-elasticity) คือไม่ว่าราคาสูงเท่าใด คนก็ยงั ต้ องหามาหาสูบแต่
ปั ญหาที่ตามมาก็คือ "ของเถื่อนหนีภาษี " กล่าวคือ เมื่อผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่าง
ของถูกกฎหมาย กับของที่ข้ามมาจากเขตอื่นที่เสียภาษี น้อยกว่ามากจนคุ้มค่าความเสี่ยง
นอกจากจะเก็บภาษี ไม่ได้ ตามคาดแล้ ว เงินยังรั่วไหลออกนอกประเทศไปกับบุหรี่ เถื่อนนี ้
ต่อมาเมื่อการเปิ ดเสรี ทางการค้ าเป็ นสมัยนิยม กําแพงภาษี ตา่ งๆ รวมถึงสุราและบุหรี่ ก็ผ่อน
คลายลง ประกอบกับการตรวจจับอย่างเข้ มแข็งของเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร สรรพสามิต ร่ วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ ทําให้ ปัญหาของเถื่อนเริ่ มคลี่คลาย
ในยุคที่รัฐบาลมี รายได้ ไม่พอ อันมาจากปั ญหาเศรษฐกิ จถดถอย ประกอบกับ
ภาวะการเมืองผันผวนทําให้ การจัดเก็บรายได้ ภาครัฐลดลงอย่างมาก เมื่อเก็บภาษี จากภาค
ธุรกิจจริ งไม่ได้ ตามเป้า ก็จะหันมาขึ ้นภาษี บหุ รี่ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจและเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต
จําเป็ นที่จะต้ องสอดส่องดูแลเพื่อมิให้ ขบวนการค้ าของเถื่อนมีมากเกินไป
ปั จจุบนั การเพิ่มภาษี บุหรี่ มีผลบังคับใช้ แล้ ว เนื่องจากรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ได้ ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 เฉพาะบุหรี่ ซิกาแรต
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(ยาสูบที่มวนด้ วยกระดาษหรื อวัสดุที่ใช้ แทนกระดาษ) ต้ องเสียค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่า
เป็ นจํานวนร้ อยละ 90 ของราคาขายหรื อราคานําเข้ าแล้ วแต่กรณี (เดิมจัดเก็บร้ อยละ 87)
และเสียค่าแสตมป์ยาสูบตามปริ มาณเป็ นจํานวน 1.10 บาท ต่อกรัม (เดิมจัดเก็บ 1.0 บาท
ต่อกรัม)
เมื่ อพิ จารณากฎหมายการจัดเก็ บภาษี ยาสูบและการเพิ่มภาษี ยาสูบดังกล่าว
ข้ างต้ นจะพบว่ า ประเทศไทยให้ ความสํ าคัญกับผลกระทบจากการบริ โภคยาสูบของ
ประชาชนค่อนข้ างมาก เนื่ องจากในหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ ระบุถึง
เหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงว่า “...โดยกํ าหนดอัตราดังกล่าวให้ สูงขึน้ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั และเป็ นการสนับสนุนนโยบายควบคุม
การบริ โภคยาสูบของรัฐ”
การเพิ่มภาษี ยาสูบจะส่งผลทําให้ บุหรี่ ที่จําหน่ายภายในประเทศปรับราคาขึ ้นอีก
5-10 บาท ต่อซอง ซึ่งจะส่งผลทํ าให้ ประชาชนบริ โภคยาสูบน้ อยลงและสอดคล้ องกับ
เป้าหมายการควบคุมการบริ โภคยาสูบอย่างไรก็ดี บางส่วนยังมีความเห็นว่า การเพิ่มภาษี
ยาสูบจนทําให้ บหุ รี่ ที่ขายภายในประเทศมีราคาสูงขึ ้นนั้นมิได้ สง่ ผลทําให้ ประชาชนลดการ
บริ โภคบุหรี่ แต่ประการใด เนื่องจากประชาชนยังสามารถเข้ าถึงและบริ โภคยาสูบได้ โดยเสรี
ประกอบกับผู้ขายมักใช้ กลยุทธ์การขายที่สามารถดึงดูดผู้ซื ้อได้ เป็ นอย่างดี เช่น วิธีการแบ่ง
ขายจากซองยาสูบ ซึ่งจะทําให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถเข้ าถึงและบริ โภคยาสูบได้ ง่ายขึ ้น แม้ ว่ายาสูบ
จะมีราคาสูงขึ ้นก็ตาม
นอกจากนี ้ การที่บหุ รี่ ภายในประเทศมีราคาสูงขึ ้นยังอาจส่งผลทําให้ มีการลักลอบ
นําเข้ าบุหรี่ ที่มิได้ มีการเสียภาษี จากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น บุหรี่ เหล่านี ้มักเป็ นบุหรี่ ที่มีราคาถูก
กว่าบุหรี่ ภายในประเทศซึ่งหลายฝ่ ายยังคงกังวลว่า บุหรี่ กลุ่มนี ้จะมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับ
บุหรี่ ที่ผลิตภายในประเทศหรื อไม่ ซึง่ ปั ญหาการลักลอบนําเข้ าบุหรี่ อาจเป็ นผลสะท้ อนกลับ
ของมาตรการเพิ่ มภาษี บุหรี่ ของรั ฐบาลก็ เป็ นได้ ประกอบกับในปั จจุบันนี ด้ ้ วยผลของ
ความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลทําให้ เกิดผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบารากู่และบุหรี่ อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งกํ าลังเป็ นที่ได้ รับความนิยมอย่าง
แพร่ หลาย แต่หากพิจารณาในทางกฎหมายแล้ วจะพบว่า กฎหมายยาสูบยังมิได้ บญ
ั ญัติ
อย่างชัดเจนให้ มีการจัดเก็บภาษี จากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี ้แต่อย่างใด (กฤษรัตน์ ศรี สว่าง
2559)
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2.3 ภาษีบาป
ในปี พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ พ.ศ.
2544 ได้ ผ่านรัฐสภา โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)ได้ รับ
งบประมาณในการดําเนินงานจากเงินภาษี สรรพสามิตหรื อเงินภาษี จากบุหรี่ และสุราร้ อย
ละ 2 ต่อปี สสส. มีบทบาทหน้ าที่ในการส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ
ทั้งนี ้รวมถึงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา อีกทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุน
ให้ ทุกภาคส่วนของสังคมทํางานร่ วมกันในการส่งเสริ มสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ได้ สร้ างกลุ่มพันธมิตรที่สําคัญในการผลักดันให้ เกิดกฎหมายควบคุมการบริ โภค
ยาสูบในหน่วยงานภาครัฐ ได้ แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาชน
ได้ แก่ สถาบันสุขภาพไทย (สสท.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ (ฉัตรสุมน พฤฒิ
ภิญโญ 2558)
2.4 ปั ญหาของการควบคุมยาสูบด้ านภาษีและราคา
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ ลงนามความตกลงทางการค้ าเสรี ที่เกี่ยวของกับบุหรี่ กับ
หลายประเทศ ทั้งอาฟต้ า (AFTA) และ เอฟทีเอ (FTA) โดยบางประเทศเป็ นคู่ค้าบุหรี่ ที่
สําคัญของไทย ที่สําคัญคือ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย และจีน ที่ผ่านมาไทยได้ ลดอัตรา
ภาษี นําเข้ าบุหรี่ และยาสูบจากสมาชิกกลุม่ อาเซียนลง ร้ อยละ 5 และ ในปี พ.ศ. 2553 ไทย
ลดอัต ราภาษี นํ า เข้ า บุห รี่ และยาสูบที่ ผ ลิ ตในอิ นเดี ย จากร้ อยละ 60 เป็ นศูน ย์ รวมทั้ง
ดําเนินการเช่นเดียวกันนี ้กับจีนในปี พ.ศ.2553 และกับประเทศคู่ค้าตามความตกลงเอฟที
เอด้ วย โดยทัว่ ไปอัตราภาษี นําเข้ าที่ลดลงจะทําให้ ราคายาสูบนําเข้ าถูกลง นอกจากนี ้ใบ
ยาสูบที่นําเข้ ายังมี ราคาถูกลงด้ วย ปั จจัยเหล่านี จ้ ะส่งผลให้ การบริ โภคยาสูบเพิ่ม และ
รายรั บภาษี ของรั ฐเปลี่ยนไป อย่างไรก็ ตาม จากการที่บุหรี่ เป็ นสินค้ าที่ถูกควบคุมราคา
ดังนั้น การที่อตั ราภาษี นําเข้ าลดลงก็ไม่ได้ ทําให้ ราคาบุหรี่ ถกู ลง ถ้ ารัฐไม่ปรับราคาตามไป
ด้ วย แต่ผลอีกด้ านหนึง่ ก็คือบริ ษัทบุหรี่ จะได้ รับประโยชน์ที่เกิดขึ ้นไว้ ทั้งหมด โดยบริ ษัทใดที่
มี Import Content มากก็ได้ มาก ทําให้ บหุ รี่ นําเข้ าได้ กําไรเพิ่มขึ ้นมากกว่าที่โรงงานยาสูบ
ได้ ขณะเดียวกันรายรับภาษี บหุ รี่ ของรัฐบาลก็จะลดลง (อิศรา ศานติศาสน์ 2549)
ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ ให้ ความเห็นว่า การวิเคราะห์ผลของเอฟทีเอ
ในกรณีของบุหรี่ และยาสูบ นันไม่
้ สามารถใช้ วิธีการทางปกติได้ เพราะสาเหตุสี่ประการคือ
1) บุหรี่ และยาสูบเป็ นสินค้ าที่เรี ยกว่า bad ไม่ใช่ good 2) บุหรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุม่
95

สิ่งเสพย์ติด 3) บุหรี่ เป็ นสิ่งที่ทําลายชีวิตเช่นเดียวกับการพนัน และ 4) ไม่อาจกล่าวได้ ว่า
การสูบบุหรี่ เพิ่มจะทําให้ ชีวิตมีความเป็ นอยู่ดีขึ ้น ในกรณี ของประเทศไทย ดร.อิศรา ได้
้ อการบริ โภคบุหรี่ เพิ่มขึน้
เสนอภาพความตกเสรี ทางการค้ า กรณีอาฟต้ ามีผลกระทบทังต่
และรายได้ ของรัฐบาลลดลง ไม่ว่าจะปรับราคาขายหรื อไม่ก็ตาม โดย หากไม่ปรับราคาขาย
ปลีก จะทําให้ ผ้ จู ําหน่ายบุหรี่ นําเข้ าได้ กําไรเพิ่ม ร้อยละ 11.27 ขณะที่รายรับภาษี ของรั ฐ
จากบุหรี่ นําเข้ าลดลง 1,177 ล้ านบาท ขณะที่บหุ รี่ ที่ผลิตในประเทศมีกําไรเพิ่มขึ ้นเพียง ร้ อย
ละ 0.02 และรายรับภาษี ของรัฐลดลง 8 ล้ านบาท หากปรับราคาขายปลีกไปตามสัดส่วน
จะทําให้ มูลค่าการบริ โภคบุหรี่ นําเข้ าลดลง 380 ล้ านบาท และรายรั บภาษี ของรั ฐลดลง
1,027 ล้ านบาท ส่วนบุหรี่ ในประเทศมีมลู ค่าลดลง 2.7 ล้ านบาท และภาษี ที่เก็บได้ ลดลง 7
ล้ านบาท แต่ในแง่ของการบริ โภคจะยังคงเพิ่มขึน้ โดยบุหรี่ ต่างประเทศจะจํ าหน่ายได้
เพิ่มขึน้ 89 ล้ านมวน และบุหรี่ ในประเทศจํ าหน่ายเพิ่ม 7 แสนมวน ซึ่งส่งผลให้ คนตาย
เพราะบุหรี่ เพิ่ม 134 คนต่อปี ตัวเลขผลกระทบที่คาดการณ์นี ้เป็ นค่าประมาณการที่ยงั ไม่
รวมกรณีเอฟทีเอ และการค้ าเสรี ในรู ปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในกรณีของจีนและอินเดีย ซึ่ง
ทั้งสองประเทศมีต้นทุนการผลิตที่ถกู กว่าไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนซึ่งได้ ประโยชน์
จากอาฟต้ า (อิศรา ศานติศาสน์ 2549)
ส่วนการลักลอบจํ าหน่ ายบุหรี่ เถื่ อนซึ่งเป็ นปั จจัยแทรกแซงประสิทธิ ภาพของ
มาตรการขึน้ ภาษี เพื่ อควบคุมการบริ โภคยาสูบโดยตรงว่า บุหรี่ เถื่ อนทํ าให้ สังคมและ
เศรษฐกิจแย่ลง โดยทําให้ ราคาบุหรี่ ถกู ลง การสูบเพิ่มขึ ้น โดยจะขยายตัวมากในกลุม่ วัยรุ่น
นโยบายด้ านภาษี บุหรี่ ของรัฐมีประสิทธิภาพลดลง รายได้ ของรัฐลดลง สุขภาพประชาชน
อ่อนแอลง และอาชญากรระหว่างประเทศเติบโตเร็ วขึ ้น ปั ญหาเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อรัฐ ผู้
ที่เสียภาษี และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ไม่สบู บุหรี่ ส่วนผู้ที่ได้ ประโยชน์ก็คือ ผู้
ลักลอบจําหน่ายและบริ ษัทบุหรี่ ปั จจุบนั รู ปแบบการลักลอบขายบุหรี่ มกั เป็ นการลักลอบ
ผ่านทางการผลิตบุหรี่ ผิดกฎหมาย บุหรี่ ปลอม และกองทัพมด
อย่างไรก็ตาม การลักลอบนําเข้ าบุหรี่ เถื่อนเป็ นขบวนการที่บริ ษัทบุหรี่ ร้ ู เห็นและ
เป็ นขบวนการที่มืออาชีพดูแลอยู่ บุหรี่ ที่มีอยู่ในตลาดทัว่ โลกขณะนี ้ประมาณ 1 ใน 3 ที่เป็ น
บุหรี่ เถื่ อน บุหรี่ เถื่ อนมี ประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมยาสูบ เพราะแม้ ว่าบุหรี่ เถื่ อนจะมี การ
ส่งออกก็นํารายได้ เข้ าผู้ผลิต แต่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ต่างหากที่จะสูญเสียรายได้ จาก
การเก็บภาษี บุหรี่ เถื่อนจะมีราคาถูก ซึ่งทําให้ เด็กสามารถซื ้อบุหรี่ ได้ บุหรี่ เถื่อนไม่ต้องเสีย
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ภาษี ใดๆ หรื อไม่มีข้อจํากัดในการส่งออก และบริ ษัทบุหรี่ ใช้ ข้ออ้ างเรื่ องบุหรี่ เถื่อนมากดดัน
รั ฐบาลไม่ ให้ ขึน้ ภาษี บุหรี่ สํ าหรั บประเทศไทยในช่ วงที่ ยังไม่ เปิ ดตลาดบุหรี่ ให้ แก่ บุหรี่
ต่างประเทศ การกระจายของบุหรี่ เถื่ อนจะเป็ นไปเพื่ อให้ ลูกค้ ารู้ จักและนํ าไปสู่การเปิ ด
ตลาดบุหรี่ ในโอกาสต่อไป แต่สําหรับประเทศที่เปิ ดตลาดแล้ ว บุหรี่ เถื่อนจะมีราคาถูกกว่า
บุหรี่ ที่เสียภาษี ซึ่งจะเป็ นข้ ออ้ างของบริ ษัทบุหรี่ เพื่อมิให้ ขึ ้นภาษี อีก เพราะจะทําให้ มีบุหรี่
เถื่อนมากขึ ้น (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล 2549)
3. การผูกขาดการผลิตและนโยบายโรงงานยาสูบ
3.1 โรงงานผูกขาดของรั ฐ
รัฐบาลประกาศใช้ พระราชบัญญัตยิ าสูบขึ ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยให้ มีการประกอบ
อุตสาหกรรมชิกาแรตเป็ นอุตสาหกรรมผูกขาดของรั ฐ ในขณะนั้นโรงงานยาสูบประสบ
ปั ญหาขาดแคลนวัสดุอปุ รกณ์การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบยา ซึง่ เกิดจากการขนส่งใบยา
ที่เป็ นไปด้ วยความยากลําบาก การขาดแคลนใบยาจึงเป็ นสาเหตุหลัก ที่ทําให้ โรงงานยาสูบ
ไม่สามารถผลิตบุหรี่ ออกจําหน่ายเพียงพอกับความต้ องการของตลาดปั จจุบัน (ปี พ.ศ.
2560) โรงงานยาสูบยังเป็ นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
แต่ ไ ม่ มี ส ภาพเป็ นนิ ติ บุ ค คล ผู้ อํ า นวยการโรงงานยาสู บ เป็ นผู้ รั บ มอบอํ า นาจจาก
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลังในการทํ านิ ติ ก รรมต่ า งๆ ต่อ มากระทรวงการคลัง มี
นโยบายที่ จ ะแปลงสภาพโรงงานยาสู บ เป็ นบริ ษั ท จํ า กั ด โดยดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงาน จึงมีข้อ
หารื อว่า หลังจากการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด การยุบเลิกโรงงานยาสูบเดิมจําเป็ นต้ อง
ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนุ รัฐวิสาหกิจฯ ที่บญ
ั ญัติว่า
“ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรี ยบุ เลิกรัฐวิสาหกิจใดให้ ถือว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั ้น
เป็ นอันยกเลิกตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ ้นเพื่อการนั้น” หรื อไม่
หรื อต้ องดําเนิ นการประการใดเพื่ อให้ การยุบเลิกถูกต้ องตามกฎหมายทั้งนี ้ สํ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิ จได้ มี หนังสื อ ด่วนมากที่ กค0809/743 ลงวันที่ 11
กันยายน 2546 ถึ งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ขอหารื อมาในประเด็นเดี ยวกับ
โรงงานยาสูบด้ วย
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อย่างไรก็ ตาม แม้ ว่าโรงงานยาสูบมิ ได้ มี สถานะเป็ นนิ ติ บุคคล การจัดตั้งการ
บริ หารการดําเนินกิจการ และการควบคุมมิได้ เป็ นไปตามกฎหมายใดโดยเฉพาะ โดยเป็ น
เพี ย งธุ ร กิ จ ที่ รั ฐ บาลหรื อ รั ฐ เป็ นเจ้ า ของ และรั ฐ ได้ นํ า รายได้ แ ผ่ น ดิ น มาจัด ตั้ง ขึ น้ เพื่ อ
ประโยชน์ ของรั ฐ แต่โรงงานยาสูบเป็ นรั ฐวิสาหกิ จประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ น
เจ้ าของตามมาตรา 4 (ก)2 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยอยู่
ภายใต้ การกํ ากับดูแลของกระทรวงการคลังมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติปรั บปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให้ กระทรวงการคลังมี อํานาจหน้ าที่เกี่ ยวกับ
กิจการหารายได้ ที่รัฐมีอํานาจดําเนินการได้ แต่ผ้ ูเดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอํานาจ
หน้ าที่ของส่วนราชการอื่น (เรื่ องเสร็ จที่ 786/2546 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่ อง
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติทุนรั ฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพื่อแปลงสภาพโรงงาน
ยาสูบเป็ นบริ ษัทจํากัด)
3.2 นโยบายโรงงานยาสูบ
โรงงานยาสูบเป็ นของรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ ดังนี ้
นโยบายด้ านใบยา
1. การควบคุมดูแลและส่งเสริ มชาวไร่ ยาสูบในการ พัฒนาคุณภาพใบยา โดยใช้
ระบบการปฏิบตั ิงานด้ านเกษตรกรรมที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) สร้ าง
ความเข้ มแข็งและบูรณาการร่ วมกันของ Supply chain ตลอดจนดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของชาวไร่ โดยการ ตรวจเลือดชาวไร่ หาสารตกค้ าง ให้ รางวัลชาวไร่ ดีเด่น การเก็ บ
ตัวอย่างวิเคราะห์ สารตกค้ าง การติดตามและประเมินผล การผลิตใบยา ตามแนวทาง
GAP ซึง่ เป็ นการผลิตเชิงอนุรักษ์ เน้ นการผลิตที่ยงั่ ยืน คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภค
และผู้ที่ เกี่ ยวของเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับโรงงานยาสูบ รวมถึ งการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม เช่ น การอบรมให้ ค วามรู้ ในการเพาะปลูก การ
สนับสนุนปั จจัยในการเพาะปลูก เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการให้
สอดคล้ องกับนโยบายภาครั ฐในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ ของประเทศให้ สามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน
2. การกํ าหนดเพดานราคารั บซื อ้ ใบยาให้ มีความเหมาะสมเนื่ องจากที่ ผ่านมา
โรงงานยาสูบดําเนินการปรับขึ ้นราคาใบยาพันธุ์ต่างๆ ตามการเรี ยกร้องของชาวไร่ ยาสูบ
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และผู้บ่มอิสระทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้ ชาวไร่ ผู้ปลูกยาสูบหันไปปลูกพืชทางเลือกอื่นซึ่งมี
อัตราการลงทุนผลิตที่ตํ่ากว่าแต่ได้ ผลตอบแทนสูง
3. การกําหนดแผนงานระยะยาวเพื่อรองรับการ ขาดแคลนใบยาในอนาคต เช่น
การจัดซื ้อจากต่างประเทศ การขยายพื ้นที่เพาะปลูกใบยาโดยใช้ ที่ดินของโรงงานยาสูบ
หรื อรูปแบบการดําเนินงานด้ วยระบบเกษตรแบบพันธสัญญา (Contact Farming) ระหว่าง
โรงงานยาสูบกับชาวไร่ผ้ สู นใจ
4. การสร้ างความสัมพันธ์อย่างยัง่ ยืนกับชาวไร่ ยาสูบโดยดําเนินโครงการทายาทผู้
เพาะปลูกใบยาผ่านการสนับสนุนด้ านต่างๆ เช่น การส่งเสริ มด้ านการศึกษาแก่ทายาท
ชาวไร่ยาสูบ การให้ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะปลูก เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงการตระหนักถึง
ความสําคัญของชาวไร่ฯ และเพื่อสร้ างความภูมิใจต่ออาชีพเพาะปลูกใบยาสูบ
5. การดําเนินกิ จกรรมตามแผนงานพัฒนาใบยาสูบไทยสู่ความยั่งยืนผ่านการ
สนับสนุนโรงเพาะกล้ ายาสูบในการผลิตต้ นกล้ ากึ่งลอยนํ ้า (Semi-float bed) และสร้ าง
แรงจูงใจให้ ชาวไร่ มาร่ วมมือในโครงการดังกล่าว และหาแนวทางการร่ วมมือกับบริ ษัทผู้
ส่งออกใบยาเพื่อเป็ นช่องทางเพิ่มรายได้ ให้ กบั ชาวไร่
6. การสํารวจพื ้นที่เพาะปลูกยาสูบโดยใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเป็ นการช่วยแก้ ไข
ปั ญ หาชาวไร่ ไม่ มี พื น้ ที่ เ พาะปลูกและแสดงรายละเอี ยดให้ เ ห็ น ถึ ง พันธุ์ ย าสูบในพื น้ ที่
เพาะปลูก ได้ ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ามารถนํ า ไปพั ฒ นาในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ กรม
สรรพสามิตในการออกใบอนุญาตการเพาะปลูกยาสูบแทนการสํารวจพื ้นที่ได้ รวดเร็ วมาก
ยิ่งขึ ้น
7. การจัดสรรโควตาในการช่วยรับซื ้อใบยาส่วนเกินจากชาวไร่ ผ้ เู พาะปลูกยาสูบ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มชาวไร่ ที่จะให้ ความช่วยเหลือวิธีการจัดซื ้อราคาการรับซื ้อ
ของใบยาแต่ละประเภทต้ องกําหนดให้ ชัดเจน และมีหลักเกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้ การดําเนินงานมีความโปร่งใส ถูกต้ อง เพื่อประโยชน์ขององค์กร
8. การกํากับดูแลการตรวจสอบระบบในกระบวนการผลิตให้ โปร่ งใสตั้งแต่ต้นนํ ้า
ถึงปลายนํ ้า ได้ แก่ การเพาะปลูกใบยา กระบวนการผลิตผลผลิตที่ได้ สินค้ าคงคลัง ไปถึง
ระบบการจัดจําหน่ายไปยังลูกค้ า
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นโยบายด้ านการผลิต
1. การวิ เคราะห์ ผลกระทบและการแข่ งขันที่ รุ นแรงยิ่ งขึน้ เนื่ องจากการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การกําหนดมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อลดการ
บริ โภค การต่อต้ านระบบการผูกขาดการผลิตและการจํ าหน่ายบุหรี่ เพี ยงรายเดียวโดย
องค์การการค้ าโลก (WTO) โดยเฉพาะการวางแผนกําลังการผลิตสําหรับโรงงานผลิตยาสูบ
แห่งใหม่ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในอนาคต
2. การพิจารณากําหนดระบบ Security Features ทั้งบนซองบุหรี่ และมวนบุหรี่ ให้
มี วิ ธี การตรวจสอบการปลอมแปลงที่ สังเกตได้ ชัดเจนและเป็ นมาตรฐาน รวมทั้ง ต้ อ ง
พิจารณาหามาตรการควบคุมในช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงให้ เกิดการปลอมแปลง
บุหรี่ ได้ เช่น การควบคุมบริ ษัทเอกชนเพื่อจ้ างพิมพ์ซองด้ วย
3. การดําเนินการเรื่ อง “การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิต” และเรื่ อง “การลด
ต้ นทุนการผลิต” (reduction cost) อย่างจริ งจัง โดยพิจารณาว่าจะสามารถลดต้ นทุนในแต่
ละกระบวนการได้ อย่างไรเพื่อให้ ผลกํ าไรเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญหนึ่งที่จะช่วยให้ การ
ดําเนินธุรกิจมีความยัง่ ยืนในอนาคต
นโยบายด้ านตลาด
1. การปรับปรุงร่ างระเบียบฯ ว่าด้ วยตัวแทนจําหน่ายยาสูบให้ กบั ร้ านค้ าสมัยใหม่
(modern trade) ที่เป็ นร้ านขายส่งช่วงยาสูบ และร้ านค้ าสมัยใหม่ที่เป็ นร้ านขายปลีกยาสูบ
(ฉบับที่2) พ.ศ. …. เนื่องจากปั จจุบนั ร้ านค้ าสมัยใหม่มีอํานาจทางการตลาดและมูลค่าการ
จําหน่ายบุหรี่ ค่อนข้ างสูง การที่โรงงานยาสูบสามารถตั้งตัวแทนจําหน่ายเพื่อจําหน่ายบุหรี่
ให้ กับร้านค้ าสมัยใหม่ได้ จะเป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายแบบสมัยใหม่ทําให้ โรงงาน
ยาสูบมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
2. การปรับขนาดรูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
ให้ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรู ปภาพข้ อความคําเตือนเกี่ ยวกับพิษภัย และ
ช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต โดยให้ แสดงภาพคําเตือน
ขนาดร้ อยละ 85 ของพื ้นที่บนซองบุหรี่ จากเดิมกําหนดไว้ ที่ร้อยละ 55
3. การบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
หากมีการแข่งขันโดยลักลอบนําเข้ าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มาขายอย่างเสรี จะทําให้ โรงงาน
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ยาสูบเสียรายได้ โดยกําหนดแนวทางในการควบคุมการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องต่างๆ
นโยบายด้ านอํานวยการ
1. กําหนดอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ให้ มี
ความชัดเจนและสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานใน
เรื่ องที่ สํ าคัญ ได้ แก่ เรื่ องนิ ติ บุคคลโรงพยาบาลโรงงานยาสูบสายโซ่ อุปทาน (supply
chain) การควบคุมคุณภาพการผลิตการพัฒนาระบบคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เป็ นต้น ซึ่ ง บางเรื่ อ งเป็ นจุ ด อ่ อ นของโรงงานยาสู บ ในปั จจุ บั น โดยฝ่ ายบริ ห ารและ
คณะอนุกรรมการที่กํากับดูแล ควรติดตามและกํ ากับดูแลอย่างใกล้ ชิด รวมถึงพิจารณา
แนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยให้ ม่งุ ไปที่ผลลัพธ์ข้างหน้ า เพื่อประโยชน์ขององค์กรและพนักงาน
เป็ นสําคัญ
2. บูรณาการระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นระบบการผลิตระบบการจัดซื ้อใบยา
ระบบคงคลังพัสดุระบบการผลิตบุหรี่ ระบบการขนส่งบุหรี่ ไปยังร้านขายส่ง รวมถึงระบบ
การส่งออกบุหรี่ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารสามารถบริ หารจัดการองค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เร่ งดําเนินการเรื่ องการปราบปรามบุหรี่ ปลอมแปลง และบุหรี่ ผิดกฎหมายต่างๆ
อย่างจริ งจัง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
4. การบริ หารความเสี่ยงเป็ นเรื่ องสําคัญและมีความสัมพันธ์ กับการปฏิบัติงาน
ประจําวัน โรงงานยาสูบควรเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั พนักงาน และกํากับดูแลให้
ถือปฏิบตั ิตามมาตรการที่กําหนดอย่างเคร่ งครั ด ซึ่งหากปฏิบัติจริ งจังจะเกิดผลดีต่อการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. ให้ ดําเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ ก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ ที่ได้ มีการนําเข้ ามาใช้ ในองค์กรซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานทังในปั
้ จจุบนั และ
ในอนาคตเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน
ด้ วยการให้ ทุนการศึกษาต่อโดยเฉพาะสาขาที่ เป็ นประโยชน์ ในการดํ าเนิ นกิ จการของ
โรงงานยาสูบ
6. การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก ให้ บูรณาการการทํางานร่ วมกันทั้ง
ทางด้ า นเทคนิ ค และด้ า นเนื อ้ หาสาระ โดยควรกํ า หนดให้ มี ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการ
101

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร ก่อนดําเนินการทุกครั้ง เพื่อให้ การสื่อสารองค์กร
เกิดประสิทธิภาพและส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร
7. ให้ พิจารณาทบทวนปรับปรุ งกฎระเบียบต่างๆ ของโรงงานยาสูบให้ เป็ นสากล
สอดคล้ องกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ และไม่เป็ นอุปสรรคในการดําเนินงาน
8. การใช้ จ่ายงบประมาณให้ พิจารณาใช้ จ่ายอย่างประหยัดและมีความโปร่ งใส
จัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนตามความจําเป็ น โดยให้ เน้ นการใช้ จ่ายที่เป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานส่วนใหญ่ก่อน
9. ในเรื่ องของการสร้ างความผูกพันกับบุคลากรซึ่งเป็ นแผนงานหนึ่งของการ
พัฒนาโรงงานยาสูบ อย่ างยั่งยื น ควรให้ ความสํ าคัญด้ านการปรั บปรุ งสวัสดิ การและ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ซึ่งหากบุคลากร ในองค์กรมีความสุขย่อมเกิดความผูกพัน
และส่งผลให้ การทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ ้น
โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้ อยละ 75-76 ของตลาดยาสูบ
ทัง้ หมด ส่วนผลกระทบในแง่ของรายได้ ของโรงงานยาสูบนั้น การขึน้ ภาษี บุหรี่ จะส่งผล
กระทบต่อผู้บริ โภคที่ไม่มีกําลังในการซื ้อบุหรี่ ซอง เพราะราคาบุหรี่ ซองในตลาดสูงเกินไป
ผู้บริ โภคจะไปซื ้อแยกแบบมวนทดแทน อีกทังยั
้ งนิยมหันไปซื ้อบุหรี่ ที่ไม่เสียภาษี อาทิ บุหรี่
ปลอมแปลง และบุหรี่ ผิดกฎหมายแทน เพราะราคาถูกกว่าในท้ องตลาดถึง 1 ใน 3 เท่า
ด้ วยเหตุนี ้โรงงานยาสูบจึงจัดเตรี ยมจําหน่ายบุหรี่ ขนาด ประมาณ 7.1 มิลลิเมตร (มม.) ซึง่
เป็ นขนาดเล็กกว่าในท้ องตลาด ออกขายโดยมีราคาประมาณ 40 บาทต่อซอง เพื่อเจาะ
ตลาดผู้บริ โภคที่มีรายได้ น้อยให้ สามารถซื ้อบุหรี่ ซองมาสูบได้
4. การแปรรู ปโรงงานยาสูบ
4.1 ความหมายของการแปรรู ป
ในเรื่ องนี ้ การแปรรู ปในความหมายสากล การแปรรู ปมาจากคําภาษาอังกฤษว่า
“privatization” ซึง่ หมายถึงการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าและบริ การที่
รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐเคยทําอยู่ก่อน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และในบางกรณีเพื่อลดภาระขาดทุน และภาระรายจ่ายที่
รั ฐ วิ ส าหกิ จ บางแห่ ง ก่ อ ให้ ภาครั ฐ ผลพลอยได้จากการถ่ า ยโอนกิ จ การของรั ฐ ไปสู่
ภาคเอกชนก็คือ รัฐบาลจะได้ เงินจากการขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ
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นาย Joseph Stiglitz นักเศรษฐศาสตรคนหนึ่งที่ได้ รับรางวัลโนเบล เมื่อปี พ.ศ.
2544 ออกมาเรี ยกร้องให้ รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริ กา เลิกคํานึงถึงแต่ผลระยะสั ้นของ
การลดต้ นทุน แต่ควรคํานึงถึงผลระยะยาวของการถ่ายโอนกิจการบางอย่างให้ ภาคเอกชน
และไม่กี่เดือน หลังจากนัน้ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรั ฐอเมริ กาได้ ลงมติดึง
กิจการรักษาความปลอดภัยของทุกสนามบินให้ มาอยู่ภายใต้ การดําเนินการของหน่วยงาน
รัฐบาลกลางแล้ วเพราะมองไม่เห็นผลดีที่จะเกิดขึ ้น
4.2 ความพยายามแปรรู ป
จากหลักฐานข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่รวบรวมมาได้ ชี ้ให้ เห็นว่าประเทศไทยมี
ความพยายามที่จะแปรรู ปโรงงานยาสูบมาหลายครั้งแล้ วโดยในครั้งแรกเริ่ มเมื่อปี พ.ศ.
2528 ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลในขณะนั้นได้ ดําริ ที่จะ
ขยายกําลังการผลิตและลดต้ นทุนโรงงานยาสูบโดยต้ องการให้ ภาคเอกชนเข้ ามาร่ วมลงทุน
กับรัฐในกิจการโรงงานยาสูบ แต่ก็ได้ รับการคัดค้ านและต่อต้ านจากสหภาพแรงงานโรงงาน
ยาสูบโดยมีการอ้ างเหตุผลหลักในเรื่ องของพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และต่อมาใน
สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ก็มีแนวคิดจะปฏิรูปการผลิตของโรงงานยาสูบ
เช่นกันโดยหลีกเลี่ยงการใช้ คําว่า “แปรรู ป” เนื่องจากเป็ นคําที่ฟังดูแล้ วก่อให้ เกิดความ
หวั่นไหวและความรู้ สึกไม่มั่นคงทางด้ านการทํางานต่อหน่วยงานและต่อตัวพนักงานแต่
จากการประชุมหารื อด้ านกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎี กาพบว่า ไม่สามารถจัดตั้ง
บริ ษัทลูกได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่าการประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบซิกาแรตเป็ นการผูกขาดของรัฐ แม้ ว่าโรงงานยาสูบจะแปลงสภาพเป็ น
นิติบคุ คลก็ไม่สามารถทําธุรกิจอื่นเสริ มได้ อีกทั้งการเป็ นนิติบคุ คลหากเป็ นได้ จริ งสินทรัพย์
ใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ ภายหลังจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลก็ จะกลายเป็ นของส่วนรวมไม่ใช่ของโรงงาน
ยาสูบเพียงรายเดียวต่อมาในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย จึงได้ มีการออกพระราชบัญญัติทนุ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายกลางซึง่ ถูกตราขึ ้นเพื่อแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็ น
หุ้นของบริ ษัทโดยไม่จําเป็ นต้ องแก้ ไขกฎหมายซึง่ ตราขึ ้นมาเพื่อจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
โดยเฉพาะ จึงเป็ นกฎหมายที่ อํ านวยความสะดวกให้ แก่ รั ฐวิ สาหกิ จที่ ต้ องการเปลี่ ยน
รู ปแบบจากรัฐวิสาหกิจให้ เป็ นบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชน หรื อที่เรี ยกว่ากระบวนการ
แปลงสภาพ
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ต่อมารัฐบาลภายใต้ การนําของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร เป็ นรัฐบาลที่ได้ นํา
เครื่ องมือเหล่านี ้มาใช้ ดําเนินการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจมากที่สดุ โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2544-2547 รัฐบาลได้ ดําเนินการแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) การ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อส
มท.) จากข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 (ปราณี ทินกร
2545) เกี่ยวกับการสัมมนาเวทีสาธารณะเรื่ อง “รัฐบาลควรแปรรูปโรงงานยาสูบหรื อไม่” ใน
ข่าวดังกล่าว ผู้แทนจากกระทรวงการคลังได้ ตระหนักดี ว่ าบุหรี่ เป็ นสิ นค้ าอันตรายต่อ
สุข ภาพและมี ค วามห่ ว งใยประชาชนไม่ ยิ่ ง หย่ อ นกว่ า ใคร แต่ ต้ อ งบริ ห ารกิ จ การและ
ทรั พย์ สินของรั ฐให้ เป็ นประโยชน์ สูงสุด ที่ผ่านมาโรงงานยาสูบส่งรายได้ และกํ าไรให้ รัฐ
จํานวนมาก ก็จําเป็ นต้ องแปรรูปเพราะโรงงานยาสูบไม่ได้ เป็ นนิติบคุ คล การดําเนินกิจการ
ใดๆ ต้ องผ่านการอนุมตั ิจากรัฐมนตรี และยังต้ องพัฒนาเรื่ องการตลาดอีกมาก ดังนั้นเพื่อ
ความคล่องตัวจึงต้ องจัดการบริ หารภายในให้ เป็ นบริ ษัทจํากัดเท่านั้น เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาด และรักษาบุหรี่ ไทยไว้ ให้ คนไทยสูบ (มติชน 10 ก.ค. 2545)
เนื่องจากปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่มีอะไรสูงเท่าการสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ ทั ้ง
ทําให้ เป็ นโรคมะเร็ ง เป็ นโรคหัวใจ เป็ นโรคถุงลมปอดโป่ งพองและอื่นๆ ทั้งๆ ที่บหุ รี่ มีโทษสูง
แต่บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทําให้ คนสูบบุหรี่ มากขึ ้น บางครั้งก็ตั้งใจ
เลยว่าจะทําให้ ผ้ หู ญิงและเด็กสูบบุหรี่ มากขึ ้น เมื่ออยากได้ เงินแล้ วแม้ จะเป็ นการฆ่าคนก็ยงั
ทํา ประเทศกําลังพัฒนาล้ วนเป็ นเหยื่อบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติที่จะเข้ ามาประชาสัมพันธ์ ทุก
วิถีทางที่จะทําให้ คนสูบบุหรี่ มากขึ ้น ประเทศไทยได้ ผ่านกฎหมายการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ และจะรวมโรงงานยาสูบด้ วย เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในการฆ่าคนไทยมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีความยากลําบากในการแปรรู ปโรงงานยาสูบแต่แนวคิดนี ้ก็
ยังคงมีการพิจารณาและถกเถียงอภิปรายกันมาอย่างต่อเนื่อง แม้ กระทัง่ ในสมัยรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบก็มี
การหยิบยกเรื่ องนี ้มาอภิปรายกันแต่ก็ติดขัดในเรื่ องของข้ อกฎหมาย แต่ตอ่ มาเมื่อวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้ มีการตราพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ดังนั้นแนวความคิดการแปรรูปโรงงานยาสูบจึงได้ มีการหยิบยกมาพิจารณากัน
อย่างจริ งจังอีกครั้งหนึ่งเพราะมองเห็นว่าเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทําการแปรรู ป
โรงงานยาสูบได้ ตอ่ มาเมื่อมีการปฏิวตั ิในวันที่ 22 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 ส่งผลให้ พลเอก
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ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ เป็ นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2557 จึงได้ มีการ
แถลงต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติในวันที่ 12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับการให้ เอกชนร่ วม
ลงทุนในกิจการของภาครัฐ (Public Private Partnership: PPP) ทั ้งนี ้ เพราะพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา มองว่ารัฐบาลมีข้อจํากัดด้ านเงินลงทุนจึงควรเปิ ดช่องทางให้ เอกชนมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนากิจการของรัฐพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของ
รัฐพ.ศ. 2556 และนโยบายของรัฐบาลในปั จจุบนั จึงเป็ นโอกาสและช่องทางที่จะเอื ้อต่อการ
แปรรู ปโรงงานยาสูบในรู ปแบบของการให้ ภาคเอกชนเข้ ามาร่ วมลงทุนกับรัฐ (โรงงาน
ยาสูบ) โดยที่โรงงานยาสูบเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ซงึ่ ยังคงสถานภาพของการเป็ นผู้ผกู ขาดใน
ฐานะผู้ผ ลิ ต และผู้จัด จํ า หน่ า ยบุห รี่ แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากยาสูบ ไว้ เ ช่ น เดิ ม โดยไม่ ขัด ต่ อ
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึง่ ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่าการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบซิกา
แรตเป็ นการผูกขาดของรัฐ จากข้ อสรุ ปที่ได้ หากรัฐยังคงถือครองเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ยงั ถือว่า
รัฐยังคงเป็ นเจ้ าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวจึงถือว่าเป็ นแนวทางในการแปรรูปโรงงานยาสูบ
ที่สามารถกระทําได้ ในรูปแบบของเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐบางส่วน (กษม ชนะวงศ์ และ
คณะ 2560; ภูรี สิรสุนทร, 2550)
เนื่องจากการแปรรูปโรงงานยาสูบไม่สามารถกระทําได้ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. 2509 กรณีที่จะทําได้ จะต้ องให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของภาครัฐซึ่งรัฐบาล
จะต้ องศึกษาอย่างจริ งจังในกฎระเบี ยบต่างๆ เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อรั ฐพนักงานและ
ประชาชนผู้สบู บุหรี่ (กษม ชนะวงศ์, และคณะ 2560) ทั้งนี ้โรงงานยาสูบอ้ างว่าการปรับ
องค์กรสูก่ ารเป็ นนิติบคุ คล สาเหตุหลักมาจากการการเปิ ดเสรี การแข่งขัน ทําให้ การแข่งขัน
ตลาดบุหรี่ เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ ส่วนแบ่งตลาดของโรงงานยาสูบลดลงจากร้ อยละ 85 เหลือ
เพียง 70 ในปั จจุบนั เนื่องจากบริ ษัทบุหรี่ ยกั ษ์ ใหญ่ในโลกมีแนวโน้ มลดลงโดยปั จจุบนั เหลือ
เพียง ฟิ ลิป มอร์ ริส, เจแปน โทแบคโค, บีเอที และอิมพีเรี ยล จึงจําเป็ นที่โรงงานยาสูบ
จะต้องปรั บ โครงสร้ างภายใน เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นการแข่ ง ขั น โดยต้ องเพิ่ ม
ความสําคัญในการบริ หารจัดการต้ นทุนให้ น้อยลง พัฒนาการตลาด และคุณภาพของ
สินค้ า โดยเฉพาะใบยาสูบ ที่ต้องผลิตไม่ให้ มีสารตกค้ างเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ (มติชน
รมช. คลังยันไม่แปรรูปโรงงานยาสูบแต่จดเป็ นนิตบิ คุ คล วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552)
โรงงานยาสูบ เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม สัง กั ด
กระทรวงการคลัง ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศเพียงราย
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เดี ยว และนํ า ส่งเงิ นรายได้ ให้ แ ก่ รั ฐ ในรู ปของภาษี เ พื่ อนํ า ไปใช้ ใ นการพัฒนาประเทศ
“คณะกรรมการอํ านวยการโรงงานยาสูบ ”
ได้ รั บการแต่งตั้งโดยรั ฐมนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง มี บทบาทหน้ าที่ ในการกํ ากับดูแลการบริ หารในระดับนโยบายของ
รั ฐวิสาหกิ จให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ กร และเป็ นไปตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครั ฐ
(Statement of Directions: SOD) ที่กําหนดให้ “เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม” โดยในส่วนของโรงงานยาสูบได้ เน้ นการ
ดําเนินงานในเรื่ องที่สําคัญ “การยกฐานะเป็ นนิติบุคคล” เป็ นเรื่ องที่โรงงานยาสูบได้
พยายามดําเนินการให้ สําเร็ จตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา ด้ วยเล็งเห็นว่าการเป็ นนิติบคุ คลจะทํา
ให้ การบริ หารงานของโรงงานยาสูบมีความคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถขยายฐานไปสู่ธุรกิจใหม่ และที่สําคัญคือประโยชน์ที่พนักงานจะได้ รับในด้ าน
สิทธิ ประโยชน์ ต่างๆ ที่เพิ่มมากขึน้ แม้ โรงงานยาสูบจะดําเนินการผลิตและจํ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบเพี ยงรายเดียวในประเทศ แต่ก็ต้องแข่งขันกับบุหรี่ ต่างประเทศนํ าเข้ า
รวมทั้งบุหรี่ ปลอมแปลง และบุหรี่ ลกั ลอบหนีภาษี ซึ่งล้ วนเป็ นคู่แข่งสําคัญที่แทรกแซงและ
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยโรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 75
(สมชัย อภิวฒ
ั 2556)
ที่ผ่านมา โรงงานยาสูบไม่ได้ มี ฐานะเป็ นนิติบุคคล ทําให้ การดําเนิ นภารกิ จไม่
คล่องตัว เนื่องจากไม่มีสถานะ หรื อความสามารถในการทํานิติกรรมได้ ด้วยตัวเอง รวมทั้ง
ขาดความชัดเจนในด้ านการถือครองทรัพย์สิน ทั้งสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ และ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมยาสู บ ในปั จจุ บัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ทั้ง ด้าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร เช่ น การต่อต้ านการสูบบุหรี่ การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ มีการแข่งขันสูง ขณะเดียวกันปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจยังมีแนวโน้ ม
ขยายตัวในระดับตํ่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซิกาแรตของคนไทยมีแนวโน้ มลดลง อํานาจการ
ต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ ผู้ส่งมอบ ปั จจัยการผลิต และการคุกคามจากการแข่งขันของ
คูแ่ ข่งขันต่างชาติมีขนาดใหญ่ และมีเงินทุนมหาศาล จึงทําให้ โรงงานยาสูบต้ องปรับฐานะ
เป็ นนิ ติบุคคล และขยายตัวไปทํ าธุรกิ จอื่ นที่เกี่ ยวข้ อง โดยประเด็นสําคัญคือ ยกระดับ
โรงงานยาสูบจากปั จจุบนั ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ขึ ้นเป็ นนิติบคุ คล เพื่อ
ช่วยให้ การยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินธุรกิจได้ เต็มศักยภาพ สามารถแข่งขันกับ
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คู่ค้าต่างชาติที่มีขนาดใหญ่ และมีเงินทุนมาก ขณะเดียวกันสามารถทําหน้ าที่รับผิดชอบ
โดย พ.ร.บ.ฉบับนี ้จะมี 5 ประเด็นสําคัญ คือ 1.จัดตังการยาสู
้
บแห่งประเทศไทย (ยสท.)
2. การตั้งคณะกรรมการและผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 3. รายได้ จากการ
ดําเนินการสามารถนํามาใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายและในส่วนที่เหลือนําส่งรัฐต่อไป 4. การกํากับ
ดูแ ลโดยกระทรวงการคลัง แต่ ห ลัง จากนี เ้ มื่ อ การยาสูบ เป็ นนิ ติ บุ ค คลแล้ ว สามารถ
ดําเนินการได้ ยกเว้ นเรื่ องสําคัญที่ต้องขอมติคณะรัฐมนตรี เช่น การลงทุนพื่อขยายกิจการ
ที่เกินกว่า 500 ล้ านบาทขึ ้นไป การกู้/ให้ ก้ ู การยืมเกินกว่า 100 ล้ านบาท การออกตราสาร
ต่างๆ การขายอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 10 ล้ านบาท และการเข้ าร่ วมกิจการกับ
บุคคลอื่น การถือหุ้นใน บมจ. "นอกจากนี ้ ให้ มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจ้ างและครอบครัว อีกเรื่ องที่จะชัดเจนคือ การถือครองที่ดิน จากเดิมที่
โรงงานยาสูบไม่ สามารถถื อครองที่ ดินเองได้ ต้ องให้ กรมธนารั กษ์ เป็ นผู้ถือ แต่อนาคต
สามารถถือในนามนิตบิ คุ คลได้ โดยตรง" (กรุงเทพธุรกิจ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้อํานวยการ โรงงานยาสูบ เปิ ดเผยว่า ปี พ.ศ. 2560 นี ้โรงงานยาสูบมีแผนปรับ
สถานะองค์กรเป็ นนิติบคุ คล โดยคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิแก้ ไขร่ างพระราชบัญญัติการยาสูบ
แห่ ง ประเทศไทยแล้ ว การเป็ นนิ ติ บุ ค คลจะเปิ ดโอกาสให้ โรงงานยาสู บ ร่ ว มทุ น กั บ
ต่างประเทศได้ ขณะนี ้ มี บริ ษัทยาสูบ ในประเทศ จี น ญี่ ปุ่น สนใจที่จะเข้ ามาร่ วมทุนกับ
โรงงานยาสูบ โดยจีนติดต่อผ่านมาทางกระทรวงการคลัง และเริ่ มเจรจากับโรงงานยาสูบ
โดยพร้ อมจะรอกฎหมายนิติบคุ คล เพราะมัน่ ใจในกระบวนการผลิตของโรงงานยาสูบ การ
ร่วมทุนมีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่า 2 หมื่นล้ านบาท โดยโรงงานยาสูบตั้งเงื่อนไขการร่ วมทุนคือ ไม่ใช่
การผลิตเพื่อขายในประเทศ การผลิตยังเป็ นของคนไทย และต้ องใช้ ใบยาสูบไทยไม่น้อย
กว่า 70% และยังมีเมียนมา สิงคโปร์ สนใจจะมารับจ้ างโรงงานยาสูบให้ ผลิตยาสูบให้ ด้วย
แต่ต้องรอกฎหมายนิติบุคคลเช่นกัน สําหรั บผลการดําเนินงานของโรงงานยาสูบรอบปี
2559 มี กําไรกว่า 8,863 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2558 ที่ มีกําไร 7,105 ล้ านบาท
ประกอบกับผลการประเมินจากสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ในระดับดีมาก
ส่งผลให้ ปีนี ้จ่ายโบนัสให้ พนักงาน 7 เดือนค่อนข้ างสูงกว่าเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นใน
กลุ่มเดียวกัน และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็ น 77.08% จากปี ที่ผ่านมา 76.17% ผลกํ าไรที่
เพิ่มขึ ้น ไม่ได้ มาจากรายได้ จากการจําหน่ายบุหรี่ มากขึ ้น แต่เป็ นผลกําไรจากประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานและผู้บริ หารโรงงานยาสูบ โดยสามารถลดต้ นทุนวัตถุดิบจาก
107

การบริ หารจัดการและควบคุมค่าใช้ จ่ายด้ านการผลิตบุหรี่ เช่น ซอง ก้ นกรอง และสารปรุ ง
ลดการสูญเสี ยในกระบวนการผลิต การบริ หารงบประมาณให้ มี ประสิทธิ ภาพ ลดการ
ทํางานล่วงเวลา การเพิ่มประสิทธิ ภาพในด้ านการตลาดและการขายทําให้ โรงงานยาสูบ
สามารถแย่งส่วนแบ่งจากบุหรี่ ตา่ งประเทศได้ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ต้ นทุนการซื ้อใบยาลดลง
ซึ่งโรงงานยาสูบใช้ ใบยาต่างประเทศลดลงโดยใช้ ใบยาในประเทศที่มีคณ
ุ ภาพสูงทดแทน
การนําเข้ า ทําให้ ต้นทุนโดยรวมลดลง
สรุ ป การยกฐานะของโรงงานยาสูบจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้
เป็ น “การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ” ซึง่ มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล เพื่อให้ สะดวกต่อการทํา
ธุรกรรมต่างๆ ซึง่ ในเรื่ องนี ้ก็สนับสนุนและเห็นด้ วย แต่มีข้อกังวลว่า จะเป็ นการเปิ ดช่องให้ มี
การจัดตั้งบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ตรงนี ้จะเป็ นการเปิ ดช่องให้ อุตสาหกรรม
ยาสูบต่างชาติสามารถเข้ ามาผลิตบุหรี่ ซิกาแรตในประเทศไทยได้ ทั้งที่ผ่านมา ถื อเป็ น
กิจการที่ผกู ขาดโดยรัฐ และยังเปิ ดช่องให้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นๆ อีกมาก
ด้ วย เพราะกฎหมายเปิ ดให้ มีการจัดตั ้งบริ ษัทหรื อบริ ษัทมหาชนที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่อง
กั บ กิ จ การ ยสท. ซึ่ ง ต่ า งด้าวสามารถเข้ ามาถื อ หุ้ นได้ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 49 อาจทํ า ให้
อุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติสามารถเข้ ามาลงทุนในกิจการยาสูบของประเทศไทยได้ และ
ความสามารถในการควบคุมผู้ถือหุ้นคนไทยว่าจะไม่เป็ นตัวแทนหรื อนอมินีของต่างชาติ
รวมไปถึงยังกําหนดให้ มีการออกตราสารเพื่อการลงทุนได้ ซึง่ ก็ไม่มีความชัดเจนว่าเป็ นตรา
สารประเภทใด เพราะถ้ าเป็ นตราสารลักษณะ “บุริมสิทธิ” ก็สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ครอบงํ ากิ จการของอุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติได้ และแม้ การออกตราสาร การจัดตั้ง
บริ ษั ท การเข้ าถื อ หุ้ น หรื อ การลงทุ น ต้ องผ่ า นความเห็ น ชอบจาก ครม. แต่ ก็ ไ ม่ มี
หลักประกันอะไรว่าอุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติจะไม่เข้ าแทรกแซง โดยอาศัยอิทธิพลและ
อํานาจเงินที่มีอยู่ (หทัย ชิตานนท์ และคณะ, 29 มีนาคม 2560)
4.3 ปั ญหาในอนาคต
เนื่องจากการควบคุมการผลิตการจําหน่ายภายในประเทศทําได้ ง่ายกว่ากรณีที่จะ
มีการเปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนและบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติเข้ ามามีอิทธิ พลต่อตลาดบุหรี่ ใน
อนาคต ความหมายของสินค้ าเป็ นโทษ เหตุผลที่ การแปรรู ปที่ ผ่านมาไม่สามารถทํ าได้
สําเร็ จเพราะไม่ต้องการให้ ตลาดบุหรี่ ขยายตัว โดยหลักแล้ วสินค้ าที่เป็ นโทษนั้นเราต้ องใช้
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มาตรการทั้งในด้ านภาษี และการควบคุมให้ มีการบริ โภคน้ อยที่สดุ เราจึงไม่ต้องการพัฒนา
เรื่ องการตลาดหรื อการโฆษณาสิ น ค้ าที่ เ ป็ นโทษให้ ขยายตั ว ดั ง เช่ น ที่ ผ้ ู แทน
กระทรวงการคลังกล่าวอ้ าง ตรงกันข้ าม เราต้ องการให้ ตลาดเล็กลง ทั้งๆ ที่การขยายตัวของ
ตลาดบุหรี่ หมายถึง รายได้ ของรัฐจะมากขึ ้นจากภาษี แสตมป์ยาสูบ และเงินนําส่งคลัง ของ
โรงงานยาสูบ การแปรรูปแบบจอมปลอม แต่เนื ้อแท้ แล้ วรัฐต้ องการขายทรัพยสินเพื่อนําเงิน
เข้ าคลัง เนื่องจากบุหรี่ เป็ นสินค้ าที่เป็ นโทษ เพราะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อคนสูบบุหรี่
และต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่ ที่บังเอิญอยูใกล้ คนสูบ ในแต่ละปี รั ฐสูญเสียเงินจํานวนมากเพื่อ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เป็ นโรคจากการสูบบุหรี่ การคัดค้ านการแปรรู ปโรงงานยาสูบที่อาจ
เปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติเข้ ามาขยายตลาดบุหรี่ ในประเทศไทย จึงเป็ นประเด็น
สําคัญ
ที่ ผ่านมา ตลาดบุหรี่ ในประเทศเป็ นของโรงงานยาสูบ แต่ในช่วงคริ สตศักราช
1980 อิทธิ พลของสมาคมผู้ส่งออกบุหรี่ ของสหรัฐอเมริ กา (United States Cigarette
Exporting Association:UCSEA) ทําให้ ผ้ แู ทนการค้ าสหรัฐขู่จะใช้ มาตรการทางการค้ า
ตอบโต้ ถ้ าประเทศต่างๆ ในเอเชียไม่เปิ ดตลาดบุหรี่ ของตน ประเทศญี่ ปนุ่ เกาหลีใต้ และ
ไต้ หวัน ยินยอม ซึ่งมี ผลทําให้ อัตราการสูบบุหรี่ ในประเทศเหล่านั้นเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในหมู่วยั รุ่น ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายของการโฆษณาบุหรี่
ประเทศไทยไม่ยินยอมและยังออกกฎหมายห้ ามการโฆษณาบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2532
ด้ วยการเจรจาระหว่างสหรัฐและไทยไม่ประสบผลสําเร็ จ ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้ ยื่น
คําร้ องต่อ GATT ซึ่งปั จจุบนั คือองค์การการค้ าโลก เพื่อให้ พิจารณามาตรการที่ไทยใช้ ต่อ
สินค้ าบุหรี่ ซึ่งมีทั้งมาตรการห้ ามนําเข้ าและห้ ามโฆษณา ในปี พ.ศ. 2533 คณะกรรมการ
พิจารณาของ GATT สรุ ปว่า ถึงแม้ ไทยจะมีอํานาจอธิปไตยในการออกมาตรการเพื่อลด
การสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ เป็ นสินค้ าอันตรายต่อสุขภาพตามนัยยะของความตกลงทางการ
ค้ าระหว่างประเทศ มาตรา 20 (b) ซึ่งระบุข้อยกเว้ นให้ ประเทศสมาชิกสามารถออก
มาตรการ ที่ จํ าเป็ นเพื่ อปกป้ องชี วิ ตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพันธุ์ พื ชได้ แต่ก็ มี
ข้ อสรุ ปด้ วยว่า มาตรการห้ ามการนํ าเข้ าขัดกับความตกลงทางการค้ า ถื อเป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิต่อสินค้ าจากต่างประเทศ ดังนั้น ไทยสามารถใช้ มาตรการ หรื อออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการสูบบุหรี่ บนพื ้นฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การเก็บภาษี การห้ ามการโฆษณา
การเปิ ดเผยส่วนประกอบของบุหรี่ การบังคับติดข้ อความคําเตือนบนซอง ฯลฯ แต่ไทยต้ อง
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ยกเลิกการห้ ามนําเข้ า ซึง่ มีผลทําให้ บหุ รี่ จากต่างประเทศเริ่ มเข้ ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดบุหรี่
ของโรงงานยาสูบ
จากข้ อมูลภาษี ยาสูบที่เก็บโดยกรมสรรพสามิต นอกจากไทยจะต้ องดําเนินการ
ตามกติกาขององค์การการค้ าโลกแล้ ว ในปี พ.ศ. 2535 ไทยยังเข้ าร่ วมในกลุ่มเขตการค้ า
เสรี ของประเทศอาเซียน หรื อ AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) เพื่อส่งเสริ ม
การค้ าภายในกลุ่มและลดข้ อจํากัดทางการค้ าระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเป้าหมายจะ
ลดอัตราภาษี ในกลุม่ สมาชิกให้ เหลือร้ อยละ 0-5 ในปี พ.ศ.2545 และ AFTA ได้ อนุญาตให้
ประเทศต่างๆ สามารถยกเว้ นสินค้ าบางชนิดออกจากความตกลง แต่ไม่ทราบด้ วยเหตุผล
อะไรประเทศไทยมิได้ กําหนดบุหรี่ ให้ อยู่ในรายชื่อสินค้ าที่เป็ นข้ อยกเว้ น ปั จจุบนั นี ้บริ ษัท
ผลิ ตบุหรี่ ยักษใหญ่ ของโลกได้ เคลื่ อนเข้ า มาทํ าการผลิ ตในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เช่ น
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และกําลังรออานิสงค์ของการลดภาษี ในกลุม่ AFTA ซึง่ จะทําให้
ราคาบุหรี่ ลดลงเพื่อขยายตลาดเข้ ามาในประเทศไทย ประชาชนควรกดดันให้ รัฐบาลไทย
ต้ องรี บเจรจานํ าผลิตภัณฑ์ ยาสูบออกจากเจรจาเป็ นข้ อยกเว้ น โดยใช้ ข้ ออ้ างเกี่ ยวกับ
สุข ภาพ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกติ ก าขององค์ ก ารการค้ า โลก (World
Trade
Organization: WTO) มาตรา 20 (b) กระทรวงการคลังและรัฐบาลควรต้ องทบทวนว่า
เป้าหมายของสังคมคืออะไร การปล่อยให้ มีการแข่งขันทางด้ านราคาสําหรับสินค้ าเป็ นโทษ
ย่อมเกิดผลเสียในระยะยาว เพราะราคาที่ลดลงจะกระตุ้นให้ มีการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้นในระยะ
ยาว เราคงต้ องการให้ ตลาดบุหรี่ ในประเทศหดตัวเล็กลง หรื ออย่างน้ อยไม่ขยายตัวไป
มากกว่าที่เป็ นอยู่ การแปรรู ปโรงงานยาสูบโดยขายหุ้นให้ ประชาชน คงจะทําให้ ผ้ ูซื ้อหุ้น
ขาดทุน หรื อถ้ าได้ กําไรเป็ นเงินเพราะตลาดบุหรี่ ขยายตัว พวกเราก็จะขาดทุนด้ านสุขภาพ
การแปรรู ปโรงงานยาสูบจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทบุหรี่ ยักษ์ ใหญ่ ของโลกเข้ ามามี
อิทธิพลเหนือนโยบายสุขภาพของประเทศชาติได้ ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน การไม่แปร
รู ปโรงงานยาสูบ ก็ไม่ได้ หมายความว่าเราจะยอมรับการทํางาน แบบไม่มีประสิทธิภาพ ที่
ผ่านมาโรงงานยาสูบได้ กําไรจากการเป็ นผู้ผกู ขาด มากกว่าที่จะมาจากการบริ หารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่รัฐบาลควรหาทางปรับปรุงการบริ หารจัดการด้ วยตนเอง
แทนที่จะหวังให้ เอกชนมาแก้ ปัญหานี ้
สําหรับโรงงานยาสูบซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการผลิตและจําหน่ายบุหรี่ โดยรัฐ
แต่เพียงผู้เดียวได้ มีแผนที่จะทําการแปรรู ปเป็ นการลงทุนและมีการบริ หารแบบเอกชนโดย
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ในปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลภายใต้ การนําของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ใน
สมัยนั้นได้ มีแนวทางในการขยายกําลังการผลิตและลดต้ นทุนโรงงานยาสูบ รวมถึงการริ เริ่ ม
ศึกษาความเป็ นไปได้ ที่จะให้ เอกชนร่ วมลงทุนในโรงงานยาสูบ แต่ได้ รับการคัดค้ านจาก
พนักงานโรงงานยาสูบ
ในขณะที่โรงงานยาสูบถือว่าเป็ นผู้ซึ่งสร้ างรายได้ ให้ กับรัฐเป็ นจํานวนมากแต่ผล
การสํารวจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 ชี ้ให้ เห็นว่า
ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไปมีจํานวน 53.9 ล้ านคนและเป็ นผู้สบู บุหรี่ จํานวน 11.5
ล้ านคนซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครี ยด (โรงงานยาสูบ, 2557) โดยโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลังมีสดั ส่วนของตลาดถึงร้ อยละ 87.1 ในปี พ.ศ. 2536 และลดลงเป็ นร้ อยละ
78.9 ในปี พ.ศ. 2552 นอกนั้นเป็ นส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัทข้ ามชาติซึ่งสาเหตุที่บหุ รี่
จากต่างประเทศเป็ นที่นิยมมากขึน้ เนื่ องจากตราสินค้ าและราคาที่ลดลงซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขความตกลงของ WTO ในการลดอุปสรรคทางการค้ าระหว่างประเทศโดยการยกเลิก
ภาษี ศลุ กากรและที่มิใช่ภาษี ศลุ กากรให้ แก่กนั และกันและจากการเปิ ดเขตการค้ าเสรี ทําให้
ภาษี นําเข้ าลดเหลือร้ อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงไม่มีการเก็บภาษี ในปี พ.ศ. 2553
(ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2557) ซึ่งการนําเข้ านั้นประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็ นผู้ขายบุหรี่ ที่มีส่วนแบ่งกว่าร้ อยละ 80
โดยมีประเทศสหรัฐอเมริ กาและจีนที่มีสว่ นแบ่งเพียงร้ อยละ 7 (อิศรา ศานติศาสน์, 2549)
จากกระแสการเปิ ด AFTA และ AEC ในปี พ.ศ. 2558 และการเจรจาการค้ าทวิ
ภาคีไทย-อิ นเดี ย ไทย-จี น ไทยยกเว้ นการเก็ บภาษี นําเข้ าบุหรี่ ส่งผลให้ รั ฐบาลไทยต้ อง
คํานึงถึงการแข่งขันกับตลาดอาเซียนและตลาดโลกเพื่อให้ เป็ นทางออกทางใดทางหนึ่งของ
โรงงานยาสูบ ดังนั้น รายได้ จากภาษี ยาสูบที่ จัดเก็ บไม่ ได้ และในขณะเดียวกันจํ านวน
ประชากรที่ติดบุหรี่ ซึ่งมีเป็ นจํานวนมากย่อมหมายถึงปั ญหาด้ านสาธารณสุขและรายจ่าย
ด้ านการสาธารณสุขของประเทศที่เพิ่มขึ ้นพร้ อมๆ กับการรณรงค์เพื่อให้ ประชาชนลดหรื อ
เลิกการสูบบุหรี่ สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความขัดแย้ งกันในเชิ งนโยบายของรั ฐที่ จะผลิตบุหรี่
ออกมาขายให้ แก่ประชาชนในประเทศ
สําหรั บผลกระทบต่อรั ฐตัวแทนจําหน่ายและประชาชน จากการแปรรู ปโรงงาน
ยาสูบนั้นกลุ่มตัวแทนจําหน่ายมีความเห็นว่าการแปรรู ปโรงงานยาสูบจะมีผลดี เพราะจะ
ทําให้ มีการปรับเปลี่ยนระบบการเป็ นตัวแทนจําหน่ายในจังหวัดไม่ให้ เกิดการผูกขาดเช่นใน
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ปั จจุบันออย่างไรก็ ตามคิดว่าจะมี ผลกระทบต่
ล
อรั ฐฐบาลในด้ านรรายได้ ที่เคยเป็ป็ นของรั ฐจะ
กลายเป็ นนของเอกชนรรายใหม่ และใในอนาคตกิ จ การของคนไททยอาจถูกครออบครองโดย
ต่างชาติรรวมถึงอาจมีการกั
ก กตุนสินค้ าและมีการปะะปนของบุหรี่ ทีท่ีไม่ได้ คณ
ุ ภาพพ และอาจมี
การลักลออบนําเข้ าบุหรผิ
รี่ ดกฎหมายเข้ ามาในประเททศมากขึ ้น ในนส่วนผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ น
ประชาชนนผู้สบู บุหรี่ มีความกั
ค
งวลในเเรื่ื องราคาที่อาาจจะสูงขึ ้นหาากมีการแปรรูปซึ
ป ่งถ้ ามีการ
ขึ ้นราคาคค่าบุหรี่ ผ้ บู ริ โภคจะหั
ภ
นไปสูบยาเส้
บ นแทนทํ าให้ ยอดขายลลดลง หรื ออาจจจะส่งผลให้
ผู้บริ โภคหหันไปบริ โภคตตราสินค้ าอื่นที่มีราคาถูกลงแและไม่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ภ
น (กษม ชนะ
วงศ์และคคณะ 2560: 54-63)
5
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บทที่ 4
นโยบายและมาตรการการควบคุมการตลาดผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด
2. นโยบายและมาตรการการควบคุมการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับโลก
3. การควบคุมห่วงโช่ทางการตลาด
4. การบังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยการโฆษณา การส่งเสริ มการขายและการ
เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบภายในประเทศ

1. กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
การส่งเสริ มการตลาดบุหรี่ เป็ นเรื่ องใหญ่และเป็ นเรื่ องที่กว้ างขวางประกอบด้ วย
วิธีการไม่ตํ่ากว่า 16 วิธี หรื อที่เรี ยกว่า “Promotion Mix” อาทิ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
ทําให้ เป็ นข่าว (publicity) อาทิ การเป็ นสปอนเซอร์ ให้ ทนุ ต่างๆ การลดแลกแจกแถม การ
พยายามใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อในการขาย การใช้ สื่อเคลื่อนที่ เช่น ติดโลโก้ ที่รถ การทําดิส
เพลย์แสดงตราโลโก้ หรื อ สิ่งที่เชื่อมโยงความหมายไปถึงตัวสินค้ าได้ เช่น บิลบอร์ ดย่าน
ชุมชน การเอาสินค้ ามาวางเป็ นแผงหรื อผนังขนาดใหญ่ เช่น การนําคาร์ ตนั บุหรี่ มาวางเป็ น
แผงปลอดภาษี (duty free) การออกแบบหีบห่อ ซอง ให้ ดสู วยงาม ดึงดูดสายตา สื่อบุคลิก
เชื่อมโยงถึงความงาม สุนทรี ภาพ ให้ ความรู้ สึกรื่ นรมย์ ผ่านสีพื ้นผิว ขนาด กลิ่น ฯลฯ ของ
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ซองผลิตภัณฑ์ (กิตติ กันภัย 2550) การนําเสนอโครงการศิลปะกับเยาวชนก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการนําเสนอความหมายผ่าน สุนทรี ยะความรื่ นรมย์สกู่ ลุม่ เป้าหมาย
บริ ษัทบุหรี่ ใช้ กลยุทธ์ ในการโฆษณาทุกวิถีทาง ทั้งที่เป็ นการโฆษณาโดยตรง และ
โฆษณาแฝงไปกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการผลิตสินค้ าอื่นๆ ที่มีสญ
ั ลักษณ์ตราสินค้ าบุหรี่
เพื่ อ ใช้ เป็ นสื่ อ โฆษณาอี ก ทางหนึ่ ง เช่ น เสื อ้ ยื ด พวงกุ ญ แจ สติ ก เกอร์ ที่ มี โ ลโก้ บุ ห รี่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสือ้ ผ้ า โดยใช้ ชื่อเดียวกับตราสินค้ าบุหรี่ หรื อใกล้ เคียง เช่น Camel
Trophy, Marlboro Classic แต่ยงั คงใช้ โลโก้ เดียวกัน และแม้ กฎหมายประเทศไทยจะห้ าม
โฆษณาสินค้ าที่ใช้ ชื่อเดียวกับบุหรี่ แต่ก็ยังมี การหลบเลี่ยง เช่น การแจกสติกเกอร์ การ
ประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร เป็ นต้ น
การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ถือเป็ นกล
ยุทธ์ ทางการตลาดรู ปแบบหนึ่ง เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุนให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดความ
ต้ องการผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ ทังนี
้ เ้ พราะวัตถุประสงค์ของการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมคือเพื่อการกระตุ้นให้ เกิดลูกค้ าใหม่ เพื่อทําให้
ลูกค้ าเก่าใช้ สินค้ าหรื อบริ การมากขึน้ และเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับองค์ กร ทําให้
ลูกค้ าตัดสินใจเลือกสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ (Alcohol Healthwatch 2003) ตัวอย่างของ
บริ ษัทบุหรี่ 6 บริ ษัท ในประเทศอเมริ กา ได้ ท่มุ งบประมาณเพื่อการตลาดสูงถึง 4.56 ล้ าน
ล้ านบาท ในจํานวนนั้น เป็ นการใช้ จ่ายเพื่อการโฆษณา ณ จุดขายเพื่อเพิ่มยอดจําหน่ายถึง
500,000 ล้ านบาท และในจํานวนนี ้ยังแบ่งเป็ นงบประมาณเพื่อการซื ้อตําแหน่งการวางบุหรี่
ในร้ านค้ า 52,000 ล้ านบาท
จากรายงานวิจัยของสํ านักงานควบคุมการบริ โภคยาสูบที่ มี การเฝ้ าระวังการ
ละเมิดกฎหมาย การเฝ้าระวังสื่อ และการเฝ้าระวังกลยุทธ์ อุตสาหกรรมยาสูบ โดยสรุ ป
พบว่า
1. การโฆษณา (Advertising) มีหลายรูปแบบ ได้ แก่
1.1 การโฆษณาตรง (Direct advertising) เช่น การโฆษณาตราสินค้ าบุหรี่ ผ่าน
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ รวมถึงการโฆษณา
รูป และตราสินค้ าบุหรี่ บนรถขนส่ง บุหรี่ สิ่งของใดๆ หรื อที่ตั้งขาย และการส่งเสริ มการขาย
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บุหรี่ ตราสินค้ าใหม่หรื อตราสินค้ าใดๆ โดยการ จับฉลาก ของรางวัล แลกเปลี่ยน/ แลกซื ้อ
สินค้ า หรื อการขายแบบตัวต่อตัว เป็ นต้ น
1.2 การโฆษณาโดยการวางสินค้ าให้ เห็น (Product placement) เช่น การใส่เสื ้อที่
มีโลโก้ /ตราสินค้ า บุหรี่ ในรายการโทรทัศน์ มีซองบุหรี่ ตั้งให้ เห็นในรายการโทรทัศน์ หรื อการ
พิมพ์รูปบุหรี่ /ตราสินค้ าบุหรี่ ใน นิตยสาร ปฏิทิน ภาพยนตร์ สื่อสิง่ พิมพ์ เป็ นต้ น
1.3 การโฆษณา ณ จุดขาย (POINT OF SALE: POS) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
ก. การโฆษณา (Advertising) เช่น การโฆษณารู ป หรื อตราสินค้ าบุหรี่ โดยใช้
โปสเตอร์ หรื อ การตั้งโชว์บนเคาท์เตอร์ ชั้นวางของ หรื อติดป้ายตราสินค้ า หรื อใช้ สีที่สื่อเป็ น
ตราสินค้ าบุหรี่ ณ ร้ านขายบุหรี่
ข. กิ จกรรมส่งเสริ มการขาย เช่น การขายแยกมวน การขายซองขนาดเล็ก
(น้ อยกว่า 20 มวน/ 1 ซอง) ราคาถูกเป็ นพิเศษ ขายลดราคาเมื่อซื ้อหลายซอง/ แจกคูปอง
ลดราคา การให้ ของแถมเมื่อซื ้อ จับรางวัล หรื อแข่งขัน รวมถึงการแสดงรู ป หรื อตราสินค้ า
บุหรี่ หรื อสีที่สื่อถึงตราสินค้ าบุหรี่ บนเครื่ องใช้ ใดๆ (เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ นาฬิกา ปฏิทิน ไฟแช็ค
เป็ นต้ น)
1.4 การแปรเปลี่ยนเครื่ องหมายการค้ า หรื อการใช้ ตราสินค้ าเดียวกันกับสินค้ าอื่น
(Trademark diversification: TMD/ Brand stretching) ประกอบด้ วย
ก. กลยุท ธ์ โ ฆษณาสิ น ค้ า อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ แต่ ชื่ อ สิ น ค้ า นั้น ๆ มี
สัญลักษณ์บหุ รี่ เป็ นส่วนหนึง่ ของชื่อ เช่น Camel Trophy Adventure Watch
ข. การโฆษณาตราสินค้ าบุหรี่ บนสินค้ าที่ไม่ใช่บหุ รี่ เช่น “มาร์ โบโร คันทรี่ ทวั ร์ ”
“วินสตัน- สไตส์ของ ยูเอสเอ” “เคนท์ลีเชอร์ ฮอลิเดย์” “คาร์ เมล บูทส์”
ค. ขายสินค้ าที่ไม่ใช่บหุ รี่ แต่มีตราสินค้ าบุหรี่ ติดอยูเ่ ช่น หมวกไวน์เสื ้อยืด ฯลฯ
ง. การพิมพ์ตราสินค้ าบุหรี่ บนเสื ้อผ้ าหรื อสิง่ อื่นใด
1.5 การโฆษณาข้ ามพรมแดน (Cross border advertising) เช่น รายการแข่งรถ
สูตรหนึ่ง (Formula I) การโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ต การโฆษณาบนนิตยสารของสายการ
บิน การ ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เป็ นต้ น
2. การส่งเสริ มการขาย (Promotion events) เช่น งานแสดงสินค้ า งานแสดงทาง
วัฒนธรรม รายการดนตรี คอนเสริ ต์หรื องานสังสรรค์ใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับตราสินค้ า หรื อ
บริ ษัทบุหรี่
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3. การตลาดไวรัส (Viral marketing) ได้ แก่ การกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ เช่น e-mail SMS Facebook Youtube เป็ นต้ น
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ (Product and Pack design)
4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) เช่น บุหรี่ ที่มีรสชาติใหม่ๆ หรื อ
การผลิตบุหรี่ ที่มีอนั ตรายน้ อย (เช่น บุหรี่ ที่มีนํ ้ามันดินตํ่า เป็ นต้ น)
4.2 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Pack design) เช่น บุหรี่ ที่บรรจุไว้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์รุ่น
พิเศษ (Special editions) หรื อแบบมีปลอกด้ านนอกใส่ซองบุหรี่ ซองใหม่ตามเทศกาล
ต่างๆ หรื อ รุ่นแบบพิมพ์ตวั อักษรนูน (Embossed designs) หรื อรุ่นแบบพิมพ์ตวั อักษรด้ วย
สีที่เห็นในความมืด (Glow in the dark) เป็ นต้ น
5. การให้ ทนุ สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจากบริ ษัทบุหรี่ (Corporate social
responsibility: CSR) ได้ แก่
5.1) การเป็ นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsorships) เช่น การแข่งกีฬา การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้ น
5.2) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ (other CSR activities) เช่น การให้
ทุนการศึกษา การจัดทํ าโครงการเพื่ อสังคมใดๆ (เช่ น โครงการพัฒนาสังคม โครงการ
ป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่ โครงการเพื่อสิ่งแวดล้ อม โครงการฝึ กอบรม โครงการช่วยเหลือ
ชาวไร่ยาสูบ การให้ เงินสนับสนุนงานวิจยั และการให้ เงินสนับสนุนสําหรับผู้ประสบภัย หรื อ
กิจกรรมใดๆ เป็ นต้ น) กรณี CSR นี ้ บริ ษัทบุหรี่ ให้ การสนับสนุนโดยมีวตั ถุประสงค์ อาทิ
1) เพื่อสร้ างรากฐานทางสังคม เพราะผู้ได้ รับเงินสนับสนุนย่อมสํานึกในความเอื ้อเฟื อ้ ของ
ผู้ให้ การสนับสนุน 2) เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่บริ ษัทบุหรี่ เพราะมี ชื่อของบริ ษัทบุหรี่
ปรากฏคู่กบั องค์กรใดๆ ที่รับเงินสนับสนุน โดยเฉพาะกรณีที่องค์กรรับเงินสนับสนุนนั้น ๆ
เป็ น องค์กรที่มีชื่อเสียง หรื อหน่วยงานของรัฐ และ 3) เพื่อบัน่ ทอนพลังของภาคส่วนที่ร่วม
รณรงค์ เพื่อการไม่สบู บุหรี่ โดยทําให้ สงั คมรู้สกึ ว่ากลุม่ เหล่านี ้ใจแคบ
6. การสร้างความสัมพันธ์ กับองค์กรร่ วมของรั ฐ หรื อกระทรวงที่ทํางานเกี่ ยวกับ
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ เช่น ความพยายามที่จะทําให้ การออกกฎหมายล่าช้ า การ
ล๊ อบบี ้กรรมการ หรื อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียเพื่อให้ การสนับสนุนบริ ษัทบุหรี่ หรื อการสร้ างสิทธิ
ที่เหนือกว่าในรูปแบบต่างๆ (seeking exemptions) เป็ นต้ น
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7. การสร้ างองค์กรหน้ าฉาก (Front organization) เช่น ชาวไร่ ยาสูบ/ สมาคมผู้
ปลูก ยาสูบ ผู้ค้ า ปลี ก นัก วิ ท ยาศาสตร์ นัก วิ จัย บริ ษั ท ผู้ส่ง ออกใบยาสูบ เพื่ อ ให้ ก าร
สนับสนุนบริ ษัทบุหรี่ เป็ นต้ น
ผลของการเฝ้าระวังกลยุทธ์อตุ สาหกรรมยาสูบ กลุม่ พัฒนาวิชาการ สํานักควบคุม
การบริ โภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข (2556) พบว่า จากการติดตามกลยุทธ์อตุ สาหกรรม
ยาสูบ ทั้ง 7 ลักษณะ โดยสํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ และเครื อข่ายควบคุมยาสูบ
โดยเฉพาะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครื อข่ายนักวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครื อข่ายจิตอาสาร่ วมใจเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยในรอบ 1 ปี ที่
ผ่านมาพบว่า มีเพียง 1 กลยุทธ์ เท่านั้นที่ไม่พบ ได้ แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ ขณะที่การโฆษณาตรง ผ่านเว็บไซด์ พบสูงสุดในกลุ่มการโฆษณาที่จําแนกเป็ น 5
ลักษณะ รองลงมาได้ แก่ การโฆษณา ณ จุดขาย โดยเฉพาะการเขียนตราสินค้ าบุหรี่ ลงบน
ป้ายแขวนหน้ าร้ านที่มีคําว่า “ที่นี่ขายบุหรี่ ” ส่วนกรณีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมพบว่า บริ ษัทบุหรี่ ได้ ให้ ทนุ สนับสนุนหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเพิ่มขึ ้นทุกปี และยัง
พบเผยแพร่ ภาพและข้ อความการให้ ทุนสนับสนุนสู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์ของโรงงานยาสูบ รวม 267 รายการในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมานี ้ (ณ 5 เม.ย.
2556)
เนื่ องจากการโฆษณาบุหรี่ เป็ นปั จจัยสํ าคัญที่ ทํ าให้ วัยรุ่ นสูบบุหรี่ รั ฐบาลของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก กํ าลังดําเนินการออกกฎหมายห้ ามโฆษณาบุหรี่ แม้ อุตสาหกรรม
ยาสูบ จะได้ รั บ รู้ กฎหมายเหล่ า นั้น แต่ ดูเ หมื อ นพวกเขาไม่ ได้ ซ าบซึ ง้ ในเจตจํ า นงของ
กฎหมายเหล่ า นั้น ที่ ไ ม่ ต้ อ งการให้มี ก ารใช้ กลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ มาเชิ ญ ชวนให้ คนสูบ บุ ห รี่
อุตสาหกรรมยาสูบจะใช้ เทคนิคต่างๆ เพื่อเลี่ยงกฎหมาย โดยการโฆษณาสินค้ าชนิดอื่นที่มี
ชื่อและสัญลักษณ์ เดียวกับบุหรี่ เช่น มาร์ ลโบโร คาเมล หรื อการแจกของชํ าร่ วยที่มีตรา
สินค้ าบุหรี่ ติดอยู่ และยังขยายการโฆษณา ณ จุดขาย โดยทําให้ เป็ นป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ฯลฯ ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา การมี ฉากสูบบุห รี่ หรื อ โชว์ ซ องบุห รี่ ในละคร หรื อ
ภาพยนตร์ นั่นหมายความว่าบริ ษัทบุหรี่ ได้ ให้ เงินสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์ บาง
รายได้ มีความตกลงทํ าสัญญายินยอมที่จะให้ มีฉากสูบบุหรี่ หรื อมี การจัดวางบุหรี่ ตรา
สินค้ านั ้นๆ ในภาพยนตร์ โดยแลกเปลี่ยนกับเงินจํานวนมาก จากเอกสารขององค์กรป้องกัน
มะเร็ งแห่งรั ฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าบุหรี่ Lark จ่ายเงิน 350,000
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ดอลลาร์ ให้ กบั ภาพยนตร์ เรื่ อง James Bond ตอน License to Kill บุหรี่ มาร์ โบโลจ่ายเงิน
42,000 ดอลลาร์ ให้ กบั ภาพยนตร์ เรื่ อง Superman II บุหรี่ Eve จ่ายเงิน 30,000 ดอลลาร์
ให้ กบั ภาพยนตร์ เรื่ อง Supergirl บุหรี่ Lucky Strike จ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ ให้ กบั ภาพนตร์
Beverly Hills Cop (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล 2549)
การที่บริ ษัทบุหรี่ ใช้ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักแสดงในภาพยนตร์ ในภาพยนตร์
บางเรื่ องการสูบบุหรี่ หมายถึงการแสดงออกถึงความเป็ นผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถทําให้ เด็กและ
วัยรุ่นที่ได้ ดภู าพยนตร์ เกิดความต้ องการที่จะแสดงออกเช่นนี ้บ้ าง การสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์
ที่แสดงถึงการดําเนินชีวิตประจําวันสามารถทําให้ ผ้ ชู มเกิดความเข้ าใจผิดว่าการสูบบุหรี่
เป็ นเรื่ อ งปกติ และเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ในชี วิ ต ประจํ า วัน ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บัติ กั น เป็ น
ตัวกระตุ้นทางหนึง่ ที่ทําให้ เด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่ เกิดความอยากลองสูบบุหรี่ สําหรับผู้ที่สบู อยู่
แล้ วก็จะทําให้ ยงั คงสูบบุหรี่ ต่อไปเพราะความรู้ สึกประทับใจและความนิยมในตัวดาราจะ
ส่งผลให้ ผ้ ชู มสนใจติดตามและเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ลักษณะการพูด ท่าทาง
การแสดงออก การแต่งกาย ทรงผม รวมถึงการสูบบุหรี่ ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ การกระทํา
ที่เกิดขึ ้นล้ วนเกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและวัยรุ่น ภาพยนตร์
คือต้ นแบบที่สําคัญ (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล 2549)
ในบางประเทศ มีการลด แลก แจก แถม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีสญ
ั ลักษณ์ตราสินค้ า
บุหรี่ ทั้งการแจกโดยตรงและการจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ หรื อการแนบแผ่น
โฆษณาไปกับนิตยสารอื่นๆ ซึ่งการมีไว้ หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้ าบุหรี่ นี ้ก็เท่ากับเป็ น
การโฆษณาเคลื่อนที่ และมีการวิจยั พบว่าแม้ ผ้ ทู ี่ใช้ สิ่งของเหล่านี ้จะไม่สบู บุหรี่ แต่มีทศั นคติ
ที่ดีกบั บุหรี่ และจะเลือกสูบบุหรี่ ที่มีของแจกเป็ นอันดับแรก
ในปั จ จุ บัน ประเทศสมาชิ ก มี ข้ อ ผูก พัน ที่ จ ะต้ อ งริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ฎหมายห้ า มการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขายและการให้ การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบอย่างเต็มรู ปแบบ
ั ญาฯ มีผลบังคับสําหรับประเทศสมาชิกเป็ นอย่างน้ อย
ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่กรอบอนุสญ
(เท่าที่จะเป็ นไปได้ ภายใต้ รัฐธรรมนูญ หรื อหลักการของรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกนั้น)
การห้ ามการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการให้ การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบในทุก
รูปแบบที่จะส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใดๆ ที่ทําให้ เข้ าใจไขว้ เขว หลอกลวง
หรื อจะก่อให้ เกิดความประทับใจที่ผิด
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2. นโยบายและมาตรการการควบคุมการตลาดผลิตภัณฑ์ ยาสูบระดับโลก
นโยบายและมาตรการการควบคุมการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ประเทศสมาชิก
ต้ องควบคุมยาสูบตามกรอบกรอบอนุสัญญาฯ ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์ การ
อนามัยโลก (ข้ อ 13) ได้ จัดแนวทางกรอบอนุสญ
ั ญาฯ และจัดทําคําแนะนําว่ามีความมุ่ง
หมายที่ จะช่ วยบรรดาประเทศสมาชิ กในการปฏิ บัติตามพันธกรณี ของตน โดยไปออก
มาตรการกฎหมายการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก การจัดทําแนวทางได้ อาศัย
หลักฐานที่มีอยู่ที่ดีที่สดุ รวมทังประสบการณ์
้
ของประเทศสมาชิกที่ประสบความสําเร็ จใน
การนํามาตรการที่มีประสิทธิผลในการต่อต้ านการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบไปปฏิบัติ ประเทศสมาชิกจะได้ รับคําชี แ้ นะจากแนวทางฉบับนี ้
สําหรับการริ เริ่ มและการบังคับใช้ กฎหมายห้ ามการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่ครอบคลุมทุกด้ าน สําหรับประเทศสมาชิกที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะ
ดํ า เนิ น การให้ มี ก ฎหมายห้ามที่ ค รอบคลุม ทุก ด้ า นในเรื่ อ งนี ้ เนื่ อ งจากข้ อจํ า กั ด ของ
รัฐธรรมนูญ หรื อหลักการของรัฐธรรมนูญของประเทศตน ก็จะได้ รับคําชี ้แนะสําหรับการใช้
กฎหมายจํ ากัดการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบใน
ลักษณะที่ครอบคลุมมากด้ านที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
หลักการพืน้ ฐาน ขอบข่ายของกฎหมายห้ ามการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่ครอบคลุมทุกด้ านจะมีประสิทธิผลก็ตอ่ เมื่อได้ บญ
ั ญัติให้
มีขอบข่ายที่กว้ างขวาง การสื่อสารทางการตลาดในปั จจุบนั มีกลยุทธ์ การโฆษณาและการ
ส่งเสริ มการซื ้อและขายสินค้ าต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ ครอบคลุมการขายโดยตรงการ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขายโดยใช้ บคุ คลติดต่อและวิธีทางการตลาดออนไลน์
ที่มีการโต้ ตอบกัน ถ้ าหากมีการห้ ามเฉพาะบางรูปแบบของการโฆษณายาสูบโดยตรง ย่อม
เป็ นธรรมดาที่ อุตสาหกรรมยาสูบจะต้ องหันเหไปใช้ จ่ ายเพื่ อกลยุทธ์ การโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ในรู ปแบบอื่น โดยใช้ วิธีการทางอ้ อมที่มีความคิด
สร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการใช้ ยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่
เยาวชน ดังนั ้น กฎหมายห้ ามการบริ โภคยาสูบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้ านจึงมีผลจํากัด ดังที่
ระบุไว้ ในข้ อ 13 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ กําหนดพันธกรณีพื ้นฐานที่จะต้ องมีการห้ ามการ
โฆษณา การส่ ง เสริ ม การขาย และการเป็ นผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ข องยาสูบ ข้ อ 13.1 ของกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ นี ้กําหนดว่า “บรรดาประเทศสมาชิกยอมรับว่าการห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิ
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ให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ จะลดการบริ โภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบลงได้ ”
แนวทางฉบับนี ้มีหลักการพื ้นฐานดังนี ้
(1) มีหลักฐานทางเอกสารยืนยันว่าการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ น
ผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบเพิ่มการบริ โภคยาสูบ และการห้ ามมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบอย่างครอบคลุมทุกด้ าน สามารถลดการบริ โภคยาสูบ
(2) กฎหมายห้ ามโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่
มีประสิทธิผล ควรมีลกั ษณะครอบคลุมทุกด้ านและใช้ บงั คับการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ั ญา
ขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ทุกรูปแบบ ดังที่ประเทศสมาชิกของกรอบอนุสญ
ควบคุมยาสูบ ได้ ให้ การรับรองไว้ ในข้ อ 13.1 และ 13.2
(3) ตามคํานิยามในข้ อ 1 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ นั้น กฎหมายห้ ามการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่ครอบคลุมทุกด้ านต้ องใช้ บงั คับกับ
ทุกรู ปแบบของการสื่อสาร การแนะนํา หรื อการกระทําเชิงพาณิชย์ รวมทั้งทุกรู ปแบบของ
การอุดหนุน แก่เหตุการณ์พิเศษ (การแข่งขันกีฬา การแสดง งานเลี ้ยง ฯลฯ) กิจกรรมหรื อ
บุคคลใดๆ โดยมี จุดหมาย หรื อผลที่น่าจะเกิดขึ ้น เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรื อการใช้ ยาสูบ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
(4) กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ควรครอบคลุมการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ข้ามเขตแดน ซึ่งหมายรวมทั้งการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ที่นําออกไป (มีต้นกํ าเนิดจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิก
หนึ่ง) และการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ที่นําเข้ ามา (เข้ ามาสู่
อาณาเขตของประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึง่ ) ด้ วย
(5) เพื่อให้ เกิดประสิทธิผล กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านควรมุ่งไปที่ สิ่ง หรื อ
ห่วงโซ่ทางการตลาด (entities) ทั้งปวง (ห่วงโซ่ทางการตลาด หมายถึงสิ่งที่มีภาวะอยู่จริ ง
เช่น บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรต่างๆ – ผู้เขียน) ที่เกี่ ยวข้ องในการผลิต การวาง
ตําแหน่ง และ/หรื อ การเผยแพร่ ที่ทําให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบ
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(6) การเฝ้าสังเกต การบังคับใช้ กฎหมาย และการลงโทษ ที่มีประสิทธิผล ซึง่ ได้ รับ
การสนับสนุน และอํ านวยความสะดวกจากแผนงานให้ การศึกษาแก่ สาธารณชน และ
ปลูกฝั งความตระหนักของชุมชนที่เข้ มแข็งเป็ นหัวใจของการนํากฎหมายห้ ามการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่ครอบคลุมทุกด้ านไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
(7) ภาคประชาสังคม มีบทบาทสําคัญในการสร้ างแรงสนับสนุน การพัฒนาและ
การประกันให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่ว่าด้ วยการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ข องยาสูบ ทั้ง ยัง ควรมี บ ทบาทเป็ นหุ้ นส่ ว นที่ ก ระตื อ รื อ ร้ นใน
กระบวนการนี ้
(8) ความร่ วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิผลเป็ นพื ้นฐานของการกําจัดการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ทั้งภายในประเทศและข้ าม
เขตแดน
เพื่อดําเนินการให้ มีการห้ ามครอบคลุมทุกด้ านดังที่กําหนด ความหมายของ “การ
โฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบ” คือ “รูปแบบใดก็ตามของการสื่อสาร การแนะนํา
หรื อการกระทําเชิงพาณิชย์ โดยมีจดุ หมาย ผล หรื อผลที่น่าจะเกิดขึ ้นเป็ นการส่งเสริ มการ
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อการใช้ ยาสูบไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม” ส่วนความหมาย
ของ “การเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบ” คือ “รู ปแบบใดก็ตามของการอุดหนุนแก่เหตุการณ์
พิเศษ กิจกรรม หรื อบุคคลใดๆ โดยมีจุดหมาย ผล หรื อผลที่น่าจะเกิดขึ ้นเป็ นการส่งเสริ ม
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อการใช้ ยาสูบ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม”
ข้ อสังเกตคือทั้ง “การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบ” และ “การเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ของยาสูบ” มี ความหมายครอบคลุมการส่งเสริ มการขายไม่เฉพาะการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเท่านั ้น แต่รวมถึงการใช้ ยาสูบโดยทัว่ ไปด้ วย และครอบคลุมไม่เพียงการ
กระทําที่มีจดุ หมายเพื่อส่งเสริ มการขาย แต่รวมถึงการกระทําที่มีผล หรื อน่าจะมีผลเป็ นการ
ส่งเสริ มการขายด้ วย รวมทั้งครอบคลุมการส่งเสริ มการขายทั้งโดยตรงและโดยอ้ อม คําว่า
“การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบ” มิได้ จํากัดเพียง “การสื่อสาร” แต่หมายรวมถึง
“การแนะนํา” และ “การกระทํา” ด้ วย ซึ่งควรครอบคลุมอย่างน้ อยก็การกระทําประเภท
ต่างๆ
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ดังนี ้ (ก) การขายหลากหลายรูปแบบ และ/หรื อ การจัดให้ มีการจัดจําหน่าย1
(ข) รู ปแบบซ่อนเร้ นของการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย เช่น การสอดแทรกเรื่ อง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ หรื อ การใช้ยาสูบ เข้ า ไปในเนื อ้ หาต่ า งๆ ของสื่ อ (ค) การเชื่ อ มโยง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้ ากับเหตุการณ์ พิเศษ (การแข่งขันกีฬา การแสดง งานเลี ้ยง ฯลฯ) หรื อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ อื่ นๆ ด้ ว ยวิ ธี การต่า งๆ (ง) บรรจุภัณฑ์ และลักษณะเด่ นของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สง่ เสริ มการขายและ (จ) การผลิตและการจัดจําหน่ายสินค้ าเช่น ขนม และของ
เล่นเด็ก หรื อผลิตภัณฑ์ อื่ นๆ ที่ มี ลักษณะคล้ ายบุหรี่ หรื อผลิตภัณฑ์ ยาสูบชนิ ดอื่ น2 ข้ อ
สําคัญที่พึงสังเกตอีกประการก็คือนิยามของ “การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ” ครอบคลุมถึง
“รูปแบบใดก็ตามของการอุดหนุน” ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงินหรื อด้ านอื่น โดยไม่คํานึงถึงว่า
การอุดหนุนนั้นมีการรับทราบ หรื อมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้ วหรื อไม่และอย่างไร
นอกจากนี ้ ผลในเชิงส่งเสริ มการขายทั้งโดยตรงและโดยอ้ อมอาจจะเกิดขึ ้นจาก
การใช้ ถ้อยคําแบบผลิตภัณฑ์ (designs) ภาพเสียงและสี รวมถึงตราสินค้ า (brand
names) เครื่ องหมายการค้ า (trade marks) ตราสัญลักษณ์ (logos) ชื่อของผู้ผลิตหรื อผู้
นํ าเข้ ายาสูบ และสีหรื อการจัดวางสีต่างๆ ที่ เชื่ อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ผู้ผลิตหรื อผู้
นํ า เข้ า ยาสูบ หรื อ อาจจะเกิ ด ขึ น้ จากการใช้ ส่ ว นหนึ่ ง หรื อ หลายส่ ว นของถ้อยคํ า แบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าพและสี ก็ ไ ด้ การส่ ง เสริ ม ตั ว บริ ษั ท ยาสู บ เอง (บางครั้ง เรี ย กว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ บริ ษัท) ก็ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบ หรื อ
ส่งเสริ มการใช้ ยาสูบ แม้ จะกระทําโดยไม่มีการนําเสนอตราสินค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าก็
ตาม การโฆษณารวมถึงการจัดแสดง และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของอุปกรณ์เสริ มสําหรับการ
สูบ บุห รี่ เช่ น กระดาษมวนบุหรี่ ก้นกรอง และอุป กรณ์ ม วนบุห รี่ รวมทั้งสิ่ งเลี ย นแบบ

1

ตัวอย่างเช่นระบบจูงใจผู้ค้าปลีกการจัดแสดงสินค้ า ณ จุดขายสลากกินแบ่งของกํานัลให้ ฟรี ตวั อย่างสินค้ าแจก
ฟรี ส่วนลดการแข่งขัน (ไม่ว่าจะมีกติกากําหนดให้ ต้องซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อไม่ก็ตาม) และการส่งเสริ มโดยใช้
สิ่งจูงใจ หรื อระบบสร้ างความภักดีในสินค้ า เช่น คูปองแลกของที่ได้ รับเมื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็ นต้ น
2
ข้ อความนี ้สะท้ อนถึงเจตนารมณ์ ที่กําหนดให้ ประเทศสมาชิกต้ อง “รับและดําเนินการมาตรการด้ านนิติบญ
ั ญัติ
ด้ านการบริ หาร ด้ านการปกครอง หรื อมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลในระดับรัฐบาลตามความเหมาะสม เพื่อ
ห้ ามมิให้ มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บคุ คลอายุตํ่ากว่าที่กฎหมายระดับท้ องถิ่นหรื อระดับชาติกําหนดไว้ หรื อตํ่า
กว่า 18 ปี ข้ อนี ้ยังระบุด้วยว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวถึงอาจจะครอบคลุมถึง... (ค) การห้ ามมิให้ มีการผลิตและ
การขายขนมของขบเคี ้ยวของเด็กเล่น หรื อวัตถุอื่นใดที่มีรูปแบบเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบอันเป็ นที่ดงึ ดูดใจเยาว์”
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบก็อาจจะส่งผลเป็ นการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อการใช้ ยาสูบ
ได้ เช่นเดียวกัน
การตรากฎหมายควรเลี่ยงการกําหนดบัญชีรายการกิจกรรมต้ องห้ ามจนละเอียด
เกินไป ในกรณีที่การตรากฎหมายมีการยกตัวอย่างดังกล่าว แต่ก็ต้องบัญญัติให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเพี ยงการยกตัวอย่างโดยมิ ได้ ครอบคลุมกิ จกรรมต้ องห้ ามทุกอย่างโดยสมบูรณ์ ซึ่ง
สามารถทําให้ กระจ่างชัดได้ ด้วยการใช้ ถ้อยคําเช่น “รวมทั้งแต่ไม่จํากัดเฉพาะ” หรื อใช้ วลีที่
คลุมความหมายได้ หมดเช่น “หรื อรู ปแบบอื่นใดของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อ
การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ”
รายการบัญชีบ่งชี ้ รู ปแบบต่างๆ ของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อการ
เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ ที่เข้ าข่ายต้ องห้ ามดังระบุในข้ อ 13 ปรากฏในภาคผนวกของกรอบอนุสญ
ั ญา
ควบคุมยาสูบ กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
หรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
- การโฆษณา และการส่งเสริ มการขาย ตลอดจนการเป็ นผู้อุปถัมภ์ทั้งปวง
โดยไม่มีข้อยกเว้ น
- การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ทั ้งโดยตรงและโดย
อ้ อม
- การกระทําที่ม่งุ ให้ มีการส่งเสริ มการขาย และการกระทําที่มีผล หรื อน่าจะมี
ผลเป็ นการส่งเสริ มการขาย
- การส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ยาสูบและการใช้ ยาสูบ
- การสื่อสารเชิงพาณิชย์รวมทั้งการแนะนําและการกระทําเชิงพาณิชย์
- การอุดหนุนในรู ปแบบใดก็ตามแก่เหตุการณ์พิเศษ (การแข่งขันกีฬา การ
แสดง งานเลี ้ยง ฯลฯ กิจกรรม หรื อบุคคลใดๆ)
การโฆษณา และการส่งเสริ มตราสินค้ ายาสูบรวมทั้งการส่งเสริ ม
ประชาสัมพันธ์บริ ษัททุกรูปแบบ
- สื่อโฆษณาตามปรกติ (สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ) รวมทั้งพื ้นที่ของสื่อทั้ง
ปวง ซึ่ ง รวมถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และเทคโนโลยี ใ หม่ ป ระเภทอื่ น รวมทั้ง
ภาพยนตร์
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การค้ าปลีกและการจัดแสดงสินค้ า
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายถือเป็ นการโฆษณา และส่งเสริ มการขาย
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เป็ นวิธีการหลักของการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการ
ใช้ ยาสูบ ซึ่งรวมถึ งการกระตุ้นให้ มี การซื อ้ ผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบโดยไม่ ตัง้ ใจการทํ าให้ เกิ ด
ความรู้ สึกว่าการใช้ ยาสูบเป็ นสิ่งที่สังคมยอมรั บ และการทําให้ ผ้ ูใช้ ยาสูบเลิกได้ ยากขึน้
กลุม่ คนที่อ่อนไหวได้ งา่ ยเป็ นพิเศษต่อผลในเชิงส่งเสริ มการขายจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ยาสูบคือ เยาวชน
เพื่อให้ จุดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอดพ้ นจากองค์ประกอบใดๆ ของการส่งเสริ ม
การขาย ประเทศสมาชิกควรริ เริ่ มให้ มีกฎหมายห้ ามโดยสิ ้นเชิงมิให้ มีการจัดแสดงใดๆ และ
การห้ ามการกระทําที่ทําให้ สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่จุดขาย ซึ่งรวมถึงร้ านค้ า
ปลีกที่ตั ้งเป็ นหลักแหล่งและผู้ขายข้ างถนนด้ วย มีเพียงข้ อความแสดงรายการผลิตภัณฑ์
และราคาขายที่ไม่มีองค์ประกอบใดอันเป็ นการส่งเสริ มการขายเท่านั้น ที่อนุญาตให้ แสดง
ได้ ที่จดุ ขาย ในส่วนของการครอบคลุมทุกด้ านดังระบุในข้ อ 13 นั้น กฎหมายห้ ามดังกล่าว
ควรใช้ บงั คับในเรื อโดยสาร เครื่ องบิน ท่าเรื อ และท่าอากาศยาน เช่นกัน
ควรห้ ามมิให้ มีเครื่ องจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอัตโนมัติ เพราะการปรากฏต่อหน้ า
ของเครื่ องอัตโนมัติดงั กล่าวถื อเป็ นวิธีการหนึ่งของการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
ตามเงื่ อนไขของกรอบอนุสัญญาฯ 3 ของประเทศสมาชิ ก และการจัดการไม่ ให้ เครื่ อง
อัตโนมัตดิ งั กล่าวส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ เู ยาว์
การจัดแสดงและการกระทํ าให้ เห็ นผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบ ณ จุดหมายถื อเป็ นการ
โฆษณาและการส่งเสริ มการขาย จึงควรมีกฎหมายห้ าม และควรห้ ามมิให้ มีเครื่ องจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบอัตโนมัติ เพราะการปรากฏต่อหน้ าของเครื่ องอัตโนมัติดังกล่าวถื อเป็ น
วิ ธี การหนึ่งของการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายบรรจุภัณฑ์ และลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์

3

การห้ ามมิให้ มีเครื่ องขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอัตโนมัติด้วยเหตุผลว่าเครื่ องอัตโนมัติดงั กล่าวถือเป็ นการโฆษณา
หรื อการส่งเสริ มการขาย จะเสริ มความสมบูรณ์ให้ แก่ข้อกําหนดในข้ อ 16 เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์ มาตรการ
ต่างๆ ที่กล่าวในข้ อ 16.1 อาจจะครอบคลุมการกระทําดังนี ้ “การจัดการไม่ให้ ผ้ เู ยาว์สามารถเข้ าถึงเครื่ อง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอัตโนมัติในเขตอํานาจ
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บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึง่ ของการโฆษณาและการส่งเสริ มการ
ขาย มีการใช้ ซองยาสูบหรื อลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้บริ โภค
ส่งเสริ มการขายปลูกฝั ง และส่งเสริ มเอกลักษณ์ของตราสินค้ า เช่น การใช้ ตราสัญลักษณ์สี
แบบของตัว อัก ษรภาพรู ป ร่ า งและวัส ดุบ นหรื อ ภายในซอง หรื อ บนมวนบุ ห รี่ ห รื อ บน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
การกํ าจัดผลของการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
สามารถกระทําได้ ด้วยการกําหนดดังนี ้
- บรรจุภณ
ั ฑ์ต้องมีลกั ษณะเรี ยบง่าย คือ มีสีดําและขาว หรื อสีอื่นๆ ที่ตดั กัน
สองสี ตามที่กําหนดโดยองค์กรระดับชาติที่มีอํานาจหน้ าที่
- ต้ องไม่มีสิ่งใดนอกไปจากตราสินค้ า ชื่อผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ ชื่อผู้ผลิต
รายละเอียดสําหรับการติดต่อและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์นั้น ทั้งนี ้ ต้ องไม่มี
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ลั ก ษณะเด่ น อื่ น ๆ แต่ อ ย่ า งใด นอกจากคํ า เตื อ นด้ านสุ ข ภาพ
เครื่ องหมายเกี่ยวกับภาษี และข้ อความหรื อสัญลักษณ์อื่นๆ ตามที่รัฐบาลกําหนด
- รูปแบบและขนาดของตัวอักษรตามที่กําหนด
- รูปร่าง ขนาด และวัสดุที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ไม่ควรมีการโฆษณา หรื อการส่งเสริ มการขายภายใน หรื อแนบมากับหีบห่อ หรื อ
บนมวนบุหรี่ หรื อผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
ในกรณีที่ยงั ไม่มีการบังคับให้ บรรจุภณ
ั ฑ์ต้องมีความเรี ยบง่าย การจํากัดในเรื่ องนี ้
ควรครอบคลุมลักษณะเด่นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบดึงดูดใจ
ลูกค้ ายิ่งขึ ้นโดยครอบคลุมลักษณะเด่นด้ านต่างๆ ให้ มากด้ านที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เช่น
รู ปสัตว์หรื อรู ปอื่นๆ วลีเกี่ยวกับ “ความสนุกสนาน” กระดาษมวนบุหรี่ ที่มีสีสนั กลิ่นหอม
สิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ๆ หรื อซองบรรจุที่สื่อถึงฤดูกาล
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จดั คําแนะนําว่าบรรจุภณ
ั ฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของการโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย ประเทศสมาชิก ควรพิจารณา
ตรากฎหมายกํ าหนดให้ บรรจุภัณฑ์ ต้องมี ความเรี ยบง่าย เพื่อกํ าจัดผลของการโฆษณา
หรื อการส่งเสริ มการขายที่ปรากฏบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ควรมีการโฆษณา หรื อการส่งเสริ มการ
ขาย รวมทังลั
้ กษณะเด่นของการออกแบบใดๆ ที่ทําให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ดงึ ดูดใจ ปรากฏบน
หรื อในบรรจุภณ
ั ฑ์ บนมวนบุหรี่ หรื อบนผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
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การขายทางอินเตอร์ เน็ต
โดยสาระแล้ ว การขายยาสูบทางอินเตอร์ เน็ตเกี่ ยวข้ องกับการโฆษณาและการ
ส่งเสริ มการขายในกรอบอนุสัญญาฯ ปั ญหามิ ได้ จํากัดอยู่เฉพาะการโฆษณาและการ
ส่งเสริ ม การขาย แต่ร วมไปถึ ง การขายยาสูบ แก่ ผ้ ูเยาว์ การหนี ภ าษี และการค้ าที่ ผิ ด
กฎหมายด้ วย
มาตรการต่างๆ ที่กรอบอนุสญ
ั ญาฯ แนะนําวิธีการโดยตรงที่ดีที่สดุ ในการป้องกัน
มิให้ มีการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายยาสูบทางอินเตอร์ เน็ต คือการห้ ามขายยาสูบ
ทางอินเตอร์ เน็ตโดยการห้ ามควรใช้ บงั คับห่วงโซ่ทางการตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงห่วง
โซ่ทางการตลาดอื่นๆ เช่น บริ ษัทบัตรเครดิตซึ่งอํานวยความสะดวกให้ แก่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในการชําระเงิน และการให้ บริ การทางไปรษณีย์ หรื อบริ การส่งมอบสินค้ าด้ วย
ในกรณี ที่ ยัง ไม่ มี ก ารห้ า มการขายทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ รั ฐ กํ า หนดข้ อ จํ า กั ด ที่
อนุญาตให้ มีการแสดงบัญชีรายการผลิตภัณฑ์พร้ อมราคาขายเป็ นข้ อความเท่านั้น ห้ ามมิ
ให้ มีภาพหรื อลักษณะเด่นของการส่งเสริ มการขาย (เช่น การอ้ างอิงถึงราคาที่ตํ่า)
เมื่อคํานึงถึงสภาพซ่อนเร้ นของการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายของยาสูบใน
อินเตอร์ เน็ต และความยากลําบากในการบ่งชี ้และหาตัวผู้กระทําผิด จึงต้ องมีการจัดสรร
ทรัพยากรภายในประเทศเป็ นการพิเศษ เพื่อเอื ้ออํานวยให้ มาตรการนี ้ดําเนินการได้ โดยมุ่ง
การจัดการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ข้ามเขตแดนของยาสูบ
โดยเฉพาะการระบุจุดติดต่อและการจัดการเกี่ ยวกับการบอกกล่าวแจ้ งความที่ มาจาก
ประเทศสมาชิกอื่นๆ นั้น จะช่วยทําให้ ความพยายามที่จะบังคับใช้ กฎหมายห้ ามดังกล่าว
ภายในประเทศไม่ถกู บัน่ ทอนลงไป
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จัดคําแนะนําว่าควรมีการห้ ามขายยาสูบทางอินเตอร์ เน็ต
เพราะโดยสาระแล้ ว การขายดังกล่าวเกี่ ยวข้ องกับการโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
ยาสูบ
การใช้ ตราสินค้ ากับสินค้ าชนิดอื่นและการใช้ ตราสินค้ าร่ วมกัน
“การใช้ ตราสินค้ ากับสินค้ าชนิ ดอื่ น” เกิ ดขึน้ เมื่ อมี การเชื่ อมโยงตราสินค้ า
สัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้ าตราสัญลักษณ์ หรื อตราการค้ า หรื อลักษณะเด่นอื่ นใด
(รวมทั ้งสีตา่ งๆ ที่รวมกันแล้ วมีลกั ษณะเฉพาะ) ของยาสูบเข้ ากับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่
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เกี่ ยวข้ องกับยาสูบในลักษณะที่ ทํ าให้ น่ าจะมี การเชื่ อมโยงผลิตภัณฑ์ ยาสูบนัน้ เข้ ากับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับยาสูบดังกล่าว
“การใช้ ตราสินค้ าร่ วมกัน” เกิ ดขึน้ เมื่ อมี การเชื่ อมโยงตราสินค้ าสัญลักษณ์
เครื่ องหมายการค้ าตราสัญลักษณ์หรื อตราการค้ า หรื อลักษณะเด่นอื่นใด (รวมทั้งสีตา่ งๆ ที่
รวมกันแล้ วมีลกั ษณะเฉพาะ) อันปรากฏบนผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับยาสูบ
เข้ ากับผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อบริ ษัทยาสูบในลักษณะที่น่าจะมีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรื อบริ ษัทยาสูบนั้นเข้ ากับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับยาสูบดังกล่าว
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ให้ ถือว่า “การใช้ ตราสินค้ ากับสินค้ าชนิดอื่น” กับ “การใช้ ตรา
สินค้ าร่วมกัน” เป็ นการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบตราบเท่าที่การกระทําทั้งสอง
อย่างนี ้มีจดุ หมาย ผล หรื อผลที่น่าจะเกิดขึ ้นเป็ นการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อ
การใช้ ยาสูบ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จดั คําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรห้ ามมิให้ มี “การใช้ ตรา
สินค้ ากับสินค้ าชนิดอื่น” และ “การใช้ ตราสินค้ าร่ วมกัน” เพราะการกระทําทั้งสองนี ้เป็ น
วิธีการของการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบ
การแสดงออกที่ชอบด้ วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิให้ มีการห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบ เป็ นการแสดงออกอันชอบด้ วยกฎหมายในด้ าน
รายงานข่าว ด้ านศิลปะหรื อวิชาการ หรื อการแสดงความคิดเห็นทางสังคม หรื อการเมืองอัน
ชอบด้ วยกฎหมาย อาทิ เช่น ภาพข่าวที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับยาสูบโดยบังเอิญที่ปรากฏใน
ฉากหลังการแสดงภาพของผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ หรื อการนําเสนอทัศนะเกี่ยวกับ
การควบคุมหรื อนโยบาย แต่อาจต้ องกํ าหนดให้ มี คํ าเตื อนหรื อข้ อความปฏิ เสธความ
รับผิดชอบตามสมควร
ในบางกรณี การแสดงออกในด้ านการรายงานข่าว ด้ านศิลปะ หรื อวิชาการ หรื อ
การแสดงความคิดเห็นทางสังคมหรื อการเมือง อาจจะมีองค์ประกอบที่ไม่สมควรในเชิง
เหตุผ ลด้ า นการบรรณาธิ ก าร ศิ ล ปะ วิ ช าการ สัง คม หรื อ การเมื อ งจึ ง ต้ อ งถื อ ว่ า การ
แสดงออกเช่นนี ้เป็ นการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อการเป็ นผู้อุปถัมภ์ มากกว่าเป็ น
เนื ้อหาด้ านการบรรณาธิการ ศิลปะ หรื อวิชาการที่แท้ จริ ง หรื อเป็ นการแสดงความคิดเห็น
ทางสังคม หรื อการเมืองที่แท้ จริ ง การแสดงออกที่ไม่สมควรเช่นนี ้จะเห็นได้ ชดั เจน ถ้ ามีการ
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แทรกสิ่งใดเข้ ามาด้ วยเหตุผลทางการพาณิชย์ที่เกี่ยวข้ องกับยาสูบ เช่น การใส่ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรื อภาพยาสูบเข้ าไปในสื่อโดยมีการชําระเงินค่าบริ การแล้ ว
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จัดทําคําแนะนํ าว่าการดําเนินการห้ ามมิให้ มีการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบ ในลักษณะครอบคลุมทุกด้ า น
จะต้ องไม่ไปขัดขวางการแสดงออกประเภทต่างๆ ที่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น การแสดงออก
ในด้ านการรายงานข่าว ด้ านศิลปะหรื อวิชาการ หรื อการแสดงความคิดเห็นทางสังคม หรื อ
การเมืองที่ชอบด้ วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการป้องกันมิ
ให้ มีการใช้ การแสดงออกในด้ านการรายงานข่าว ด้ านศิลปะหรื อวิชาการ หรื อการแสดง
ความคิดเห็นทางสังคม หรื อการเมืองเพื่อส่งเสริ มการใช้ ยาสูบหรื อการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การแสดงข้ อความหรื อภาพของยาสูบในสื่อบันเทิง
การแสดงข้ อความหรื อ ภาพของยาสู บ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ สื่ อ บั น เทิ ง ต่ า งๆ เช่ น
ภาพยนตร์ ละคร และเกม สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ ยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหมู่เยาวชน ดังนั้นประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการดังต่อไปนี ้
- ดําเนินการให้ มีกลไกที่กําหนดว่า เมื่อใดที่ผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงเสนอภาพ
หรื อข้ อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ การใช้ ยาสูบ หรื อภาพหรื อวัตถุจําลองของยาสูบไม่
ว่าแบบใดก็ตาม ผู้บริ หาร ผู้รับผิดชอบของบริ ษัททุกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในการผลิต การจัด
จําหน่าย หรื อการนําเสนอผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงนั้น จะต้ องรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
ไม่ได้ รับค่าตอบแทน หรื อสิ่งที่มีมลู ค่าใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอภาพ หรื อข้ อความ
ดังกล่าว
- ห้ ามการแสดงภาพหรื อข้ อความของตราสินค้ ายาสูบ หรื อภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้ ายาสูบที่สามารถระบุได้ ว่าเป็ นยาสูบตรานั้นๆ อันเชื่อมโยงกับ หรื อเป็ นส่วนหนึ่ง
ของเนื ้อหาของผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงใดก็ตาม
- กําหนดให้ มีการแสดงประกาศที่ต่อต้ านยาสูบตามที่กฎหมายกําหนดใน
ตอนต้ นของผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงใดที่แสดงข้ อความหรื อภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบการใช้
ยาสูบ หรื อภาพลักษณ์ของยาสูบ
- ดําเนินการให้ มีระบบจําแนกประเภท (ratings system) ที่คํานึงถึงการ
แสดงข้ อความหรื อภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การใช้ ยาสูบ หรื อภาพลักษณ์ ของยาสูบใน
การจําแนกประเภทผลิตภัณฑ์ สื่อบันเทิง (ตัวอย่าง เช่น การกํ าหนดให้ มีประเภทสําหรั บ
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ผู้ใหญ่ซึ่งจํากัดไม่ให้ ผ้ เู ยาว์เข้ าถึงสื่อบันเทิงประเภทนี ้) และระบบจําแนกประเภทที่ประกัน
ว่ า สื่ อ บัน เทิ ง สํ า หรั บ เด็ ก (รวมทั้ง การ์ ตูน ) จะไม่ มี ก ารแสดงข้อความ หรื อ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การใช้ ยาสูบ หรื อภาพหรื อวัตถุจําลองของยาสูบ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จัดทําคําแนะนํ าว่าประเทศสมาชิกควรกํ าหนดมาตรการ
เฉพาะเกี่ยวกับการแสดงข้ อความ หรื อภาพของยาสูบในผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงรวมทั้งการ
กําหนดให้ ต้องมีคํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่มีการรับผลประโยชน์จากการแสดง
ข้ อความหรื อภาพของยาสูบใดๆ การห้ ามมิให้ มีการใช้ ตราสินค้ ายาสูบหรื อภาพหรื อวัตถุ
จําลองของยาสูบอันสามารถระบุได้ ว่าเป็ นยาสูบตรานั้นๆ การกําหนดให้ มีประกาศต่อต้ าน
ยาสูบ และการดําเนินการให้ มีระบบจําแนกประเภทที่คํานึงถึงการแสดงข้ อความหรื อภาพ
ของยาสูบด้ วย
การสื่อสารภายในวงการค้ ายาสูบ
วัตถุประสงค์ของการห้ ามมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบ โดยปกติสามารถบรรลุได้ โดยไม่ต้องมีการสื่อสารภายในวงการค้ ายาสูบ
ข้ อยกเว้ นครอบคลุมทุกด้ านโดยห้ ามมีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ซึง่ มีจดุ มุ่งหมายที่จะจัดหาข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ แก่
ผู้ดําเนินการฝ่ ายต่างๆ ในวงการค้ ายาสูบนั้น ควรได้ รับการนิยามและใช้ อย่างเคร่ งครัด การ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวควรจํากัดไว้ เฉพาะกับบุคคลที่มีหน้ าที่ตดั สินใจทางการค้ าซึ่ง
จําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
จดหมายข่าวของผู้ผลิตยาสูบอาจจะได้ รับยกเว้ นจากการห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ าน
มิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขายและการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ แต่ต้องเป็ นในกรณี
ที่จดหมายข่าวดังกล่าวมุ่งเฉพาะผู้อ่านที่เป็ นลูกจ้ างผู้รับจ้ างผู้ขาย ผู้ผลิตและหุ้นส่วนธุรกิจ
อื่ นๆ ของผู้ผลิตเท่านัน้ และเพี ยงเท่าที่ การแจกจ่ายจดหมายข่าวดังกล่าวจํ ากัดเฉพาะ
บุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาดดังกล่าวข้ างต้ นเท่านั้น
กรอบอนุ สัญ ญาฯ ได้ จั ด ทํ า คํ า แนะนํ า ว่ า ข้ อยกเว้ นใดจากกฎหมายห้ ามที่
ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ
เพื่อที่จะอนุญาตให้ มีการสื่อสารภายในวงการค้ ายาสูบ ควรได้ รับการนิยามและใช้ โดย
เคร่งครัด
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หลักการของรั ฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ ครอบคลุมทุกด้ าน ควรมี การใช้ กฎหมาย
จํากัดที่ครอบคลุมมากด้ านที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ของรัฐธรรมนูญ ประเทศสมาชิกทั้งปวงมี
ข้ อผูกพันที่จะต้ องดําเนินการให้ มีกฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ าน ยกเว้ นในกรณีที่ “ไม่
อยู่ในสถานะ” ที่ จะทํ าเช่ นนัน้ ได้ “เพราะเงื่ อนไขของรั ฐธรรมนูญหรื อหลักการของ
รั ฐธรรมนูญ“ ข้ อผูกพันนีต้ ้ องตีความในบริ บทของ “การยอมรั บว่ากฎหมายห้ ามการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ที่ครอบคลุมทุกด้ าน จะทํ าให้ การ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง” และต้ องคํานึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของกรอบอนุสญ
ั ญา
ควบคุมยาสูบที่ม่งุ “คุ้มครองคนรุ่ นปั จจุบนั และรุ่ นหลังให้ พ้นจากผลเสียอันร้ ายแรงในด้ าน
สุขภาพ สังคม สิง่ แวดล้ อม และเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการบริ โภคยาสูบและการสูดหรื อ
สัมผัสควันยาสูบ” (ข้ อ 3) เป็ นที่ยอมรับว่าปั ญหาว่าหลักการของรัฐธรรมนูญจะต้ อง
ปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้น ให้ เป็ นไปตามระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศสมาชิก
ประเทศสมาชิ กมี พันธกรณี ที่ จะต้ องริ เริ่ มให้ มี กฎหมายห้ ามการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบที่ครอบคลุมทุกด้ าน (หรื อใช้ กฎหมาย
จํากัดที่ครอบคลุมมากด้ านที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ภายใต้ รัฐธรรมนูญ หรื อหลักการของ
รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก) สําหรับประเทศสมาชิกที่ยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามพันธกรณีของ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ นัน้ การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบ
คงจะดํารงอยู่ต่อไปในบางรู ปแบบ นอกจากนี ้ การสื่อสาร การแนะนํา หรื อการกระทําใน
เชิงพาณิชย์ที่เกี่ ยวเนื่องกับประเด็นนีอ้ าจจะมีอยู่ต่อไปในบางรู ปแบบที่มีลกั ษณะจํากัด
อย่างมาก แม้ ภายหลังการประกาศใช้ กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านแล้ ว อีกทั้งบาง
รู ปแบบของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบ ก็อาจจะ
ดํารงอยู่ต่อไปในประเทศสมาชิก ที่รัฐธรรมนูญไม่เอื ้ออํานวยให้ สามารถตรากฎหมายห้ าม
ที่ครอบคลุมทุกด้ านได้
รู ปแบบใดก็ตามของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของ
ยาสูบอันไม่ถกู ห้ าม ต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ แก่
- “การห้ ามทุกรูปแบบของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
ของยาสูบที่ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ ยาสูบด้ วยวิธีการใดก็ตามอันเป็ นเท็จ ทําให้ เข้ าใจไขว้ เขว
หรื อหลอกลวง หรื อน่าจะก่อให้ เกิดความประทับใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะผล
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ต่อสุขภาพอันตรายของผลิตภัณฑ์ ยาสูบ หรื อสารที่ปล่อยออกมาจากการใช้ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว” (13.4 (a))
- “การกําหนดให้ การโฆษณายาสูบทั้งปวงและในกรณีที่สมควร การส่งเสริ มการ
ขายและการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ทั้งปวงของยาสูบ ต้ องมาพร้ อมกับคําเตือนด้ านสุขภาพ หรื อคํา
เตือนสารอื่นๆ ที่เหมาะสม” (13.4 (b))
- “การกําหนดให้ อุตสาหกรรมยาสูบต้ องเปิ ดเผยรายจ่ายด้ านการโฆษณา การ
ส่ ง เสริ ม การขายและการเป็ นผู้อุป ถั ม ภ์ ที่ ยัง ไม่ ถูก สั่ง ห้ า ม แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ประเทศสมาชิกไม่มีกฎหมายห้ ามครอบคลุมทุกด้ าน” (13.4 (d))
ประเทศสมาชิ ก ควรห้ า มมิ ให้ มี ก ารใช้ ข้ อ ความคํ า สํ า คัญเครื่ อ งหมายการค้ า
สัญลักษณ์ ภาพทางการตลาดตราสัญลักษณ์ (logo) สีและเครื่ องแสดงรู ปลักษณ์ หรื อ
เครื่ องแสดงอื่นใด4 ที่ส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อการใช้ ยาสูบไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อ มด้ วยวิ ธี อะไรก็ ตามอันเป็ นเท็ จ ทํ า ให้ เข้ าใจไขว้ เขวหรื อหลอกลวง หรื อน่ า จะ
ก่อให้ เกิดความประทับใจที่ผิดพลาดเกี่ ยวกับลักษณะเฉพาะผลต่อสุขภาพอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบใดๆ หรื อสารที่ปล่อยออกมาจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว หรื อผลต่อ
สุขภาพ หรื ออันตรายของการใช้ ยาสูบ การห้ ามดังกล่าว นอกจากข้ อความอื่นๆ แล้ ว ควร
ครอบคลุมการห้ ามใช้ ข้อความว่า “low tar” (ทาร์ ตํ่า) “light” (เบาบาง) “ultra – light” (เบา
บาง – อย่างยิ่ง) “mild” (นุ่มละมุน) “extra” (พิเศษ) “ultra” (สุดพิเศษ) และข้ อความอื่นใน
ภาษาใดก็ตามที่อาจจะทําให้ เข้ าใจไขว้ เขวหรื อก่อให้ เกิดความประทับใจที่ผิดพลาด
ประเทศสมาชิ ก ควรพิ จ ารณาที่ จ ะถื อว่ า ความสํ าคัญ ของข้ อ กํ าหนดที่ ว่ า การ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ใดๆ ของยาสูบต้ องมาพร้ อมกับคํา
เตือนและสารด้ านสุขภาพ หรื อด้ านอื่นนั้นมีนํ ้าหนักอย่างน้ อยก็เท่าเทียมกับความสําคัญ
ของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ เนื ้อหาของคําเตือน
และสารที่ต้องมีนั้นควรได้ รับการกําหนดโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง และควรสื่อสาร
้
ให้ มี
อย่างมีประสิทธิผลถึงภัยต่อสุขภาพและฤทธิ์เสพติดของการใช้ ยาสูบ รวมทังปรามไม่
การใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และส่งเสริ มแรงจูงใจให้ เลิกใช้ ยาสูบ ในการดําเนินการให้ คําเตือน
4

ถ้ อยคําเหล่านี ้อ้ างมาจากข้ อ 11.1 (a) โดยเพิ่ม คําว่า “สี” เข้ ามาในที่นี ้ ถ้ อยคําดังกล่าวคณะทํางานได้ ยอมรับ
ว่าสามารถใช้ สื่อความหมายถึงความประทับใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ผลต่อสุขภาพหรื ออันตราย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

131

หรื อสารดังกล่าวมีประสิทธิผลสูงสุด คําเตือนหรื อสารนั้นๆ ที่ประเทศสมาชิกต้ องกําหนด
ตามข้ อ 13.4 (b) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ควรมีนยั สอดคล้ องกับคําเตือนหรื อสารอื่นที่
ปรากฏบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ประเทศสมาชิกต้ องกําหนดตามข้ อ 11
ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ อุตสาหกรรมยาสูบต้ องเปิ ดเผยการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ใดๆ ที่ตนเข้ าไปเกี่ยวข้ อง แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้ อง การเปิ ดเผยดังกล่าวควรกระทําเป็ นประจําตามที่กฎหมายกําหนดและเมื่อมีการ
ร้ องขอให้ มี ก ารเปิ ดเผย โดยการเปิ ดเผยทัง้ ของอุต สาหกรรมยาสูบ โดยรวมและของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในแต่ละชื่อการค้ า ควรครอบคลุมข้ อมูลต่อไปนี ้ - ชนิดของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ รวมทั้ง
เนื ้อหา รูปแบบ และประเภทของสื่อที่ใช้
- การวางตําแหน่งและขอบเขตหรื อความถี่ของการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขายหรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
- ชื่อและลักษณะเฉพาะของห่วงโซ่ทางการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องในการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ รวมทั้งบริ ษัทรับทําการโฆษณาและ
บริ ษัทผู้สร้ างชิ ้นงานโฆษณา
- ในกรณีของการโฆษณา การส่งเสริ มการขายหรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขต
แดนที่มีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกใดก็ตาม จะต้ องมีการเปิ ดเผยว่า
อาณาเขตใดบ้ างที่เป็ นหรื ออาจจะเป็ นเป้าหมายของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อ
การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์นั้นๆ
- จํานวนของทรัพยากรด้ านการเงินหรื อด้ านอื่นๆ ที่ได้ ใช้ ไปในการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย หรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์นั้นๆ
ประเทศสมาชิกควรดําเนินการให้ สาธารณชนสามารถใช้ ประโยชน์ข้อมูลที่กล่าว
ข้ างต้ นได้ โดยง่ายดาย (เช่นผ่านทางอินเตอร์ เน็ต)พร้ อมๆ กับประกันการคุ้มครองความลับ
ทางการค้ าด้ วย
แม้ ว่าบรรดาพันธกรณีที่ระบุในข้ อ 13.4 (d) เกี่ยวกับการกําหนดให้ อตุ สาหกรรม
ยาสูบต้ องเปิ ดเผยรายจ่ายด้ านการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ที่
ยังไม่มีคําสัง่ ห้ าม จะมีผลผูกพันเฉพาะประเทศสมาชิกที่ยงั ไม่กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุก
ด้ า น แต่ ทุ ก ประเทศสมาชิ ก ก็ ค วรนํ า มาตรการที่ แ นะนํ า ไว้ไปปฏิ บัติ การกํ า หนดให้
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อุตสาหกรรมยาสูบต้ องเปิ ดเผยรายจ่ายในการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ทั้งปวงที่ตนเข้ าไปเกี่ยวข้ องนั้นอาจจะช่วยให้ ประเทศสมาชิกที่ถือว่าตนมีกฎหมาย
ห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านอยู่แล้ ว สามารถบ่งชี ้ได้ ว่าการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อ
การเป็ นผู้อุปถัมภ์ อันใดที่ ไม่อยู่ในขอบข่ายถูกห้ ามตามกฎหมายห้ ามการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์อนั ใดที่อตุ สาหกรรมยาสูบได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องโดยฝ่ า
ฝื นกฎหมายห้ ามที่ใช้ บงั คับอยู่ ข้ อกําหนดให้ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลอาจจะมีประโยชน์เพิ่มเติม
ในการปรามมิให้ อุตสาหกรรมยาสูบเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อุ ป ถัม ภ์ ข องยาสูบ ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมที่ อุต สาหกรรมยาสูบ อาจจะเข้ า ไป
เกี่ยวข้ องก็ได้ หากไม่มีข้อกําหนดดังกล่าว
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จดั ทําคําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ที่ระบุเกี่ยวกับรูปแบบใดก็ตามของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
ของยาสูบที่ ไม่ ถูกห้ าม ประเทศสมาชิ กควรห้ ามการกระทํ า ทั้ง ปวงที่ ส่ งเสริ ม การขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบด้ วยวิธีการใดก็ตามอันเป็ นเท็จทําให้ เข้ าใจไขว้ เขว หลอกลวง หรื อน่าจะ
ก่อให้ เกิดความประทับใจที่ผิดพลาด รวมทั้งควรกําหนดให้ มีคําเตือนหรื อสารด้ านสุขภาพ
หรื อด้ านอื่นๆ ที่เหมาะสมและควรกําหนดให้ อตุ สาหกรรมยาสูบต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ใดก็ตามที่ตนเข้ าไปเกี่ยวข้ อง โดย
ต้ อ งเปิ ดเผยแก่ เ จ้าหน้าที่ ข องรั ฐ อย่ า งสมํ่ า เสมอ ประเทศสมาชิ ก ควรดํ า เนิ น การให้
สาธารณชนสามารถใช้ ประโยชน์ข้อมูลที่เปิ ดเผยดังกล่าวได้ โดยง่ายดาย
กฎหมายห้ ามระดับประเทศและการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล
เป็ นรากฐานที่ทําให้ การห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบมีความหมายได้ ในขอบเขตทัว่ โลกพื ้นที่ของสื่อในปั จจุบนั
เช่น อินเตอร์ เน็ต ภาพยนตร์ และดาวเทียม แพร่ สญ
ั ญาณโดยตรง สามารถข้ ามเขตแดน
ของรั ฐได้ อ ย่างง่ ายดาย และรู ปแบบการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์หลายรูปแบบที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎเกณฑ์ระดับประเทศ เช่น การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
ให้ แก่เหตุการณ์พิเศษ (การแข่งขันกีฬาการแสดงงานเลี ้ยง ฯลฯ) ก็ได้ รับการแพร่ สญ
ั ญาณ
และเผยแพร่ไปยังรัฐอื่นๆ กันอย่างกว้ างขวาง นอกจากนี ้ก็มกั จะมีการเชื่อมโยงการโฆษณา
การส่งเสริ มการขายเข้ ากับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องแต่งกายประเภทต่างๆ และอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี หรื อมี การโฆษณา การส่งเสริ มการขายปรากฏในสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ ต่างๆ
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ดังนั้นการโฆษณา การส่งเสริ มการขายจึงเคลื่ อนย้ ายจากรั ฐหนึ่งไปยังอี กรั ฐหนึ่ง เมื่ อ
ผลิตภัณฑ์หรื อสิง่ พิมพ์เผยแพร่ เหล่านี ้เคลื่อนย้ ายไป
เป็ นที่ประจักษ์ ชัดว่าประสิทธิ ผลของกฎหมายห้ ามระดับประเทศอาจจะถูกบั่น
ทอนลงได้ หากไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ
การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดนที่มีต้นกําเนิด
มาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกตามข้ อ 13.2 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ระบุว่า “ภายใต้
เงื่อนไขของสภาพแวดล้ อมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคที่ประเทศสมาชิกหนึ่งมีอยู่
กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ าน ควรครอบคลุมการห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนที่มีต้นกําเนิดจากอาณา
เขตของประเทศสมาชิกนัน”
้
การบังคับใช้ กฎหมายห้ ามดังกล่าวควรครอบคลุมอาทิ เช่น สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และ
ผลิตภัณฑ์ทั้งปวงที่พิมพ์หรื อผลิตภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง ไม่ว่าบุคคลที่
เป็ นเป้าหมายของสิง่ พิมพ์เผยแพร่และผลิตภัณฑ์จะอยูใ่ นอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้น
หรื ออยู่ในอาณาเขตของรัฐอื่นก็ตาม ทั้งนี ้เพราะโดยทัว่ ไปเป็ นเรื่ องยากที่จะจําแนกสิ่งพิมพ์
เผยแพร่หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีกลุม่ เป้าหมายหรื อถูกใช้ ประโยชน์จริ งๆ ภายในรัฐต้ นกําเนิดออก
จากสิง่ พิมพ์เผยแพร่หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีกลุม่ เป้าหมายหรื อถูกใช้ ประโยชน์ในรัฐอื่น
กฎหมายห้ ามไปถึงการวางตําแหน่งการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ น
ผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบผ่านทางอินเตอร์ เน็ตหรื อเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้ ามเขตแดนอื่นๆ ที่
ดําเนินการโดยบุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาดใดที่อยู่ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิก
หนึ่ ง ไม่ ว่ าสาระของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ นัน้ จะมี
เป้าหมายเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นหรื อนอกอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นก็ตาม
นอกจากนี ก้ ฎหมายห้ า มบัง คับ แก่ บุ ค คลหรื อ ห่ ว งโซ่ ท างการตลาดใดที่ แ พร่
สัญญาณการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ซึง่ สามารถรับ
สัญญาณได้ ในรัฐอื่น
เช่นเดียวกัน กฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านมิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ที่มีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่งก็ควร
ประกันไม่ให้ ชนชาติของประเทศสมาชิกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็
ตามสามารถเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์
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ภายในอาณาเขตของอี กรั ฐหนึ่งได้ โดยมิต้องคํานึงว่าการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์นั้นถูกนํากลับเข้ ารัฐต้ นกําเนิดหรื อไม่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้ อุปถัมภ์ ท่ ีข้ามเขตแดน
ประเทศ
ข้ อ 13.7 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ระบุว่า “บรรดาประเทศสมาชิกที่มีกฎหมายห้ าม
บางรู ปแบบของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบมีสิทธิ
อธิปไตยที่จะห้ ามมิให้ การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบ
ในรู ปแบบเหล่านั้นข้ ามเขตแดนเข้ ามาสู่อาณาเขตของตน และมีสิทธิกําหนดบทลงโทษให้
เท่ากับบทลงโทษที่ใช้ บงั คับกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ที่มี
ต้ นกําเนิดมาจากอาณาเขตของตน โดยเป็ นไปตามกฎหมายระดับชาติของตน”
การใช้ บงั คับกฎหมายควรบัญญัติห้ามครอบคลุม อาทิ เช่น สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และ
ผลิตภัณฑ์ ที่พิมพ์หรื อผลิตในรัฐอื่นที่เข้ ามาสู่อาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง หรื อที่มี
บุคคลในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นเป็ นกลุม่ เป้าหมาย ประเทศสมาชิกควรพิจารณา
ที่จะดําเนินการสุ่มตัวอย่างตรวจการจัดส่งสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ที่นําเข้ าอาณาเขตของตน ใน
กรณีที่ผ้ พู ิมพ์โฆษณา หรื อผู้จดั จําหน่ายสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ต้องห้ ามดังกล่าวเป็ นชนชาติของ
ประเทศสมาชิ กอื่ น หรื อเป็ นห่วงโซ่ทางการตลาดที่ก่อตั้งขึน้ ในอาณาเขตของประเทศ
สมาชิ กอื่ นบุคคล หรื อ ห่ วงโซ่ ทางการตลาดเหล่านี ค้ วรเป็ นผู้รั บผิ ด และควรบังคับ ใช้
กฎหมายห้ ามในเรื่ องนี ้ให้ เต็มที่เท่าที่จะเป็ นไปได้ นอกจากนี ้ กฎหมายควรบัญญัติห้ามถึง
เนื ้อหาทั้งปวงในอินเตอร์ เน็ตที่สามารถเข้ าถึงได้ ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง
รวมถึงใช้ บงั คับกับสาระอื่นใดที่แพร่ สญ
ั ญาณทางเสียง ทางภาพ หรื อทางเสียงและภาพ
เข้ ามาหรื อสามารถรับสัญญาณได้ ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึ่ง ทั้งนี ้ไม่ว่าสาระ
ดังกล่าวจะมีเป้าหมายเป็ นบุคคลในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นหรื อไม่ก็ตาม
กรอบอนุ สัญ ญาฯ ได้จั ด คํ า แนะนํ า ว่ า ประเทศสมาชิ ก ควรมี ก ฎหมายห้ าม
ครอบคลุมทุกด้ าน หรื อมีกฎหมายจํากัดเกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบ ควรดําเนินการห้ ามหรื อการจํากัดการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบที่มีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของตน
เป็ นไปในลักษณะเดียวกับการห้ าม หรื อการจํากัดการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบภายในประเทศตน ประเทศสมาชิกควรใช้ สิทธิอธิปไตยของตน
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เพื่อดําเนินการอย่างมีประสิทธิผลให้ มีการจํากัดหรื อป้องกันการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ใดๆ ของยาสูบที่ข้ามเขตแดนเข้ ามาในอาณาเขตของตน ไม่ว่า
จะมาจากประเทศสมาชิกที่มีกฎหมายจํากัดในเรื่ องนี ้ หรื อมาจากรั ฐที่ไม่ได้ เป็ นประเทศ
สมาชิก (ของกรอบอนุสัญญาฯ ฉบับนี )้ ก็ ตาม ทั้งนี ด้ ้ วยการยอมรั บว่าในบางกรณี การ
ดําเนินการที่มีประสิทธิผลอาจจะต้ องมีการกล่าวถึงโดยเฉพาะในพิธีสาร
3. การควบคุมห่ วงโช่ ทางการตลาด
ห่วงโซ่ทางการตลาดตลอดทั้งสายที่ต้องรับผิดชอบการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ ซึ่งปรกติได้ แก่ผ้ ผู ลิตยาสูบผู้ค้าส่งผู้นําเข้ าผู้ค้าปลีกยาสูบและ
ตัวแทน และสมาคมของบุคคลเหล่านี ้นอกจากนี ้สิ่งอื่นๆ อีกมากก็มีส่วนเกี่ยวข้ องในการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบจึงควรต้ องรั บผิดชอบต่อ
เรื่ องนี ้เช่นกัน
ความรั บผิดนีไ้ ม่อาจจะตกอยู่แก่ห่วงโซ่ทางการตลาดทุกฝ่ ายในระดับที่เท่ากัน
เพราะการเข้ ามีส่วนเกี่ยวข้ องของแต่ละห่วงโซ่ทางการตลาดในการผลิต การวางตําแหน่ง
และการเผยแพร่ ซึ่งทําให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของ
ยาสูบมีความแตกต่างกันไป
- ในกรณี ข องการเป็ นผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ข องยาสูบ ห่ ว งโซ่ ท างการตลาดที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบได้ แก่ ผู้ให้ การอุดหนุนในรูปแบบใดก็ตามที่เกี่ยวข้ องผู้รับการอุดหนุนในรูปแบบ
ใดก็ตามที่เกี่ยวข้ อง และคนกลางทั้งปวงที่อํานวยความสะดวกในการให้ หรื อรับการอุดหนุน
ในรูปแบบใดก็ตามที่เกี่ยวข้ อง
- ในกรณีที่การโฆษณา การส่งเสริ มการขายยาสูบ เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร
การจะพิจารณาว่าห่วงโซ่ทางการตลาดใดต้ องรับผิดชอบ ขึ ้นอยู่กบั บทบาทของห่วงโซ่ทาง
การตลาดนั้นๆ ในการผลิตและการเผยแพร่ เนื ้อหาของการสื่อสารดังกล่าว และขึ ้นอยู่กับ
ความเป็ นไปได้ ที่ห่วงโซ่ทางการตลาดนั้นๆ จะสามารถควบคุมการผลิตและการเผยแพร่
ดังกล่าวได้ หรื อไม่ ควรจะถือว่าผู้เผยแพร่ ต้องรับผิดชอบเพียงเท่าที่ผ้ เู ผยแพร่ นั้นรู้หรื ออยู่ใน
สถานะที่ จะรู้ ก่อนหน้ านี ว้ ่าเนื อ้ หาของการโฆษณา การส่งเสริ มการขายนั้นเป็ นอย่างไร
ข้ อพิจารณานี ้ใช้ ได้ ในทุกกรณีไม่วา่ สื่อหรื อเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เกี่ยวข้ องจะเป็ นอะไรก็
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ตาม แต่มุ่งที่จะใช้ โดยเฉพาะกับการควบคุมเนื อ้ หาที่เผยแพร่ ผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ตและ
ดาวเทียมแพร่สญ
ั ญาณโดยตรง
รู ปแบบของสื่อ และการสื่อสาร
- บรรดาบุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาดที่ผลิตหรื อพิมพ์โฆษณาเนื ้อหา (เช่น
สํานักงานรั บทําการโฆษณาผู้ออกแบบผู้จัดพิมพ์ภาพยนตร์ สื่อพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ผู้
แพร่ สัญ ญาณและผู้ผ ลิ ต ภาพยนตร์ รายการโทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ เกมและการแสดงสด
ตลอดจน ผู้ผลิตเนื ้อหาทางอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียมและเกม) ควรถูกห้ ามมิ
ให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบเข้ าไปในเนื ้อหาที่
ผลิตหรื อพิมพ์โฆษณา
- บรรดาบุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาด เช่น สื่อและผู้รับจัดเหตุการณ์พิเศษ
(การแข่งขันกี ฬาการแสดงงานเลี ้ยง ฯลฯ)นักกีฬาผู้มีชื่อเสียงดาราภาพยนตร์ และศิลปิ น
อื่นๆ เป็ นต้ น ควรถูกห้ ามมิให้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ
- ควรกําหนดให้ ห่วงโซ่ทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสื่อและการสื่อสาร
ในระบบ แอนะล็อก (analogue) หรื อระบบ ดิจิทลั (digital) (เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้ าง
เครื อข่ายทางสังคมผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตและบริ ษัทโทรคมนาคม) มีข้อผูกพันเฉพาะบาง
ประการ (อาทิ เช่น ข้ อผูกพันที่จะต้ องถอดถอนหรื อปิ ดทางที่จะเข้ าถึงเนื ้อหา) ทันทีที่ได้ รับ
แจ้ งเกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ
ในกรณีของห่วงโซ่ทางการตลาดตามกฎหมาย (Legal entities) (สิ่งที่มีสภาพ
บุคคลตามกฎหมายนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดา เช่น บริ ษัทห้ างหุ้นส่วนองค์การ หรื อ
สมาคม) โดยปกติความรับผิดชอบควรตกอยูแ่ ก่บริ ษัท มิใช่ลกู จ้ างคนใดคนหนึง่
สัญญาความตกลง หรื อความตกลงว่าด้ วยการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่ตกลงกันโดยฝ่ าฝื นกฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ าน ควรถือ
ว่าไม่สมบูรณ์
ในประเด็นรู ปแบบของสื่อและการสื่อสารอย่างเช่น อิ นเตอร์ เน็ ต มี ห่วงโซ่ทาง
การตลาดที่ต้องรับผิดชอบ 5 ประเภทสําคัญที่ควรอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายห้ ามหรื อ
ข้ อผูกพันเฉพาะ
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- ผู้ผลิตเนื ้อหา คือผู้สร้างสรรค์เนื ้อหา ผู้ผลิตเนือ้ หา ได้ แก่ บริ ษัทยาสูบ
สํานักงานรับทําการโฆษณา และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ และเกมที่จดั จําหน่าย
ออนไลน์ ผู้ผลิตเนื ้อหาควรโดนห้ ามไม่ให้ ใส่การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบเข้ าไปในเนื ้อหาที่ตนผลิต
- ผู้พิมพ์โฆษณาเนื ้อหา ได้ แก่ ผู้พิมพ์โฆษณาและห่วงโซ่ทางการตลาดที่
คัดเลือกเนื ้อหาก่อนที่ผ้ ใู ช้ อินเตอร์ เน็ตจะสามารถใช้ ประโยชน์เนื ้อหานั้นได้ (เช่น เว็บไซต์
ของภาพยนตร์ สื่อพิมพ์บนอินเตอร์ เน็ต หรื อผู้แพร่ สญ
ั ญาณ) ผู้พิมพ์โฆษณาเนื ้อหาต้ องไม่
ใส่การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบเข้ าไปในเนื ้อหาที่ตน
ทําเพื่อให้ ใช้ ประโยชน์ได้
แม่ ข่ายเนื อ้ หา คื อห่ วงโซ่ทางการตลาดที่ ควบคุมเซอร์ ฟเวอร์ ของ
คอมพิ วเตอร์ ที่ เชื่ อ มต่อ กับอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่งเป็ นแหล่งเก็ บเนื อ้ หา รวมไปถึ งห่ วงโซ่ทาง
การตลาดที่รวมกลุ่มเนื ้อหาที่ผ้ อู ื่นผลิตโดยการรวมนี ้ไม่มีการคัดเลือกเนื ้อหาก่อนที่ห่วงโซ่
ทางการตลาดดังกล่า วจะทํ าให้ ผ้ ูใช้ อิ นเตอร์ เน็ ตสามารถใช้ ประโยชน์ เนื อ้ หาได้ (เช่ น
เว็บไซต์บนอินเตอร์ เน็ตเพื่อการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม) แม่ข่ายเนื ้อหาควรอยู่ภายใต้ ข้อ
ผูกพันที่จะต้ องถอดถอนหรื อปิ ดทางการเข้ าถึงการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ทันทีที่ได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับเนื ้อหาดังกล่าว
- ผู้นําทางเนื ้อหา (content navigators) หมายถึงห่วงโซ่ทางการตลาดที่
อํ า นวยความสะดวกในการหาตํ า แหน่ ง ของเนื อ้ หาให้ แ ก่ ผ้ ูใ ช้บริ ก ารการสื่ อ สาร เช่ น
โปรแกรมค้ นหาบนอินเตอร์ เน็ต (Internet search engines) ผู้นําทางเนื ้อหาควรอยู่ ภายใต้
ข้ อ ผูกพันที่ จะต้ องปิ ดทางการเข้ าถึ ง การโฆษณา การส่งเสริ มการขายและการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบ ทันทีที่ได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับเนื ้อหาดังกล่าว
- ผู้ให้ บริ การการเข้ าถึง หมายถึง ห่วงโซ่ทางการตลาดที่จดั หาการเข้ าถึง
บริการการสื่ อ สารให้ แก่ ผ้ ู ใช้ ปลายทาง เช่ น ผู้ ให้ บริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต และบริษั ท
โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้ บริ การการเข้ าถึงควรอยู่ ภายใต้ ข้อผูกพันที่จะต้ องปิ ดทางการเข้ าถึง
การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ ทันทีที่ได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับ
เนื ้อหาดังกล่าว
กรอบอนุสัญ ญาฯ ได้ จัด ทํ า คํ า แนะนํ า ว่ า บรรดาห่ ว งโซ่ ท างการตลาดที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบ ควรขึ ้นอยูก่ บั บทบาทของแต่ละห่วงโซ่ทางการตลาด ดังนี ้
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- ความรับผิดชอบหลักควรตกอยู่แก่ผ้ รู ิ เริ่ มการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ ซึง่ โดยปรกติได้ แก่ผ้ ผู ลิตยาสูบผู้ค้าส่งผู้นําเข้ าผู้ค้าปลีกยาสูบรวมทั้ง
ตัวแทนและสมาคมของบุคคลเหล่านี ้
- บุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาดที่ผลิตหรื อพิมพ์โฆษณาเนื ้อหาของสื่อ ควร
ถูกห้ ามมิให้ ใส่การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบเข้ าไปใน
เนื ้อหาที่ตนผลิตหรื อพิมพ์โฆษณา บุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาด (เช่น ผู้รับจัดเหตุการณ์
พิเศษนักกีฬา และผู้มีชื่อเสียง) ควรถูกห้ ามมิให้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการโฆษณา การส่งเสริ ม
การขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ
- ข้ อผูกพันเฉพาะ (เช่น ข้ อผูกพันให้ ต้องถอดถอนเนื ้อหา) ควรใช้ บงั คับแก่
ห่วงโซ่ทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสื่อแอนะล็อกหรื อสื่อดิจิทลั หลังจากที่ห่วงโซ่ทาง
การตลาดเหล่านี ้ได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
ของยาสูบ
4. การบังคับใช้ กฎหมายว่ าด้ วยการโฆษณา การส่ งเสริ มการขายและการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ของยาสูบภายในประเทศ
4.1 การบังคับใช้ กฎหมาย
ประเทศสมาชิกควรริ เริ่ มและใช้ บงั คับการลงโทษตามสัดส่วนของความผิด และ
สนับสนุนให้ ผ้ กู ระทําผิดกลับใจ (เช่น ค่าปรับการโฆษณาแก้ ข้อผิดพลาด และการพักหรื อ
การเพิกถอนใบอนุญาต) และเพื่อทําให้ โทษที่กําหนดเป็ นการป้องปรามให้ โทษมี หลาย
ระดับและเป็ นสัดส่วนกับสภาพและความร้ ายแรงของความผิดอันรวมถึงความผิดครั้งแรก
อีกทั้งความหนักของโทษก็ควรเหนือกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้ รับจากการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์นั้นๆ
4.1.1 ประสิทธิผลของการบังคับใช้ กฎหมาย
ผู้ผลิตหรื อห่วงโซ่ทางการตลาดที่ต้องรับผิดชอบที่ละเมิดกฎหมายอีกควรได้ รับ
โทษที่ หนักอย่างมี นัยสํ าคัญ ในกรณี ของการละเมิ ดกฎหมายซํ า้ ซากหรื อซึ่งหน้ า ควร
กํ า หนดบทลงโทษที่ เ ฉี ย บขาดยิ่ ง ขึ น้ รวมทั้ง โทษจํ า คุก หากเป็ นไปได้ บทลงโทษควร
ครอบคลุมถึงข้ อมูลผูกพันที่จะต้ องแก้ ไขการละเมิดที่กระทําไป ตัวอย่างเช่น
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- การถอดถอนการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์นั้นๆ
- การพิมพ์โฆษณาคําวินิจฉัยของศาลตามแต่ศาลจะกําหนด โดยคู่กรณีที่
ศาลกําหนดเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
- การให้ เงินทุนสําหรับการโฆษณาแก้ ข้อผิดพลาดหรื อการโฆษณาตอบโต้
บทลงโทษควรใช้ กับการดําเนินการของห่วงโซ่ทางการตลาดไม่ใช่ใช้ กับบุคคล
เพียงเท่านั ้น (รวมไปถึงห่วงโซ่ทางการตลาดที่เป็ นบริ ษัทที่สามารถถือได้ ว่าต้ องรับผิดชอบ
ต่อการดําเนินการของห่วงโซ่ทางการตลาด บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องซึ่งอยู่นอกอาณาเขตนั้นแต่
การดํ า เนิ น การมี ผ ลภายในอาณาเขตดัง กล่ า ว) นอกจากนี ้ บทลงโทษควรใช้ กับ การ
ดําเนินการโดยผู้จดั การกรรมการบริ ษัทเจ้ าหน้ าที่ และ/หรื อ ผู้แทนโดยชอบธรรมของห่วงโซ่
ทางการตลาดบริ ษัท ในกรณีที่บคุ คลเหล่านี ้มีภาระรับผิดชอบต่อการดําเนินการของห่วงโซ่
ทางการตลาดบริ ษัทนัน้
การออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ผู ลิตยาสูบผู้ค้าส่งผู้นําเข้ าและผู้ค้าปลีกยาสูบอาจจะ
เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิ ผลในการควบคุมการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์การขอใบอนุญาตหรื อการขอต่ออายุใบอนุญาตจะกระทําได้ ต่อเมื่อผู้ขอสามารถ
รั บรองได้ ว่ า จะปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดของกฎหมาย ในกรณี ที่ ไม่ ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ใบอนุญาตอาจจะถูกถอนเป็ นระยะเวลาที่แน่นอนหรื ออาจจะถูกเพิกถอน สําหรับห่วงโซ่
ทางการตลาดที่ต้องรับผิดชอบซึง่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงในการผลิตหรื อขายยาสูบ เช่น
ผู้แพร่ สญ
ั ญาณ เมื่อมีการกําหนดว่าห่วงโซ่ทางการตลาดดังกล่าวต้ องขอใบอนุญาต ควรมี
การเพิ่มหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดว่าด้ วยการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
การเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบ เข้ าไปในเกณฑ์ การให้ การต่ออายุการพัก หรื อการเพิกถอน
ใบอนุญาต
ถ้ ามี บทลงโทษด้ วยการป้ องปราม เจ้ าหน้ าที่ บังคับใช้ กฎหมายอาจจะประสบ
ความสําเร็ จในการยับยั้งการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องมีการดําเนินคดีในชัน้ ศาล
(เช่น การป้องปรามด้ วยการติดต่อการประชุมการตักเตือนคําวินิจฉัยในทางปกครอง และ
การผ่อนชําระเบี ้ยปรับ)
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4.1.2 บัญชีรูปแบบต่ างๆ ของการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการ
เป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบ
เงื่อนไขของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับนี ้ ได้ กําหนดรายการบัญชีรูปแบบต่างๆ ของ
การโฆษณา การส่ ง เสริ ม การขาย และการเป็ นผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ข องยาสูบ พอสัง เขปไว้ใน
ภาคผนวก ดังนี ้
- การสื่อสารด้ วยวิธีการที่เป็ นเสียง ภาพ หรื อเป็ นเสียงและภาพ สิ่งพิมพ์ (เช่น
ภาพยนตร์ สื่อพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร แผ่นปลิว ใบปลิว จดหมาย ป้ายโฆษณา ใบปิ ด
ประกาศ (poster) ป้ายโทรทัศน์ และวิทยุ (รวมทั้งที่อยู่บนพื ้นโลกและผ่านดาวเทียม)
ภาพยนตร์ ดีวีดี วิดิทศั น์ (video) และแผ่นซีดีเกม (เกมคอมพิวเตอร์ เกมวิดิทศั น์ หรื อ เกม
ออนไลน์) และพื ้นที่สื่อสารระบบดิจิทลั อื่นๆ (เช่น อินเตอร์ เน็ต และโทรศัพท์มือถือ)ละคร
หรื อการแสดงสดอื่นๆ
- การสร้ างเครื่ องหมายเป็ นตราสินค้ า รวมทั้งที่ปรากฏในสถานบันเทิงและร้ านค้ า
ปลีก และที่ปรากฏบนยานพาหนะและเครื่ องมือ (เช่น ด้ วยการใช้ สีต่างๆ ของตราสินค้ า
หรื อการจัดวางสีตราสัญลักษณ์หรื อ เครื่ องหมายการค้ า)
- การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
- เครื่ องจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอัตโนมัติ
- การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์ เน็ต
- การใช้ ตราสินค้ ากับสินค้ าอื่ น และการใช้ ตราสินค้ าร่ วมกัน (การกระจาย
ผลิตภัณฑ์)
- การโฆษณาแฝง (คือการใส่หรื อการอ้ างอิงถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริ การเกี่ยวกับ
หรื อเครื่ องหมายการค้ าของยาสูบเข้ าไปในบริ บทของการสื่อสาร เพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ รับเงินหรื อค่าตอบแทนอื่นๆ
- การจัดให้ มีของขวัญหรื อสินค้ าลดราคาเมื่อมีการซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ (เช่น พวง
กุญแจเสื ้อทีเชิร์ตหมวกเบสบอลที่จดุ บุหรี่ )
- การจัดให้ มีตวั อย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบแจกฟรี รวมถึงตัวอย่างแจกฟรี ขณะทําการ
สํารวจทางการตลาดและการทดลองสัมผัสรสชาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- การส่งเสริ มการขายโดยใช้ สิ่งจูงใจ หรื อแผนสร้ างความภักดีในสินค้ า เช่น การ
มอบคูปองแลกของเมื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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- การจัดการแข่งขันที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ หรื อตราสินค้ ายาสูบ ไม่ว่าจะมี
เงื่อนไขว่าต้ องซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อไม่ก็ตาม
- การวางเป้าโดยตรงไปที่รายบุคคลโดยมีการให้ วสั ดุสง่ เสริ มการขาย (รวมทั้งวัสดุ
ที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร) เช่นการขายทางไปรษณีย์การเสนอขายทางโทรศัพท์ “การสํารวจ
ผู้บริ โภค” หรื อ “การวิจยั ”)
- การส่งเสริ มการขายสินค้ าลดราคา
- การขายหรื อการจัดหาของเด็กเล่นหรื อขนมที่มีลกั ษณะคล้ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- การจ่ายเงินหรื อการบริ จาครู ปแบบอื่นให้ แก่ผ้ คู ้ าปลีกเพื่อสนับสนุนหรื อชักจูง
ผู้ค้าปลีกให้ ขายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแผนให้ สิ่งจูงใจแก่ผ้ คู ้ าปลีก (เช่น การมอบรางวัลให้ ผ้ คู ้ า
ปลีก)
- บรรจุภณ
ั ฑ์และลักษณะเด่นของการออกแบบผลิตภัณฑ์
- การจ่ายเงินหรื อค่าตอบแทนรู ปแบบอื่น เพื่อแลกกับการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะ
อย่าง หรื อการขายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเพียงรายเดียวในร้านค้ าปลีกสถานที่เฉพาะ หรื อ
สถานที่จัดเหตุการณ์ พิเศษ (การแข่งขันกี ฬาการแสดงงานเลี ้ยง ฯลฯ) หรื อการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ให้ สะดุดตา
- การขายการจัดหาการจัดวางและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในสถาบันการศึกษา
หรื อในสถานที่จัดงานเลี ้ยงรับรองการเล่นกีฬากิจกรรมบันเทิงการแสดงดนตรี การเต้ นรํ า
และงานสังคม หรื อในสถานที่จดั เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ
- การจัดหาการสนับสนุนด้ านการเงินหรื อด้ านอื่นๆ ให้ แก่การจัดเหตุการณ์พิเศษ
กิ จกรรมต่างๆ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคล (เช่ นการจัดกี ฬาหรื อการจัดงานศิลปวัฒนธรรม
นัก กี ฬ ารายบุค คลหรื อ ที ม นัก กี ฬ าศิ ล ปิ นรายบุค คลหรื อ กลุ่ม ทางศิ ล ปะองค์ ก ารด้ า น
สวัสดิการนักการเมืองผู้สมัครเข้ าชิงตําแหน่งทางการเมือง หรื อพรรคการเมือง) ไม่ว่าจะ
เป็ นไปเพื่อแลกกับการประกาศโฆษณา (ให้ แก่ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน) หรื อไม่ก็ตามรวมถึงการ
จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทด้ วย
- การดําเนินการของอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อจัดหาการสนับสนุนด้ านการเงินหรื อ
ด้ านอื่นๆ ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการสถานบันเทิง เช่น ผับคลับ หรื อสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจอื่นๆ
เพื่อแลกกับการก่อสร้ างหรื อการบูรณะซ่อมแซมบริ เวณสถานที่ของสถานบันเทิงดังกล่าว
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ทั้งนี ้เพื่อส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อการใช้ ยาสูบ หรื อการจัดหาผ้ าใบบังแดดและ
ม่านบังแดด
4.1.3 มาตรการอื่นที่ขจัดการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ข้ามเขตแดน
ข้ อเสนอแนะเรื่ องมาตรการอื่ นๆ ที่ อาจจะสนับสนุนการขจัดการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดน
1. ในระหว่างการประชุมพิจารณา คณะทํางานตั้งข้ อสังเกตว่าการร่ วมมือระหว่าง
ประเทศเป็ นปั จจัยจํ าเป็ นแก่การกํ าจัดการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ของยาสูบทั้งในประเทศและข้ ามเขตแดน คณะทํ างานได้ รั บมอบหมายจากที่
ประชุมร่ วมประเทศสมาชิก (Conference of the Parties) ให้ จดั ทําข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มาตรการอื่นๆ ที่อาจจะช่วยกําจัดการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
ข้ ามเขตแดนข้ อเสนอแนะดังกล่าวจะนําเสนอนับจากนี ้
2. เมื่อได้ พิจารณาข้ อที่ว่าประสิทธิผลของความพยายามที่จะกําจัดการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบ ไม่เพียงขึ ้นอยู่กับการ
ริ เริ่ มในส่วนของแต่ละประเทศสมาชิกเท่านั้น แต่ยังขึน้ อยู่กับขอบเขตที่บรรดาประเทศ
สมาชิกร่ วมมื อกันในการแก้ ปัญหาของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ ข้ามเขตแดนของยาสูบอีกด้ วย และเมื่ อได้ พิจารณาข้ อที่ว่าประเทศสมาชิกของ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับนี ้หลายประเทศสมาชิกได้ รับที่จะปฏิบตั ิตามพันธกรณีเกี่ยวกับการ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งพันธกรณีภายใต้ ข้อ 13-6 (การร่ วมมือกันในการพัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการอื่นๆ อันจําเป็ นแก่การเอื ้ออํานวยให้ มีการกําจัดการโฆษณาข้ ามเขต
แดน)ข้ อ 19 (ความรับผิดชอบ)ข้ อ 20 (การวิจยั การเฝ้าระวัง และการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสาร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อ 20.4 (แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านวิทยาศาสตร์ เทคนิค
สังคม-เศรษฐกิ จ การพาณิ ชย์ และกฎหมายที่สาธารณชนใช้ ประโยชน์ ได้ รวมทั้งข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ)ข้ อ 21 (การรายงานและการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร)ข้ อ 22 (ความร่ วมมือด้ านวิทยาศาสตร์ เทคนิคและกฎหมาย
และการจัดหาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง) และข้ อ 26 (ทรัพยากรด้ านการเงิน) แล้ ว
คณะทํางานมีข้อเสนอแนะว่า การจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกให้ มีเว็บไซต์
เว็บหนึ่งซึง่ สามารถใช้ เป็ นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
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การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดนและเป็ นช่องทางสําหรับการแจ้ งเหตุเมื่อมีการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดน สาระที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ควรอัปโหลด
(upload) เข้ าสูเ่ ว็บไซต์นี ้โดยสมํ่าเสมอ และเว็บไซต์นี ้ขณะที่ต้องให้ การคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลและความลับทางการค้ า (ของอุตสาหกรรมยาสูบ) ก็ควรประกอบด้ วยส่วน (section)
ดังต่อไปนี ้
(1) ส่วนที่ประเทศสมาชิกของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับนี ้เท่านั้นสามารถเข้ าถึงได้
ประกอบด้ วย
(ก) รายการแสดงจุดติดต่อของบรรดาประเทศสมาชิกที่ปรับให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
(ข) ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคและจัดการ
ฝึ กอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
(ค) ข้ อมูลข่าวสารอื่ นๆ ที่ ประเทศสมาชิ กหรื อสําหรั บงานเลขานุการของ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ จัดหามาเพื่อใช้ ร่วมกันเฉพาะในบรรดาประเทศสมาชิก
(2) ส่วนที่ประเทศสมาชิกและผู้สงั เกตการณ์สามารถเข้ าถึงได้ ประกอบด้ วย
(ก) สิ่งอํานวยความสะดวกในการรายงานกรณีที่มีการโฆษณา การส่งเสริ ม
การขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดน
(ข) ข้ อมูลข่าวสารที่ ประเทศสมาชิ กหรื อสํ านักงานเลขานุการของกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ จัดหามาเพื่อใช้ ร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิก และผู้สงั เกตการณ์ ยกเว้ น
สาธารณชน
(3) ส่วนที่สาธารณชนสามารถเข้ าถึงได้ ประกอบด้ วย
(ก) ข้ อมูลข่าวสารที่ประเทศสมาชิกหรื อสํานักงานเลขานุการฯจัดหามาอัน
อาจจะใช้ ร่วมกับสาธารณชนได้
(ข) พยานหลักฐานของผลกระทบจากการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบ และพยานหลักฐานของประสิทธิผลของการห้ าม
การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบ
(ค) ลิงค์ (link) ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อองค์กรอื่น
การประกันให้ มีการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและความลับทางการค้ า
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(ก) บรรดาประเทศสมาชิกควรระบุจุดติดต่อสําหรับเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบให้ สํานักงานเลขานุการของ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ รับทราบ และควรแจ้ งสํานักงานเลขานุการของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับจุดติดต่อดังกล่าว
(ข) เมื่อได้ รับแจ้ งจากประเทศสมาชิกอื่นถึงการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบที่สงสัยว่าจะมีต้นกําเนิดมาจากหรื อก่อนหน้ า
นี ้มีต้นกําเนิดมาจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่นนั้น บรรดาประเทศสมาชิกควรตอบ
รั บว่าได้ รับแจ้ งนัน้ แล้ ว และแจ้ งแก่ประเทศสมาชิกผู้แจ้ งภายในระยะเวลาอันสมควรให้
ทราบถึงการสืบสวนหรื อการกระทําอื่นใดที่ได้ ดําเนินการไปอันเป็ นการตอบสนองการแจ้ ง
ดังกล่าว
(ค) บรรดาประเทศสมาชิกควรใช้ เว็บไซต์ที่กล่าวข้ างต้ นในการแบ่งปั นข้ อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ประเทศสมาชิกอื่น และในกรณีที่สมควรให้ แก่ผ้ สู งั เกตการณ์และ
สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายละเอียด ดังนี ้
- บุคคลหรื อห่วงโซ่ทางการตลาดที่ต้องรับผิดชอบในการผลิตการวาง
ตําแหน่ง และ/หรื อ การเผยแพร่ ที่ทําให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบ
- วิธีการและรู ปแบบใหม่ๆ และเพิ่งเกิดใหม่ของการโฆษณา การส่งเสริ ม
การขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบ
- พัฒนาการล่าสุดด้ านเทคโนโลยี
- บทเรี ยนที่ได้ จากการรณรงค์ในเรื่ องการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย
และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ข้ามเขตแดนของยาสูบ
- ความต้ องการและโอกาสเกี่ยวกับการวิจยั
บทบัญญัติ ของกฎหมายหรื อข้ อบังคับ รวมทั้งลิงค์ เชื่ อมโยงกับ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับดังกล่าว
- การฝ่ าฝื นหรื อการกระทําที่ สงสัยว่าเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของ
กฎหมายหรื อข้ อบังคับและแหล่งที่มาของการแจ้ งหรื อคําร้ องทุกข์
- ในกรณี ที่ สมควร การสื บสวนที่ อยู่ในระหว่างดําเนิ นการหรื อการ
ดําเนินการบังคับใช้ กฎหมาย
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- ในกรณีที่สมควร ผลของการสืบสวนหรื อผลของการดําเนินการบังคับใช้
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ประมวลคําพิพากษาที่เป็ นบรรทัดฐาน รวมทั้งลิงค์ที่เชื่อมโยงกับประมวล
คําพิพากษาดังกล่าว
แผนงานให้ การศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปลูกฝั งความตระหนักของ
สาธารณชนที่ได้ วางแผนไว้ หรื อดําเนินการไปแล้ ว
- บรรดาประเทศสมาชิกควรแจ้ งให้ สํานักงานเลขานุการฯ ทราบเกี่ยวกับ
ผู้เชี่ยวชาญไม่วา่ จะอยูใ่ นภาครัฐหรื อนอกภาครัฐ ซึง่ สามารถให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค
หรื อจัดการฝึ กอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ประเทศสมาชิกได้
กฎหมายห้ ามโฆษณา ส่งเสริ มการขายและการเป็ นผู้สนับสนุนจะมีประสิทธิผลก็
ั ญัตใิ ห้ มีขอบข่ายที่กว้ างขวางหรื อครอบคลุมทุกด้ านตามนิยามที่ได้ กําหนดไว้
ต่อเมื่อได้ บญ
ในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบ (Tobacco advertising
and promotion) หมายถึง “รูปแบบใดก็ตามของการสื่อสาร”
การแนะนํา หรื อการกระทําเชิงพาณิชย์ โดยมีจดุ หมาย ผล หรื อผลที่น่าจะเกิดขึ ้น
เป็ นการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อการใช้ ยาสูบไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
การเป็ นผู้สนับสนุนของธุรกิจยาสูบ (Tobacco sponsorship) หมายถึง “รูปแบบใดก็ตาม
ของการอุดหนุนแก่เหตุการณ์สําคัญ กิจกรรม หรื อบุคคลใดๆ โดยมีจดุ หมาย ผล หรื อผลที่
น่าจะเกิดขึ ้นเป็ นการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อการใช้ ยาสูบ ไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อมก็ตาม”
อย่างไรก็ตาม คําว่า “การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบ” มีความหมาย
ค่อนข้ างกว้ าง คือ มิได้ จํากัดเพียง “การสื่อสาร” แต่หมายรวมถึง “การแนะนํา” และ “การ
กระทํา” ด้ วย
ในทํานองเดียวกัน นิยามของ “การเป็ นผู้สนับสนุนของธุรกิ จยาสูบ (Tobacco
sponsorship) จะครอบคลุมถึง “รู ปแบบใดก็ตามของการอุดหนุน” ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
การเงินหรื อด้ านอื่น โดยไม่คํานึงถึงว่าการอุดหนุนนั้นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อไม่
หรื อมีการประชาสัมพันธ์อย่างไร
โดยสรุ ป ในการดําเนินการตามข้ อ 13 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาฯ การควบคุมยาสูบฯ
ประเทศสมาชิกควรดําเนินการให้ มีกฎหมายและบังคับใช้ กฎหมายห้ ามการโฆษณาการ
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ส่งเสริ มการขาย หรื อการเป็ นผู้สนับสนุนของธุ รกิ จยาสูบ ซึ่งกฎหมายควรครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี ้
- การโฆษณา และการส่งเสริ มการขาย ตลอดจนการเป็ นผู้สนับสนุนทั้งปวงโดยไม่
มีข้อยกเว้ น การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย หรื อการเป็ นผู้สนับสนุนทั ้งโดยตรงและโดย
อ้ อม
- การกระทําที่ม่งุ ให้ มีการส่งเสริ มการขาย และการกระทําที่มีผลหรื อน่าจะมีผล
เป็ นการส่งเสริ มการขาย
- การส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ยาสูบและการใช้ ยาสูบ การสื่อสารเชิงพาณิชย์รวมทั ้งการ
แนะนําและการกระทําเชิงพาณิชย์
- การอุดหนุนในรู ปแบบใดก็ตามแก่เหตุการณ์ พิเศษ (เช่น การแข่งขันกี ฬา การ
แสดง งานเลี ้ยง ฯลฯ) กิจกรรม หรื อบุคคลใดๆ
- การโฆษณาและการส่งเสริ มตราสินค้ ายาสูบ รวมทั้งการส่งเสริ มประชาสัมพันธ์
บริ ษัททุกรู ปแบบ สื่อโฆษณาตามปรกติ (สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ) รวมทั้งพื ้นที่ของสื่อ
ทัง้ ปวง ซึ่งรวมถึ งอิ นเตอร์ เน็ ต โทรศัพท์ มื อถื อ และเทคโนโลยี ใหม่ ประเภทอื่ น รวมทั้ง
ภาพยนตร์
นอกจากการห้ ามโฆษณา การส่งเสริ มการขายและการเป็ นผู้สนับสนุนของธุรกิจ
ยาสูบ ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามพันธกรณีพื ้นฐานแล้ ว เพื่อให้ การห้ ามดังกล่าวเป็ นไปอย่าง
ครอบคลุมทุกด้ าน ประเทศสมาชิกควรพิจารณาให้ มีกฎหมายห้ ามดําเนินการในประเด็น
ต่างๆ ดังนี ้
- การค้ าปลีกและการจัดแสดงสินค้ า
- การจัดแสดงและการกระทํ าให้ เห็นผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ณ จุดหมายถื อเป็ นการ
โฆษณาและการส่งเสริ มการขาย จึงควรมีกฎหมายห้ ามโดยสิ ้นเชิงมิให้ มีการจัดแสดงใดๆ
อีกทั้งห้ ามการกระทําที่ทําให้ สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จุดขาย ซึ่งรวมถึงร้ านค้ า
ปลีกที่ตั้งเป็ นหลักแหล่งและผู้ขายข้ างถนนด้ วย นอกจากนี ้ ควรห้ ามมิให้ มีเครื่ องจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอัตโนมัติ เพราะเครื่ องขายอัตโนมัติที่ปรากฏให้ เห็นถือเป็ นวิธีการหนึ่งของ
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายบรรจุภณ
ั ฑ์และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
และการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นองค์ประกอบสําคัญของการโฆษณาและการส่งเสริ มการ
ขาย ดังนั้น ควรพิจารณาออกกฎหมายกําหนดให้ บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเรี ยบง่าย คือ มีสีดํา
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และขาว หรื อสีอื่นๆ ที่ตดั กันสองสี เพื่อขจัดผลของการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายที่
ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ ไม่ควรอนุญาตให้ หีบห่อซองบุหรี่ บุหรี่ แต่ละมวน หรื อผลิตภัณฑ์
ยาสูบอื่นๆ มีลกั ษณะเด่นที่จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นที่ดงึ ดูดใจ
- การขายทางอินเตอร์ เน็ตควรมีการห้ ามขายยาสูบทางอินเตอร์ เน็ต เพราะโดย
สาระแล้ ว การขายดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายยาสูบการใช้
ตราสินค้ าบุหรี่ กบั สินค้ าชนิดอื่นและการใช้ ตราสินค้ าร่วมกัน
- การใช้ ตราสินค้ ากับสินค้ าชนิดอื่น (Brand stretching) เกิดขึ ้นเมื่อมีการนําตรา
สินค้ า สัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้ า ตราสัญลักษณ์หรื อตราการค้ า หรื อลักษณะเด่นอื่น
ใด (รวมทั้งสีต่างๆ ที่รวมกันแล้ วมีลกั ษณะเฉพาะ) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบไปใช้ กับสินค้ าอื่น
หรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะที่ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นน่าจะมี
การเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับยาสูบดังกล่าว
ส่วนคําว่า “การใช้ ตราสินค้ าร่ วมกัน” เกิดขึ ้นเมื่อมีการนําตราสินค้ าสัญลักษณ์
เครื่ องหมายการค้ า ตราสัญลักษณ์หรื อลักษณะเด่นอื่นใด (รวมทั้งสีต่างๆ ที่รวมกันแล้ วมี
ลักษณะเฉพาะ) อันปรากฏบนผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับยาสูบ ไปเชื่อมโยง
เข้ ากับผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อบริ ษัทยาสูบในลักษณะที่ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อธุรกิจยาสูบ
นั ้นเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่น
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับนี ้ แนะนําว่าควร ห้ ามมิให้ มี “การใช้ ตราสินค้ ากับสินค้ า
ชนิดอื่น” และ “การใช้ ตราสินค้ าร่ วมกัน” เพราะการกระทําทั้งสองนี ้เป็ นวิธีการของการ
โฆษณาและการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4.1.4 การห้ ามในลักษณะที่เป็ นองค์ กรเพื่อสังคม
การสร้ างภาพให้ บริ ษัทบุหรี่ ดเู ป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่ มมีให้ เห็น
มากขึ ้นโดยการที่บริ ษัทเหล่านี ้ออกมาให้ ความช่วยเหลือหน่วยงานหรื อชุมชนในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งทางด้ านการศึกษา การสาธารณสุข หรื อแม้ แต่การรั กษาสิ่งแวดล้ อม ประเทศ
สมาชิ กควรห้ ามการรั บความช่ วยเหลื อจากบริ ษั ทบุหรี่ ที่ อ้ างว่ าเป็ นการดํ าเนิ นการใน
ลักษณะองค์กรเพื่อสังคม เนื่องจากแท้ จริ งแล้ ว การกระทําในลักษณะดังกล่าวเป็ นการให้
การสนับสนุนอีกรู ปแบบหนึ่ง นอกจากนี ้ควรห้ ามการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจเพื่อความรั บผิดชอบทางสังคมให้ กับบริ ษัทบุหรี่ เพราะถื อเป็ นการโฆษณาและ
ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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4.1.5 การห้ ามอย่ างเต็มรู ปแบบ
การดําเนินการห้ ามอย่างเต็มรู ปแบบ มิให้ มีการโฆษณา การส่งเสริ มการขายและ
การเป็ นผู้สนับสนุนของธุรกิจยาสูบ จะต้ องไม่ไปขัดขวางการแสดงออกประเภทต่างๆ โดย
ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น การแสดงออกในด้ านการรายงานข่าว ด้ านศิลปะหรื อวิชาการ หรื อ
การแสดงความคิดเห็นทางสังคม หรื อการเมือง อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกควรกําหนด
มาตรการป้องกันมิให้ มีการใช้ การแสดงออกประเภทต่างๆ ข้ างต้ นเพื่อส่งเสริ มการใช้ ยาสูบ
หรื อการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การแสดงข้ อความหรื อภาพของยาสูบในสื่อบันเทิง
การแสดงข้ อความหรื อภาพของยาสูบในผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงต่างๆ เช่นภาพยนตร์
ละคร และเกม สามารถมี อิทธิ พลอย่างมากต่อการใช้ ยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในหมู่
เยาวชน ดังนั้นประเทศสมาชิกควรกําหนดมาตรการเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
- การกําหนดให้ ต้องมีคํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่มีการรับผลประโยชน์
จากการแสดงข้ อความหรื อภาพของยาสูบใดๆ
- การห้ ามมิให้ มีการใช้ ตราสินค้ ายาสูบหรื อภาพหรื อวัตถุจําลองของยาสูบอัน
สามารถระบุได้ วา่ เป็ นยาสูบตรานั้นๆ
- การกําหนดให้ มีประกาศต่อต้ านยาสูบในตอนต้ นของผลิตภัณฑ์สื่อบันเทิงใดที่
แสดงข้ อความหรื อภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบการใช้ ยาสูบหรื อภาพลักษณ์ของยาสูบ
- การดําเนินการให้ มีระบบจําแนกประเภทที่คํานึงถึงการแสดงข้ อความหรื อภาพ
ของยาสูบด้ วย เช่ น สื่ อ บันเทิ ง สํ า หรั บสํ า หรั บ เด็ ก (รวมทัง้ การ์ ตูน ) จะไม่ มี ก ารแสดง
ข้ อความ หรื อภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การใช้ ยาสูบ หรื อภาพหรื อวัตถุจําลองของยาสูบ
4.2 การเฝ้าระวัง การบังคับใช้ กฎหมาย และการเข้ าถึงความยุตธิ รรม
ประเทศสมาชิกควรแต่งตั้งหน่วยงานที่มีอํานาจและเป็ นอิสระที่จะทําหน้ าที่เฝ้า
ระวังและบังคับใช้ กฎหมายในเรื่ องนี ้ และมอบหมายให้ มีอํานาจและทรัพยากรที่จําเป็ น
องค์การตัวแทนนี ้ควรมีอํานาจในการสืบสวนคําร้องทุกข์ ยึดการโฆษณาหรื อการส่งเสริ ม
การขายที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายและชี ้ขาดคําร้ องทุกข์ และ/หรื อ ริ เริ่ ม กระบวนพิจารณาตาม
กฎหมายตามความเหมาะสม
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ภาคประชาสังคมและพลเมืองควรมีส่วนร่ วมในการเฝ้าสังเกตและการบังคับใช้
กฎหมายห้ ามให้ เกิดประสิทธิผล เป็ นที่คาดหมายได้ ว่าภาคประชาสังคม โดยเฉพาะห่วงโซ่
ทางการตลาด เช่น องค์การด้ านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพการป้องกันภัยการคุ้มครอง
เยาวชน หรื อ การคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค จะรั บ หน้าที่ เ ฝ้ าสัง เกตอย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้วน และ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายควรระบุไว้ วา่ ประชาชนมีสทิ ธิริเริ่ มการร้ องทุกข์
นอกจากนี ้ก็ควรเปิ ดให้ มีทางเลือกภายใต้ กฎหมายแพ่งที่จะคัดค้ านการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ ของยาสูบ กฎหมายระดับชาติควรให้ อํานาจ
บุคคลใดที่สนใจหรื อองค์การนอกภาครัฐใดๆ ที่จะริ เริ่ มการดําเนินการทางกฎหมายต่อการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบที่ผิดกฎหมาย
แผนงานการบังคับใช้ กฎหมายอาจจะประกอบด้ วยบริ การโทรศัพท์ สายด่วน
ร้ องเรี ยนฟรี เว็บไซต์ หรื อระบบอื่นที่คล้ ายคลึงกันเพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนแจ้ งเรื่ องการ
ละเมิดกฎหมายในเรื่ องนี ้
กรอบอนุสัญญาฯ ได้ จัดคํ า แนะนํ า ว่ า ประเทศสมาชิ กควรริ เ ริ่ ม และใช้ บังคับ
บทลงโทษที่มีประสิทธิ ผลเป็ นสัดส่วนตามความผิด และสนับสนุนให้ ผ้ กู ระทําผิดกลับใจ
ประเทศสมาชิกควรแต่งตั้งองค์การรัฐวิสาหกิจองค์การหนึง่ ที่มีอํานาจและเป็ นอิสระที่จะทํา
หน้ าที่เฝ้าสังเกต และบังคับใช้ กฎหมายในเรื่ องนี ้ และมอบหมายให้ มีอํานาจและทรัพยากร
ที่ จํ าเป็ นภาคประชาสังคมควรมี ส่วนร่ วมในการเฝ้ าสังเกตและการบังคับใช้ กฎหมาย
รวมทั้งมีโอกาสเข้ าถึงความยุตธิ รรม
4.3 การให้ การศึกษาแก่ สาธารณชน และความตระหนักของชุมชน
ตามเจตนารมณ์ ข องกรอบอนุ สัญ ญาฯ นี ป้ ระเทศสมาชิ ก ควรส่ ง เสริ ม และ
เสริ มสร้ างความตระหนักของสาธารณชนในทุกภาคส่วนของสังคมต่อเรื่ องการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบโดยใช้ เครื่ องมือในการสื่อสารทุกประเภท
ที่ใช้ ประโยชน์ได้ นอกเหนือจากมาตรการอื่นๆ ประเทศสมาชิกควรใช้ มาตรการที่เหมาะสม
ในการส่งเสริ มให้ ประชาชนในวงกว้ างสามารถเข้ าถึงแผนงานให้ การศึกษาและปลูกฝั ง
ความตระหนักแก่สาธารณชนที่ครอบคลุมทุกด้ านและมีประสิทธิผลโดยเน้ นความสําคัญ
ของกฎหมายห้ ามที่ครอบคลุมทุกด้ านและให้ การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่ องความจําเป็ น
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ที่ต้องมีกฎหมายนี ้รวมทั้งชี ้แจงให้ สาธารณชนเข้ าใจว่า “ทําไมการโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของอุตสาหกรรมยาสูบจึงเป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ”
การดึงชุมชนให้ เข้ ามาสนับสนุนด้ วยการเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
รายงานการฝ่ าฝื นกฎหมายเกี่ ยวกับการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้
อุปถัมภ์ของยาสูบ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ จดั คําแนะนําว่าประเทศสมาชิกควรส่งเสริ มและเสริ มสร้ าง
ความตระหนักของสาธารณชนในทุกภาคส่วนของสังคมต่อความจําเป็ นที่จะต้ องกําจัดการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบกฎหมายต่างๆ ที่ห้ามเรื่ องนี ้
และวิธีการต่างๆ ที่ประชาชนจะสามารถดําเนินการได้ เมื่อพบการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าว
4.4 ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
ประสิทธิ ผลของความพยายามที่จะกําจัดการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และ
การเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบไม่เพียงแต่ขึ ้นอยู่กับการริ เริ่ มความพยายามดังกล่าว ในส่วน
ของแต่ละประเทศสมาชิกแต่ยงั ขึ ้นอยู่กบั ขอบเขตที่บรรดาประเทศสมาชิกร่ วมมือกันในการ
แก้ ปัญหาของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อุปถัมภ์ของยาสูบอีกด้ วย
การร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีประสิทธิผลจะเป็ นปั จจัยจําเป็ นแก่การกําจัดการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ของยาสูบทั้งภายในประเทศและข้ ามเขตแดน
สรุ ป
ประเทศสมาชิ กมี ข้ อ ผูกพันที่ จะต้ องริ เริ่ มให้ มี กฎหมายห้ ามการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการให้ การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบอย่างเต็มรู ปแบบ การห้ ามการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการให้ การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบในทุกรู ปแบบที่จะ
ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ว่าด้ วยวิธีการใดๆ การกําหนดให้ มีคําเตือนหรื อข้ อความด้ าน
สุขภาพหรื อด้ านอื่นๆ ที่เหมาะสม เมื่อมีการโฆษณายาสูบ ทั้งนี ้ คําเตือนดังกล่าวควรมีนยั
สอดคล้ องกับคําเตือนที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งประเทศสมาชิกต้ องกํ าหนดตามข้ อ 11
ของกรอบกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
นอกจากนี ้ ควรกําหนดให้ ธุรกิจยาสูบต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการขาย และการให้ การสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ เช่น เนือ้ หา รู ปแบบ ประเภท
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ของสื่อที่ใช้ ชื่อบริ ษัทที่รับทําการโฆษณาและบริ ษษัทผู้สร้ างชิน้ งานโฆษณารว
ง
วมทังตั
้ วเลข
ณา ฯลฯ โดยต้ องเปิ ดเผยแแก่ หน่วยงานรราชการที่ เกี่ ยวข้ องตามที่
ค่าใช้ จ่ ายยในการโฆษณ
กฎหมายยกําหนด นอกกจากนี ้ ควรดําเนิ
า นการให้ สาาธารณชนสามมารถใช้ ประโยชน์ข้อมูลที่
เปิ ดเผยดัดังกล่าวได้ โดยงง่ายดาย
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บทที่ 5
นโยบายและมาตรการภาพคําเตือนผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. กรอบการควบคุมการบรรจุหีบห่อและการปิ ดฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. พื ้นที่โฆษณากับพื ้นที่ภาพคําเตือน
3. คําเตือนบนซองบุหรี่ : การส่งข้ อความสุขภาพถึงสาธารณะ
4. มาตรการภาพคําเตือนในระดับนานาชาติ
5. มาตรการภาพคําเตือนในประเทศไทย
6. ทิศทางภาพคําเตือนในอนาคต : บุหรี่ ซองเรี ยบง่าย ปราศจากสีสนั

1. กรอบการควบคุมการบรรจุหบี ห่ อและการปิ ดฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
มาตรา 11 แห่งกรอบการทํางานว่าด้ วยการควบคุมการบริ โภคยาสูบ องค์การ
อนามัยโลก (การบรรจุหีบห่อและการปิ ดฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ) มี แนวทางการทํางาน
ควบคุมยาสูบมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่
1.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุหบี ห่ อและการปิ ดฉลากที่มีประสิทธิภาพ
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดีคือ
ส่วนหนึ่งของมาตรการอันหลากหลายที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและลดการบริ โภคยาสูบ หลักฐานที่ผ่านมาได้ แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิ ภาพของ
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจะเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการแสดงไว้ อย่างเด่นชัดบนหีบ
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ห่อ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการแสดงข้ อความเตือนขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว ข้ อความเตือน
ขนาดใหญ่ ที่ มี ภาพประกอบจะได้ รั บความสนใจมากกว่ า สามารถสื่ อสารความเสี่ ยง
เกี่ยวกับสุขภาพได้ ดีกว่า กระตุ้นความรู้สกึ และความต้ องการของผู้สบู บุหรี่ ที่จะเลิกสูบ และ
ลดปริ มาณการบริ โภคยาสูบลงได้ ภาพเตือนขนาดใหญ่ ยังจะมี ประสิทธิ ผลมากกว่าใน
ระยะยาว โดยเฉพาะจะเป็ นช่องทางการสื่อสารที่ มีประสิทธิ ภาพมากกว่าสํ าหรั บกลุ่ม
ประชากรที่มีข้อจํ ากัดด้ านการอ่านเขียน เด็ก และเยาวชน ส่วนประกอบอื่ นๆ ที่จะช่วย
เสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพรวมไปถึงการจัดวางตําแหน่งของข้ อความและคําเตือนบนด้ าน
หลักของหีบห่อ และส่วนบนของด้ านที่มีขนาดใหญ่ของหีบห่อ การใช้ สีสดใสแทนที่จะเป็ น
ข้ อความขาวดํา การบังคับให้ แสดงข้ อความคําเตือนมากกว่าหนึ่งด้ านของหีบห่อ และการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงข้ อความและคําเตือนเป็ นระยะๆ
1) พืน้ ที่คาํ เตือน
มาตรา 11.1 (a) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ การควบคุมการบริ โภคยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (WHO-FCTC) กล่าวว่า ‘ภายใน 3 ปี หลังจากร่ วมลงสัตยาบรรณ ประเทศ
สมาชิกนั้นจะดําเนินการบังคับใช้ ภายใต้ กฎหมายระดับชาติ’ มาตรการที่มีประสิทธิ ผล
เพื่ อให้ มั่นใจว่าหี บห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบและฉลากข้ อมูลจะไม่ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
เพื่อให้ ข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ถูกต้ อง หลอกลวง หรื อสร้ างความเข้ าใจผิด เกี่ ยวกับ
คุณสมบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพ อันตรายหรื อควันระเหย รวมทังข้
้ อความ คําอธิบาย ฯลฯ
สัญลักษณ์ ตัวเลข หรื อเครื่ องหมายอื่นๆ ซึง่ สร้ างความเข้ าใจผิดทั้งทางตรงและทางอ้ อมว่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ นัน้ มี อันตรายน้ อ ยกว่ า ผลิ ตภัณ ฑ์ ย าสูบ อื่ น ๆ ซึ่ งอาจจะรวมถึ งคํ าว่ า
“ปริ มาณนํ ้ามันดินตํ่า (low tar)” “เบาบาง (light)” “เบาบางมาก (ultra-light)” หรื อ “เจือ
จาง (mild)” (World Health Organization. Framework Convention on Tobacco
Control, 2011)
บริ ษัทยาสูบต่างใช้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างกว้ างขวาง เพื่อเป็ นช่องทางการ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุหรี่ ตราสินค้ าต่างๆ ก่อนทศวรรษ 1950s
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมีน้อยมากที่จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของนํ ้ามันดิน หรื อข้ อมูลอื่นๆ
ซึ่งอาจจะเป็ นสาเหตุให้ ผ้ สู บู บุหรี่ นึกถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หลังจากการ
เผยแพร่ รายงานของสํานักแพทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริ กา (Surgeon General’s report)
เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ ต่อสุขภาพเป็ นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1964 บริ ษัทบุหรี่ ต่างๆ
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แสวงหาทางที่จะสร้ างความมั่นใจให้ แก่ผ้ ูบริ โภคอย่างกระตือรื อล้ น เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ แนวทางหลักของกลยุทธ์ การตลาดคือ การขยายตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ใน
ขณะเดียวกัน การส่งเสริ มความแตกต่างของอัตราเสี่ยงต่อสุขภาพของตราสินค้ าต่างๆ และ
บูรณาการกลยุทธ์ การตลาดนี ้เข้ าไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ โดยการสัญญา
การพัฒนาก้ นกรองและรายงานระดับที่ตํ่าของนํ ้ามันดินและนิโคตินในไอระเหยและควัน
ผู้บริ โภคที่ติดนิโคตินยินดีตอบรับตราสินค้ าบุหรี่ เหล่านี ้เป็ นทางเลือกแทนที่จะเลิกสูบบุหรี่
(Millar WJ, 1996; Market system Inc., 2011)
ในมาตรา 11.1 (b) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ การควบคุมการบริ โภคยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก กล่าวไว้ ว่า “พื ้นที่คําเตือนด้ านสุขภาพจะต้ องไม่น้อยกว่า 30% แต่ควร
จะเป็ น 50% หรื อมากกว่าของพื ้นที่บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอาจจะมีภาพคําเตือน
รวมอยู่ด้วย เมื่ออุตสาหกรรมยาสูบใช้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นช่องทางในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด พื ้นที่ดงั กล่าวสามารถใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารโดยภาครัฐ
ได้ เช่นกัน ข้ อความสุขภาพบนซอง/กล่องยาสูบต้ องการสื่อสารถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ
จากการสูบบุหรี่ ข้ อความสุขภาพมีประสิทธิผลในการลดการบริ โภคยาสูบ โดยจูงใจให้ ผ้ สู บู
บุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรื อสูบให้ น้อยลง คําเตือนสุขภาพช่วยลดความน่าสนใจของ
ซอง/กล่องบุหรี่ ที่มีตอ่ กลุม่ เยาวชน (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2551)
2) ส่ วนประกอบของการออกแบบในด้ านตําแหน่ ง
มาตรา 11.1 (b)(iii) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่าแต่ละประเทศสมาชิก
จะต้ องยอมรับและดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าข้ อความและ
ภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจะมีขนาดใหญ่ ชัดเจนมองเห็นได้ ชดั และอ่านง่าย ตําแหน่ง
และการจัดวางข้ อ ความและภาพคํ า เตื อ นเกี่ ย วกับ สุข ภาพบนหี บห่ อ จะต้ อ งสามารถ
มองเห็นได้ อย่างชัดเจนมากที่สุด การวิจัยได้ แสดงให้ เห็นว่าข้ อความและภาพคําเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพจะมองเห็นได้ ชดั เจนกว่าเมื่อวางไว้ ส่วนบนของด้ านหน้ าและด้ านหลังของ
หีบห่อ มากกว่าที่จะวางตําแหน่งไว้ ด้านล่าง ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ มีการจัดวาง
ตําแหน่งของข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพดังต่อไปนี ้
- ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง (หรื อบนด้ านหลักๆ ทั้งหมด หากมีมากกว่าสอง
ด้ าน) ของซองหรื อหีบห่อ แทนที่จะแสดงไว้ เพียงด้ านเดียว เพื่อเป็ นหลักประกันว่าข้ อความ
และภาพคํ า เตื อ นเกี่ ย วกับ สุขภาพจะสามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชัด เจนมากที่ สุด และ
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ตระหนักว่าด้ านหน้ าของซองหรื อกล่องเกื อบทุกชนิดคือบริ เวณที่มองเห็นได้ ชัดเจนมาก
ที่สดุ สําหรับผู้สบู บุหรี่
- บนด้ านหลักของซองหรื อหีบห่อ โดยเฉพาะส่วนบนของด้ านหลัก แทนที่จะ
เป็ นส่วนล่าง เพื่อให้ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนมากที่สดุ
- ในรู ปแบบที่การเปิ ดหีบห่อตามปกติจะไม่ทําลายหรื อปกปิ ดข้ อความหรื อ
ภาพคําเตือนอย่างถาวร
นอกเหนือจากข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพแล้ ว ประเทศสมาชิกควร
พิจารณาในการบังคับให้ มีการแสดงข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนทุกด้ าน
ของหีบห่อ รวมไปถึงใบแทรกและใบปิ ดหีบห่อ
ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการเพื่อให้ มั่นใจว่า ข้ อความและภาพคําเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพจะไม่ถกู ปิ ดบังโดยลักษณะของการบรรจุหีบห่อหรื อการปิ ดฉลาก การทํา
เครื่ องหมาย หรื อโดยใบปิ ด-ใบแทรก และนอกจากนี ้ ในการกําหนดขนาดและตําแหน่งของ
การทาเครื่ องหมายอื่นๆ เช่นอากรแสตมป์ หรื อการทําเครื่ องหมายอื่นใดตามที่กําหนดไว้ ใน
มาตราที่ 15 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ เครื่ องหมายดังกล่าวเหล่านั้นจะต้ องไม่ปิดบังส่วนใด
ส่วนหนึง่ ของข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดวางตําแหน่ง
รวมไปถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การกําหนดให้ มีการพิมพ์ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับ
สุขภาพบนส่วนห่อหุ้มก้ นกรองของบุหรี่ และ/หรื อวัสดุที่เกี่ ยวข้ องอื่นๆ อาทิ เช่น หีบห่อ
หลอดบรรจุ บุ ห รี่ ซิ ก าแรต ซองก้ นกรอง ซองกระดาษมวนบุ ห รี่ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
เช่นเดียวกับที่ใช้ กบั เครื่ องสูบยาที่สบู ผ่านนํ ้า
3) ขนาด
มาตราที่ 11.1 (b)(iv) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่า ข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบควรมีขนาด 50% หรื อมากกว่า แต่ไม่น้อย
กว่า 30% ของพื ้นที่บนด้ านหลัก ทั้งนี ้เนื่องจากหลักฐานที่ระบุว่าประสิทธิภาพของข้ อความ
และภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพจะเพิ่ มขึน้ ตามขนาด ประเทศสมาชิ กควรพิ จารณา
กําหนดให้ ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพมีขนาดมากกว่า 50% ของด้ านหลัก
และควรมี ขนาดใหญ่ มากที่ สุดเท่ าที่ จะสามารถทํ า ได้ บนพื น้ ที่ ของด้ านหลัก ลัก ษณะ
ตัวอักษรข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพควรเป็ นตัวพิมพ์หนา มีขนาดที่สามารถ
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อ่านได้ ง่าย และใช้ รูปแบบและสีของตัวอักษรโดยรวมที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนและอ่าน
ง่าย
สํ า หรั บ กรอบข้ อ ความ ประเทศสมาชิ ก ควรพิ จ ารณาไม่ ร วมพื น้ ที่ ข องกรอบ
ข้ อความกับพื ้นที่ของตัวข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ในการคํานวณสัดส่วน
ของพื ้นที่แสดงข้ อความเตือน นัน่ ก็คือ พื ้นที่สําหรับกรอบข้ อความควรเป็ นส่วนเพิ่มเติมของ
พื ้นที่ของข้ อความเตือน และไม่นํามาคํานวณรวมกัน
4) การใช้ ภาพประกอบ
มาตราที่ 11.1 (b)(v) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่า ข้ อความและภาพคํา
เตื อ นเกี่ ยวกับสุขภาพบนฉลากและหี บห่ อผลิตภัณฑ์ ยาสูบจะต้ องมี รู ปแบบที่ รวมเอา
ภาพถ่ายหรื อภาพประกอบเข้ าไว้ ด้วยกัน หลักฐานได้ แสดงให้ เห็นว่าข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่มีรูปภาพและข้ อความประกอบจะมีประสิทธิ ภาพมากกว่าที่จะมี
ข้ อความเพียงอย่างเดียวเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้แล้ วยังจะมีโอกาสเข้ าถึงประชากรกลุม่ ที่
ความสามารถในการอ่านออกเขี ยนได้ ตํ่า รวมไปถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านภาษาที่ ใช้ พิมพ์
ข้ อความคําเตือนนั้นได้ ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ มีการใช้ ภาพถ่ายสีหรื อภาพประกอบ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศ บนหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี ้แล้ ว
ประเทศสมาชิกยังควรพิจารณาให้ มีการแสดงภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนด้ านหลัก
ของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทั ้งสองด้ าน (หรื อบนด้ านหลักทุกด้ านหากมีมากกว่าสองด้ าน)
ข้ อ ความคํ า เตื อ นที่ มี ภ าพประกอบจะมี คุณ สมบัติ ที่ ดี ก ว่ า คํ า เตื อ นข้ อ ความ
กล่าวคือ
- ดึงดูดความสนใจได้ มากกว่า
- มีประสิทธิภาพมากกว่า ตามความคิดเห็นของผู้สบู บุหรี่
- มีประสิทธิผลต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า
- สามารถสื่อสารความเสี่ยงด้ านสุขภาพต่อผู้สบู บุหรี่ ได้ ดีกว่า
- กระตุ้นให้ เกิดการยั้งคิดเกี่ ยวกับความเสี่ยงด้ านสุขภาพจากการสูบบุหรี่
และกระตุ้นให้ เลิกสูบบุหรี่
- ยกระดับความตื่นตัวและความต้ องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ และ
- มีสว่ นเกี่ยวข้ องต่อความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ในระดับที่สงู กว่า
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ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพแบบที่มีภาพประกอบยังอาจเป็ นการ
ยับยั้งผลของการแสดงภาพโฆษณาตราสินค้ าบนหีบห่อ และลดความน่าสนใจโดยรวมของ
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบลง
ในการออกแบบภาพที่จะใช้ บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบ หากเป็ นไปได้ ประเทศ
สมาชิ กควรจัดให้ มี กรรมสิทธิ์ หรื อลิขสิทธิ์ แทนที่จะปล่อยให้ นักออกแบบกราฟิ ก หรื อ
บุคคลอื่นเป็ นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ ทั้งนี ้ เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นในระดับสูงสุดในการนํา
ภาพดังกล่าวไปใช้ ในมาตรการอื่นๆ ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ รวมไปถึงการรณรงค์
สื่อสารมวลชน และการเผยแพร่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต นอกจากนี ้ ยังสามารถอนุญาตให้ ประเทศ
สมาชิกได้ มีสทิ ธิ์ในการใช้ ภาพดังกล่าว ได้
5) สี
การใช้ ภาพสี แทนที่ จะเป็ นภาพขาวดํ า จะทํ าให้ ภาพที่ เป็ นส่วนประกอบของ
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพมีความโดดเด่นขึ ้นเป็ นอย่างมาก ดังนั ้นประเทศ
สมาชิกควรกําหนดให้ มีการใช้ ภาพสี (พิมพ์สี่สี) สําหรับภาพประกอบข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพ แทนที่จะเป็ นเพียงภาพขาวดําประเทศสมาชิกควรเลือกใช้ สีของพื ้น
หลังและตัวอักษรที่ตดั กันเพื่อให้ มีความเด่นชัด และทําให้ ส่วนของข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพสามารถมองเห็นและอ่านได้ ชดั เจนมากที่สดุ
6) การหมุนเวียนภาพ
มาตราที่ 11.1 (b)(ii) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่า ข้ อความและภาพคํา
เตื อ นเกี่ ย วกั บ สุข ภาพควรมี ก ารหมุน เวี ย นสลับ เปลี่ ย นเป็ นระยะ การหมุน เวี ย นอาจ
ดําเนินการได้ โดยการใช้ หลายข้ อความและภาพคําเตือนพร้ อมกัน หรื อโดยการกําหนดวันที่
ซึ่งข้ อความและภาพคําเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพจะเปลี่ ยนใหม่ ทัง้ นี ป้ ระเทศสมาชิ กควร
พิจารณาปรับใช้ ทั้งสองวิธีการ
ผลของการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพมี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง จากหลักฐานชี ้ให้ เห็นว่าผลกระทบในการลดการบริ โภคยาสูบจะ
ลดลงตามระยะเวลาของการใช้ ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่ซํ ้าๆ ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพได้
มากขึน้ การหมุนเวี ยนเปลี่ ยนข้ อความและภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพและเปลี่ ยน
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รู ปแบบจึงมีความจําเป็ นต่อการคงความโดดเด่น สะดุดตา และเพิ่มผลกระทบในการลด
การบริ โภคยาสูบได้ เป็ นอย่างดี
ประเทศสมาชิกควรกําหนดจํานวนข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่
จะต้ องจัดให้ มีบนหีบห่อในคราวเดียวกัน นอกจากนี ้ ประเทศสมาชิกยังควรมี การพิมพ์
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพออกมาเป็ นชุดเพื่อให้ มีข้อความเตือนบนหีบห่อ
จําหน่ายปลีกเป็ นจํานวนเท่าๆ กัน ไม่เฉพาะสําหรับตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึ่งเท่านั้น แต่
ยังแยกออกเป็ นผลิตภัณฑ์กลุ่มย่อยของแต่ละตราสินค้ า สําหรับการบรรจุแต่ละชนิดและ
แต่ละขนาดบรรจุด้วย
ประเทศสมาชิ กควรพิ จารณากํ าหนดให้ มี ข้ อความและภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับ
สุขภาพอย่างน้ อย 2 ชุด หรื อมากกว่าเพื่อการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น ทุก 12 – 36 เดือน และในช่วงที่จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนชุด
ภาพคํ า เตื อ นและข้ อ ความคํ า เตื อ นด้ ว ยภาพชุ ด ใหม่ ประเทศสมาชิ ก ควรจะกํ า หนด
ระยะเวลาเปลี่ยนภาพและข้ อความชุดใหม่ โดยในระยะเวลาดังกล่าว อาจมีการใช้ ข้อความ
และภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพทั้งสองชุดไปพร้ อมๆ กัน
7) เนือ้ หาของข้ อความคําเตือน
การใช้ ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลายมีโอกาสที่จะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลในการลดการบริ โภคยาสูบ เนื่ องจากข้ อความและภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับ
สุขภาพอาจส่งผลต่อ บุคคลแต่ละกลุ่ม ต่า งกันออกไป นอกเหนื อไปจากคํ าเตื อ นด้ า น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพแล้ ว ข้ อความและภาพคํ า เตื อ นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพควรมี ส าระที่
หลากหลายโดยมุ่งเน้ นเกี่ยวกับการบริ โภคยาสูบ รวมถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่ได้ รับ รวมทั้งผลกระทบจากควันบุหรี่ ที่ได้ รับ อาทิ เช่น
- คําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่
- การสูบบุหรี่ ก่อให้ เกิดการเสพติด
- ผลเสียด้ านเศรษฐกิจและสังคม (ความสิ ้นเปลืองค่าบุหรี่ เป็ นรายปี )
- ผลกระทบของการสูบบุหรี่ ที่ สํ าคัญในด้ านอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง (อาทิ การ
เจ็บป่ วยก่อนวัยอันควรของพ่อเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ หรื อการเสียชีวิตของบุคคลที่เรารัก
เนื่องมาจากการสัมผัสควันบุหรี่ เป็ นต้ น)
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ประเทศสมาชิ ก ควรพิ จารณาสาระ ประเด็ นอื่ นๆที่ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลง
ยกตัวอย่างเช่น ผลเสียต่อสภาพแวดล้ อมและการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ
สิ่งที่สําคัญก็คือการสื่อสารข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพออกไปด้ วย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ในลักษณะที่เป็ นทางการ ให้ ข้อมูลความรู้ แต่มิใช่
เป็ นการตัดสินผู้ใด ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพควรจะนําเสนอด้ วยภาษาที่
เรี ยบง่าย ชัดเจน และกระชับ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ข้ อความและภาพคํา
เตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพสามารถนํ าเสนอได้ ในหลายรู ปแบบ เช่น ประสบการณ์ จริ งและ
ข้ อมูลสนับสนุนที่เป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น
มี ห ลัก ฐานแสดงให้ เห็ น ว่ า ข้ อความและภาพคํ า เตื อ นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจะมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น หากมีการเชื่องโยงกับความรู้ สึกในเชิงลบที่เกี่ ยวข้ องกับการสูบ
บุหรี่ และเมื่ อ ข้ อความนัน้ มุ่งเจาะจงไปที่ ตัวบุคคล เพื่ อให้ ข้ อความและภาพคํ าเตื อน
เกี่ยวกับสุขภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้ องกับตัวผู้สบู บุหรี่ เอง ข้ อความและ
ภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่ก่อให้ เกิดความรู้ สกึ เชิงลบ เช่นความกลัว ก็ใช้ ได้ ผลเช่นกัน
โดยเฉพาะเมื่อนําไปใช้ ร่วมกับข้ อมูลที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อสร้ างแรงกระตุ้นและความ
เชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้สบู บุหรี่ ว่าพวกเขามีความสามารถที่จะเลิกสูบได้
การกํ าหนดให้ มีคําแนะนํ าเกี่ ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ และข้ อมูลสถานที่ให้ ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น เว็บไซต์ หรื อหมายเลข
โทรศัพท์แบบโทรฟรี “สายด่วนเลิกบุหรี่ ” ซึ่งจะมีความสําคัญต่อการช่วยให้ ผ้ สู ูบบุหรี่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ ประเทศสมาชิกควรตระหนักว่าความต้ องการเลิกสูบ
บุหรี่ ที่เพิ่มมากขึ ้นจําเป็ นจะต้ องมีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมไว้ รองรับ
8) ภาษา
มาตราที่ 11.3 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่าแต่ละประเทศสมาชิกจะต้ อง
กําหนดให้ คําเตือนและข้ อความที่เป็ นข้ อมูลอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในมาตราที่ 11.1(b) และ
มาตราที่ 11.2 ปรากฏอยู่บนแต่ละหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมไปถึงฉลากและ
หี บห่อภายนอกอื่ นใดก็ ตาม ของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว โดยใช้ ภาษาราชการของประเทศ
สมาชิก แต่ภายในประเทศที่ใช้ ภาษาราชการมากกว่าหนึง่ ภาษา ข้ อความและภาพคําเตือน
เกี่ ยวกับสุขภาพที่จัดให้ มีบนแต่ละด้ านหลักของหีบห่อสามารถมี ได้ มากกว่าหนึ่งภาษา
หรื ออีกทางเลือกหนึ่ง อาจมีการแสดงข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งภาษา
160

ต่อหนึ่งด้ านหลักของหีบห่อ และในกรณีที่มีความเหมาะสม อาจใช้ หลายภาษารวมกันได้
สําหรับภูมิภาคที่แตกต่างกัน
9) การอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลที่มีการอ้ างอิงแหล่งที่มาจะทําให้ สามารถระบุแหล่งข้ อมูลสําหรับข้ อความ
และภาพคํ า เตื อ นเกี่ ย วกั บ สุข ภาพบนหี บ ห่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ยัง มี
ความเห็นหลายแนวทางว่าการอ้ างอิงควรจะถื อเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพหรื อไม่ บางประเทศมีการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพ ในขณะที่ บางประเทศตัดสินใจไม่ระบุ
แหล่งข้ อมูล เนื่องจากเกรงว่าจะดึงดูดความสนใจออกไปจากเนื ้อหาของข้ อความและภาพ
คําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ในกรณีที่จําเป็ นจะต้ องระบุแหล่งข้ อมูล ส่วนใหญ่แล้ วจะจัดวาง
ไว้ ข้างท้ ายคําเตือน โดยใช้ ขนาดตัวอักษรที่เล็กกว่าข้ อความคําเตือนส่วนอื่น และในบาง
กรณีจําเพาะของแต่ละประเทศ เช่นความเชื่อและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายย่อย จะเป็ น
ตัวตัดสินว่าการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ หรื อจะเป็ นตัวถ่วงต่อการลด
การบริ โภคยาสูบโดยรวม
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น การอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้อมู ล ควรระบุ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานด้ านสาธารณสุขของประเทศ
ข้ อความควรมีขนาดเล็กพอที่จะไม่ดงึ ความสนใจโดยรวมไปและบัน่ ทอนประสิทธิผลของคํา
เตือน แต่ก็ควรจะมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่านได้ อย่างชัดเจน
10) ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนประกอบและควันบุหรี่
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่า นอกเหนือไปจากคําเตือนที่
มาตราที่ 11.2 ของกรอบอนุสญ
กําหนดไว้ ในมาตราที่ 11.1 (b) แล้ ว หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมด รวมไปถึง
ฉลากและหี บห่อภายนอกอื่ นใดก็ ตามของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวยังควรมี ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ
ส่วนประกอบและควันบุหรี่ ตามที่หน่วยงานราชการกําหนดไว้
ในการปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ในข้ อนี ้ ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ มีการแสดง
ข้ อความลักษณะของสารพิษในควันบุหรี่ บนหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตัวอย่าง
ของข้ อความ อาทิ เช่น “ควันบุหรี่ มีสารเบนซีน ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็ ง” และ “การสูบบุหรี่ จะ
ได้ รับสารก่อมะเร็ งมากกว่า 60 ชนิด” ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ ข้อความเหล่านี ้เป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ของด้ า นหลัก ของหี บ ห่ อ บรรจุภัณ ฑ์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ย าสูบ หรื อ บนด้ า นรอง (เช่ น
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ด้ านข้ างของซองบุหรี่ ) ซึง่ ไม่ใช่พื ้นที่ซงึ่ กําหนดไว้ สําหรับข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับ
สุขภาพ
ประเทศสมาชิกควรหลีกเลี่ยงการกําหนดให้ มีข้อความแสดงปริ มาณหรื อลักษณะ
ของส่วนประกอบหรื อควันบุหรี่ บนหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในลักษณะที่จะชี ้นํา
ว่าบุหรี่ ตราสินค้ าหนึ่งมีอันตรายน้ อยกว่าตราสินค้ าอื่นๆ เช่น ปริ มาณนํา้ มันดิน นิโคติน
คาร์ บอนมอน็อกไซด์ หรื อข้ อความเช่น “บุหรี่ เหล่านี ้มีปริ มาณไนโตรซามีนในปริ มาณที่ตํ่า”
1.2 กระบวนการพัฒนาเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่ อและฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
การพิจารณาจําแนกประเภทผลิตภัณฑ์
มาตราที่ 11.1 (b) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่าประเทศสมาชิกจะต้ อง
ยอมรับและดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รวมไปถึงฉลากและหีบห่อภายนอกอื่นใดต้ องมีข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
ไม่ ค วรมี ข้ อ ยกเว้ นสํ า หรั บ บริ ษั ท หรื อ ตราสิ น ค้ า ที่ มี ปริ มาณการผลิ ต ตํ่ า หรื อ สํ า หรั บ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดที่ต่างกันออกไป ประเทศสมาชิกควรพิจารณากําหนดให้ มีข้อความ
และภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพที่แตกต่างกันสําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาสูบชนิ ดต่างๆ เช่น
บุ ห รี่ ซิ ก าแรต ซิ ก าร์ บุ ห รี่ ไ ร้ ควั น ยาเส้ น บุ ห รี่ พื น้ เมื อ ง ยาสู บ ที่ สู บ ผ่ า นนํ า้ เพื่ อ ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบจําเพาะต่อสุขภาพที่เกิดขึ ้นจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
1) บรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดต่ างๆ
ประเทศสมาชิกควรทําความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่มีอย่างหลากหลาย ลักษณะการบรรจุหีบห่อที่พบในประเทศ และควรพิจารณาว่า
จะใช้ ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ แต่ละชนิดอย่างไร
เช่น กระป๋ องดีบกุ เคลือบ กล่องชนิดอื่นๆ กล่องกระดาษ (ห่อ)ซองกระดาษ กล่องชนิดเปิ ด
ด้ านบน กล่องแบบเลื่อนเปิ ด วัสดุห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ กล่องขนาดใหญ่ พลาสติกใสห่อหุ้ม
บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อวัสดุใสห่อหุ้มผลิตภัณฑ์หนึง่ มวน เป็ นต้ น
2) กลุ่มเป้าหมายย่ อย
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาออกแบบคําเตือนสําหรับกลุม่ ย่อย เช่น กลุม่ เยาวชน
และปรับเปลี่ยนจํานวนของข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ มีการหมุนเวียน
ตามความเหมาะสม
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3) การทดสอบก่ อนวางตลาด
ขึน้ อยู่กับงบประมาณและเวลาที่ มี อยู่ ประเทศสมาชิ กควรพิ จารณาให้ มี การ
ทดสอบก่อนวางตลาด เพื่อประเมินประสิทธิ ภาพของข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับ
สุขภาพในกลุม่ ประชากรเป้าหมาย การทดสอบก่อนวางตลาดจะช่วยให้ ทราบผลลัพธ์ที่อยู่
นอกเหนือความคาดหมาย ยกตัวอย่างเช่น ผลในทางลบที่ชกั จูงให้ เกิดความอยากสูบบุหรี่
รวมไปถึงการประเมิ นความเหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี อ้ าจมี การเชิ ญองค์ กรภาค
ประชาสังคมที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยาสูบให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในกระบวนการ
นี ้ และสิ่งที่สําคัญก็คือการทดสอบก่อนวางตลาดเป็ นมาตรการที่สิ ้นเปลืองน้ อยกว่าการที่
จะต้ องมาแก้ ไขมาตรการทางกฎหมายในภายหลัง
ประเทศสมาชิ กควรตระหนัก ว่ า การทดสอบก่ อนวางตลาดไม่ จํ าเป็ นต้ อ งใช้
เวลานาน ซับซ้ อน หรื อสิ ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมาก ข้ อมูลที่มีค่าสามารถหาได้ จาก
ตัวอย่างของกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการให้ การปรึ กษาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตซึ่งเป็ น
ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ประหยัดค่าใช้ จ่ าย นอกจากนี ้ การทดสอบก่ อนวางตลาดยังสามารถ
ดําเนินการควบคู่ไปกับการร่ างมาตรการทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้ าโดยไม่
จําเป็ น
4) การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่ วมของสาธารณะชน
ประเทศสมาชิกควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อเสนอที่จะมีการบังคับใช้ ข้อความและ
ภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพใหม่ ๆ การสนับสนุนจากสาธารณชนจะช่ วยให้ ประเทศ
สมาชิกนาข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพมาใช้ ได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
ประเทศสมาชิกควรดําเนินการเพื่อให้ แน่ใจว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วน
ร่ วมของสาธารณชนจะไม่ก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการดําเนินการตามเงื่อนไขของกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ โดยไม่จําเป็ น
5) กิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
การนํ า ข้ อความและภาพคํ า เตื อ นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพใหม่ ๆ มาปรั บ ใช้ จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ เมื่ อ มี ก ารนํ า เสนอผ่ า นโครงการรณรงค์ ใ ห้ข้อมู ล ความรู้ แก่
สาธารณชนในวงกว้ าง ควรมีการนําเสนอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านสื่อต่างๆ เนื่องจากสื่อที่มี
ความครอบคลุมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพได้ มากยิ่งขึ ้น
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6) การกําหนดเงื่อนไขข้ อจํากัดเกี่ยวกับการบรรจุหบี ห่ อและฉลาก
มาตราที่ 11.1 (a) ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ กําหนดไว้ ว่าประเทศสมาชิกจะต้ อง
ยอมรับและกําหนดให้ มีมาตรการที่มีประสิทธิ ภาพและเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศ
กล่าวคือ หีบห่อและฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้ องไม่เป็ นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ยาสูบไปในทางที่เป็ นข้ อมูลเท็จ ชักชวนให้ เข้ าใจผิด บิดเบือน หรื ออาจก่อให้ เกิ ดความ
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสุขภาพ อันตรายหรื อสารพิษใน
ควันบุหรี่ รวมไปถึงการใช้ คําศัพท์ คําอธิบาย เครื่ องหมายการค้ า หรื อภาพประกอบ หรื อ
เครื่ องหมายอื่ นใดซึ่งสร้ างความเข้ าใจผิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมว่าผลิตภัณฑ์
ยาสูบดังกล่าวมี อันตรายน้ อยกว่าผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้ คํา อาทิ เช่น
“ปริ มาณนํ ้ามันดินปริ มาณตํ่า” “ไลท์” “อัลตร้ าไลท์” หรื อ “ไมลด์” คําเหล่านี ้บ่งชี ้ลักษณะ
แต่ไม่ ก่ อให้ เกิ ดความต้ องการเลิกบุหรี่ ในการปฏิ บัติ ตามภาระหน้ าที่ ภายใต้ มาตราที่
11.1(a) ไม่เพียงแต่ประเทศสมาชิกควรห้ ามการใช้ คําดังกล่าวข้ างต้ น แต่ยงั ควรห้ ามการใช้
คําอื่นๆ เช่น “เอ็กซ์ตร้ า” และ “อัลตร้ า” หรื อคําอื่นๆ ในลักษณะใกล้ เคียงกันที่อาจชักจูงให้
ผู้บริ โภคเกิดความเข้ าใจผิด
ประเทศสมาชิ ก ควรห้ ามแสดงจํ า นวนตั ว เลขปริ ม าณสารพิ ษ ในควั น บุ ห รี่
(ยกตัวอย่างเช่น นํ ้ามันดิน นิโคติน และคาร์ บอนมอน็อกไซด์) บนหีบห่อและฉลาก รวมไป
ถึงในการใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของชื่อหรื อเครื่ องหมายทางการค้ า ปริ มาณนํ ้ามันดิน นิโคติน และ
สารพิษอื่นๆ ในควันบุหรี่ ที่ได้ จากเครื่ องตรวจวัดควันบุหรี่ ไม่สามารถนํามาเป็ นปั จจัยบ่งชี ้
เฉพาะปริ มานสารพิษที่คนจะได้ รับจากควันบุหรี่ ได้ นอกจากนีแ้ ล้ ว ยังไม่มีหลักฐานทาง
การแพทย์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ บ่งชี ว้ ่าผลจากเครื่ องทดสอบควันบุหรี่ ที่ได้ ค่าตํ่าจะเป็ น
อัน ตรายน้ อ ยกว่ า บุห รี่ ที่ ผ ลจากเครื่ อ งทดสอบควัน บุห รี่ ที่ ไ ด้ ค่ า ในปริ ม าณสูง การทํ า
การตลาดบุหรี่ โดยระบุปริ มาณนํา้ มันดินและนิโคตินส่งผลให้ เกิดความเชื่อผิดๆ ว่าบุหรี่
เหล่านี ้เป็ นอันตรายน้ อยกว่า
7) บรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ เี รี ยบง่ าย
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดหามาตรการเพื่อจํากัดหรื อห้ ามการใช้ ภาพโลโก้ สี
หรื อตราตราสินค้ า หรื อข้ อมูลเพื่อการโฆษณาบนหีบห่อ นอกเหนือไปจากชื่อตราสินค้ าและ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงไว้ ตามรู ปแบบ สีและตัวอักษรมาตรฐาน (หีบห่อที่ออกแบบอย่าง
เรี ยบง่าย) ทั้งนี ้อาจช่วยส่งผลดีต่อความเด่นชัดและประสิทธิภาพของข้ อความและภาพคํา
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เตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ป้องกันมิให้ หีบห่อดึงความสนใจออกไปจากข้ อความและภาพคํา
เตือนเกี่ยวกับสุขภาพ และยังเป็ นการแก้ ไขปั ญหาด้ านการออกแบบหีบห่อที่อาจชี ้นําให้
เข้ าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็ นอันตรายน้ อยกว่า
8) มาตรการทางกฎหมาย
ในการร่ างมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับหี บห่ อและฉลากผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบ
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ เช่น หน่วยงานใดจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
กํากับดูแล แนวทางการทํางานที่เป็ นไปได้ เพื่อการกํากับดูแลและบังคับใช้ กฎหมาย ระดับ
ความเกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการแห่งต่างๆ
เงื่ อ นไขจํ าเพาะประเทศสมาชิ กควรดํ าเนิ น มาตรการให้ แน่ ใ จว่ า ได้ มี การลง
รายละเอี ยดมาตรการทางกฎหมายที่ ชัดเจนเพื่ อเป็ นการจํ ากัดโอกาสของบริ ษัทผู้ผลิต
ยาสูบหรื อผู้นําเข้ าที่อาจบ่ายเบี่ยงการแสดงข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ รวม
ไปถึงป้องกันความไม่สอดคล้ องระหว่างผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในการร่ างมาตรการดังกล่าว
นอกเหนือไปจากเงื่อนไขอื่นๆ แล้ ว ประเทศสมาชิกควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี ้
- บรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์
- ภาษา (หรื อหลายภาษา) ที่ จะใช้ ในข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับ
สุขภาพที่บงั คับให้ ใช้ และในส่วนของข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและสารพิษในควันบุหรี่
รวมไปถึงวิธีการแสดงภาษาต่างๆ หากกําหนดให้ มีมากกว่าหนึง่ ภาษา
- ระยะเวลาและข้ อกําหนดในการสลับสับเปลี่ยนข้ อความ รวมไปถึงจํานวน
ของข้ อความและภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพที่ จะปรากฏขึน้ พร้ อมกัน รายละเอี ยด
จําเพาะเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาสลับเปลี่ยน และกําหนดวันที่ซึ่งข้ อความและภาพคําเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพชุดใหม่จะต้ องปรากฏขึ ้น
- ข้ อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนที่จะกระจายออกไป เพื่อให้ มีข้อความและภาพ
คําเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพบนหี บห่อจํ านวนเท่าๆ กัน ไม่ เพี ยงแต่สําหรั บกลุ่มตราสินค้ า
เท่านัน้ แต่ให้ ครอบคลุมไปถึงแต่ละตราสินค้ าภายใต้ กลุม่ ตราสินค้ า สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์แต่
ละขนาดและแต่ละชนิดอีกด้ วย
- กําหนดข้ อบังคับที่ชดั เจนเกี่ยวกับข้ อความ ภาพถ่าย และภาพประกอบใน
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่จะปรากฏบนหีบห่อ (รวมไปถึงรายละเอียด
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เกี่ยวกับการจัดวางตําแหน่ง การเลือกใช้ คํา รู ปแบบ สี และขนาดของตัวอักษร การจัดวาง
รูปแบบ คุณภาพการพิมพ์) รวมไปถึงใบปิ ด ใบแทรก และข้ อความภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
- ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่แตกต่างกัน สําหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม
- การอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล ตามความเหมาะสม รวมไปถึงตําแหน่ง
การจัดวาง ข้ อความ และตัวอักษร (โดยมีรายละเอียดที่คล้ ายคลึงกับเนื ้อหาของข้ อความ
และภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ) และ
- การห้ ามโฆษณาด้ วยข้ อความอันเป็ นเท็จ เบี่ ยงเบน ชักจูงให้ เกิ ดความ
ั ญาฯ
เข้ าใจผิด หรื อการสร้ างภาพลักษณ์ในทางที่ผิด ตามมาตรา 11.1(a) ของกรอบอนุสญ
9) เอกสารอ้ างอิง
ประเทศสมาชิ กควรพิ จารณาจัดให้ มี “เอกสารอ้ างอิ ง” ซึ่งมี ภาพตัวอย่าง
คุณภาพสูงที่แสดงให้ เห็นว่าข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพควรจะปรากฏอยู่
บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างไร เอกสารอ้ างอิงยังจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่
ภาษาที่ใช้ ในมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชดั เจนเพียงพอ
10) ฉลากแถบกาวและวัสดุห่อหุ้ม
ประเทศสมาชิ กควรดํ าเนิ นมาตรการให้ มั่นใจได้ ว่า ฉลากแถบกาว สติ๊กเกอร์
กล่อง วัสดุหอ่ หุ้ม ซอง พลาสติกหุ้ม รวมไปถึงใบแทรกและใบปิ ดของผู้ผลิตยาสูบ ไม่ปิดบัง
ลบล้ าง หรื อบ่อนทําลายข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ เช่น ฉลากแถบ
กาวจะอนุญาตให้ ใช้ ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถแกะออกได้ และจะใช้ เฉพาะกล่องไม้ หรื อโลหะ
ซึง่ บรรจุผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือไปจากบุหรี่ ซิกาแรต
11) ภาระหน้ าที่ในการบังคับใช้ ตามกฎหมาย
ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ ผ้ ผู ลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้นําเข้ า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้า
ปลีก ต้ องมีภาระหน้ าที่ใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายตามมาตรการด้ านหีบห่อและฉลาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เพื่อป้องปรามการละเว้ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประเทศสมาชิกควรกําหนดให้ มี
อัตราระวางโทษปรับ หรื อโทษอื่นๆ ตามระดับความร้ ายแรงของการละเมิด รวมไปถึงการ
พิจารณาว่าเป็ นการละเมิดซํ ้าซ้ อนหรื อไม่
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ประเทศสมาชิกควรพิจารณากําหนดให้ มีระวางโทษแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้ องกับ
ระบบกฎหมายและวัฒนธรรม ซึ่งอาจรวมไปถึงการกําหนดฐานความผิดและการบังคับใช้
กฎหมาย การระงับ การสร้ างข้ อจํ ากัด หรื อการยกเลิกใบอนุญาตธุรกิ จหรื อใบอนุญาต
นําเข้ า
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาให้ อํานาจแก่หน่วยงานที่บงั คับใช้ กฎหมาย ในการ
ออกคําสัง่ ให้ ผ้ ูที่ละเมิดเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ และเรี ยกเก็ บ
ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอํานาจในการดําเนิน
มาตรการแทรกแซงใดๆ ตามที่เห็นสมควร รวมไปถึงการริ บและทําลายผลิตภัณฑ์ ที่ไม่
เป็ นไปตามข้ อบังคับ นอกจากนี ้ ประเทศสมาชิกยังควรพิจารณาประกาศชื่อผู้ละเมิดและ
ลักษณะของการกระทําผิดต่อสาธารณชน
เพื่อเป็ นหลักประกันว่าจะมีการเริ่ มใช้ ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
อย่างทันท่วงที ควรใช้ มาตรการทางกฎหมายกําหนดให้ มี “วันที่” ตายตัวเพื่อให้ ผ้ ผู ลิต ผู้นํา
เข้ า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกจะต้ องจําหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขใหม่เท่านั้น
ระยะเวลาที่กําหนดให้ ควรจะเพียงพอสําหรับผู้ผลิตและผู้นําเข้ าสามารถดําเนินการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ แบบใหม่ เท่านั้น ทั้งนี ้ ได้ มีการพิ จารณาแล้ วว่า ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้ มาตรการทางกฎหมายใหม่ เป็ นเวลาที่เพียงพอสําหรับเกือบทุก
กรณี
12) การทบทวนแก้ ไข
มาตรการทางกฎหมายควรได้ รั บ การพิ จ ารณาทบทวนแก้ ไขเป็ นระยะ และ
ปรับปรุงแก้ ไขตามหลักฐานใหม่ๆ ซึง่ ปรากฏขึ ้น และเมื่อข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับ
สุขภาพที่ใช้ เริ่ มล้ าสมัย ในการทบทวนหรื อแก้ ไขตามระยะเวลานั้น ประเทศสมาชิกควรนํา
ประสบการณ์ในการบังคับใช้ มาตรการเกี่ยวกับหีบห่อและฉลากของตน ประสบการณ์จาก
ประเทศอื่ น ๆ รวมไปถึ ง แนวทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ยาสูบ ในพื น้ ที่ เ ข้ า มา
ประกอบการพิจารณา การทบทวนแก้ ไขดังกล่าวจะช่วยให้ ค้นพบจุดอ่อนและช่องโหว่ รวม
ไปถึงชี ใ้ ห้ เห็นลักษณะการใช้ ภาษาในระเบียบข้ อบังคับ ที่ควรได้ รับการแก้ ไขให้ มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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ประเทศสมาชิกควรจัดให้ มีโครงสร้ างการทํางานที่มีความจําเป็ นต่อกิจกรรมการ
กํ ากับดูแลและบังคับใช้ มาตรการอย่างเพี ยงพอ และควรพิ จารณาจัดหางบประมาณ
สําหรับกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวด้ วย
กลยุท ธ์ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บข้ อ บัง คับ เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย
ประเทศสมาชิ กควรแจ้ งให้ ผ้ ูที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายทราบถึ งข้ อบังคับตามกฎหมาย
ก่อนที่ระเบียบต่างๆ จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ โดยอาจต้ องใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน สําหรับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องฝ่ ายต่างๆ เช่นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้นําเข้ า และผู้ค้าปลีก
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาใช้ ระบบผู้ตรวจสอบ หรื อหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อ
ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ผลิต หรื อสถานที่นําเข้ า รวมไปถึงจุดจําหน่าย
เพื่ อให้ แน่ ใจว่าหี บห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ เป็ นไปตามที่ กฎหมายกํ าหนด ทั้งนี อ้ าจไม่
จําเป็ นต้ องก่อตั้งระบบตรวจสอบขึน้ มาใหม่ หากว่ามี ระบบตรวจสอบเดิมอยู่แล้ ว และ
สามารถขยายอํานาจหน้ าที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการตามความจําเป็ น และหาก
มี ความเหมาะสม ผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องควรได้ รั บการแจ้ งให้ ทราบว่าจะมี การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ ณ จุดจําหน่ายอย่างเป็ นประจํา
13) มาตรการตอบโต้ การละเมิด
ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการเพื่อให้ แน่ใจว่าหน่วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
มี ความพร้ อมที่ จะตอบโต้ ต่อการละเมิ ดได้ อย่างรวดเร็ วและเด็ดขาด การตอบโต้ อย่าง
รวดเร็ วและเฉียบขาดต่อการละเมิดในกรณีแรกๆ จะเป็ นการสร้ างตัวอย่างให้ เห็นว่าผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องได้ รับความคาดหมายที่จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ และยังจะมี
ส่วนสนับสนุนการบังคับใช้ ระเบียบต่อไปในอนาคต ประเทศสมาชิกควรพิจารณาเผยแพร่
ผลการดําเนินการต่อสาธารณชนเพื่อส่งข้ อความที่แข็งกร้ าวออกไปว่าการละเมิดใดๆ ก็
ตามจะได้ รับการสืบสวนและดําเนินการขั้นเด็ดขาด
14) การร้ องเรี ยน
ประเทศสมาชิกควรพิจารณาส่งเสริ มให้ ภาคสาธารณชนร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการ
ละเมิ ด เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิ บัติตามกฎระเบียบอี กทางหนึ่ง ทางหนึ่งที่สามารถ
กระทําได้ คือ การก่อตั้งศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนการละเมิดกฎหมายข้ อบังคับ ประเทศสมาชิก
ควรดําเนินมาตรการเพื่อให้ แน่ใจได้ ว่าเรื่ องร้ องเรี ยนได้ รับการสืบสวนและดําเนินการอย่าง
รวดเร็ วและละเอียดครบถ้ วน
168

1.3 การเฝ้าระวังและประเมินผลมาตรการควบคุมหีบห่ อและฉลาก
ประเทศสมาชิ ก ควรพิ จ ารณาจัด ให้ มี ก ระบวนการเฝ้ าระวัง และประเมิ น ผล
มาตรการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อการวัดประสิทธิผล รวมไปถึงค้ นหา
ส่วนที่ควรมีการปรับปรุ ง การเฝ้าระวังและการประเมินผลยังมีส่วนช่วยรวบรวมหลักฐานที่
จะสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศสมาชิกในการบังคับใช้ มาตรการควบคุมหีบห่อและ
ฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับของอุตสาหกรรมยาสูบควรจะเริ่ ม
ดํ าเนิ นการทันที ที่ มาตรการทางกฎหมายเริ่ มมี ผลบังคับใช้ และควรดํ าเนิ นการอย่ า ง
ต่อเนื่องภายหลังจากนั้น
การประเมินผลของมาตรการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายก็มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง ประเทศสมาชิกควรพิจารณาประเมินด้ าน
ต่างๆ เช่น ความเด่นชัด ความเข้ าใจรับรู้ ความน่าเชื่อถือ การให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ การ
สํานึกรู้และการเชื่อมโยงตัวบุคคลเข้ ากับข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้
ด้ านสุขภาพ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง
ประเทศสมาชิกควรจัดให้ มีแผนการประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมหีบ
ห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งก่อนเริ่ มดําเนินมาตรการ และหลังดําเนินมาตรการเป็ น
ประจําอย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตและความซับซ้ อนของกระบวนการประเมินผลมาตรการควบคุมหีบห่อ
และฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสูบ อาจแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะประเทศ โดยขึ น้ อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และความรู้ความชํานาญ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้ าของประเด็น
ที่มีความสําคัญและมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ เช่น การควบคุมการบริ โภค
ยาสูบ หลายมาตราในกรอบอนุสัญ ญาฯ ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริ มความคืบหน้ าของการดําเนินการ
ประเทศสมาชิกควรพยายามแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกับการ
แก้ ต่างมาตรการควบคุมหี บห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ จากอุตสาหกรรมยาสูบ ประเทศ
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สมาชิกควรพิจารณาทบทวนรายงานจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ จาก
ประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ ในการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. พืน้ ที่โฆษณากับพืน้ ที่ภาพคําเตือนสุขภาพ
หี บ ห่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ มี บ ทบาทที่ สํ า คัญ เป็ นอย่ า งมากสํ า หรั บ การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อการโฆษณาและส่งเสริ มการขายถูกจํากัดด้ วยกฎหมายในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และผู้บริ หารของอุตสาหกรรมยาสูบต่างมองเห็นอนาคตว่าวันหนึ่งหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์จะเป็ นช่องทางเดียวสําหรับการส่งเสริ มการขาย กรอบกรอบอนุสญ
ั ญาฯ การ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบขององค์ การอนามัยโลก เสนอว่ าพื น้ ที่ คํ าเตื อนด้ านสุขภาพ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สี่ของโลกที่พิมพ์คําเตือนพร้ อมภาพสี่สี และพบว่ามีผลทําให้ ผ้ ู
สูบบุหรี่ เปลี่ยนแปลงค่านิยมโดยกระตุ้นเตือนใจและความจําของผู้สูบ รวมทั้งทําให้ เริ่ ม
คิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ มาตรการการใช้ หีบห่อปราศสีสนั แบบเรี ยบง่าย ซึ่งหมายถึงการทํา
ให้ พื น้ ที่ ส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ คํ า เตื อ นเป็ นสี เ ดี ย วกั น ทุก ตราสิ น ค้ า ชื่ อ ของตราสิ น ค้ า พิ ม พ์ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันหมดทั ้งขนาดและรู ปร่ างตัวอักษร พื ้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็ นคําเตือนด้ าน
สุขภาพซึง่ กําหนดโดยรัฐบาล ความเคลื่อนไหวที่ม่งุ สูห่ ีบห่อปราศสีสนั แบบเรี ยบง่ายได้ เริ่ ม
ขึ ้นในประเทศออสเตรเลีย และงานวิจัยหลายชิน้ สํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบแบบเรี ยบง่าย พบว่า ไม่เป็ นที่ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสนั แบบเรี ยบง่ายเป็ นการแก้ ไขปั ญหาอย่างครอบคลุมเพื่อ
ไม่ให้ อตุ สาหกรรมยาสูบใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความเข้ าใจผิด ซอง/
กล่องบุหรี่ ปราศจากสีสนั จะทําให้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นมาตรฐานเดียวกันหมด ซึง่ จะ
ลดสถานะและบทบาทของหีบห่อผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจ
รายงานการวิจัย รวมทั้งหลักฐานต่างๆ จากเอกสารลับภายในของอุตสาหกรรม
ยาสูบบ่งชี ้ว่า หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบสื่อสารภาพลักษณ์ของตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ น
สิง่ สําคัญในการบ่งชี ้เอกลักษณ์ของผู้ที่สบู บุหรี่ ดังนั้น ตัวหีบห่อผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งที่สร้ างจุด
ขายให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการตลาดยอมรับว่า หีบห่อผลิตภัณฑ์
เป็ นหนึ่งในห้ าองค์ประกอบที่สําคัญของความสําเร็ จในการทําการตลาด นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริ มการขาย ทัง้ นี ห้ ีบห่ออาจจะเป็ นช่องทางการ
สื่อสารที่สําคัญที่สดุ (Rettie R. and Brewer C, 2000)
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สิ่งที่บริ ษัทยาสูบขาย นอกจากนิโคตินซึ่งเป็ นสารเสพติดแล้ ว ยังเป็ นเอกลักษณ์
ของตราสินค้ า ซึ่งการสร้ างและเน้ นยํ ้าภาพลักษณ์ของตราสินค้ าเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับ
ยอดขายบุหรี่ ‘ในอุตสาหกรรมยาสูบ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าเป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง ตรา
สินค้ าของบุหรี่ ที่ผ้ บู ริ โภคสูบเป็ นเสมือนเอกลักษณ์ของตัวผู้บริ โภคเอง ตราสินค้ าของบุหรี่
สื่อสารให้ ผ้ อู ื่นทราบว่า ผู้สบู บุหรี่ มีเอกลักษณ์อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ าและ
อารมณ์ ความรู้ สึก มีความสําคัญเป็ นอย่างมากที่จะสื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ ทราบถึงตัวตนของผู้สบู
(Pollay R, 2000)
อิทธิ พลของหี บห่อ สิ่งที่ หีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบสื่อสารคือภาพลักษณ์ ของตรา
สินค้ า เนื่องจากใบยาสูบที่ใช้ ผลิตบุหรี่ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่เมื่ออยู่ในหีบห่อที่
มี ชื่อตราสินค้ าอยู่ด้วยจะทํ าให้ ผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์ หรื อความแตกต่างกันมากมาย
(Cunningham R, 1996)
ในปั จจุบนั หีบห่อผลิตภัณฑ์ได้ รับการมุ่งเน้ นเพื่อการโฆษณาและการตลาด เพราะ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกจํากัดการโฆษณามากขึ ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น หีบห่อผลิตภัณฑ์เป็ นช่องทาง
เดียวที่เหลือสําหรับการสื่อสารกับผู้บริ โภค ในปั จจุบนั ซองบุหรี่ ถกู ออกแบบให้ ดหู รูหราและ
น่าสนใจจนต้ องเหลียวหลังกลับมามองด้ วยองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์ตวั นูนซึง่ ทํา
ให้ อยากสัมผัส (Brinson B, 2008)
ผู้บริ หารของบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส กล่าวถึงข้ อจํากัดในการโฆษณามีเพิ่มมากขึ ้น
‘ช่องทางสุดท้ ายในการสื่อสารคือการตลาดผ่านทางหีบห่อผลิตภัณฑ์’ เอกสารภายในจาก
บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก บ่งชี ้ว่า ‘กล่องหรื อซอง สามารถออกแบบให้ สะดุดตากว่า
คู่แข่ง เมื่อวางอยู่ที่จุดขาย’ ในประเทศฝรั่งเศส กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมฟ้องบริ ษัท
ยาสูบที่ ผลิ ตหี บ ห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ แตกต่างไปจากปกติ ด้ วยรู ปภาพ สี สัน และการ
ออกแบบ บริ ษัทยาสูบเรี ยกว่า ‘รุ่นพิเศษ’ (limited series) เพื่อให้ นกั สูบสะสม แต่เห็นได้
ชัดเจนว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้มุ่งเป้าไปยังเยาวชน ศาลในประเทศฝรั่งเศส
ตัดสินว่า ซอง / กล่องบุหรี่ ‘รุ่ นพิเศษ’ นี ้เป็ นการโฆษณาอย่างหนึ่งซึ่งผิดกฎหมายของ
ฝรั่งเศส (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2554)
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3. คําเตือนบนซองบุหรี่ : การส่ งข้ อความสุขภาพถึงสาธารณะ
ผู้สูบ บุห รี่ ส่ว นใหญ่ ทั่ว โลกไม่ ท ราบถึ ง ความเสี่ ยงต่ อ สุข ภาพของการสูบ บุห รี่
แม้ กระทัง่ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว (Slovic P, 2001) บริ ษัทยาสูบอ้ างว่าผู้สบู บุหรี่ ตา่ งได้ รับ
การเตือนอย่างเพียงพอเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ แต่ไม่เป็ นความจริ ง ในบางระบบ
ทางกฎหมายอุตสาหกรรมยาสูบมีหน้ าที่ที่จะต้ องเตือนโดยมีรายละเอียด (Mahood G,
1999) อาทิ เช่น
- ความเสี่ยงเฉพาะจากการสูบบุหรี่ (เช่น มะเร็ งปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดใน
สมองแตก การเสพติด)
- ความเสี่ยงมากหรื อน้ อย (โอกาสของผู้สบู บุหรี่ 1 ซองต่อวันจะเป็ นโรคมากน้ อย
เพียงใด?)
- ผลของความเสี่ยง (ภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ของมะเร็ งปอด และโอกาสรอด)
- ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ถ้ าผู้สบู บุหรี่ เลิกสูบจะลดความเสี่ยงได้
มากน้ อยเพียงใด?)
ภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นสิ่งจําเป็ น เพราะผู้ซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งในสองเสียชีวิตมีสิทธิอย่างชัดแจ้ งที่จะได้ รับข้ อมูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง (World Health Organization, 2011) ดังนั ้น คํา
เตือนที่มีข้อมูลรายละเอียดเป็ นรู ปแบบพื ้นฐานสําหรั บการคุ้มครองผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นสิทธิ
ของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะได้ รับ แต่ในอดีตที่ผ่านมา คําเตือนมีความคลุมเครื อ ไม่หนัก
แน่ น และแทบมองไม่ เ ห็ น แต่ บ างประเทศเป็ นผู้ นํ า โดยการบั ง คั บ ให้ มี คํ า เตื อ นที่
ตรงไปตรงมา ชัดเจน และมองเห็นได้ ง่าย ระบบที่ดีที่สดุ สําหรับคําเตือนจะต้ องมีภาพสีที่
กระตุ้นให้ เกิดความตระหนักและให้ ข้อมูลอย่างละเอียด
ภาพคํ าเตื อ นดังกล่ าวได้ รั บ การอธิ บ ายจากผู้ชี แ้ นะที่ สํ า คัญ ชาวแคนาดาชื่ อ
Garfield Mahood ว่า เปรี ยบเสมือน ‘ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่’ ซึ่งจะสามารถดึงดูดความ
สนใจได้ มากกว่าข้ อความคําเตือนที่เห็นทัว่ ไป ภาพคําเตือนดังกล่าวช่วยลดความน่าสนใจ
ของซองบุหรี่ ซึ่งกลายเป็ นแหล่งข้ อมูลส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ ยาสูบหลัก หลังจากที่การห้ าม
โฆษณายาสูบได้ แพร่ กระจายไปทั่วโลก นอกจากนี ้ ถึงแม้ ข้อความคําเตือนยังเป็ นสิ่งที่
สําคัญในการสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ การศึกษาวิจยั
ยังพบว่า คําเตือนสุขภาพที่ครอบคลุม รวมทั้งภาพคําเตือนที่ใหญ่มากขึ ้น มีประสิทธิภาพ
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มากกว่าในการสื่อถึงความรุ นแรงของความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ อันเนื่องมาจากการสูบ
บุหรี่ (Hammond D, et al, 2007)
โดยข้ อเท็ จ จริ งภาพคํ า เตื อนช่ วยเพิ่ มแรงจูง ใจให้ เลิ ก สูบบุหรี่ หรื อเพิ่ มความ
พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในการสํารวจของประเทศแคนาดาพบว่า 38% ของผู้สบู บุหรี่
หรื อ ผู้ที่ เคยสูบบุหรี่ ยอมรั บว่ าภาพคํ าเตื อนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สํ าคัญในการเลิกสูบบุหรี่
(Canadian Cancer Society, 2008)
- ภาพคําเตือนเป็ นแหล่งข้ อมูลสําคัญที่เข้ าถึงได้ งา่ ย โดยเฉพาะกลุม่ เป้าหมายคือ
ผู้สบู บุหรี่
- ภาพคําเตือนเป็ นวิธีการที่ไม่แพงสําหรับรัฐบาลที่จะสื่อสารถึงความรุ นแรงของ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้ อมจากการสูบบุหรี่
- ภาพคําเตือนช่วยในการสนับสนุนให้ เลิก หรื อพยายามที่จะเลิก และไม่สนับสนุน
ให้ ริเริ่ มสูบบุหรี่
อย่างไรก็ ตาม ที่ ประชุมสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาฯ ได้ เห็นชอบให้ กําหนด
แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ มีสาระสังเขป ดังนี ้
1. ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพควรจะมีขนาดใหญ่ ชัดเจนมองเห็น
ได้ ชัด และอ่านง่าย ดังนั้นการจัดวางตํ าแหน่ งของข้ อความและภาพคํ าเตื อนเกี่ ยวกับ
สุขภาพควรจัดวางในตําแหน่งด้ านหน้ าและด้ านหลังของซองหรื อหีบห่อ ตําแหน่งบนด้ าน
หลักของซองหรื อหีบห่อ โดยเฉพาะส่วนบนของด้ านหลักเพื่อให้ สามารถมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนมากที่สดุ ตําแหน่งการเปิ ดหีบห่อตามปกติจะต้ องไม่ทําลายหรื อปกปิ ดข้ อความหรื อ
ภาพคําเตือนอย่างถาวร
2. ควรพิจารณาให้ มีการแสดงข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนทุก
ด้ านของหีบห่อ รวมไปถึงใบแทรกและใบปิ ดหีบห่อ
3. การแสดงข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จะไม่ถกู ปิ ดบังโดยลักษณะของการบรรจุหีบห่อหรื อการปิ ดฉลากและการทําเครื่ องหมาย
ต่างๆ เช่น อากรแสตมป์ ฯลฯ เป็ นต้ น
4. ควรพิจารณาเพิ่มมาตรการใหม่เกี่ยวกับการจัดวางตําแหน่งข้ อความและภาพ
คําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ การพิมพ์ข้อความและภาพคําเตือนบนส่วนห่อหุ้มก้ นกรอง
ของบุหรี่
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5. ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบควรมี
ขนาด 50% หรื อมากกว่า แต่ไม่น้อยกว่า 30% ของพื ้นที่บนด้ านหลัก ทั้งนี ้ ควรมีขนาดใหญ่
มากที่สดุ เท่าที่จะสามารถทําได้ บนพื ้นที่ของด้ านหลัก
6. ควรกําหนดให้ มีการใช้ ภาพถ่ายสีหรื อภาพประกอบที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของประเทศ บนหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี ้ควรพิจารณาให้ มีการแสดง
ภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนด้ านหลักของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งสองด้ าน
7. หากเป็ นไปได้ ประเทศสมาชิกควรเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรื อลิขสิทธิ์ ในภาพคํา
เตือนบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เพื่อให้ เกิ ดความยืดหยุ่นในระดับสูงสุดในการนํ าภาพ
ดังกล่าวไปใช้ กบั มาตรการควบคุมยาสูบอื่นๆ รวมไปถึงการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน และการ
เผยแพร่ ผ่านอินเตอร์ เน็ต นอกจากนี ้ ประเทศสมาชิกยังสามารถอนุญาตให้ หน่วยงานอื่นมี
สิทธิในการใช้ ภาพดังกล่าวได้
8. ควรกําหนดให้ มีการใช้ ภาพสี (พิมพ์สี่สี) สําหรับภาพประกอบข้ อความและภาพ
คําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ แทนที่จะเป็ นเพียงภาพขาวดํา
9. ควรมีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเป็ น
ระยะ นอกจากนีค้ วรกําหนดให้ มีข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพอย่างน้ อย 2
ชุด หรื อมากกว่าเพื่อการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ อาทิ เช่น ทุก
12 - 36 เดือน
10. นอกจากคํ า เตื อ นด้ า นอัน ตรายต่อ สุข ภาพแล้ ว ควรพิ จ ารณากํ า หนดให้
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพมี สาระที่หลากหลายโดยมุ่งเน้ นเกี่ ยวกับการ
บริ โภคยาสูบ รวมทัง้ ผลกระทบจากควันบุหรี่ ที่ได้ รับ เช่น คําแนะนํ าในการเลิกสูบบุหรี่
ผลเสียด้ านเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ เป็ นต้ น
11. กํ าหนดให้ มีคําแนะนํ าเกี่ ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ และข้ อมูลสถานที่ให้ ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ เว็บไซต์ หรื อหมายเลข
โทรศัพท์แบบโทรฟรี “สายด่วนเลิกบุหรี่ ”
12. บนหี บ ห่ อ บรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบ ควรกํ า หนดให้ แสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสารพิษในควันบุหรี่ ตัวอย่างของข้ อความดังกล่าวได้ แก่ “ควันบุหรี่ มี
สารเบนซินซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็ ง” และ “การสูบบุหรี่ จะได้ รับสารก่อมะเร็ งมากกว่า 60 ชนิด”
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แต่ควรหลีกเลี่ยงข้ อความในลักษณะที่จะชี ้นําว่าบุหรี่ ตราสินค้ าหนึ่งมีอนั ตรายน้ อยกว่าตรา
สินค้ าอื่นๆ อาทิ “บุหรี่ เหล่านี ้มีปริ มาณไนโตรซามีนในปริ มาณที่ตํ่า”
การป้องกันบรรจุภัณฑ์ หรื อฉลากที่ให้ ข้อมูลเท็จหรื อชักจูงให้ เข้ าใจผิด ประเทศ
สมาชิกต้ องกํ าหนดมาตรการ มิให้ หีบห่อและฉลากของผลิตภัณฑ์ ยาสูบแสดงข้ อความ
ในทางที่เป็ นข้ อมูลเท็จ ชักชวนให้ เข้ าใจผิด บิดเบือน หรื ออาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายหรื อสารพิษในควันบุหรี่
รวมทั้งห้ ามการใช้ คําศัพท์ คําอธิบาย เครื่ องหมายการค้ า ภาพประกอบ หรื อเครื่ องหมาย
อื่นใดซึ่งสร้ างความเข้ าใจผิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบดังกล่าวมี
อันตรายน้ อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น คําว่า “นํ ้ามันดินปริ มาณตํ่า” “ไลท์” “อัลตร้ าไลท์”
หรื อ “ไมลด์” และควรห้ ามการใช้ คําอื่นๆ เช่น “เอกซ์ตร้ า” และ “อัลตร้ า” หรื อคําอื่นๆ ใน
ลักษณะใกล้ เคียงกันที่อาจชักจูงให้ ผ้ ูบริ โภค เกิ ดความเข้ าใจผิด ควรห้ ามแสดงจํ านวน
ตัวเลขปริ มาณสารพิษในควันบุหรี่ (เช่น นํ ้ามันดินนิโคติน และคาร์ บอนมอนนอกไซด์ ฯลฯ
เป็ นต้ น) บนหี บห่อและฉลาก รวมทั้ง ห้ ามการแสดงวันหมดอายุบนหี บห่ อและฉลาก
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เนื่ องจากจะก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจผิดกับผู้บริ โภคว่าผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
สามารถใช้ บริ โภคได้ อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
4. มาตรการภาพคําเตือนในระดับนานาชาติ
ในปี ค.ศ. 2008 มีข้อมูลจากการรวบรวมสถิติรายชื่อประเทศที่มีมาตรการสําหรับ
ภาพคําเตือน ซึง่ มีมากกว่า 25 ประเทศ มอริ เชียส (Mauritius) มีขนาดคําเตือนที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลกคือ 65% ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง ซึ่งจะมีการบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ปี
ค.ศ. 2009 ขนาดคําเตือนที่ใหญ่รองลงมาคือของประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่
เกาะ คุ๊ก ซึ่งมีขนาด 60% ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง (30% ด้ านหน้ า 90% ด้ านหลัง)
ประเทศเม็กซิโกมีแนวทางการพัฒนาคําเตือนด้ วยขนาด 65% (30% ด้ านหน้ าและ 100%
ด้ านหลัง) ซึ่งจะเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ในขณะที่ประเทศ เคอร์ จิสถาน
(Kyrgyzstan) มีขนาดพื ้นที่คําเตือนด้ านหน้ าที่ใหญ่ที่สดุ คือ 52% รวมทังขอบซึ
้
ง่ มีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2009 ในขณะที่บราซิล ปานํามา และเวเนซูเอล่า มีกฎหมาย
บังคับให้ ใช้ 100% ของพื ้นที่คําเตือนด้ านหน้ า หรื อด้ านหลังของหีบห่อผลิตภัณฑ์
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ประเทศแคนาดาเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นผู้นําในการใช้ คําเตือนสุขภาพบนผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เริ่ มต้ นด้ วยการดําเนินการบังคับใช้ คําเตือนสุขภาพแบบหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1994 ในปี ค.ศ. 2001 แคนาดาเป็ นประเทศแรกที่เริ่ มใช้ ภาพคําเตือน 16 แบบที่
หมุนเวียน ซึง่ นับว่าเป็ นผู้นําทั้งขนาดและเนื ้อหาของคําเตือน (50% ครึ่ งบนของหีบห่อทั้ง
ด้ านหน้ าและด้ านหลัง) (Mahood G, 2011) หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศแคนาดามี
ทัง้ ใบสอดแทรกคําเตือน แผ่นพับที่มีข้อมูลเกี่ ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ พร้ อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ที่ให้ คําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่
ประสบการณ์ที่ประเทศแคนาดาต่อสู้กบั อุตสาหกรรมยาสูบในการผลักดันการใช้
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ซึง่ สามารถใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาแก่ประเทศอื่นๆ ได้ (Cunningham
R, 1996) ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1990 รัฐบาลทบทวนแก้ ไขกฎระเบียบและดําเนินการ
บังคับใช้ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1991 ซึง่ จะมีคําเตือน 8 แบบ รวมทั้งคําเตือนเกี่ยวกับการ
เสพติด 1 แบบ และคําเตือนเกี่ยวกับควันบุหรี่ มือสอง การทบทวนแก้ ไขกฎระเบียบใหม่นี ้มี
สิ่งที่นบั เป็ นต้ นแบบระดับโลกหลายอย่าง อาทิ เช่น สีที่ใช้ สําหรับคําเตือนมีเพียง 2 สีคือ
อักษรสีดําบนพื ้นสีขาว หรื ออักษรสีขาวบนพื ้นสีดํา คําเตือนเกี่ยวกับการเสพติด นับเป็ น
ครั้งแรกที่มีคําเตือนนี ้ และใบสอดแทรกเพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพจะต้ องมีอยู่ในทุก
ซอง / กล่องยาสูบ
นอกจากจะมีการรณรงค์อย่างกว้ างขวางเพื่อให้ ประชากรได้ รับทราบรายละเอียด
เกี่ ยวกับคํ าเตื อนบนซองบุหรี่ แล้ ว กลุ่มสุขภาพได้ พบกับรั ฐมนตรี กระทรวงต่างๆ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ในกระทรวงต่างๆ เพื่อให้ ได้ รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี การทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของกลุม่ สุขภาพพบว่าร้ อยละ 89 ของชาวแคนาดาสนับสนุนคําเตือนของการ
เสพย์ติด และร้ อยละ 83 สนับสนุนการมีใบสอดแทรก (inserts) ในซอง / กล่องบุหรี่ ใน
บรรดา 12 รูปแบบคําเตือน คําเตือนของการเสพติดได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นคําเตือนที่มี
ประสิทธิผลมากที่สดุ (Insight Canada Research, 1992)
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริ กา รายงานข่าวจากกรุ งนิวยอร์ คแจ้ งว่าบริ ษัทยาสูบ
ยักษ์ ใหญ่ 4 แห่งในสหรั ฐอเมริ กายื่นฟ้องสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Food and Drug Administration: FDA) เพื่อให้ ยกเลิกกฎ
ระเบียบ ที่ไม่ถกู ต้ องตามรัฐธรรมนูญ กฎ ระเบียบ ที่เป็ นข้ อถกเถียง คือการบังคับใช้ ภาพสี่
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สีคําเตือนบนซองบุหรี่ ที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสบู บุหรี่ ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และแนะนําให้
เลิกสูบ (Stemple J, 2011)
การยื่นฟ้องต่อศาลโดยบริ ษัท Reynolds American Inc. ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
บริ ษัท R. J. Reynolds บริ ษัท Lorillard Inc. บริ ษัท Liggett Group LLC และบริ ษัท
Commonwealth Brands Inc. ซึง่ เป็ นของบริ ษัท Imperial Tobacco Group PLC อ้ างว่า
การบังคับใช้ ภาพสี่สีคําเตือนดังกล่าวละเมิดสิทธิทางเสรี ภาพทางการพูด ภายใต้ มาตรา
แรกของรัฐธรรมนูญ (First Amendment) ต่อศาลในกรุ งวอชิงตัน (US District Court in
Washington) เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554
โฆษกของคณะกรรมการอาหารและยาปฏิเสธที่จะให้ ข้อคิดเห็น โดยอ้ างนโยบาย
ของหน่ วยงานที่ จะไม่ พูด ถึ งคดี ความที่ กํ าลังมี การฟ้ องร้ อง ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
กฎหมายการห้ ามสูบบุหรี่ ในครอบครัวและการควบคุมยาสูบปี ค.ศ. 2009 บังคับให้ พิมพ์
ภาพสี่สีคําเตือนบนพื ้นที่ครึ่ งบนทั้งด้ านหน้ าและด้ านหลังของซองบุหรี่ และพื ้นที่ร้อยละ20
ด้ านบนของการพิมพ์ โฆษณา กฎ ระเบียบนี ค้ ล้ ายกับ กฎ ระเบี ยบ ที่ มี การบังคับใช้ ใน
ประเทศไทย นับเป็ นครั้งแรกในระยะ 25 ปี ที่คําเตือนบนซองบุหรี่ ในสหรัฐอเมริ กาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะมีภาพสี่สีของร่ างกายที่เสียชีวิต โรคปอด และโรคฟั นเป็ นภาพชุดแรกที่
จะถูกพิมพ์บนซองบุหรี่
การสนับสนุนให้ ข้อความบนซองบุหรี่ มี ความดึงดูดอารมณ์ เชิ งลบเป็ น วิธีการ
ทั่วไปที่จะสื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพ คําเตือนประเภทนีป้ รากฏบนภาพคําเตือนด้ าน
สุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นภาพที่สดใสและคําอธิบายที่อาจเป็ นที่น่าตกใจ ข่มขู่
หรื อมีความหมายในลักษณะไม่พึงประสงค์ที่จะได้ รับผลเช่นนั้น มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ว่า
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ เป็ นสิ่งเร้ ากระตุ้นเตือนเรี ยกอารมณ์เชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้พบเห็น
ภาพคําเตือนต่างๆ ที่น่าสยดสยองในสหราชอาณาจักร พบว่า มีการโน้ มน้ าวใจ
และสร้ างความน่าเชื่อถือสําหรับทังวั
้ ยรุ่นที่ไม่สบู บุหรี่ และไม่ทดลองสูบ การศึกษาเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของลูกตา ทั่วภาพคําคําเตือนพบว่าองค์ประกอบในภาพที่เป็ นคําเตือนมี
ส่วน คุกคามหรื อปลุกใจให้ มีความกลัวเด่นชัดในกลุม่ ผู้ใหญ่ ที่ไม่สบู บุหรี่ การสูบบุหรี่ มีผล
ในเชิ งลบ เช่ นโรคปากหรื อ ความชราริ ว้ รอย ของผิ วอาจช่ วยยับยั้งการสูบบุหรี่ ในหมู่
เยาวชนหญิ ง บางรู ปกระตุ้นอารมณ์ อาจแสดงถึงความรู้ สึกของความโศกเศร้าหรื อความ
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ทุกข์ ทรมานในการใช้ บุห รี่ มี ข้ อ ความที่ แสดงให้ เห็ น ถึ งความเสี่ ยงของการใช้ ย าสูบ มี
ผลกระทบด้ า นลบต่ อ สุข ภาพ มี ค วามหมายเพื่ อ ดึ ง ดูด ความหวาดกลัว หรื อ อารมณ์
ความรู้สกึ และความสนใจของผู้ชมจนเข้ าถึง ข้ อความที่ดงึ ดูดความสนใจ ดึงดูดอารมณ์เชิง
ลบเป็ นวิธีการทัว่ ไปที่จะสื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพ คําเตือนประเภทนี ้ได้ ปรากฏอยู่บน
ภาพคําเตือนด้ านสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบคําอธิบายที่อาจเป็ นข้ อความในฉลากมี
ความตั้งใจที่จะอธิบายถึงผลกระทบทางกายภาพและทางจิตสังคมที่เป็ นอันตรายของการ
ใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีหลักฐานมากมายแสดงให้ เห็นว่าภาพคําเตือนสุขภาพ เพิ่มความรู้
ด้ านสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายของยาสูบ ป้องกันการเกิดโรคในวัยหนุ่มสาว พวกเขาควรมี
ความตั้งใจที่ไม่สบู บุหรี่ และความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ชุดของข้ อความสุขภาพ บนซอง
บุหรี่ มีผลกระทบต่อความรู้และพฤติกรรมอย่างชัดเจน แต่ขอบเขตที่ผ้ สู บู บุหรี่ อ่านและคิด
เกี่ยวกับและปฏิบตั ิตามคําเตือนจะขึ ้นอยู่กบั ขนาดของรูปภาพ ตําแหน่งและการออกแบบ
ภาพคําเตือนขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญ
ผลกระทบของมาตรการการใช้ ภาพคํ าเตื อนบนซองบุหรี่ ในต่างประเทศ เช่ น
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้ หวัน มี
การศึกษาถึงผลของการบังคับใช้ ภาพคําเตือนที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มากมาย โดย
ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าภาพคําเตือนช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ ลง โดยยิ่งถ้ าขนาดภาพ
คําเตือนที่ใหญ่ ขึ ้นก็จะได้ ผลดีขึ ้นเท่านั้น แต่การเพิ่มขนาดจะได้ ผลต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ถึงแค่ขนาดรูปภาพขนาดหนึง่ เท่านั้น
นอกจากนั้น การศึกษาของ Hammond (2011) ยังพบว่า ภาพคําเตือนมักได้ ผล
ต่อผู้สบู บุหรี่ หรื อผู้ที่คิดสูบบุหรี่ ที่มีรายได้ ตํ่าถึงปานกลางและพบว่าการใช้ นโยบายภาพคํา
เตื อ นได้ ผ ลที่ ชัด เจนกว่ า ในกลุ่ม ผู้สูบ วัย รุ่ น ที่ มี อ ายุน้อยและกลุ่ม ผู้สูง อายุ ในขณะที่
การศึกษาของ Chang และคณะ (2011) และ Cantrell และคณะ (2013) ยังพบว่าความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษามีผลอย่างมากต่อประสิทธิผลของการใช้ ภาพคํา
เตือนในประเทศไต้ หวัน กล่าวคือ นโยบายดังกล่าวได้ ผลดีกบั กลุม่ คนที่มีอตั ราการอ่านออก
และเขียนได้ ค่อนข้ างตํ่า เนื่องจากผู้สบู ไม่จําเป็ นต้ องอ่านและเข้ าใจประโยคคําเตือนบน
ซองบุหรี่ แต่สามารถเข้ าใจการสื่อสารจากรูปได้ โดยตรง ซึง่ ความแตกต่างดังกล่าวสามารถ
พบเห็นได้ ทวั่ ไปในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
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อย่างไรก็ดี มีงานศึกษาบางส่วนที่พบว่าการใช้ ภาพคําเตือนนั ้นมีผลน้ อย หรื อไม่มี
ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ เช่น Cecil และคณะ (2006) พบว่า
ภาพคําเตือนมีผลค่อนข้ างน้ อยต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของกลุ่มวัยรุ่นในมลรัฐแมรี่ แลนด์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่ Siahpush และคณะ (2009) พบว่ามาตรการดังกล่าวไม่
ได้ ผลในประเทศออสเตรเลียและ Arora และคณะ (2012) และ Sansone และคณะ (2012)
พบว่าการใช้ ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ในประเทศอินเดียยังไม่ประสบความสําเร็ จในการลด
อัตราการสูบบุหรี่ เท่าที่ควร
เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่บ่งชี ้ว่า ซองปราศสีสนั ทําให้ อตุ สาหกรรมยาสูบ
ไม่สามารถใช้ ซองบุหรี่ เป็ นช่องทางในการสื่อสารการตลาดกับผู้บริ โภคได้ อีกต่อไป อาทิ
เช่น การสํารวจในโรงเรี ยนกับเด็กนักเรี ยนอายุ 12-17 ปี ในปี ค.ศ. 2011 และ 2013 บ่งชี ้ว่า
การนําตราสินค้ าออกไปและเป็ นซองบุหรี่ แบบปราศสีสนั ได้ เพิ่มผลทางลบต่อซองบุหรี่ และ
ลดผลทางบวกของซองบุหรี่ และมีผลบ่งชี ้ว่า ภาพลักษณ์ของซองบุหรี่ เป็ นส่วนสําคัญต่อ
วัยรุ่น/เยาวชนมากกว่าภาพคําเตือนสุขภาพ (Victoria White, et al 2015; White, et al.
2015; นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2554)
ภายใต้ เงื่อนไขของการห้ ามโฆษณาอย่างสิ ้นเชิง การออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก ดังนั้น สิ่งที่มีประสิทธิผลมากที่สดุ ทังสั
้ ญญลักษณ์ต่างๆ การ
ออกแบบ สีสนั รู ปภาพ และสิ่งที่บ่งชี ้อื่นๆ ของตราสินค้ า ควรจะมีการวิจยั อย่างละเอียด
ด้ วยเป้าประสงค์เพื่อให้ หีบห่อของผลิตภัณฑ์โดยตัวมันเอง สื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ (British-American Tobacco Company, 1979)
การบรรจุหบี ห่ อและฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
ในส่วนนี ้จะนําเสนอสาระสําคัญโดยสังเขปของแนวทางเพื่อการดําเนินงานตาม
ข้ อ 11 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ เรื่ อง การบรรจุหีบห่อและฉลาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากภาคีสมาชิกในสมัยประชุมสมัชชาภาคีกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ ครั้งที่ 3 (The Conference of the Parties III) ณ กรุงเดอรบัน (Durban)
ประเทศสาธารณรั ฐแอฟริ กาใต้ ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (World
Health Organization, 2005)
แนวทางในการดําเนินงานฉบับนี ้ จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)สนับสนุนให้
ภาคีสมาชิ กได้ สามารถปฏิ บัติตามพันธกรณี ภายใต้ ข้อ 11 (Article 11) แห่งกรอบ
179

อนุสญ
ั ญาฯ ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ เกี่ ยวกับการบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และ (2) เพื่อเสนอมาตรการที่ประเทศสมาชิกสามารถนําไปใช้ เพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการควบคุมการบรรจุหีบห่อและการปิ ดฉลาก ทั้งนี ้กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ กําหนดไว้ ว่า
ประเทศสมาชิกจะต้ องยอมรั บและดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมการ
บรรจุหีบห่อและการปิ ดฉลากภายในระยะเวลาสามปี นับจากวันที่กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับ
นี ้มีผลบังคับใช้ กบั ประเทศสมาชิก
โดยเหตุที่กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ ได้ กําหนดไว้ ประการหนึ่ง
ว่าภาคีสมาชิกจะต้ องดําเนินการตามหลักการที่ว่า “ประชากรทุกคนจะต้ องได้ รับทราบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ การเสพติด และอันตรายต่อชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการ
บริ โภคยาสูบและการได้ รับควันบุหรี่ ” ประกอบกับหลักฐานทางวิชาการได้ ระบุชดั เจนว่า
ข้ อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพที่ได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดีบนหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นมาตรการที่ค้ มุ ค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการบริ โ ภคยาสูบ อี ก ทั้งยังเป็ นมาตรการที่ ได้ ผลในการลดการบริ โ ภคยาสูบ ของ
ประชากรประเทศสมาชิกควรพิจารณาแบบอย่างและประสบการณ์ ของประเทศอื่นๆ ใน
การกํ า หนดมาตรการใหม่ ๆ เพื่ อ ควบคุ ม การบรรจุ หี บ ห่ อ และการปิ ดฉลาก และ
วางเป้าหมายเพื่อการบังคับใช้ มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เท่าที่จะสามารถปฏิบตั ิ
ได้ ความร่ วมมื อระหว่างประเทศและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็ นปั จจัยสําคัญที่ จะ
เสริ มสร้ างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการบังคับใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพของ Article
11 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ได้ อย่างเต็มที่
5. มาตรการภาพคําเตือนของประเทศไทย
ข้ อ มูล บนหี บ ห่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ เป็ นมาตรการหนึ่ ง ที่ สํ า คัญ ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ซึ่งควรดําเนินการนโยบายนี ด้ ้ วยค่าใช้ จ่ายที่น้อยมาก นอกจากนี ค้ วร
เปลี่ยนคําเตือนเป็ นระยะอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และควรมีการพัฒนาคําเตือน
อย่างสมํ่าเสมอ (Chitanondh H, 2011) คําแนะนําอื่นๆ มีดงั ต่อไปนี ้
- ควรจะเลื อกคํ าเตื อนที่ มี ประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด แทนที่ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูมี
อํานาจมีอิสระในการเลือกคําเตือนที่หลากหลายแต่ด้อยประสิทธิผล
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- คําเตือนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ ทนั สถานการณ์เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ
เพราะผู้สบู บุหรี่ จะเกิดความเคยชินเมื่อเวลาผ่านไป
- ควรใช้ ความระมัดระวังและละเอียดถี่ถ้วนในการบ่งบอกอย่างเฉพาะเจาะจง
ว่าคําเตือนควรจะปรากฏอย่างไร เพื่อไม่ให้ อตุ สาหกรรมยาสูบทําให้ ผิดเพี ้ยน
ไปจากสิง่ ที่ควรจะเป็ น
- มาตรการทางกฎหมายควรจะเตรี ยมพร้ อมสําหรับการบังคับใช้ คําเตือน
ตามที่กรอบอนุสญ
ั ญาฯ ควบคุมยาสูบได้ บญ
ั ญัตินั้น ประเทศไทยมีนโยบายและ
ภาพคําเตือนมาเป็ นเวลานานแล้ ว และได้ เพิ่มมาตรการที่มีประสิทธิภาพในเรื่ องฉลากและ
คําเตือน ดังนี ้ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2558: 264)
(1) การบรรจุหีบห่อและติดฉลากของผลิตภัณฑ์ ยาสูบมิได้ ส่งเสริ มให้ มีการขาย
ผลิ ตภัณฑ์ ย าสูบ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ อันให้ เ ข้ า ใจผิ ด หลอกลวง หรื อ เกิ ด ความรู้ สึกผิ ด ๆ
เกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกระทบต่อสุขภาพอันตราย หรื อสารที่ปล่อยออกมา
จากการบริ โภค ความดังกล่าวนี ้ให้ รวมถึงข้ อความ คําอธิบาย เครื่ องหมายการค้ า รู ปภาพ
หรื อสัญลักษณ์อื่นใด ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ อง ทั้งนี ้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
โดยอ้ อม
(2) ผลิตภัณฑ์ ยาสูบแต่ละซองและแต่ละกล่อง และหีบห่อหรื อบรรจุภัณฑ์ หรื อ
ฉลากภายนอกของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ต้ องแสดงคําเตือนด้ านสุขภาพมีขนาดใหญ่ชดั เจน
เห็นและอ่านได้ งา่ ย ควรจะมีขนาดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่แสดง หลัก แต่ทั้งนี ้ ต้ อง
ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละ 30 ของพื น้ ที่ แ สดงหลัก และอาจจะอยู่ ใ นรู ป แบบภาพหรื อ ภาพ
สัญลักษณ์ หรื อรวมอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ
การวิจยั ในต่างประเทศพบว่า ฉลากคําเตือนชนิดรูปภาพมีผลในการลดอัตราการ
สูบบุหรี่ ในประเทศอย่างเห็นได้ ชดั ประเทศแคนาดาเป็ นประเทศแรกที่มีฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่ เป็ นรูปภาพประเทศไทยเป็ นประเทศลําดับที่ 4 ที่มีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ชนิด
รู ป ภาพต่ อ จากแคนาดา บราซิ ล และสิ ง ค์ โ ปร์ เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2547 กระทรวง
สาธารณสุข ได้ อ อกประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษากํ า หนดให้ ผ้ ูผ ลิ ต และผู้นํ า เข้ า บุห รี่
ต่างประเทศจะต้ องดําเนินการพิมพ์ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ชนิดรู ปภาพ 4 สี โดยคํา
เตื อ นมี ทัง้ หมด 6 ภาพมี ผ ลบัง คับ ใช้ตั้ง แต่ วัน ที่ 25 มี น าคม 2548 ต่ อ มาในปี 2549
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กระทรวงสาธารณสุขได้ ออกประกาศเพิ่มจํานวนภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ จาก 6 ภาพเป็ น
9 ภาพ และให้ ใช้ มาจนถึง ปี พ.ศ. 2553
อย่ า งไรก็ ต าม ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ฎหมายออกมาบัง คับ ใช้ ประเทศไทยมี ก าร
สนับสนุนเรื่ องคําเตือนเพื่อสุขภาพมานานพอสมควรก่อนที่กรอบอนุสญ
ั ญาฯ การควบคุม
ยาสูบจะถือกําเนิดขึ ้น ดังนี ้
พ.ศ. 2517 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ ผลักดันให้ กระทรวงการคลังสัง่ การ
ให้ โรงงานยาสูบต้ องพิมพ์คําเตือนข้ างซองบุหรี่ วา่ “บุหรี่ อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ”
พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานครได้ ออกข้ อบัญญัติห้ามสูบบุหรี่ ในโรงภาพยนตร์ และ
รถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2521 ได้ มีการจัดตั้งกลุ่มมัชชวิรัต ซึ่งมีพระเป็ นแกนนําเพื่อให้ เลิกสูบบุหรี่
โดยมีการรณรงค์ไม่ให้ นําบุหรี่ ไปถวายให้ แก่พระภิกษุ
พ.ศ. 2523 สมาคมอุรเวชช์ได้ มีการผลักดันให้ เปลี่ยนแปลงคําเตือนข้ างซองบุหรี่
เพื่อให้ ดรู ุนแรงมากขึ ้น
พ.ศ. 2532 รั ฐบาลได้ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ
(คบยช.) มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ใน
ปี เดียวกันนี ้ กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศให้ หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเป็ นเขตปลอด
บุหรี่ และไม่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ สูบบุหรี่ ในขณะปฏิ บัติงาน รวมถึงห้ ามมี การจํ าหน่ ายบุหรี่ ใน
ร้ านค้ าของหน่วยงานในสังกัด นอกจากนี ค้ ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค ได้ ห้ามการ
โฆษณาเพื่อส่งเสริ มการขายบุหรี่ ทกุ รูปแบบ
คบยช. ได้ ประกาศให้ มีการพิมพ์ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ชนิดที่เป็ นข้ อความ
เพียงอย่างเดียว 6 แบบ ได้ แก่ สูบแล้ วแก่เร็ ว ควันบุหรี่ จะทําร้ ายลูกสูบแล้ วจะมีกลิ่นปาก
สูบแล้ วถุงลมพองตาย ควันบุหรี่ ฆ่าคนตายได้ และควันบุหรี่ ทําให้ เกิดมะเร็ งปอด ต่อมา
รัฐบาลได้ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมข้ อความเป็ น 10 แบบ ได้ แก่ บุหรี่ ทําให้ เกิดมะเร็ งปอด บุหรี่
ทําให้ เกิดโรคหัวใจล้ มเหลว บุหรี่ ทําให้ เกิดโรคถุงลมพอง บุหรี่ ทําให้ เส้ นเลือดสมองแตก
บุหรี่ นําไปสูส่ ิ่งเสพย์ติดอื่น บุหรี่ ทําให้ สมรรถภาพทางเพศเสื่อม บุหรี่ ทําให้ แก่เร็ ว ควันบุหรี่
ฆ่าคุณให้ ตายได้ ควันบุหรี่ ทําร้ ายผู้ใกล้ ชิดและควันบุหรี่ ทําร้ ายลูกในครรภ์
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พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสุข ได้ จดั ตังสํ
้ านักงานควบคุมการบริ โภคยาสูบ เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางข้ อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคยาสูบ รวมทั้งวางแผน
และให้ ความรู้เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 จนพระราชบัญ ญั ติ จํ า นวน 2 ฉบับ คื อ พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ได้ ผา่ นรัฐสภา
พ.ศ. 2547 รัฐบาลลงสัตยาบันกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ควบคุมการบริ โภคยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)
พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ มีการเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ มา
เป็ นรู ปภาพมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ในวันที่ 25 มีนาคม 2548 กําหนดหลักเกณฑ์แสดงฉลาก
และข้ อความบนซองบุหรี่ โดยเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ จากชนิดข้ อความ
เพียงอย่างเดียวมาเป็ นชนิดรู ปภาพคําเตือน 4 สี พร้ อมข้ อความบรรยาย มีทงหมด
ั้
6 ภาพ
และเพิ่มพื ้นที่จาก 1 ใน 3 เป็ นร้ อยละ 50 ของพื ้นที่บนซองบุหรี่
ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน 2548 กระทรวงสาธารณสุขได้ ออกประกาศกระทรวง
บังคับห้ ามวางบุหรี่ ณ จุดขาย โดยห้ ามไม่ให้ ร้านค้ าโชว์บหุ รี่ แต่สามารถเขียนด้ วยตัวอักษร
สีดําในกระดาษ A 4 ได้ ว่า “ที่นี่มีบหุ รี่ ขาย” หรื อ “ที่นี่มีบหุ รี่ จําหน่าย” และในวันที่ 30
ธันวาคม 2548 ได้ มีกฎกระทรวงกําหนดเครื่ องหมายเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.
2549 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวง 4 ฉบับได้ แก่
1. การบังคับให้ บหุ รี่ ซิกาแรต พิมพ์ฉลากแสดงชื่อสารพิษและสารก่อมะเร็ งที่อยู่ใน
ควันบุหรี่ ที่ข้างซองทั้ง 2 ข้ าง โดยกําหนดสารพิษ 2 ชนิด ได้ แก่ คาร์ บอนมอนอกไซด์และ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารก่อมะเร็ ง 3 ชนิด ได้ แก่ นิโคติน ทาร์ และฟอร์ มาลดีไฮด์
2. การเพิ่มจํานวนภาพคําเตือน 4 สี พร้ อมข้ อความแสดงพิษภัยของบุหรี่ ในบุหรี่ ซิ
กาแรตและบุหรี่ ซิการ์ อาทิเช่น ควันบุหรี่ ทําร้ายผู้ใกล้ ชิด สูบแล้ วปากเหม็นกลิ่นบุหรี่ สูบ
แล้ วถุงลมพองตาย ควันบุหรี่ ทําให้ เกิดมะเร็ งปอด เป็ นต้ น
3. ห้ ามพิมพ์สรรพคุณบุหรี่ ว่า รสอ่อน รสเบา ในบุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ ซิการ์ และยา
เส้ น
4. ประกาศเพิ่มพื ้นที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ โดยได้ ประกาศให้ สถานที่หลายแห่งเป็ น
เขตปลอดบุหรี่ ทั้งหมด เช่น โรงเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษาระดับที่ตํ่ากว่าอุดมศึกษา ศาสน
สถาน หรื อสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรื อศาสนาต่างๆ เป็ นต้ น
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พ.ศ. 2550 ประกาศให้ ร้านจําหน่ายอาหารหรื อเครื่ องดื่มเฉพาะบริ เวณที่มีระบบ
ปรั บอากาศ (รวมถึง ผับ บาร์ และสถานบริ การอื่นๆ) เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ร้อยเปอร์ เซ็นต์
(เขตปลอดบุหรี่ ประเภทที่ 1) ส่วนร้ านจําหน่ายอาหารหรื อเครื่ องดื่มบริ เวณที่ไม่มีระบบปรับ
อากาศ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ เช่นเดียวกัน แต่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การได้ (เขต
ปลอดบุหรี่ ประเภทที่ 2) นอกจากนี ไ้ ด้ เพิ่ มตลาดเป็ นสถานที่ สาธารณะแห่ งใหม่ ที่ ถูก
กําหนดให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ประเภทที่ 2 ด้ วย
พ.ศ. 2551 มี พ ระราชบัญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทัศ น์ พ.ศ. 2551 กระทรวง
สาธารณสุขได้ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
เครื่ องหมายของเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ วันที่ 23 มกราคม 2551
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
เพื่อควบคุมการใช้ ส่อื โทรทัศน์ในการโฆษณาส่งเสริ มการขายบุหรี่
1. ประกาศให้ แก้ ไขรู ปภาพบนฉลากคํ าเตื อนพิ ษภัยของบุหรี่ ซิ กาแรต ให้ สื่ อ
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ ้น และกระทรวงสาธารณสุขได้ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่ องหมายของเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่
2. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.
2551 เพื่อควบคุมการใช้ สื่อโทรทัศน์ในการโฆษณาส่งเสริ มการขายบุหรี่ โดยกําหนดให้ มี
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์กําหนด
ด้ วยว่า ภาพยนตร์ ดงั กล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ ประเภทใด (พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และ
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และ 2552) และใช้ การแสดงเครื่ องหมายกํากับความเหมาะสมของ
ผู้ชมภาพยนตร์ ในกรณี ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับบุหรี่ มีรายละเอี ยดดังนี ้ (ฉัตรสุมน พฤฒิ
ภิญโญ 2558: 265-266)
กลุม่ ภาพยนตร์ ในระดับทุกวัย หรื อ “ท” ไม่สามารถปรากฏภาพของบุหรี่ ได้ เลย
กลุ่ม 13 ปี ขึ ้นไป สามารถปรากฏภาพบุหรี่ ได้ ในระดับน้ อย โดยจะต้ องพิจารณา
จากบริ บทของเรื่ องที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ภาพบุหรี่ ปรากฏได้ ในจํานวนความถี่น้อยมาก และ
การปรากฏภาพนั้นต้ องนําเสนอให้ เห็นผลหรื อโทษจากการสูบบุหรี่ ที่ชดั เจน โดยต้ องไม่เป็ น
การชี ้นํา ชักจูง หรื อสร้ างค่านิยม และทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่
กลุ่ม 15 ปี ขึน้ ไป สามารถปรากฏภาพบุห รี่ ได้ ในระดับ ปานกลางโดยจะต้ อ ง
พิจารณาจากบริ บทของเรื่ องที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ และการปรากฏภาพนั้นควรนําเสนอให้
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เห็นผลหรื อโทษจากการสูบบุหรี่ ที่ชัดเจน ไม่เป็ นเนือ้ หาหลักของเรื่ อง บุคคลที่ปรากฏใน
ภาพกับบุหรี่ อาจเป็ นตัวเอกของเรื่ องโดยต้ องไม่เป็ นการชี ้นํา ชักจูง หรื อสร้ างค่านิยม และ
ทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่
กลุ่ม 18 ปี ขึ ้นไป และ กลุ่ม 20 ปี ขึ ้นไป สามารถปรากฏภาพบุหรี่ ได้ ในระดับมาก
แต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ นการชี น้ ํ า ชัก จูง หรื อ สร้ างค่ า นิ ย ม และทัศ นคติ เ ชิ ง บวกในการสูบ บุห รี่
(พระราชบัญญัตภิ าพยนตร์ และวีดทิ ศั น์ พ.ศ.2551)
พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เรื่ อง
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้ อความในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต โดย
ปรั บปรุ งภาพคําเตือนจาก 9 ภาพ เป็ น 10 ภาพ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์
2553
พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
เงื่อนไขการแสดงรู ปภาพ ข้ อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิก
ยาสูบในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต พ.ศ. 2556 กรณีของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
แสดงรู ปภาพ ข้ อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัย โดยกําหนดให้ บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ต้องพิมพ์
ภาพคําเตือนพิษภัยบุหรี่ เพิ่มจากขนาดเดิมคือร้ อยละ 55 เป็ นร้ อยละ 85 บนพื ้นที่ซองบุหรี่
ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีทงหมด
ั้
10 ภาพ และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบใน
ฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ฟ้องผู้บริ หารกระทรวงสาธารณสุข ต่อศาลปกครองชั้นต้ น
ให้ ทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับนีศ้ าลปกครองสูงสุดมี คําสัง่ ให้ ยกเลิกการคุ้มครอง
ชัว่ คราวของศาลปกครองชั้นต้ นพร้ อมระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานถูกต้ องตาม
ขั น้ ตอน ยึ ด ประโยชน์ ป กป้ องคุ้ มครองสุ ข ภาพประชากรเป็ นสํ า คั ญ และเป็ นสิ่ ง ที่
ผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบถือปฏิบตั ิได้ (คําสัง่ ที่ 269/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี ้มีข้อกําหนด 11 ข้ อ และมีผลบังคับใช้ ทนั ที ตั้งแต่
วัน ที่ ศาลปกครองสั่ง ดัง นั้น ผู้ผลิ ตหรื อ ผู้นํ า เข้ า บุห รี่ ซิ ก าแรตทุก ราย ต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายดังนี ้ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2558)
1. ต้ องจัดพิมพ์ฉลากรู ปภาพข้ อความคําเตือนที่ซอง หรื อภาชนะบรรจุบุหรี่ ซิกา
แรตที่จะจําหน่ายในราชอาณาจักรไทย ให้ มีขนาดร้อยละ 85 ของด้ านที่มีพื ้นที่มากที่สุด
อย่างน้ อย 2 ด้ าน โดยกําหนดให้ บุหรี่ ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง หรื อกระดาษหุ้มห่อซอง
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หรื อภาชนะบรรจุบุหรี่ ซิกาแรต (Carton) ต้ องแสดงฉลากรู ปภาพและข้ อความคําเตือน
จํานวน 10 แบบต่อ 1 คาร์ ตนั (Carton) โดยจัดพิมพ์ 10 แบบคละกันในอัตรา 1 แบบต่อ
5,000 ซองหรื อภาชนะบรรจุบหุ รี่ ซิกาแรต รวมทั้งพิมพ์ช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบคือ
หมายเลขโทรศัพท์ 1600
2. เงื่อนเวลาต่างๆ ตามประกาศฯ กล่าวคือ การผ่อนผันให้ ผ้ ผู ลิตหรื อนําเข้ ามา
ก่อนประกาศมีผลใช้ เป็ นเวลา 90 วัน ตามข้ อ 9 และ 180 วันสําหรับผู้นําเข้ าหลังประกาศมี
ผลใช้ ตามข้ อ 11 ซึง่ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ผู ลิตและนําเข้ าบุหรี่ ซิกาแรตได้ ลว่ งเลยไปแล้ ว จึงไม่
สามารถนํากลับมาใช้ เพื่อประโยชน์แก่บริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่งได้ อีก
ประเทศแคนาดาเป็ นประเทศแรกของโลกที่พิมพ์ภาพสี่สีพร้ อมคําเตือนสุขภาพบน
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยา สูบตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 หลังจากนั้น ประเทศบราซิล
เป็ นประเทศที่ ส องของโลกที่ พิ ม พ์ ภ าพสี่ สี แ ละคํ า เตื อ นสุข ภาพบนซองบุ ห รี่ ใ นเดื อ น
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2545 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่สามของโลกที่พิมพ์ภาพสี
พร้ อมคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2546 ส่วนประเทศไทยมี
ความพยายามมาโดยตลอดในการที่จะพิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบ นับ ตั้งแต่ ประเทศแคนาดาพิ มพ์ ภ าพสี คํ า เตื อ นสุข ภาพ แต่ ก ารผลัก ดัน ให้ เ กิ ด
นโยบายและการดําเนินการดังกล่าวได้ รับ แรงต่อต้ านจากอุตสาหกรรมยาสูบมาโดยตลอด
จนกระทัง่ วันที่ 25 มีนาคม ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยจึงเป็ นประเทศที่สี่ของโลกในการ
พิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ (หทัย ชิตานนท์,2554; ประกิต วาที
สาธกกิจ 2551)
งานวิจัยบ่ งชีป้ ระสิทธิผลของภาพคําเตือน
ผลการวิจัยคําเตือนและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ โดยคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย มหิดล โดยทุนวิจัยจากศูนย์ วิจัยและการจัดการความรู้ เพื่ อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) พบว่า
60.6% ของกลุ่มผู้สบู บุหรี่ ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ และผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ ยอมรับว่าคําเตือนบนซอง
บุหรี่ กระตุ้นให้ ทราบถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ (Silpasuwan P et al, 2005) หลังจากที่มี
การพิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ในประเทศไทย ทีมวิจยั พบว่า ความตั้งใจที่จะ
เลิกสูบบุหรี่ เมื่อเห็นภาพคําเตือนสุขภาพเพิ่มขึ ้นจาก 44.6% เป็ น 58.2% และพบว่าผู้ที่เลิก
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สูบบุหรี่ ได้ ระยะหนึ่งแล้ วกลับไปสูบใหม่มีจํานวนลดลงจาก 20% เป็ น 5.9% (Sujirarat D
et al, 2011; นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ได้ ลงนามในประกาศ
กระทรวงฯ ว่าด้ วยหลัก เกณฑ์เพิ่มขนาดภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ จาก 55% เป็ น
85% และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 เมษายน 2556 ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 มีผลให้ อตุ สาหกรรมยาสูบข้ ามชาติยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้
ยกเลิกประกาศกระทรวงฯ และคุ้มครองชั่วคราว ต่อมาในวันที่ 26 มิ ถุนายน 2557
กระทรวงสาธารณสุขได้ รับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุดลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มี
คํ า สั่ง ให้ ย กเลิ ก การ คุ้ม ครองชั่ว คราวของศาลปกครองชัน้ ต้ น และระบุ ว่ า กระทรวง
สาธารณสุขดําเนินงานถูกต้ อง โดยยึดประโยชน์ ปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนเป็ น
สําคัญ
ความพยายามเหล่านี ้ส่งผลให้ ไทยเป็ นประเทศในเอเชียที่ได้ รับการยอมรับจาก
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ว่าเป็ นประเทศที่มีพฒ
ั นาการในการ
ต่อสู้กับการเพิ่มขึน้ ของการบริ โภคยาสูบมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก แต่ระยะหลังบริ ษัท
ยาสูบพยายามใช้ กลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดและโฆษณาแฝง โดยเฉพาะกับกลุม่ ผู้หญิง วัย
ทํางานและวัยรุ่น
6. ทิศทางภาพคําเตือนในอนาคต : บุหรี่ ซองเรี ยบง่ าย ปราศจากสีสัน
ทีมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ รับทุนวิจัยจาก
ศูนย์วิจยั และจัดการ ความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่าการขยายภาพคําเตือน
สุขภาพเป็ น 85% ทําให้ กลุ่มผู้ไม่สบู บุหรี่ มีความมัน่ ใจในการไม่สบู บุหรี่ เพิ่มขึ ้นมากกว่า
ภาพคําเตือน 55% (พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณและคณะ 2559) ซึง่ สอดคล้ องและสนับสนุน
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะที่ภาพสี่สีคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นรอบที่สามเมื่อต้ นปี พ.ศ. 2554 นายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริ ม
สุขภาพไทยพยายามผลักดันนโยบายซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั (plain packaging
and standardized) มาโดยตลอด โดยครั้งแรกเสนอต่อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 หลังจากนั้น มีการประชุมร่ างประกาศกฎกระทรวง
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สาธารณสุขเกี่ยวกับซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั 3 ครั้ง ในเดือนสิงหาคมและตุลาคม
พ.ศ. 2552 และวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ได้ เข้ าพบรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมอบหนังสือเสนอเรื่ องนโยบายซองบุหรี่ แบบเรี ยบและ
ปราศสี สัน ต่ อ มามี ก ารประชุม ของคณะกรรมการควบคุม การบริ โ ภคยาสูบ แห่ ง ชาติ
(คบยช.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 แต่ไม่มีการบรรจุเรื่ องซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั
เข้ าระเบียบวาระ (หทัย ชิตานนท์ 2554; นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2554)
หลังจากที่รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ กฎหมายซองบุหรี่
แบบเรี ยบและปราศสีสนั เป็ นประเทศแรกของโลกมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ น
ต้ นมา มี งานวิจัยเกี่ ยวกับผลของซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั พบว่า ซองบุหรี่ แบบ
เรี ยบและปราศสีสนั ลด ความดึงดูดใจ (Stead M et al, 2013; Hammond D et al, 2004;
Gallopel-Morvan K Gallopel-Morvan Ket al, 2014) และผลเชิงลบที่เพิ่มขึ ้นของซองบุหรี่
แบบเรี ยบและปราศสีสนั (Dunlop SM et al 2014) ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงในกลุม่ วัยหนุ่ม
สาวมากกว่ากลุม่ อื่นๆ และสิ่งที่สําคัญคือ ประสิทธิผลของภาพคําเตือนสุขภาพ พบว่ามีผล
ในทางบวกเพิ่มขึ ้น (Wakefield M, 2015) คือ การมองเห็นภาพคําเตือนที่ชดั เจนมากขึ ้น มี
แรงจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการตอบสนองที่จะหลีกเลี่ยง
ทีมวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าภาพสีคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั จะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ ้น และภาพสีคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั ที่มีพื ้นสีซองบุหรี่ เป็ นสีดํา นํ ้าตาล หรื อ
ขาว เป็ นการสื่อสารทางสุขภาพที่ก่อให้ เกิดความเกรงกลัวมากที่สดุ ในกลุ่มวัยรุ่ น (พิมพ์
พรรณ ศิลปะสุวรรณและคณะ 2556; Auemaneekul et al, 2015)
งานวิจยั ชิ ้นนี ้บ่งชี ้ว่า ภาพสีคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั
สื่อสารให้ เกิดความกลัวพิษภัยของการสูบบุหรี่ อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมีความหมาย
ต่อกลุ่มวัยรุ่ น ดังนัน้ ประเทศไทยควรดําเนินการผลักดันนโยบายซองบุหรี่ แบบเรี ยบและ
ปราศสีสนั อย่างเร่ งด่วนเพื่อปกป้องสุขภาพของเยาวชนไทยจากอุตสาหกรรมยาสูบ ซึง่ ในปี
นี ้ (พ.ศ. 2560) มีหลายประเทศที่ดําเนินการบังคับใช้ กฎหมายซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศ
สีสนั ไปแล้ ว
1. ประเทศฝรั่งเศส ซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั ปรากฏในท้ องตลาดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
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ซ หรี่ แบบเเรีี ยบและปราศสีสันจะปรากฏในท้ องตลลาด
2. ประเทศอังกฤษ ซองบุ
ตังแต
้ ต่วนั ที่ 21 พฤษษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
3. ประเทศฮังการี ซอองบุหรี่ แบบเรี ยยบและปราศสีสีสนั ปรากฏในนท้ องตลาดตังงแต่
้
้ วัวนที่ 20 พฤษภภาคม 2562 บบุหรี่
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นไไป และตังแต่
ทุกตราสิ
ต นค้ าจะต้ องเป็
อ นซองแบบบเรี ยบและปราาศสีสนั
4. ไอร์ แลนด์
แ
ซองบุหรี
ห ่ แบบเรี ยบแและปราศสีสนจะปรากฏใน
ัน
นท้ องตลาดตังงแต่
้
วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นต้ นนไป
ไ
สรุ ป ประะเทศไทยมีความพยายามมมาโดยตลอดในนการที่จะพิมพ์ภาพสีคําเตืตือน
สุขภภาพบนหีบห่อผลิ
ผ ตภัณฑ์ยาสสูบ นับตังแต่
้ ปประเทศแคนาดาพิมพ์ภาพสีสีคําเตือนสุขภภาพ
แต่ กการผลั ก ดั น ใ ห้ เกิ ด นโยบาายและการดํ าเนิ น การดั ง กล่ า วได้ รั บแรงต่
แ อ ต้ านจจาก
อุตสสาหกรรมยาสูบมาโดยตลอด
บ
ดแม้ ว่าภาพคํ าเตือนบนซองบุหรี่ จะไม่สามารถทํ
า
าให้ ผผู้ ู สบู
บุหรีรเปลี
่ ่ ยนพฤติ กรรมการสู
ก
บบุบหรี่ โดยการเเลิกสูบทันที แต่
แ ทํ าให้ เกิ ดการเปลี
ก
่ ยนแปปลง
ทัศนนคติในการที่จะเลิ
ะ กสูบบุหรี่อย่
อ างมีนยั สําคัญ
ั (Silpasuwan P, et al., 2008) ภาพพคํา
เตือนนด้ านสุขภาพของประเทศไไทยควรจะสื่อ สารถึงประโยชน์ ของการเลิลิกสูบบุหรี่ รวมมทัง้
คําแนะนําในการเลิิกสูบบุหรี่ ด้วย ซึ่งเป็ นการใให้ ความรู้ เชิงบวก
บ แทนที่จะมุ
ะ ่งเน้ นแต่เฉพพาะ
ผลกระทบทางลบตต่อสุขภาพ
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บทที่ 6
นโยบายสิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. การคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
2. แนวทางเพื่อการดําเนินงานคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับ
ควันบุหรี่ มือสอง
3. สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็นต์
4. งานวิจยั เกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
ตามกรอบกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและข้ อชีแ้ นะ
(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) เสนอให้ มีการให้
การศึก ษา การสื่ อ สาร การฝึ กอบรม และการสร้ างจิ ต สํ า นึ ก ของสาธารณชน โดยใช้
เครื่ องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีความเหมาะสม
ประเทศสมาชิกสามารถใช้ มาตรการต่างๆ ดําเนินการเพื่อส่งเสริ มจิตสํานึกของ
ประชาชนและให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริ โภค
ยาสูบและการสูดดมควันยาสูบรวมทั้งประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการเลิกใช้ ยาสูบ (ข้ อ 12
แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ และแนวทางในการดําเนินงานตามข้ อ 8
แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ เรื่ องการคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับ
ควันบุหรี่ (Guideline for implementation of Article 8 of WHO FCTC: Protection from
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exposure of tobacco smoke) ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกในสมัยประชุม
สมัชชาภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ครั้งที่ 2 (the Conference of the Parties II) ณ ศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2550
แนวทางในการดําเนินงานตามข้ อ 8 นี ้ จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) สนับสนุนให้ ประเทศสมาชิ กได้ สามารถปฏิ บัติตามพันธกรณี ในกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนจากอันตรายของ
ควันบุหรี่ มือสอง และ
(2) กําหนดสาระหลักที่จําเป็ นในการออกกฎหมายคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่
มือสอง
การคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง(Second-hand tobacco
smoke หรื อใช้ อกั ษรย่อว่า SHS) หมายถึง “ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ที่ปลายบุหรี่ หรื อ
ยาสูบชนิดอื่นๆ ซึง่ มักเกิดร่วมกับควันที่ถกู พ่นออกมาจากผู้สบู ”
การคุ้มครองพื ้นที่หรื อสถานที่สาธารณะ (Public places) ประเทศสมาชิกควร
ออกกฎหมายให้ ครอบคลุม กว้ างขวางที่สดุ ที่จะทําได้ โดยควรจะครอบคลุมสถานที่ทกุ แห่ง
ที่สาธารณชนสามารถเข้ าถึงได้ หรื อสถานที่ใช้ ร่วมกัน ไม่ว่าใครจะเป็ นเจ้ าของหรื อใครจะมี
สิทธิใช้ ก็ตามภายในอาคาร (Indoor or enclosed) หมายถึง พื ้นที่ใดๆ ที่มีหลังคาปกคลุม
หรื อมีผนังอย่างน้ อย 1 ด้ าน โดยไม่คํานึงถึงวัสดุที่ใช้ มงุ หลังคา หรื อวัสดุสร้ างผนังและไม่
ว่าอาคารนั้นจะเป็ นอาคารถาวรหรื อชัว่ คราว
กรอบอนุสัญญาฯ ยังเสนอว่า ภาคีควรให้ ความสําคัญกับสถานประกอบการ
สําหรับบุคคลบางกลุ่ม เช่น เรื อนจํา สถานรักษาพยาบาลทางจิต ยานพาหนะสาธารณะ
(Public transport) หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ ในการรับส่งบุคคลในภาคขนส่งทัว่ ไป
รวมถึงรถรับจ้ างส่วนบุคคล หรื อแท็กซี่ด้วย
ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
สถานประกอบการ (Workplace) หมายถึง สถานที่ใดๆ ที่บคุ คลใช้ ทํางานหรื อถูก
ว่าจ้ างให้ ทํางาน ควรรวมถึงสถานที่ทกุ แห่งที่มีคนทํางาน ไม่ว่าจะได้ รับค่าจ้ างหรื อไม่ก็ตาม
คํานิยามควรรวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่คนงานใช้ ระหว่างทํางานด้ วย อาทิ ระเบียง ลิฟต์ บันได
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สถานที่รับประทานอาหาร ร้ านอาหาร ห้ องนํ ้า ยานพาหนะที่ใช้ ในการทํางาน หรื อภายนอก
อาคาร (อาทิ เช่น ชายคา)
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ มาตรา 8 เรี ยกร้ องให้ มีการใช้ มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองสุขภาพจากการได้ รับควันบุหรี่ ในสถานที่ต่างๆ ได้ แก่ (1)ภายในอาคารและสถาน
ประกอบการ (2) อาคารสถานที่สาธารณะ (3) ยานพาหนะสาธารณะ และ (4) สถานที่อื่นๆ
ตามความเหมาะสม
การจัดให้ มีการคุ้มครองสุขภาพจากการได้ รับควันบุหรี่ ในสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ น ต้ องดําเนินการโดยทัว่ ถึงภายใน 5 ปี นับจากที่ภาคีสมาชิกให้ สตั ยาบันต่อกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ การปกป้องคุ้มครองประชาชนต้ องมีในสถานประกอบการทุกแห่ง ภายใน
อาคารสาธารณะ รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ ในการทํางาน เช่น รถแท็กซี่ รถพยาบาลรถยนต์
ขนส่งหรื อรถส่งสินค้ า และสถานที่อื่นๆ ด้ วย หากเหมาะสม การแจ้ งข่าวและการมีสว่ นร่ วม
ของสาธารณชนเพื่อให้ การบังคับใช้ กฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการรณรงค์
ให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ประชาชนและผู้กําหนดนโยบายเกิดความตระหนักถึงความ
เสี่ยงในการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
เนื ้อหาสําคัญของการให้ ความรู้ ควรเน้ นอันตรายที่เกิดขึ ้นจากการได้ รับควันบุหรี่
มือสอง และประเด็นที่ว่าการกํ าจัดควันบุหรี่ ในอาคารเป็ นวิธีเดียวที่ได้ รับการพิสจู น์ทาง
วิทยาศาสตร์ วา่ จะปกป้องประชาชนจากการได้ รับควันบุหรี่ รวมทั ้งสิทธิของประชาชนทัว่ ไป
และพนักงานที่จะได้ รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย
นอกจากนี ค้ วรทําความเข้ าใจ ให้ ความรู้ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องกับการบังคับใช้
กฎหมาย อาทิ เจ้ าของธุรกิ จ ผู้รั บผิดชอบอาคาร เพื่ อให้ เกิ ดแรงสนับสนุนให้ การออก
กฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นไปอย่างราบรื่ น
การบังคับใช้ กฎหมาย
กฎหมายคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่ มือสองควรกํ าหนดความรับผิดชอบของ
เจ้ าของสถานที่ ผู้ประกอบการ หรื อผู้ทําหน้ าที่ดแู ลสถานที่ และระบุหน้ าที่และการปฏิบตั ิ
อย่างชัดเจน ดังนี ้
1. จัดให้ มีเครื่ องหมาย “ห้ ามสูบบุหรี่ ” บริ เวณทางเข้ า หรื อสถานที่อื่นๆ อย่าง
ชัดเจน เครื่ องหมายดังกล่าวควรกําหนดโดยหน่วยงานสาธารณสุขหรื อองค์การอื่นของรัฐ
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และอาจระบุหมายเลขโทรศัพท์ หรื อช่องทางสําหรับประชาชนที่จะร้ องเรี ยน หากมีกรณีไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2. ต้ องขจัดอุปกรณ์ที่ใช้ เขี่ย/ดับบุหรี่ ออกจากบริ เวณพื ้นที่ ที่กฎหมายกําหนดออก
ให้ หมด
3. หน้ าที่ในการห้ ามปรามผู้ที่จะสูบบุหรี่ ในสถานที่ที่ตนรั บผิดชอบ เช่น การขอ
ความร่ วมมือไม่สบู บุหรี่ การขอให้ ไปสูบนอกสถานที่หรื อสถานที่สบู ที่จัดไว้ ตลอดจนการ
แจ้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่มีอํานาจบังคับใช้ กฎหมาย หากยังมีการฝ่ าฝื นโครงสร้ างพื ้นฐานที่
จะสนับสนุนให้ มีการบังคับใช้ กฎหมาย
- กฎหมายควรระบุหน่วยงานที่มีอํานาจหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับ
ใช้ และควรมี ระบบติดตามควบคุมกํ ากับ ตรวจสอบการปฏิ บัติตามกฎหมายและการ
ลงโทษ
- การติดตาม ควบคุม สอดส่องการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ควรใช้ กลไกหรื อวิธีการ
ที่มีอยูแ่ ล้ วในการตรวจสถานประกอบการ โดยอาจมีการสุม่ ตรวจโดยที่ไม่แจ้ งล่วงหน้ าและ
ตรวจสอบกรณีมีข้อร้ องเรี ยน
- การตรวจตราการบังคับใช้ กฎหมาย อาจไม่จําเป็ นต้ องจ้ างเจ้ าหน้ าที่จํานวน
มาก ควรใช้ เจ้ าหน้ าที่ตามโครงสร้ างที่มีอยู่ อนึ่ง จากประสบการณ์ในหลายประเทศ พบว่า
กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ มกั จะได้ รับการปฏิบตั ิไปในตัว ตัวอย่างเช่น หากมีป้ายห้ ามสูบบุหรี่
ในอาคาร ก็จะไม่มีใครสูบบุหรี่ ไปเอง นัน่ คือ การควบคุมดูแลบังคับใช้ โดยประชาชน
- การลงโทษผู้กระทําผิดอาจมีความจําเป็ นน้ อย หากมีการวางแผนในการออก
กฎหมายเป็ นอย่ า งดี แ ละให้ความรู้ แก่ ป ระชาชนผู้ป ระกอบการและเจ้าของสถานที่
สาธารณะอย่างทัว่ ถึง
- การจัด สรรงบประมาณสํ า หรั บ การให้ ค วามรู้ กับ ภาคธุ รกิ จ การฝึ กอบรม
เจ้ าหน้ าที่ การประสานงานในการตรวจสอบ รวมถึงค่าล่วงเวลาสําหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ที่ปฏิบตั งิ านนอกเวลา การขับเคลื่อนสังคมและการให้ สงั คมมีสว่ นร่วม
- การทําให้ ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการติดตามกํากับและรายงานการฝ่ า
ฝื นกฎหมายจะช่วยทําให้ ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังและการบังคับใช้ กฎหมายเพิ่มขึ ้น
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อีกทั้งยังช่วยลดทรัพยากรที่จะต้ องใช้ ในการกํากับติดตาม ดังนั้น กฎหมายปลอดบุหรี่ ควร
ระบุด้วยว่า สาธารณชนสามารถร้ องเรี ยนได้
- การตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็ นบุคคลหรื อองค์กรเอกชนให้ ทําหน้ าที่ควบคุม
กํากับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ควรจัดให้ มีเบอร์ โทรศัพท์ (โดยผู้โทรไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์)
หรื อมีระบบอื่ นๆ ที่สนับสนุนให้ ประชาชนร้ องเรี ยนกรณี มีผ้ ูฝ่าฝื นกฎหมาย และติดตาม
กํากับและประเมินผลมาตรการต่างๆ
- การติดตามกํ ากับและประเมิ นผลมาตรการต่างๆ มี ความสําคัญเนื่ องจาก
ข้ อมูลที่ได้ สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงความสําเร็ จที่เกิ ดขึน้ ซึ่งจะเป็ นแบบอย่างต่อ
ประเทศอื่น รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนภาคการเมืองและประชาชนในการออก
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับควันบุหรี่ ได้ เสนอแนะ
แบ่งออกเป็ น ตัวชี ้วัดด้ านกระบวนการและด้ านผลลัพธ์ ดังนี ้
ตัวชี ้วัดด้ านกระบวนการ
ความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนต่อนโยบายปลอดบุหรี่ ของกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
รวมทั้งกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง
การบังคับใช้ กฎหมายและระดับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ตัวชี ้วัดด้ านผลลัพธ์
การลดการได้ รับควันบุหรี่ มือสองของผู้ทํางานในสถานประกอบการและสถานที่
สาธารณะ
การลดปริ มาณควันบุหรี่ ในอากาศในสถานประกอบการและสถานที่สาธารณะ
โดยเฉพาะในภัตตาคาร
การลดปริ มาณการเจ็บป่ วยและการตายอันเนื่องจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
การลดการได้ รับควันบุหรี่ มือสองในบ้ าน
การลดอัตราการสูบบุหรี่ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2. แนวทางเพื่อการดําเนินงานคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
การคุ้มครองประชาชนจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสองตามมาตรา 8 แห่งกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ
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สถานที่ สาธารณะ หมายถึง ที่ ที่ประชาชนใช้ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ ของ
ราชการ หรื อของเอกชน ซึ่งรวมถึงที่ ทํางานภายในและภายนอกอาคารยานสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทั้งในและนอกอาคาร
ควันบุหรี่ มือสอง คือ ควันบุหรี่ ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ ระหว่างการสูบ และควัน
บุหรี่ ที่ผ้ สู บู บุหรี่ หายใจออกมา
ปลอดควันบุหรี่ 100% หมายถึง การที่ไม่มีควันบุหรี่ 100% รวมถึงการไม่มีกลิ่น
หรื อตรวจวัดไม่พบว่า มีสารเคมีที่มีในควันบุหรี่
พันธกรณี ประเทศภาคี ก รอบอนุสัญญาฯ ต้ อ งดํ า เนิ นการให้ มี การคุ้ม ครอง
ประชาชน จากการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง 100% ภายใน เวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ลงสัตยาบัน
ระดับที่จะยอมรั บได้
สถานที่สาธารณะต้ องปลอดบุหรี่ 100% ไม่สามารถทดแทนได้ ด้วยการใช้ เครื่ อง
ระบายอากาศ เครื่ องฟอกอากาศ หรื อการจัดที่สบู บุหรี่ อย่างเป็ นสัดส่วน พื ้นที่ที่จะต้ องให้
การคุ้มครองสุขภาพ สถานที่สาธารณะที่กฎหมายกําหนด
การมีสว่ นร่วมของประชาชนมีความสําคัญในการที่จะทําให้ การบังคับใช้ กฎหมาย
มีประสิทธิภาพ สิง่ ที่จะต้ องดําเนินการ คือ
1. สร้ างความตระหนักถึ งอันตรายของควันบุหรี่ มื อสองแก่ ประชาชน และผู้
กําหนดนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยการดําเนินการ ร่ วมกันของหน่วยงานราชการกับองค์กร
ภาคประชาชน
2. ทําความเข้ าใจถึงรายละเอียดของกฎหมาย ทั้งเจ้ าของสถานที่ เจ้ าของกิจการ
สื่อมวลชน กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการบังคับใช้ กฎหมายนี ้
3. ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงสิทธิของประชาชนทัว่ ไป และพนักงานที่จะได้ รับการ
คุ้มครองด้ านสุขภาพ จากควันบุหรี่ มือสองในที่สาธารณะและที่ทํางาน ข้ อมูลวิจยั ที่พบว่า
สถานที่ปลอดบุหรี่ สง่ ผลดีตอ่ ทั้งสุขภาพและธุรกิจ
4. ภายหลัง จากที่ ก ฎหมายมี ผ ลบัง คับ ใช้ ควรจะมี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ ถึ ง
รายละเอี ยดข้ อกํ าหนดของกฎหมายให้ แก่ เจ้ าของกิ จการ เจ้ าของสถานที่ สาธารณะที่
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนสัญลักษณ์ ป้าย หรื อสติ๊กเกอร์ ห้ามสูบ
บุหรี่ เพื่อให้ เจ้ าของสถานที่สาธารณะนําไปติดตามที่กฎหมายกําหนด
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5. การดําเนินการในข้ อ 4 จะทําให้ การบังคับใช้ กฎหมายได้ รับความร่ วมมือและมี
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้ วยความสมัครใจ
การบังคับใช้ กฎหมาย
การบังคับใช้ กฎหมายควรเน้ นที่การทําความเข้ าใจและการตรวจตราให้ เจ้ าของ
กิจการ เจ้ าของสถานที่สาธารณะ ผู้จัดการ หรื อผู้รับผิดชอบสถานที่ สาธารณะที่จะต้ อง
ดําเนินการตามกฎหมาย
ความรับผิดชอบของเจ้ าของสถานที่
1. ต้ องติดเครื่ องหมายที่ทางเข้ าสถานที่สาธารณะ และตําแหน่งที่อื่นที่สื่อว่าห้ าม
สูบบุหรี่ และ เครื่ องหมายนีค้ วรกํ าหนดโดยหน่วยงาน ราชการที่รับผิดชอบ และอาจระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ สําหรับประชาชนที่จะร้ องเรี ยนกรณีที่มีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2. ต้ องขจัดที่เขี่ยบุหรี่ ภายในบริ เวณพื ้นที่ ที่กฎหมายกําหนดออกทั้งหมด
3. เจ้ าของสถานที่มีหน้ าที่ที่จะต้ องดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4.เจ้ าของสถานที่มีหน้ าที่ที่จะห้ ามปรามผู้ที่จะสูบบุหรี่ ในสถานที่ที่ตนรับผิดชอบ
อย่างเป็ นขั้นตอน ตั ้งแต่การขอความร่ วมมื อ ไม่ให้ สูบ การขอให้ ไปสูบนอกสถานที่หรื อ
สถานที่ที่จัดไว้ จนถึงการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ หรื อศูนย์ร้องเรี ยนการเฝ้าระวังกฎหมาย หากยังมีการฝ่ าฝื น
การเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
1. กํ าหนดขั้นตอนการตรวจตราการปฏิ บัติตามกฎหมายของเจ้ าของสถานที่
สาธารณะ
2. การดําเนินการควรใช้ กลไก การตรวจตราสถานที่ประกอบการและที่ทํางานที่มี
อยู่แล้ วในแต่ละท้ องที่ อาจจะกําหนดเป็ นเงื่อนไขให้ อยู่ในระบบการตรวจสถานที่เพื่อต่อ
ใบอนุญาต ธุรกิ จใบอนุญาต อนามัยสถานที่ และใบอนุญาตความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการหรื อที่ทํางาน
3. ควรกระจายอํานาจการตรวจตราให้ แก่ฝ่ายปกครองท้ องถิ่น อันจะเป็ นการเพิ่ม
ทรัพยากรในการบังคับใช้ กฎหมาย และเพิ่มระดับความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ควรจะมี หน่วยงานระดับประเทศทําหน้ าที่รับผิดชอบการประสานงานให้ กฎหมายมี ผล
บังคับใช้ อย่างทัว่ ถึงทั้งประเทศ
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แผนการสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
1. มีการฝึ กอบรมพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่จะตรวจตราให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การตรวจตรากฎหมาย ควรทําทั้งการตรวจตราอย่างเป็ นทางการตามที่กําหนด
ไว้ ลว่ งหน้ า การสุม่ ตรวจ และการตรวจกรณีที่มีการร้ องเรี ยน
3. การตรวจเยี่ยมแนะนําการปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นโอกาส ที่ดีในการให้ ความรู้
ความเข้ าใจแก่เจ้ าของสถานที่สาธารณะ เพราะส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกิด
จากความไม่เข้ าใจสิง่ ที่จะต้ องปฏิบตั ิ
4. การตรวจตราบังคับใช้ กฎหมายที่มีประสิทธิภาพไม่จําเป็ นต้ องจ้ างผู้ตรวจตรา
จํานวนมาก ควรใช้ บุคลากรจากโครงสร้ างที่มีอยู่ตามที่ระบุไว้ ในส่วนการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประสบการณ์ พบว่า กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะส่วนใหญ่
จะบังคับใช้ กนั เอง โดยประชาชนในเวลาอันรวดเร็ ว (self enforcing)
5. การลงโทษผู้กระทําผิดมีความจําเป็ นน้ อย ถ้ าหากมีแผน การบังคับใช้ กฎหมาย
เชิงรุกและให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการ เจ้ าของสถานที่สาธารณะ และประชาชนทัว่ ไปอย่าง
ทัว่ ถึง
6. ควรจะมี การจัดสรรทรั พยากรสนับ สนุนการให้ ความรู้ แก่ เจ้ า ของสถานที่
สาธารณะการฝึ กอบรมผู้บงั คับใช้ กฎหมาย การประสานงานการตรวจเยี่ยมสถานที่ รวมถึง
การให้ คา่ ล่วงเวลาแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจเยี่ยมนอกเวลาราชการ
กลยุทธ์การบังคับใช้ กฎหมายได้ แก่
1. การวางแผนการบังคับใช้ กฎหมายที่ดีจะทําให้ เกิ ดความร่ วมมื อปฏิบัติตาม
กฎหมายที่สงู สุด ง่ายแก่การนําไปปฏิบตั ิ และลดค่าใช้ จ่ายในการสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย
2. การติดตามตรวจตรามีความสําคัญที่สดุ ในช่วงเวลาที่กฎหมายเริ่ มมีผลบังคับ
ใช้ โดยจะทําให้ เกิดความตื่นตัวในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และง่ายต่อการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายในอนาคต
3. ในช่วงเวลาระยะแรกของการที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ควรจะใช้ เป็ นโอกาสใน
การให้ ความรู้ และตักเตือน (โดยอาจจะยังไม่มีการลงโทษ) ด้ วยการให้ ความรู้ เจ้ าของ
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สถานที่สาธารณะ ถึงความรั บผิดชอบที่จะต้ องปฏิบตั ิภายใต้ กฎหมายและประกาศ ให้ ร้ ู
ทัว่ ถึงกันว่า หากพ้ นระยะเวลาหนึง่ จะมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริ งจัง
4. เมื่ อถึงช่ วงเวลาบังคับใช้ กฎหมาย ควรมี การลงโทษอย่างจริ งจัง ผู้จงใจไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และทําการประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นข่าว เพื่อแสดงให้ เห็นว่าทางราชการ
เอาจริ งเอาจังกับกฎหมายนี ้ การทําเช่นนี ้จะเพิ่มการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ วยความสมัคร
ใจ และลดภาระในการเฝ้าระวังตรวจตรากฎหมายในอนาคต
5. การดําเนินการอย่างจริ งจังกับผู้ที่ท้าทาย ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ ง
การปฏิบตั ิอย่างจริ งจังกับผู้ฝ่าฝื นโดยเฉพาะในช่วงแรกที่กฎหมายบังคับใช้ จะทําให้ การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นไปด้ วยดี แต่หากไม่เข้ มงวดจะนําไปสู่การฝ่ าฝื นกฎหมายอย่าง
กว้ างขวาง
ความสําคัญของการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประสิทธิ ภาพของการเฝ้าระวังและการบังคับใช้ กฎหมายจะเพิ่มขึน้ อย่างมาก
รวมทั้งลดทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อให้ ได้ มา ซึ่งการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หากทําให้ ประชาชน
ชุมชน มี ส่วนร่ วม โดยการให้ ประชาชน ชุมชนรายงานหรื อแจ้ งผู้ที่ ฝ่ าฝื นกฎหมายต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง ควรจะมีเบอร์ โทรศัพท์ที่จะให้ ประชาชนร้องเรี ยน กรณีที่มี
ผู้ฝ่าฝื นกฎหมาย (โดยผู้โทรไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์)
การประเมินผลการบังคับใช้ กฎหมายมีความสําคัญ คือ
1. จะเพิ่มการสนับสนุนของฝ่ ายการเมือง และประชาชนในการที่จะเพิ่มความ
เข้ มงวดและการเพิ่มสถานที่สาธารณะที่จะห้ ามสูบบุหรี่ ตามของกฎหมาย
2. เพื่อเผยแพร่ หลักฐานประจักษ์ ในพื ้นที่ที่ทาได้ ดีสามารถนําไปเป็ นแบบอย่าง
ของพื ้นที่อื่น การประเมินผลควรเน้ นที่ตวั ชี ้วัด การได้ รับควันบุหรี่ มือสองในที่ทํางานและที่
สาธารณะ
3. สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็นต์
จากการเปรี ยบเทียบผลการสํารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global
Adult Tobacco Survey: GATS) พบว่าอัตราการได้ รับควันบุหรี่ มือสองจากปี พ.ศ. 2552
และ 2554 ในบ้ านเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 33.2 เป็ นร้ อยละ 36.6 การได้ รับควันบุหรี่ มือสองในที่
ทํางานเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 27.2 เป็ นร้ อยละ 30.0 การได้ รับควันบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ
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เช่น สถานีขนส่งเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 21.6 เป็ นร้ อยละ 25.5 สถานบันเทิง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
55.6 เป็ น 68.4 (GATS, 2009 - 2011) นอกจากนี ้จากการทบทวนสถานการณ์เกี่ยวกับการ
สัมผัสควันบุหรี่ มือสองในประเทศไทยพบว่าการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองในปี พ.ศ. 2552 คน
ไทยสัมผัสควันบุหรี่ นอกบ้ านถึงร้อยละ 65.6 คือตลาด/ตลาดนัดร้อยละ69.3 อาคารของ
สถานบันเทิง 55.4 ร้ านอาหารที่อยู่ในอาคารร้ อยละ 34.3 โรงเรี ยนร้ อยละ 33.4 อาคารของ
มหาวิทยาลัยร้ อยละ 31.0 สถานีขนส่งสาธารณะร้ อยละ 27.1 ภายในอาคารของสถานที่
ราชการร้ อยละ 21.6 และภายในอาคารของสถานพยาบาลร้ อยละ 4.9 ตามลําดับ (ประกิต
วาทีสาธกกิจ, 2550)
จากการสํารวจแสดงให้ เห็นว่ายังคงมีการสัมผัสควันบุหรี่ อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ ว่า
ปั จจุบันประเทศไทยมี การดําเนินงานเพื่อป้องกันการได้ รับควันบุหรี่ อยู่อย่างกว้ างขวาง
อาทิ มีการประกาศเพิ่ มพื น้ ที่ สาธารณะเป็ นพื น้ ที่ ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็ นต์ และมี การ
ประกาศนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550)
การกํ าหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็นต์ มี 5 กลุ่ม ดังนี ท้ ี่ ต้องเป็ นเขต
ปลอดบุหรี่ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2550 เรื่ องสภาพและลักษณะของเขต
ปลอดบุหรี่ )
1. สถานบริ การสาธารณสุขและส่งเสริ มสุขภาพ
2. สถานศึกษาที่ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา
3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน ได้ แก่ สถานที่ออกกํ าลังกาย สถาน
กี ฬา ร้ านค้ า สถานบริ การและบันเทิง บริ เวณโถงพักคอย และบริ เวณทางเดินทั้งหมด
ภายในอาคาร สถานบริ การทัว่ ไป สถานที่ทํางาน สถานที่สาธารณะทัว่ ไป
4. ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท ได้ แก่ ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะ
ให้ บริ การไม่วา่ จะมีผ้ โู ดยสารหรื อไม่ก็ตาม และสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภท และ
5. ศาสนสถาน และสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ ต่อไปนี ้ จะมี
กลุม่ พื ้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
กลุ่ม 1. สถานที่ท่ ีห้ามสูบทัง้ หมด ทุกพื ้นที่ในอาคารหรื อห้ องทํางานส่วนตัว
ห้ ามสูบเต็มพื ้นที่ไม่มีข้อยกเว้ น ซึ่งเดิมกลุ่มนี ้เคยอนุญาตให้ สบู ในอาคารบริ เวณพื ้นที่ที่จดั
ไว้ หรื อพื ้นที่สว่ นตัวได้ ประกอบด้ วย
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1) อุทยานหรื อศูนย์ การเรี ยนรู้ สถานฝึ กอาชี พ สถานกวดวิชา สถานที่ สอน
ภาษาสอนดนตรี - ขับร้ อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกันตัว และ
อื่นๆ
2) ธนาคาร สถาบันการเงิน
3) ศาสนสถาน
4) สถานที่ออกกําลังกายกลางแจ้ งหรื อสนามกีฬา
5) โรงพยาบาล หรื อสถานรักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ที่รับผู้ป่วยหรื อสัตว์ไว้
ค้ างคืน
กลุ่มที่ 2 ห้ ามสูบภายในอาคารและสิ่งก่ อสร้ าง ได้ แก่
1) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2) สถานที่ให้ บริ การนํ ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อแก๊ สเชื ้อเพลิง
3) มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ ้นไป
กลุ่ มที่ 3 ห้ ามสู บในอาคารและสิ่งก่ อสร้ าง แต่อนุญาตให้ สูบในอาคารได้
เฉพาะพื ้นที่ที่จดั ไว้ สถานที่เดียวที่ยงั อนุญาตให้ สบู บุหรี่ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างได้ คือ
ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ เฉพาะส่วนนานาชาติเท่ านั้น ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 19 นี ้ ได้ ยกเลิกประกาศฉบับที่ 17 และ 18 เดิม ซึ่งกํ าหนดชื่ อหรื อ
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ส่วนที่มีการแก้ ไข
บังคับเพิ่มในฉบับที่ 19 มีดงั นี ้
ประการแรกได้ แก่
1.ประเภทของยานพาหนะที่ห้ามสูบบุหรี่ บังคับถึงยานพาหนะสาธารณะทุกชนิด
ในขณะให้ บ ริ การไม่ ว่ าจะมี ผ้ ูโดยสารหรื อไม่ ก็ ตาม ได้ แก่ รถแท็ กซี่ รถไฟ รถราง รถตู้
โดยสาร กระเช้ าโดยสาร เรื อโดยสาร เครื่ องบิน ยานพาหนะโดยสารอื่นๆ ทั้งประเภทประจํา
ทางและไม่ประจําทาง
2. ประเภทสถานีขนส่งสาธารณะ ได้ แก่ ที่พกั ผู้โดยสาร ป้ายรถเมล์ บริ เวณที่ใช้
รอก่อนหรื อหลังการใช้ บริ การยานพาหนะโดยสารทุกประเภท บริ เวณอาคาร ชานชาลา
และพื น้ ที่ ภายใต้ หลังคาของสถานี ขนส่งผู้โดยสารทางบกทั้งรถยนต์ รถไฟ และท่าเรื อ
โดยสาร ส่วนท่าอากาศยานภายในประเทศ บังคับเฉพาะบริ เวณในอาคารและพื ้นที่ภายใต้
หลังคา
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3 สถานประกอบการ (Workplace) สถานที่ที่บุคคลใช้ ทํางานหรื อถูกว่าจ้ างให้
ทํางาน ควรรวมถึงสถานที่ทกุ แห่งที่มีคนทํางาน ไม่ว่าจะได้ รับค่าจ้ างหรื อไม่ก็ตาม สถานที่
ที่ใช้ จดั ประชุม อบรม สัมมนาหรื อสันทนาการ บังคับทั้งอาคารคํานิยามควรรวมถึงสถานที่
อื่นๆ ที่คนงานใช้ ระหว่างทํางานด้ วย เช่นระเบียง ลิฟต์ บันได สถานที่รับประทานอาหาร
ร้ านอาหาร ห้ องนํ ้า ยานพาหนะที่ใช้ ในการทํางาน หรื อภายนอกอาคาร (เช่น ชายคา)
ประการที่ 2 สถานที่ห้ามสูบ 100 เปอร์ เซ็นต์ ได้ แก่
1) สถานที่จดั แสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน หรื อหอศิลป์
2) ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า สถานที่แสดงสินค้ าหรื อนิทรรศการ
3) ร้ านตัดผม ร้ านตัดเสื ้อ สถานเสริ มความงาม
4) สถานที่บริ การคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต ตู้เกมส์ ตู้คาราโอเกะ
5) อุทยานหรื อศูนย์ การเรี ยนรู้ สถานฝึ กอาชี พ สถานกวดวิชา สถานที่สอน
ภาษาสอนดนตรี - ขับร้ อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกันตัว และ
อื่นๆ
6) ธนาคาร สถาบันการเงิน
7) ศาสนสถาน หรื อสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรื อศาสนาต่างๆ ใน
ส่วนอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากบริ เวณที่ประกอบศาสนกิจ 8) สถานที่ออกกํ าลังกาย
กลางแจ้ ง หรื อสนามกีฬา
9) โรงพยาบาล หรื อสถานรักษาพยาบาลทังคนและสั
้
ตว์ ประเภทที่รับผู้ป่วย
หรื อสัตว์ไว้ ค้างคืน
10) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ โดยอนุญาตให้ จดั เขตสูบบุหรี่
ได้ เฉพาะส่วนที่เป็ นอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
อุทยานหรื อวนอุทยานแห่งชาติ
ประการที่ 3 สถานที่ ที่ อนุโลมให้ จัดเขตสูบบุหรี่ นอกอาคารและสิ่งก่ อสร้ างได้
ได้ แก่ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานีบริ การนํ ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อ
แก๊ สเชื ้อเพลิง มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ ้นไป
ประการที่ 4 สถานที่ ห้ ามสูบเป็ นบางส่วน ได้ แก่ สถานที่ จํ าหน่ ายอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี ร ะบบปรั บ อากาศ ห้ ามสู บ บุ ห รี่ เ ฉพาะบริ เ วณที่ มี ก ารขาย และโต๊ะ
รับประทานอาหาร
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ประการที่ 5 สถานที่ดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ โรงแรม รี สอร์ ท สถานที่พักตากอากาศ
ห้ องเช่า หอพัก คอร์ ท อพาร์ ทเมนต์ หรื อสถานที่ที่ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน และอาคาร
ชุดหรื อคอนโดมิเนียม ให้ สบู ได้ เฉพาะห้ องส่วนตัวเท่านั้น และประการสุดท้ าย สถานที่ที่
อนุญ าตให้ จัด สถานที่ สูบ บุห รี่ ภ ายในอาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ างได้ คื อ ท่ า อากาศยาน
นานาชาติ
การกําหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 ได้ กําหนดชื่อหรื อ
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และกําหนดส่วน
หนึ่งส่วนใดหรื อทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่
ซึง่ โรงแรมทุกขนาด รี สอร์ ท หรื อ สถานที่พกั ตากอากาศ ห้ องเช่า หอพัก อพาร์ ทเมนต์ คอร์ ด
อาคารชุด หรื อคอนโดมิเนียม หรื อสถานที่ ที่ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน ได้ ถกู กําหนดให้
เป็ นสถานที่สาธารณะ ในหมวด สถานที่สาธารณะที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ประกอบการและ
ผู้อาศัยจะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้ องจัดสถานที่ให้ เป็ นเขต
ปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกําหนด
ตัวอย่างสถานที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง ได้ แก่ กรณีสถานที่ปลอดบุหรี่ 100%
เจ้ าของหรื อผู้รับผิดชอบสถานที่จะต้ องจัดให้ เป็ นปลอดบุหรี่ ทงหมด
ั้
โดยจะต้ องมีการแสดง
เครื่ องหมายเขตปลอดบุหรี่ ให้ ถูกต้ องในสถานที่ที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่
รวมถึงจะต้ องไม่มีอุปกรณ์ หรื อสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ ในสถานที่นั้นๆ
เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟแช็ค เป็ นต้ น ทั้งนี ้ ร้ านค้ าหรื อหน่วยงานทุกประเภทที่อยู่ในบริ เวณอาคาร
ภายในสถานที่ดงั กล่าวทั้งหมด และร้ านค้ าของผู้ประกอบการที่มาเช่าสถานที่เพื่อประกอบ
ธุ ร กิ จ สามารถแสดงเครื่ อ งหมายเขตปลอดบุ ห รี่ ได้ ภ ายในสถานที่ ดัง กล่ า ว โดยที่
เครื่ องหมายเขตปลอดบุหรี่ จะต้ องอยูใ่ นบริ เวณที่เปิ ดเผยและเห็นได้ อย่างเด่นชัด
ตาราง สถานที่ปลอดบุหรี่ และการจัดเขตสูบบุหรี่
ปลอด จัดเขต
ปลอด จัดเขต
สถานที่
บุหรี่ สูบบุหรี่
สถานที่
บุหรี่ สูบบุหรี่
100%
ได้
100%
ได้
1.ทางเข้ า-ออกของ
/
12.สุขา
/
อาคารและป้อมยาม
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ปลอด
สถานที่
บุหรี่
100%
2.บริ เวณโถงพักคอย
/
ภายในอาคาร
3.บริ เวณทางเดิน
ทั้งหมดภายในอาคาร

/

4.ร้ านขายยา/ร้ าน
ขายของในสถานที่
ดังกล่าว

/

5.สถานบริ การนวด
แผนไทย/นวดแผน
โบราณ ในสถานที่
ดังกล่าว
6.สถานบริ การอบ
ความร้ อน/ อบไอนํ ้า/
อบสมุนไพร
7.สถานบริ การ
สปา/ นวดเพื่อความ
งาม
8.สถานที่ออกกําลัง
กาย เล่นกีฬาในร่ม
9.สระว่ายนํ ้า

/

จัดเขต
สูบบุหรี่
ได้
-

-

-

-

/

/
/
/

-

-

สถานที่
13.สถานที่ให้ บริ การ
คาราโอเกะหรื อสถาน
บันเทิงอื่น
14.สถานที่จําหน่าย
อาหาร เครื่ องดื่มที่มี
ระบบปรับอากาศ
15.บริ เวณที่
ให้ บริ การอาหารใน
สถานที่จําหน่าย
อาหารเครื่ องดื่มที่ไม่มี
ระบบปรับอากาศ
16. คลินิก หรื อห้ อง
พยาบาล

ปลอด
บุหรี่
100%
/

/
/
-

/

17.สถานที่จดั ประชุม
อบรมสัมมนา หรื อ
สันทนาการ
18.ร้ านตัดผม/สถาน
เสริ มความงาม

/

19.ร้ านตัดเสื ้อผ้ า

/

20.ลานจอดรถใน
อาคาร

/
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จัดเขต
สูบบุหรี่
ได้

-

/
-

สถานที่

ปลอด
บุหรี่
100%
/

จัดเขต
สูบบุหรี่
ได้

สถานที่

10.สถานที่จดั เลี ้ยง
21.ลานจอดรถนอก
ทั้งในร่ม-กลางแจ้ ง
อาคาร
11.โรงมหรสพ/ โรง
/
22.สถานที่สาธารณะ
ละคร/ โรงภาพยนตร์
อื่นๆ ที่ใช้ ประโยชน์
ภายในบริ เวณ
ร่วมกัน
ดังกล่าว
ที่มา ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอนพิเศษ 40 ง 30 มีนาคม 2553

ปลอด
บุหรี่
100%

จัดเขต
สูบบุหรี่
ได้

-

/

/

-

4. งานวิจัยเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
4.1 สนามบินปลอดบุหรี่
ผลงานวิจยั ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรื อ ซีดีซี (CDC) สหรัฐอเมริ กา ที่
ระบุว่าได้ ทําการศึกษาคุณภาพอากาศในท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ ของสหรั ฐ
จํานวน 9 แห่ง จากทั้งหมด 29 แห่ง เมื่อปี 2555 พบว่า มีเพียง 4 แห่ง ที่ปลอดบุหรี่ แต่ยงั มี
5 แห่ง ที่จดั ห้ องสูบบุหรี่ เฉพาะ 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 ซึง่ แม้ จะจัดโซนไว้ ให้ นกั สูบแล้ วก็
ตาม แต่ผ้ โู ดยสารที่ใช้ บริ การจากสนามบินทั้ง 5 แห่ง ประมาณ 110 ล้ านคน ทั้งหมดล้ วน
เสี่ยงรับอันตรายจากควันบุหรี่ ทงสิ
ั ้ ้นเนื่องจากเครื่ องกรองอากาศไม่สามารถช่วยได้ เพราะ
ควันบุหรี่ เป็ นไอระเหย
ข้ อมูลดังกล่าว ยืนยันได้ จากที่คณะวิจยั ของซีดีซีได้ วดั อนุภาคของควันที่ถกู ปล่อย
มาเป็ นจํานวนมากจากบุหรี่ ที่ระดับ 2.5 ไมครอน (pm) พบว่ามีการกระจายไปทัว่ บริ เวณ
ทั้งภายในเขตที่อนุญาตให้ สบู บุหรี่ หรื อประมาณ 1 เมตร ถัดจากเขตอนุญาตให้ สบู รวมไป
ถึงบริ เวณที่นงั่ หน้ าประตูขึ ้นเครื่ อง และบริ เวณต่างๆ เนื่องจากหากใครคนหนึ่งเดินผ่านควัน
บุหรี่ ก็จะติดเสื ้อผ้ า ติดผม ซึ่งหากไปสัมผัสก็จะได้ รับควันบุหรี่ มือสามอีก โดยควันบุหรี่
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เหล่านีจ้ ะมีอายุยืนยาวถึง 48 ชั่วโมง จึงจะจางหาย และยิ่งทําให้ ร้ ู ว่าไม่ว่าจะมีควันบุหรี่
ปริ มาณเท่าใด ก็ยอ่ มเป็ นอันตรายทั้งสิ ้น
ในปี 2553 ประเทศไทยมี เพี ยงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.
2553 เรื่ องกําหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ โดยได้ จัดแบ่งพื ้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ต่างๆ ซึ่งท่าอากาศยานในประเทศจัดเป็ นพื ้นที่
ปลอดบุหรี่ โดยเด็ดขาด ยกเว้ นที่เดียวในประเทศไทยคือ สนามบินสุวรรณภูมิเฉพาะในส่วน
ต่างประเทศ อนุญาตให้ นกั สูบเข้ าไปสูบบุหรี่ ในห้ องที่จัดให้ แต่จากผลการวิจัยของสหรัฐ
สมควรยกเลิกให้ หมด
ห้ องสูบบุหรี่ (Smoking Room) ที่ทางสนามบินนานาชาติในเมืองไทย สําหรับสูบ
บุหรี่ ในสนามบินนานาชาติทุกแห่งในไทย ซึ่งมี ทั้งสิ ้นรวม 12 แห่ง ผลวิจัยสํารวจสภาพ
อากาศในท่าอากาศยานในประเทศไทย 4 แห่ง ได้ แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยเก็บตัวอย่างในห้ องพักสูบบุหรี่ บริ เวณใกล้ ประตูห้องพัก
สูบบุหรี่ และบริ เวณปลอดบุหรี่ 112 ตัวอย่าง พบว่า ในห้ องพักสูบบุหรี่ มีควันบุหรี่ มือ 2 ใน
ปริ มาณ 773.4 ไมครอนสูงกว่าท่าอากาศยานในสหรัฐ ซึง่ อยู่ในระดับ 188.7 ถึง 4 เท่าส่วน
บริ เวณใกล้ ประตูห้องพักสูบบุหรี่ มีควันบุหรี่ มือ 2 ในปริ มาณ 54.6 ไมครอน สูงกว่าค่า
มาตรฐานที่ประเทศไทยกํ าหนดไว้ ไม่เกิน 50 ไมครอน และบริ เวณปลอดบุหรี่ ยังพบควัน
บุหรี่ มือ 2 ในปริ มาณ 14.3 ไมครอน (นิภาพรรณ กังสกุลนิติ และ เนาวรัตน์ เจริ ญค้ า 2556)
งานวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าควันบุหรี่ มือสองมี
เต็มสนามบิน สูงกว่าอเมริ กา 4 เท่า การสํารวจพบว่านักท่องเที่ยวหนุนสนามบินปลอดบุหรี่
แนะรั ฐแก้ ไขประกาศกระทรวง และบังคับใช้ กฎหมายด่วนนักวิชาการคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดเผย ผลสํารวจควันบุหรี่ มือสองในท่าอากาศยานนานาชาติ
ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 โดยได้ ทําการศึกษาที่สนามบิน 4 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอน
เมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ ได้ เก็บตัวอย่าง 3 จุด คือ 1) ในห้ องพักสูบบุหรี่ 2) ใกล้ ประตู
ห้ องพักสูบบุหรี่ 3) บริ เวณที่ปลอดบุหรี่ แล้ วทําการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน เพื่อเป็ นตัวชี ้วัดถึงปริ มาณควันบุหรี่ มือสอง ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสนามบินของ
สหรัฐอเมริ กา พบว่า ในห้ องพักสูบบุหรี่ ของประเทศไทยนั้น ระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าถึง 4
เท่า หรื อ ปริ มาณ 773.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ใกล้ ประตูห้องพักสูบบุหรี่ นั้น
ระดับค่าเฉลี่ยของประเทศไทยก็มีคา่ สูงกว่าเช่นกัน
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จากงานวิจัย ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อนโยบายปลอดบุหรี่ ที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 200 คน ปี พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้สบู บุหรี่
ครึ่ งหนึ่ง โดย 58% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูบบุหรี่ สนับสนุนให้ สนามบินปลอดบุหรี่
และ 65.8% ตังใจจะมาเที
้
่ยวที่ประเทศไทยอีกถึงแม้ จะมีกฎหมายปลอดบุหรี่ ที่สนามบิน
แต่การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับนโยบายสนามบินปลอดบุหรี่ ยงั ไม่อยู่ในระดับ
ที่ดีเท่าที่ควร (Sirichotiratana et al., 2013) มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จะมีมาตรการให้ ท่าอากาศยานนานาชาติ ยกเลิกการใช้ ห้องพักสูบบุหรี่ ภายในอาคาร และ
กํ าหนดให้ เป็ นสนามบินปลอดบุหรี่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะปกป้องสุขภาพของผู้ใช้ บริ การและ
ผู้ปฏิบตั งิ านประจําที่สนามบิน ในการลดความเสี่ยงจากการรับพิษภัยจากควันบุหรี่ มือสอง
และสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ มีอากาศสะอาดเท่านั้น แต่ยังเป็ นการยกระดับบรรทัดฐานทาง
สังคมไม่ให้ เยาวชนได้ เห็นต้ นแบบการสูบบุหรี่ และเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ต้องการเลิก
บุหรี่ อีกด้ วย สรุ ปได้ ว่า ควันบุหรี่ มือสองเป็ นสารอันตรายที่ทําให้ เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
บุหรี่ ควันนี ้ไม่มีระดับปลอดภัย จึงเป็ นหน้ าที่ของรัฐที่จะต้ องปกป้องสุขภาพของผู้เดินทาง
ทุกชาติทกุ ภาษา และผู้ปฏิบตั งิ านทุกคนในท่าอากาศยานนานาชาติทกุ แห่งของประเทศ
4.2 สถานประกอบการปลอดบุหรี่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา มี ผลงานวิจัยเกี่ ยวกับการสูบบุหรี่ ของพนักงานในสถาน
ประกอบการ ประมาณการตัวเลขความสูญเสียจากการที่สถานประกอบการแต่ละแห่งมี
พนักงาน 1 คนสูบบุหรี่ วนั ละ 1 ซอง รายงานวิจยั ระบุวา่ จะทําให้ นายจ้ างต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
บางอย่ า งเพิ่ มขึ น้ ถึ ง 600 ดอลลาร์ ต่อ คนต่ อปี โดยค่ าสูญเสี ย เหล่ านั้นเกิ ดจาก (กอง
บรรณาธิการ นิตยสารหมอชาวบ้ าน 2553)
1) การขาดงานของพนักงาน เพราะโดยทั่วไปแล้ วพนักงานที่สูบบุหรี่ มีแนวโน้ ม
เจ็ บป่ วยและเข้ าโรงพยาบาลมากกว่าพนักงานที่ ไม่ สูบ และมี อัตราการลางานสูงกว่า
พนักงานที่ ไม่ สูบบุหรี่ ประมาณร้ อยละ 25-30 นอกจากนี ย้ ังพบว่า พนักงานที่ สูบบุหรี่
มากกว่าวันละ 15 มวน จะมีอตั ราการลาป่ วยเป็ น 2 เท่าของพนักงานทัว่ ไป
2) โอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุ พนักงานที่สบู บุหรี่ มีแนวโน้ มที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การทํางานได้ มากกว่าพนักงานที่ไม่สบู บุหรี่ อาจขาดสมาธิในการทํางานเพราะมือข้ างหนึ่ง
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ต้ องคอยคีบบุหรี่ หรื อควันบุหรี่ อาจทําให้ แสบตา จึงมีสว่ นทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ โดยเฉพาะ
พนักงานที่ต้องทํางานก่อสร้ างปี นขึ ้น-ลงในที่สงู และพนักงานขับรถ เป็ นต้ น
3) เพิ่มโอกาสในการเกิดเพลิงไหม้ การทิ ้งก้ นบุหรี่ อาจเป็ นต้ นเหตุให้ เกิดเพลิงไหม้
สถานประกอบการโดยไม่ เ จตนา นํ า มาซึ่ ง ความสู ญ เสี ย มหาศาล โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริ กาพบว่า การเกิดเพลิงไหม้ 1 ใน 5 ครั้ง ล้ วนมีสาเหตุมาจากบุหรี่
4) ค่าใช้ จ่ายในการทําความสะอาด และบํารุ งรักษาสถานที่ ทั้งก้ นบุหรี่ และควัน
บุหรี่ มี ส่ว นทํ า ให้ เกิ ดความเสี ย หายต่อ เฟอร์ นิ เ จอร์ สํ านักงาน และอุปกรณ์ เครื่ อ งใช้
บางอย่าง เช่น พรม โต๊ ะ เครื่ องหนัง ผนัง ผ้ าม่าน ยิ่งกรณีมีการสูบบุหรี่ ในห้ องแอร์ กลิ่นอับ
ของบุหรี่ ที่เข้ าไปอยู่ในระบบปรับอากาศ ทําให้ ต้องเพิ่มค่าบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศถึง
6 เท่า
นอกจากความสูญเสียและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น งานวิจยั ชิ ้นเดียวกัน ยังระบุว่าข้ อดี
ของการเป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ นอกจากช่วยเพิ่มผลผลิตให้ หน่วยงาน โดยได้
เวลาในการทํางานเพิ่มขึ ้น ยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายเรื่ องค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียโอกาสที่
เกิ ดจากการขาดงานของพนักงาน ลดค่าใช้ จ่ายในการดูแลรั กษาอุปกรณ์ และทําความ
สะอาดสํานักงาน ลดรายจ่ายในส่วนของระบบปรั บอากาศ ลดค่าใช้ จ่ายในการประกัน
อัคคีภัย ลดความขัดแย้ งระหว่างพนักงานที่ สูบและไม่สูบบุหรี่ และที่ สําคัญ ช่วยสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่หน่วยงาน
ด้ วยเหตุ นี ้ ปั จจุ บั น จึ ง มี ห ลายองค์ ก รหรื อสถานประกอบการที่ หั น มาให้
ความสําคัญกับการทําพื ้นที่ของตนให้ เป็ นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ปัญหาอยู่
ที่การจะทําให้ ทกุ คนในสถานประกอบการเลิกสูบบุหรี่ อย่างพร้ อมเพรี ยงและโดยสมัครใจ
ไม่ใช่เรื่ องง่าย ดังนั้น ในอนาคตอาจจะไม่มีสถานที่สาธารณะเหลือสําหรับการสูบบุหรี่
4.3 สถานีขนส่ งปลอดบุหรี่
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 พ.ศ.2550 ระบุไว้ ชดั เจนว่า สถานี
ขนส่งผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ท่าเรื อโดยสาร ท่าอากาศยาน
ต้ องเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย ยกเว้ นในสถานที่ที่จดั ไว้ เป็ นเขตสูบบุหรี่
“สถานีขนส่ง ถือเป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญ เพราะมีประชาชนทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมาใช้ บริ การจํานวนมาก จึงต้ องมีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่มาใช้ บริ การ ให้
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พ้ นพิษภัยและอันตรายของควันบุหรี่ มือสอง พร้ อมทั้งมีการรณรงค์ให้ ประชาชนปฏิบตั ิตาม
กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานีขนส่ง เพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิ ของผู้อื่นในที่สาธารณะ
“หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านคมนาคมต้ องดําเนินการตามนโยบาย 4 ด้ าน คือ
1.การติ ด ป้ ายเครื่ อ งหมายห้ า มสูบ บุ ห รี่ ที่ เ ห็ น ชัด เจนบริ เ วณภายในพื น้ ที่ ที่ มี
ผู้โดยสารมาใช้ บริ การ
2.การประกาศให้ ประชาชนทราบทางเสียงตามสายเป็ นระยะ
3.การจัดระบบการเตือนหรื อดําเนินคดีกบั ผู้ที่ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่
4.การจัดเขตสูบบุหรี่ ก็ต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ว่า เขตสูบบุหรี่ ต้องไม่
อยู่ในที่ ที่ ก่ อความเดื อดร้ อน รํ าคาญ แก่ ประชาชนที่ อยู่บริ เวณข้ างเคี ยง ต้ องไม่ อยู่ใน
บริ เวณทางเข้ าออกเขตปลอดบุหรี่ และต้ องไม่อยู่ในบริ เวณที่เปิ ดเผยที่เห็นได้ ชดั แก่ผ้ มู าใช้
สถานที่นั้น”
การดําเนินการให้ ประเทศไทยปลอดบุหรี่ 100% มี แนวทางสําคัญในโครงการ
แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
1) การสร้ างเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั เครื อข่ายรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
2) การเสริ มสร้ างความร่ วมมือของทุกภาคส่วนให้ ร่วมกันปรับปรุ ง ดูแล เพื่อทํา
ให้ ไม่มีการสูบบุหรี่ ในทุกสถานที่สาธารณะและที่ทํางานทุกแห่ง โดยเฉพาะ
ในสถานที่ที่กฎหมายกําหนด
3) การทบทวนปรั บปรุ งกฎหมายให้ เข้ มแข็ง เพื่ อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ น
ประเทศสิง่ แวดล้ อมที่ปลอดควันบุหรี่ 100% ได้ จริ งต่อไป
การดําเนินตามโครงการสร้ างต้ นแบบสถานีขนส่งโดยสาร บขส.ปลอดบุหรี่ เริ่ ม
จากสถานีหมอชิตและสถานีสพุ รรณบุรีเป็ นแห่งแรก และขยายผลไปยังสถานีอื่นๆ ที่เหลือ
(นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ และคณะ 2553)
4.4 รถโดยสารสาธารณะ
สถานีต้นแบบปลอดบุหรี่ แห่งแรก “หมอชิต” อาคารขาออกเป็ นส่วนที่รองรับคนที่
จะเดิ นทาง ส่วนนี เ้ ป็ นพื น้ ที่ ติดเครื่ องปรั บอากาศ ลักษณะเป็ นอาคารสูงโปร่ ง มี พื น้ ที่
ให้ บริ การอย่างร้ านสะดวกซื อ้ ร้ านอาหาร รวมถึ งร้ านค้ าต่างๆ โดยการออกแบบแล้ ว
แบ่งเป็ น 3 ชั้นแรกคือ ชันแรกรองรั
้
บผู้โดยสารโซนเหนือและภาคกลางตอนบน ชั้นสองคือ
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ส่วนสํานักงานและ service และชั้นที่สามคือ พื ้นที่รองรับผู้โดยสารโซนภาคอีสาน ส่วนขา
ออกมีการเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็ นชานชาลา (ที่มีส่วนหนึ่งติดอยู่กบั อาคารขาออกด้ วย) ด้ วย
การสร้ างทางเดินมีหลังคาคลุมจากชั้น 3 เพื่อไม่ให้ เส้ นทางเดินคนไปขวาง เส้ นทางเดินรถ
แต่ปรากฏว่า ผู้โดยสารจํานวนมากก็ยงั เดินตัดผ่านเส้ นทางรถอยู่ดี บริ เวณชานชาลานั้น
เป็ นอาคารโถงโล่งมีหลังคาคลุม ส่วนอาคารขาเข้ านั้น ถือเป็ นพื ้นที่ถกู ให้ ความสําคัญน้ อย
ที่สดุ คือ มีสว่ นที่เป็ นเพียงชานชาลาเพื่อระบายคนออกจากรถ พื ้นที่นงั่ รอและต้ อนรับแบบ
ตามมี ตามเกิ ด ด้ วยตํ าแหน่ งของหมอชิ ต 2 ที่ อยู่ลึกเข้ ามาตอนใน ทํ าให้ ผ้ ูโดยสารไม่
สามารถช่วยตัวเองโดยการเดินเท้ าออกไปโบกรถเมล์ได้ ทางเลือกที่เกิดขึ ้นก็คือ ต้ องต่อ
รถเมล์และแท็กซี่ออกไป จุดจอดรถประจําทางนั้นอยู่ไกลจากอาคารขาเข้ า และไม่มีระบบ
ป้ายสัญลักษณ์ที่ทําให้ คนธรรมดาเข้ าใจได้ ง่าย เช่นเดียวกับการเชื่อมทางเดินไปกับอาคาร
ขาเข้ า จะมีเพียงแต่จดุ จอดรถแท็กซี่ที่หมุนเวียนกันมาเป็ นสายที่เข้ าถึงได้
กรมการขนส่งทางบกเป็ นหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานี ขนส่งผู้โดยสาร และรถ
โดยสารสาธารณะทัว่ ประเทศ มีรถโดยสารที่จดทะเบียนแล้ ว 139,847 คัน แยกเป็ นประจํา
ทาง 87,514 คัน ไม่ประจําทาง 40,843 คัน และรถส่วนบุคคล 11,490 คัน มีสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารรวมทั้ง ขสมก. และสถานีเดินรถ บขส. เกือบ 200 แห่งทัว่ ประเทศ ในส่วนของรถ
โดยสารสาธารณะกรมการขนส่งทางบกได้ ออกประกาศเรื่ องกําหนดแสดงเครื่ องหมายห้ าม
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2554 ให้ รถโดยสารทุกคันต้ องติดเครื่ องหมายห้ ามสูบบุหรี่ และข้ อความฝ่ าฝื น
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ไว้ บนรถโดยสารสาธารณะทุกคัน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมการขนส่ ง ทางบก สํ า นั ก ควบคุม ปั จ จั ย เสี่ ย งหลัก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และบริ ษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.)
และผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ร่ วมสนับสนุนให้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
รถโดยสารสาธารณะทัว่ ประเทศ ติดป้ายประกาศ เขตปลอดบุหรี่ เพื่อกําหนดขอบเขตความ
ปลอดภัยในพื ้นที่สาธารณะ 100% ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.
2535 ส่วนการกําหนดพื ้นที่สบู บุหรี่ จะต้ องจัดไว้ นอกอาคาร และไม่ให้ อยู่ใกล้ ทางเข้ าออก
อาคาร หรื อบริ เวณที่มีคนผ่านไปมา บทลงโทษผู้ละเมิด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วน
ผู้ประกอบการที่ไม่จดั สถานที่ปลอดบุหรี่ หรื อเขตสูบบุหรี่ ตามที่กฎหมายกําหนด จะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม การติดเครื่ องหมายห้ ามสูบบุหรี่ ทั้งสติกเกอร์ หรื อ
ป้ายจะเป็ นปั จจัยให้ ผ้ ทู ี่ต้องการเลิกสูบทําได้ งา่ ยขึ ้น เพราะมีสถานที่สบู จํากัด
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ก ห้ามสูบบุ
บ หรี่ กว่าสามมแสนชิน้ ได้ รับการสนั
บ
บสนุนนจาก สสส.
“การผลิตสติกเกอร์
และได้ สงงมอบให้
่
สํานักงานขนส่
ก
งจังหวั
ห ดทัว่ ประเทศศแล้ ว เพื่อให้ รถโดยสารสาธ
ร
ารณะทุกคัน
ติดสติกเกกอร์ ตามกฎหมมาย ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสสาร ก็ได้ รับกาารสนับสนุนจาาก สสส.เป็ น
ป้ายถาวรร จํานวนกว่า 600 แผ่น และะสติกเกอร์ 100,000 ชิ ้น และะได้ จดั ส่งให้ กบสถานี
บั
ขนส่ง
ผู้โดยสา รทัง้ บขส. แลละ ขสมก. แลล้ ว เช่ นเดี ยวกักัน หวังว่ า โครงการนี จ้ ะเกิกดประโยชน์
า ญ ผู้มาใช้ บบริ การในสถาานี ขนส่งผู้โดยยสารทุกแห่ง
คุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่ม สูบบุหรี่ ที่ สําคั
อ าแม่ค้า ได้ ปฏิ
ป บตั ิตามกฎฎหมาย และเกิกิดการเคารพสิสิทธิ ของผู้ไม่
พนักงานนเจ้ าหน้ าที่ พ่อค้
สูบบุหรี่ ” (จิรุตม์ วิศาลจิจิตรและคณะ, 2557)
ข้ อมูลการลงพื น้ ที่ ของภาคีคีเครื อข่าย พบบว่า ปั ญหากการสูบบุหรี่ บนรถโดยสาร
น
สาธารณ
ณะลดลงไปมากก มีเพียงส่วนน้ อยที่ยงั พบเหห็นอยู่บ้าง อาาทิ รถสองแถววเล็ก หรื อรถ
โดยสารใในท้ องถิ่น และะจากการสํารววจความคิดเห็ห็นประชาชนต่ต่อการสูบบุหรี่ในพื ้นที่ห้าม
ตามกฎหหมาย ช่วงต้ นเดื
น อนสิงหาคม 2557 ในกกรุ งเทพฯและปปริ มณฑล จํานวน
า 1,100
ตัวอย่าง พบว่า เกื อบคครึ่ งหรื อร้ อยลละ 47 ยังไม่ทรราบว่ามีกฎหมายห้ ามสูบบุบหรี่ ในสถานี
ขนส่งผู้โดดยสาร และบริริ เวณที่พบการรสูบบุหรี่ ร้อยลละ 19.28 พบหหน้ าร้ านสะดวกกซื ้อร้ านขาย
ของชําในนสถานี ร้ อยละะ 16.84 พบในนห้ องนํ ้า ร้ อยลละ14.57 ลานนจอดรถ และร้ อยละ
อ 11.31
พบในสวนหย่อม โดยพพบเห็นการสูบในสถานที
บ
่ที่สสถานีขนส่งจัดไว้
ด ให้ เป็ นการรเฉพาะเพียง
ร้ อยละ 21.71
ผลการนําร่องนําไปสูก่ ารมีนโยบายที
น
่จะปรับปรุงกฎหมาายให้ มีผลกว้างขวางยิ
า
่งขึ ้น
ได้ แก่ กาารเพิ่มสถานที่ทีท่ีเป็ นเขตปลออดบุหรี่ 100%
% ให้ มากขึ ้น เชช่น โรงพยาบาาล ปั๊ มนํ ้ามัน
สถานีขนส่งทุกประเภทท
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บทที่ 7
นโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบทางเลือก
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. บุหรี่ เมนทอล
2. บุหรี่ ชรู ส
3. บาระกู่

สภาวการณ์ ปัจจุบนั เช่น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรู ปแบบใหม่ กลยุทธ์
ของธุรกิจยาสูบในการเพิ่มจํานวนผู้บริ โภคยาสูบ จึงจําเป็ นจะต้ องยกระดับการคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้ เข้ าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ได้ โดยง่าย ซึ่งจะเป็ นการลดจํานวนนักสูบรายใหม่อีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะเป็ นการลดภาระ
งบประมาณในด้ านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน อันเนื่องมาจากโรคที่เกิดจาก
การบริ โภคผลิตภัณฑ์ยาสูบด้ วย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทางเลือกได้ รับการแปลงโฉม เพื่อให้ ผ้ สู บู เข้ าใจว่าไม่อนั ตรายต่อ
สุขภาพ ตัวอย่าง บุหรี่ ชูรส บุหรี่ เมนทอล และบารากู่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ บูรณาการในการออกมาตรการควบคุมยาสูบจากกฎหมายทุกฉบับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียว เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครอง
ผู้ไม่สบู บุหรี่ โดยรวบรวมหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทั้งหมดด้ วยการออกมาตรการให้ การเข้ าถึงบุหรี่
มีความยากลําบากยิ่งขึ ้น
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1. บุหรี่ เมนทอล
บุหรี่ เมนทอลได้ ถูกเชื่ อมโยงโดยตรงเข้ ากับการเสพติดนิ โคตินที่ มากขึน้ ในหมู่
วัยรุ่ นที่แคนาดา “ความน่าดึงดูดของบุหรี่ เมนทอลในหมู่วยั รุ่ นนั้นเกิดขึ ้นจากความเข้ าใจ
ที่ว่ามันมีอันตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ปกติ รสมินต์นั้นเป็ นตัวปกปิ ดความอันตราย แต่ในความ
จริ งแล้ วมันก็มีอันตรายไม่ต่างกับบุหรี่ ที่ไม่แต่งกลิ่นอื่ นๆเลย” Sunday Azagba,
นักวิทยาศาสตร์ ผ้ นู ําการวิจยั กล่าว (Azagba, S et al, 2014: 1093-1099)
การศึกษาการแพร่ ของเมนทอลในบุหรี่ บรอซช์เก (Borschke. 1993: 47-70)
กล่าวว่าเมนทอลเริ่ มใช้ กับผลิตภัณฑ์ ยาสูบในช่วง ค.ศ.1920-1929 แต่มาพัฒนาและ
แพร่ หลายกันมากในช่วง ค.ศ.1960-1969 เทคนิคในการเติมเมนทอลลงในผลิตภัณฑ์บหุ รี่
มีด้วยกันหลายวิธีเช่นการฉี ดสารละลายเมนทอลลงบนยาเส้ นก่อน มวนเป็ นบุหรี่ การฉี ด
เมนทอลในกระดาษมวนหรื อกระดาษพันก้ นกรอง การฉีดเมนทอลลงบนกระดาษห่อซอง
การฉีดเมนทอลลงในก้ นกรองในกระบวนการผลิตก้ นกรองและการใช้ เส้ นด้ ายที่มีเมนทอล
ใส่ในก้ นกรอง เป็ นต้ น ความสมํ่าเสมอของเมนทอลในผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ขึ ้นอยู่กบั การแพร่ ของ
เมนทอลสู่บุหรี่ ก้นกรองและยาเส้ น ดังนั้น จึงต้ องมีการพัฒนาวิธีการเติมเมนทอลเพื่อให้
เมนทอลอยู่ในบุหรี่ ให้ นานจนถึงมือผู้บริ โภค เคอร์ แรน (Curran. 1975: 69-70) ศึกษาการ
แพร่ ของเมนทอลสู่ก้นกรองโดยการเติมสาร คือ ไตรอะซิติน (Triacetin) ไตรเอ็ททิลีน ไกล
คอล ไดอะซิเตท (Triethylene Glycol Diacetate) ไตรอะซิติน กับกลีเซอรอล (Glycerol)
และไตรอะซิติน กับ 1,2 โพรเพนไดออล (1,2-Propanediol) ในปริ มาณต่างๆ กัน พบว่า
ประสิทธิภาพการแพร่ดีที่สดุ เมื่อเติมไตรอะซิตนิ 5 เปอร์ เซ็นต์
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาการแพร่ของเมนทอลในลักษณะต่างๆ ซึง่ สามารถสรุปได้
4 รูปแบบคือการแพร่ ระหว่างก้ นกรองกับยาเส้ นเพื่อให้ เกิดความสมดุลของสาร ดังนั ้น สาร
จึงมีการแพร่ อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะเกิดความสมดุล เคอร์ แรน (Curran. 1972: 40-42) ได้
มีการศึกษาการแพร่ ของเมนทอลจากก้ นกรอง ไปยังยาเส้ นและอิทธิพลที่มีผลต่อปริ มาณ
เมนทอลเมื่อเวลาผ่านไปโดยศึกษา 2 กรณีคือการเติมเมนทอลลงในยาเส้ นในปริ มาณ 26
เปอร์ เซ็นต์โดยนํ ้าหนักและเติมเมนทอลในก้ นกรองเซลลูโลสอะซิเตทในปริ มาณเดียวกัน
ศึกษาการแพร่ของเมนทอลในส่วนต่างๆ เป็ นเวลา 28 วัน
ผลการศึกษาพบว่าหลังจากเมนทอลอยู่ในบุหรี่ 28 วันเมนทอลจะแพร่ จากยาเส้ น
ไปก้ นกรอง 20 เปอร์ เซ็นต์และ จากก้ นกรองไปยังยาเส้ น 41 เปอร์ เซ็นต์และปริ มาณ
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เมนทอลในบุหรี่ จะสมดุลเมื่อเวลาผ่านไป 50 ถึง 60 วันโดยจะพบเมนทอลในยาเส้ น 70
เปอร์ เซ็นต์และก้ นกรอง 30 เปอร์ เซ็นต์นอกจากนี ้เรี ยว ซอคเลย์และเรย์โนลดส์ (Riehl;
Shockley; & Reynolds. 1973: 10-11) ได้ ศกึ ษาการกระจายของเมนทอลระหว่างยาเส้ น
กับก้ นกรองและการแพร่ของเมนทอลไปสูค่ วันบุหรี่ โดยศึกษา 2 กรณีคือการเติมเมนทอลลง
ในยาเส้ นและในก้ นกรองเซลลูโลสอะซิเตทปริ มาณ 2.7 มิลลิกรัมต่อมวน ศึกษาการแพร่
ของเมนทอลในส่วนต่างๆ เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 กรณีปริ มาณ
เมนทอลจะคงที่ทั้งมวน เมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์และพบปริ มาณเมนทอลในยาเส้ น กรณี
ที่เติมเมนทอลในยาเส้ นและก้ นกรอง 70 เปอร์ เซ็นต์และ 40 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ
ยาเส้ นในบุหรี่ แต่ละตราใช้ ใบยาที่มีโครงสร้ างและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่าง
กันดังนั้น การแพร่ ของเมนทอลจากยาเส้ นไปยังก้ นกรองก็แตกต่างกันเบค ชินและคณะ
(Baek Shin; et al. 2005) ได้ ศกึ ษาการแพร่ กระจายของเมนทอลในยาเส้ นไปยังก้ นกรอง
โดยศึกษาใบยาเวอร์ ยิเนียล่าง (KFL) ใบยาเวอร์ ยิเนียบน (KFU) ใบยาเบอร์ เลย์ (B) และ
เส้ นยาพอง (Expanded tobacco, EX) ใช้ ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตทที่มีไตรอะซิติน 6
เปอร์ เซ็นต์ฉีดเมนทอล 0.8 % ลงในยาเส้ นแต่ละชนิดเก็บที่สภาวะคงที่วดั ทุก 15 วันเป็ น
เวลา 2 เดือนผลการทดลอง พบว่าการแพร่ ของเมนทอลในยาเส้ นชนิดต่างๆไปยังก้ นกรอง
ได้ ผล ดังนี ้ KFL การแพร่ ร้อยละ 59, B การแพร่ ร้อยละ 53, EX การแพร่ ร้อยละ 48, และ
KFU การแพร่ร้อยละ 36
การแพร่ของเมนทอลไปกับควันบุหรี่ เมื่อมีการสูบ
เมื่ อทํ าการสูบ บุหรี่ เมนทอลจะแพร่ ไปตามควันบุหรี่ ซึ่งเกิ ดจากแรงในการสูบ
ลักษณะการแพร่แตกต่างกันไปตามปริ มาณความเข้ มข้ นชนิดก้ นกรองชนิดใบยาวิธีการเติม
เมนทอล เป็ นต้ น เรี ยว ซอคเลย์ และเรย์โนลด์ (Riehl; Shockley; & Reynolds. 1973: 1011) ได้ ศกึ ษาการแพร่ ของเมนทอลไปสูค่ วันบุหรี่ โดยศึกษา 2 กรณีคือการเติมเมนทอลลง
ในยาเส้ นและในก้ นกรองเซลลูโลสอะซิเตทปริ มาณ 2.7 มิลลิกรัมต่อมวนศึกษาการแพร่ ของ
เมนทอลในส่วนต่างๆเป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่า ปริ มาณเมนทอลในควันทั ้ง 2 กรณีจะมี
การส่งผ่านได้ 16 เปอร์ เซ็นต์ของเมนทอลทั้งหมดแสดงให้ เห็นว่าที่เวลา 7 สัปดาห์เมนทอล
จะสมดุลกันระหว่างยาเส้ นกับก้ นกรอง ทําให้ การส่งผ่านไปยังควันเท่ากันแต่เนื่องจากยา
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เส้ นในบุหรี่ แต่ละตราใช้ ใบยา ที่มีโครงสร้ างและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน การแพร่
ของเมนทอลจึงอาจแตกต่างกัน โดยเบค ชินและคณะ (Baek Shin; et al. 2005) ได้ ศกึ ษา
การแพร่ กระจายของเมนทอลในใบยาหลายชนิดที่ผ่านไปในควันบุหรี่ ที่สบู เข้ าไปโดยศึกษา
ใบยาเวอร์ ยิเนียล่าง (KFL) ใบยาเวอร์ ยิเนียบน (KFU) ใบยา เบอร์ เลย์ (B) และเส้ นยาพอง
(Expanded tobacco, EX) ใช้ ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตทที่มีไตรอะซิติน 6 เปอร์ เซ็นต์ฉีด
เมนทอล 0.8 เปอร์ เซ็นต์ลงในยาเส้ นแต่ละชนิดเก็บที่สภาวะคงที่ทําการวัดทุก 15 วันเป็ น
เวลา 2 เดือน ผลการทดลองพบว่าการเคลื่อนที่ของเมนทอลไปยังควันบุหรี่ ได้ ผลดังนี ้ KFL
การเคลื่อนที่ร้อยละ 14.7, B การเคลื่อนที่ร้อยละ 11.8, EX การเคลื่อนที่ร้อยละ 10.8, และ
KFU การเคลื่อนที่ร้อยละ 10.2
การแพร่กระจายของเมนทอลออกจากซองบุหรี่
บุหรี่ ที่บรรจุอยูใ่ นซองที่ปิดสนิทเมนทอลจะมีการแพร่ ออกนอกซองน้ อยมากเพราะ
ต้ องแพร่ ผ่านกระดาษห่อซองและฟิ ล์มห่อซองออกมา มิยาชิและนาคานิชิ (Miyauchi; &
Nakanishi. 2006) ศึกษาการแพร่ ของเมนทอลในบุหรี่ ที่บรรจุในซองปิ ดสนิท โดยใช้
หลักการของความดันไอมาใช้ ในการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าความดันไอในซองจะมีค่าเท่ากับ
ความดันไอ อิ่มตัวและความดันไอยังคงที่ จนกระทัง่ เมนทอลในรูปของแข็งหมดไปจากซอง
หลังจากนั้นความดันไอจะค่อยๆ ลดลงความดันไอนีจ้ ะวัดโดยเครื่ อง Differential
Scanning Calorimeter (DSC) และใช้ โมเดลทางคณิตศาสตร์ หาความสัมพันธ์ การแพร่
ผ่านซองบุหรี่ การซึมผ่านวัสดุห่อหุ้มซอง การแพร่ ผ่านซองจะสมมุติว่าชิ ้นของใบยาสูบใน
ซองบุหรี่ มีขนาดเท่ากันการซึมผ่านสมมุติว่าเป็ นการซึมผ่านแบบคงตัว (Steady-state
transfer) พบว่าเมื่อเทียบผลการทดลองกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ เป็ นจริ งและปริ มาณ
เมนทอลที่หายไปจากห่อซองที่ปิดสนิทสามารถประมาณค่าได้ จากค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่าน (บุญธิดา แสนบรรดิษฐ์ 2551)
ผลการวิจยั ของ Azagba และคณะ (2014) ชี ้ว่า เกือบหนึ่งใน 10 ของนักเรี ยน
มัธยมปลายชัน้ ปี ที่ 4 ถึง 6 ในแคนาดานั้นเป็ นผู้สูบบุหรี่ และงานวิจัยก็ แสดงให้ เห็นว่า
ประชากรส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่ที่สบู บุหรี่ มาเป็ นระยะเวลานานนั้นได้ เริ่ มสูบบุหรี่ ในช่วงวัย
หนุ่มสาวเช่นกัน ซึง่ การสํารวจวัยรุ่นผู้สบู บุหรี่ นั้นพบว่า 32% ของผู้สบู บุหรี่ ในชั้นมัธยมนั้น
214

สูบบุหรี่ เมนทอลอยู่เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2010 นั้น แคนาดาให้ เริ่ มการห้ ามขายบุหรี่ แต่ง
กลิน่ ส่วนใหญ่ ซิการ์ ขนาดเล็กและกระดาษมวนต่างๆ แล้ ว แต่ยงั ไม่มีการห้ ามบุหรี่ เมนทอล
ผู้ใช้ บหุ รี่ เมนทอลนั้นสูบบุหรี่ 43 มวนต่อสัปดาห์โดยประมาณ เกือบจะเป็ นสองเท่าของ 26
มวนต่อสัปดาห์ซงึ่ เป็ นตัวเลขของผู้สบู บุหรี่ ปกติ งานวิจยั ยังได้ พบด้ วยว่าผู้สบู บุหรี่ เมนทอล
นั้นมีแนวโน้ มที่จะสูบบุหรี่ ต่อไปในปี ถัดไปมากเป็ นสามเท่าด้ วยเช่นกันงานวิจยั นี ้ ทีมวิจยั
เสนอให้ มีกฎหมายควบคุมบุหรี่ เมนทอลในแคนาดา ซึ่ง Alberta นั้นเป็ นเพียงเมืองเดียวที่
ได้ รวบรวมบุหรี่ เมนทอลลงไปในประเภทบุหรี่ ที่ห้ามขาย แม้ จะยังไม่มีการบังคับใช้ ก็ตาม
ในเดือนเมษายนปี 2014 นั้น สหภาพยุโรป หรื อ EU ได้ เริ่ มปรับใช้ กฏใหม่ซึ่งจะทําให้ 28
ประเทศในยุโรปห้ ามขายบุหรี่ เมนทอลได้ (Azagba, S et al, 2014: 1093-1099)
2. บุหรี่ ชูรส
บุหรี่ ชรู ส (Flavored cigarettes) หรื อบุหรี่ ผลไม้ เป็ นที่นิยมในหมู่วยั รุ่ นหญิง จาก
สถิ ติ จ ะเห็ น ว่ าผู้ห ญิ ง ที่ อ ายุไม่ เ กิ น 20 ปี มี อัต ราการสูบ บุห รี่ สูงกว่ า ผู้ช ายในช่ ว งอายุ
เดียวกัน เนื่องจากบุหรี่ ชรู สเป็ นของใหม่ ทําให้ กระตุ้นให้ เยาวชนที่ไม่ร้ ูเท่าทันเกิดการอยาก
ทดลอง สีสนั ของรู ปภาพที่มีลวดลายแปลกใหม่บนหน้ าซองผลิตภัณฑ์ก่อมะเร็ งนี ้ ถือเป็ น
กลยุทธ์ ของธุรกิจยาสูบอย่างหนึ่ง ที่จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นเยาวชนกลุม่ ผู้หญิง ที่ร้ ู ไม่
เท่าทันและหลงตามโฆษณาชวนเชื่อที่แพร่ กระจายในอินเตอร์ เน็ตอยู่ขณะนี ้ ซึ่งสามารถ
เข้ าถึงได้ งา่ ยและยากที่จะควบคุมด้ วยกฎหมาย
งานวิจยั ของศรี รัช ลาภใหญ่ (2554) ได้ นําเสนอบุหรี่ ชูรส ผู้หญิ งถือเป็ นผู้บริ โภค
รายใหญ่ในธุรกิจนี ้ ด้ วยรสชาติ และกลิ่นที่มีให้ เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นกลิ่นสตรอ
เบอรี่ ช็ อกโกแลต เชอรี่ บลูเบอรี่ มิ น้ ท์ เมนทอล วานิ ลา ส้ ม กล้ วย มะนาว แม้ กระทั่ง
มะพร้ าว ดึงดูดใจให้ อยากลอง และรสชาติที่ไม่หนักเกิ นไปทําให้ ไม่ยากที่จะติดได้ ง่าย
จําหน่ายกระจายอยู่ทวั่ ทุกมุมเมืองการหาซื ้อได้ ไม่ยากนัก ส่วนใหญ่จะเป็ นแหล่งซื ้อ แหล่ง
รับประทานอาหารและท่องเที่ยวแถบย่านเยาวราช มาบุญครอง พัฒน์พงษ์ จตุจกั ร สะพาน
พุทธ รวมถึ งเขตรอบรั้วการศึกษา การตั้งโต๊ ะขายบุหรี่ ชูรสรอบๆ รั้วมหาวิ ทยาลัยใน
กรุ งเทพฯ ราคาต่อซองจะแพงกว่าบุหรี่ ทั่วไป ซึ่งแล้ วแต่ชนิดบุหรี่ ที่นํามาขาย ส่วนใหญ่
ราคาอยู่ที่ 70-90-120 บาท (20 มวน) แต่วัยรุ่ นจะซื ้อปลีกมากกว่า ถื อเป็ นกลยุทธ์ อย่าง
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หนึ่งในการกระจายสินค้ า ลูกค้ าก็ เป็ นเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาที่ เรี ยนและอาศัยอยู่
บริ เวณนั้น ได้ ซื ้อขายกันอย่างปกติ
ผู้ขายบุหรี่ แผงลอยย่านมาบุญครองรายหนึ่งให้ ข้อมูลว่า ตราสินค้ าที่ได้ รับความ
นิยมมากที่สดุ คือ SKL รสสตรอเบอรี่ เมนทอล มาจากประเทศมาเลเซีย ราคา 120 บาท/
ซอง ส่วนบุหรี่ ตราสินค้ าอื่นๆ แม้ ว่าจะเป็ นบุหรี่ นอก แต่ราคาขายก็ไม่ได้ แตกต่างจากบุหรี่
ทัว่ ไปที่มีให้ เห็นในไทยมากนัก ส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ 90 บาท/ซอง แต่จะเอามาแกะกล่อง
ขายปลีกเพราะทํ าให้ ขายได้ ง่ายกว่า ในขณะนี ม้ ี ตราสินค้ าบุหรี่ ชูรสนํ าเข้ ามาอย่างผิ ด
กฎหมายเป็ นจํานวนมากกว่า 30 ตราสินค้ า เช่น JB (Just Black), DJ Mix, Vogue, vives,
Peel, Captain Black, Garam, Sampoena, June, Rave, Capri, Esse, Apache เป็ นต้ น
รู ปแบบของบุหรี่ ชรู สที่ออกมาขายกันเกลื่อน มีรูปลักษณ์แบบใหม่พาให้ สะดุดตา
ลวงเยาวชน น่าจะเป็ นของกินเล่นน่ารับประทานมากกว่าจะเป็ นบุหรี่ มีพิษที่สามารถคร่ า
ชีวิตคนได้ ก็ด้วยรู ปแบบแพ็กเกจที่สดใสสวยงาม ก่อความเข้ าใจผิด ไม่ว่าจะเป็ นรู ปผลไม้
นานาชนิด สตรอเบอรี่ แอบเปิ ้ล เชอร์ รี่ ส้ ม ฯ ที่พิมพ์ ไว้ บนหน้ าซองแต่ละอย่างก็ มีสีสัน
ฉูดฉาด เมื่อเดินผ่านต้ องเหลียวกลับมามองอีกที อย่างไรก็ตาม บุหรี่ ก็ยงั คงเป็ นบุหรี่ พิษ
ภัยก็ยงั คงมีอยู่ แต่หลอกล่อให้ หลงติดและตกเป็ นทาสของมันอย่างไม่ร้ ู ตวั เพราะบนหน้ า
ซองของบุหรี่ ชรู สไม่มีคําเตือนเหมือนบุหรี่ ทวั่ ไป การที่ไม่มีคําเตือนทางสุขภาพให้ เกิดความ
สะเทือนใจหรื อการแสดงภาพที่น่าหวาดกลัว ทําให้ เด็กเข้ าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ ก็เหมือนกับ
อมลูกกวาดหวานๆ คนที่หลงง่ายตามหมู่เพื่อน เมื่อเพื่อนลองก็ชกั ชวนกันลอง เด็กวัยรุ่ น
หญิงหลายคนที่เริ่ มต้ นสูบบุหรี่ ชูรสแล้ วเกิดเสพติดเป็ นประจํา ด้ วยคิดว่าลองสักม้ วนสอง
ม้ วนไม่น่าจะติด มารู้ตวั อีกทีก็เลิกไม่ได้ เสียแล้ ว
ลักษณะเด่นของบุหรี่ ชรู สจะเป็ นแท่งเล็ก และยาวกว่าบุหรี่ ปกติ อาจมีลวดลายที่
ตัวบุหรี่ ซึ่งแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั กลิ่นแต่ละชนิดที่เลือก เพื่อให้ เกิดความหลากหลายและ
แตกต่างกว่าบุหรี่ ทั่วไป กลยุทธ์ หนึ่งคือการใส่สารปรุ งแต่งภายในผลิตภัณฑ์ ยาสูบ หรื อ
มวนยาสูบ จํ า พวกสารชูกํ า ลัง คาเฟอี น วิ ต ามิ น แต่ งกลิ่ น เลี ย นสี ต ามธรรมชาติ และ
ประกอบด้ วยสารอื่นๆอีกเป็ นจํานวนมาก สินค้ าบรรจุในแพ็กเกจสวยหรู น่ารัก ในบุหรี่ บาง
รุ่ นนอกจากรู ปลักษณ์ซองที่สวยงามแล้ ว ด้ านในก้ นกรองของตัวมวนบุหรี่ ยงั เขียนตกแต่ง
รูปหัวใจ และให้ กลิน่ ต่างๆ กันออกไป แล้ วแต่ลกู ค้ าเลือกตามความพึงพอใจจึงเป็ นตัวเลือก
ดึงดูดใจให้ ลกู ค้ าซื ้อไปลอง
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เนื่องจากบุหรี่ ชูรสมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ยิ่งทําให้ ลกู ค้ าเกิดความสนใจ
และเข้ าใจผิดว่าสินค้ าชนิดนั้นอาจไม่มีอนั ตรายใดร้ ายแรงมากนัก ถือเป็ นความเข้ าใจผิด
อย่างมาก สิ่งนีเ้ ป็ นกลยุทธ์ ของธุรกิจยาสูบที่หลอกลวงเยาวชนไทย จึงทําผลิตภัณฑ์ มา
สนองต่ อ ความต้ อ งการของวัย รุ่ น หลอกล่อ ด้ ว ยการออกแบบตัว บรรจุภัณฑ์ และตัว
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ บางรุ่นมีแบบให้ เลือกสะสม แต่เป้าหมายสูงสุดของกลุม่ ธุรกิจยาสูบ
นี ้คือการซื ้อไปใช้ เพื่อสูบให้ เกิดเสพติดและเพิ่มปริ มาณความต้ องการสูบมากขึ ้นเรื่ อยๆ
เป้าหมายของการจําหน่ายบุหรี่ ชนิดนี ้คือกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง เพราะยังไม่เคย
มี ฐ านเป้ าหมายกลุ่ ม นี ม้ าก่ อ นจึ ง ไม่ ย ากที่ จ ะขยายกลุ่ ม ตลาดใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม การค้ า
บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ต่างชาติ คาดหวังว่าจะสามารถกระจายสินค้ าในตลาดที่ใหญ่ขึ ้นในกลุ่ม
สตรี บุหรี่ ชนิดนี ้หลุดพ้ นจากการเสียภาษี และการควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
แพร่หลายกระจายขายตามแหล่งร้ านค้ าย่อยจํานวนมากซึง่ ยากต่อการควบคุมดูแล
ปี ค.ศ. 2000 ทัว่ โลกมีผ้ หู ญิงสูบบุหรี่ ประมาณ 200 ล้ านคน หรื อประมาณ ร้ อย
ละ 12 ของผู้หญิงทัว่ โลก ผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้ วสูบบุหรี่ ร้อยละ 15 ผู้หญิงในประเทศ
กําลังพัฒนาสูบบุหรี่ เฉลี่ยร้ อยละ 8ประมาณการปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) จํานวนผู้หญิง
ในประเทศกํ าลังพัฒนาจะเพิ่มจาก 2.1 พันล้ านคนในปั จจุบัน เป็ น 3.5 พันล้ านคน และ
อัตราการสูบบุหรี่ ของผู้หญิงในประเทศกําลังพัฒนาจะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 20 ดังนั ้นการเข้ า
มาของบุหรี่ ชรู สจึงสามารถตอบสนองผู้หญิงได้ ในอนาคต
สาเหตุที่สบู บุหรี่ ชรู สจําพวกนี ้แล้ วมีโอกาสติดได้ ง่ายกว่าบุหรี่ ธรรมดา เนื่องจากให้
รสอ่อนละมุนจึงสูบได้ ง่ายกว่า โดยที่อตั ราส่วนของสารพิษในบุหรี่ ชรู สมีพิษภัยไม่ต่างจาก
บุหรี่ ทวั่ ไป แต่การชูรส ทําให้ เด็กและผู้หญิงหัดสูบบุหรี่ ได้ ง่ายขึ ้น เนื่องจากธรรมชาติของใบ
ยาสูบจะมีรสเฝื่ อน และระคายเคือง การปรุ งรสทําให้ ระคายเคืองน้ อยลง สําหรับเทคนิค
การแต่งกลิ่นรส โดยการอาบสารชูรสไว้ ที่กระดาษมวนบุหรี่ หรื อผสมสารชูรสไปกับใบ
ยาสูบ หรื อ สอดไส้ เม็ดบรรจุสารชูรสไว้ ตรงก้ นกรอง มีการตรวจสารจากเม็ดชูรส พบว่ามี
สารที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้นอีกกว่า 10 ชนิด (ศรี รัช ลาภใหญ่, 2554)
เว็บไซท์เป็ นอีกช่องทางหนึ่งมาจากพฤติกรรมเด็กวัยรุ่ นที่ใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การท่องในโลกอินเตอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นแหล่งซื ้อ-ขายได้ สะดวก และรวดเร็ ว เยาวชนเข้ าถึงได้
ง่ายแค่คลิกชื่อรายการสินค้ าก็เรี ยงขึ ้นมาบนหน้ าจอให้ เลือกมากมาย อย่างเช่นในเว็บไซต์
ของกูเกิลที่พบว่ามีคําค้ นและขายบุหรี่ อยูถ่ ึงกว่า 6 พันเว็บไซต์
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อย่างไรก็ตาม ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ชี ้แจงในงานประชุมวิชาการ “บุหรี่ และสุขภาพ” (2554) ว่าได้ ดําเนินการไปยังกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอให้ สงั่ ปิ ดเว็บไซต์ที่เป็ นอันตรายต่อเด็กและ
เยาวชนของไทย รวมทัง้ เว็ บ ไซต์ ใ นการจํ า หน่ า ยบุ ห รี่ ที่ ผิ ด กฎหมาย อนาคตจึ ง ต้ อ ง
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพื่อดําเนินการบล็อกเว็บไซต์ดงั กล่าว “ที่ผ่านมาได้ มีการดําเนินการ
ตรวจพบสัง่ แจ้ งปิ ดตามเว็บมาสเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย โดยสอบถามไปยังเบอร์ ติดต่อที่ระบุไว้
แต่ที่ตั้งเว็บไซต์บางแห่งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ สาวถึงตัวผู้บงการจึงเป็ นเรื่ องยากที่จะ
ตามจับกุม”
จากสถิตอิ ตั ราการสูบบุหรี่ ของเยาวชนที่ได้ กล่าวมาแล้ วนั้น ถือเป็ นตัวเลขที่สงู เลย
ทีเดียว บุหรี่ ชูรสทุกชนิดที่จําหน่ายในประเทศไทย ถือว่าเป็ นสินค้ าผิดกฎหมายเนื่องจาก
เป็ นการลักลอบนําเข้ ามาจําหน่าย (ผู้จดั การรายวัน 14 มกราคม 2554)
จากการวิจยั สํารวจวัยรุ่นอเมริ กนั ของคิงส์และคณะ (2014) ที่ตีพิมพ์โดยวารสาร
The Journal of Adolescent Health พบว่า มากกว่า 1 ใน 3 หรื อร้ อยละ 35.4 ของวัยรุ่นที่
สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั กล่าวว่า เขาใช้ บุหรี่ ที่มีรสชาติ (Flavored cigarettes) ซึ่งรวมถึงรส
เมนทอลหรื อซิการ์ น้อยที่วยั รุ่ นคิดว่าเป็ นบุหรี่ และเมื่อรวมกับจํานวนผู้สบู ซิการ์ ในปั จจุบนั
แล้ ว ยอดดัง กล่ า วได้ เ พิ่ ม เป็ นร้ อยละ 42.4ในปี พ.ศ.2552 องค์ ก ารอาหารและยาของ
อเมริ กา (The U.S. Food and Drug Administration: FDA) ได้ สงั่ ห้ ามบุหรี่ ที่มีรสลูกกวาด
และผลไม้ แต่ไม่ได้ ห้ามบุหรี่ รสเมนทอล ในเดือนกรกฎาคม FDA ได้ ระบุว่าบุหรี่ รสเมนทอล
เป็ นสาเหตุให้ วยั รุ่นเริ่ มหัดสูบบุหรี่ ติดบุหรี่ และเลิกบุหรี่ ได้ ยากแต่ซิการ์ น้อยที่มีรสลูกกวาด
กลับไม่ได้ รับคําสัง่ ห้ าม ดังนั้นจึงกลายเป็ นสิง่ ที่นิยมไม่เพียงแต่ในหมู่วยั รุ่นเท่านันยั
้ งรวมถึง
ผู้ใหญ่ด้วย จากการสํารวจของรัฐบาลอเมริ กนั พบว่า 2 ใน 5 คน ของผู้ใหญ่ที่สบู ซิการ์ ใช้
ซิการ์ ที่มีรสในระหว่างปี พ.ศ.2552-2553 ดังนั้นเพื่อเป็ นการปิ ดช่องโหว่รัฐบาลจึงควรสัง่
ห้ ามซิการ์ ชนิดนี ้ด้ วย (King BA, et al, 2014: 40–46)
3. บาระกู่
บาระกู่ (Baragu) หมายถึง ยาสูบที่นํามาใช้ กบั อุปกรณ์ที่ใช้ เสพที่มีชื่อเรี ยกว่า ฮุก
คา (hookah)ซึ่งตัวยาที่ใช้ ในการสูบนั้นมีชื่อเรี ยกต่างกันในแต่ละท้ องที่ เช่น ในอียิปต์และ
แถบเปอร์ เซียจะเรี ยกยาสูบชนิดนี ้ว่า ชิชา (shisha, shesha, shishah, sheesha)
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อุปกรณ์ที่ใช้ ควบคู่กับบุหรี่ นํ ้า ประเทศไทยเรี ยกว่า “เตาบารากู่” หรื อ “มอระกู่”
ก่อนที่จะเพี ้ยนไปตามสําเนียงของแต่ละภาษา เป็ นภาชนะโลหะทรงสูงปากแคบ ด้ านล่าง
เป็ นกระเปาะใส่นํ ้าคล้ ายตะเกียงแบบอาหรับ จะมีการทําความร้ อนกับยาสูบทําให้ เกิดควัน
และส่งผ่านควันออกมายังนํ ้าเพื่อกรองฝุ่ นขี ้เถ้ าและลดความร้ อน และมีสายยางต่อออกมา
เพื่อดูดควันอีกที พบได้ ในร้ านอาหาร ภัตตาคารทัว่ ไป ใช้ สบู หลังอาหารแทนบุหรี่ บางแห่ง
สูบกันในแหล่งที่ใช้ เป็ นที่สงั สรรค์ ดูรายการยอดนิยม หรื อดูกีฬาระดับชาติร่วมกัน ปั จจุบนั
แพร่หลายในแถบโลกตะวันตกด้ วย
ชาวปากีสถาน เรี ยกว่า “ฮูกาห์” (hookah, hooka, huka) หรื อชีช่า (Sheesha)
นอกจากนี ้ก็ยงั มีชื่อเรี ยกอื่นอีก เช่น นาไกล์/นากายส์ (nargile, narghile, nargila) หรื อ วอ
เตอร์ ไป๊ ป (Water pipe) เป็ นต้ น หมายถึงอุปกรณ์สําหรับการสูบยาเส้ นชนิดหนึ่ง ซึง่ นําเข้ า
จากประเทศอียิปต์หรื ออินเดีย บารากู่ได้ รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่ นทั้งชายและหญิงเป็ น
จํานวนมาก
การสูบบารากู่เป็ นประเพณีอย่างหนึง่ ของชาวอาหรับ ตุรกี ในแถบตะวันออกกลาง
สามารถพบได้ ในร้ านอาหารและ ภัตตาคารทัว่ ไป การสูบบารากู่เป็ นการใช้ แทนการสูบบุหรี่
โดยจะเป็ นการร่ วมสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูงและญาติมิตร ซึ่งนอกจากชาวอาหรับแล้ ว ชาว
มุสลิมในบางประเทศ เช่น มาเลเซีย ก็นิยมสูบบารากู่ด้วยเช่นกัน ใช้ สูบหลังอาหารแทน
บุหรี่ บางแห่งสูบกันในแหล่งที่ใช้ เป็ นที่สงั สรรค์ ดูรายการยอดนิยมหรื อดูกีฬาระดับชาติ
ร่ วมกัน เมื่อไม่นานมานี ้หลายรัฐในอเมริ กาและแคนาดา ได้ ห้ามการสูบในที่สาธารณะ ที่
สกอตแลนด์ และอังกฤษก็ ห้ามเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็ เริ่ มเป็ นที่ นิยมในบางแห่ง เช่น
สเปนและรัสเซีย
ในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่ มรู้ จกั กันมากขึ ้น เริ่ มเป็ นที่นิยมใน
หมู่วัยรุ่ นในปากี สถานและอัฟกานิ สถาน ที่ อินเดี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ก็ มี ความนิ ยม
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ส่วนในประเทศไทยบารากู่พบแพร่ หลายในสถานที่เที่ยวทั่วไป โดย
เฉพาะที่มีชาวต่างชาติ เช่น ถนนข้ าวสาร บางลําพู (Prutipinyo et al, 2013)
แม้ ว่าตั้งแต่เริ่ มมี ข่าวเรื่ องวัยรุ่ นกับการใช้ บารากู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 กระทรวง
สาธารณสุขได้ ทําเรื่ องเสนอไปยังรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเพื่อ พิจารณาประกาศ
ห้ ามจําหน่ายและนําเข้ าผลิตภัณฑ์นี ้และได้ รับการตอบรับแล้ วก็ตาม
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ใบยาสูบมีองค์ประกอบคาร์ โบไฮเดรทที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของควันบารา
กู่มากที่ สุด คื อ นํ า้ ตาล ในใบยาไม่ ได้ เกิ ดขึน้ ในใบยาสดทั้งหมด แต่มี เพิ่ มขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงของแป้งระหว่างกรรมวิธีการบ่มใบยาในโรงบ่ม แป้งจะถูกย่อยโดยเอนไซม์
เป็ นนํ ้าตาล นํ ้าตาลในใบยาสูบแบ่งตามปฏิกิริยาเคมีได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มนอนรี ดิวซ์ซิ่ง
(Non reducing sugar) ส่วนใหญ่หมายถึงนํ ้าตาลซูโครส ซึ่งถูกย่อยเป็ นกลูโคสได้ และ
กลุ่มรี ดิวซ์ซิ่ง (reducing sugar) ซึ่งนํ ้าตาลส่วนใหญ่ ได้ แก่ กลูโคส (นํ ้าตาลรี ดิวซ์ซิ่ง
ทั ้งหมดหรื อนํ ้าตาลทั้งหมด)
ปริ มาณนํา้ ตาลในใบยามีความสัมพันธ์ กับกลิ่นรสของควันบารากู่ กล่าวคือ ใน
การเผาไหม้ ของบารากู่สารประกอบนํ ้าตาลจะให้ ควันเป็ นกรดระเหย ไปลดความด่างของ
บารากู่ที่เกิดการเผาไหม้ ของนิโคตินและแอมโมเนีย ควันบารากู่ที่ดีควรมีสภาพเป็ นกรด
อ่อนจึงจะมีกลิ่นรสนุ่มนวล ไม่ระคายคอ ใบยาที่มีนํ ้าตาลน้ อย ควันจะเป็ นด่างมาก ทําให้
บารากู่มีรสชาติฉนุ ระคายคอ ดังนั้นความสมดุลระหว่างปริ มาณนํ ้าตาลกับปริ มาณนิโคติน
จึงมีความสําคัญต่อคุณภาพใบยาสูบ
สําหรับการสูบบารากู่ นิยมใช้ อปุ กรณ์ชิ ้นเดียว ล้ อมวงกันสูบหลายๆ คน เตาบารา
กู่ประกอบด้ วยส่วนบนสุดใช้ วางยาเส้ นที่เรี ยกว่า “โทบาเมล” หรื อ “มาแอสเซล” มาแอส
เซล (MU'ASSEL) ซึ่งเป็ นส่วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กับสารที่มีความหวาน เช่น
นํ ้าผึ ้งหรื อกากนํ ้าตาล (molasses) หรื อผลไม้ ตากแห้ ง อาทิ แอปเปิ ล้ สตรอว์เบอร์ รี่ มะม่วง
เมล็ดกาแฟ วานิลลา เชอร์ รี่ องุ่น มะนาว มินต์ แม้ กระทัง่ กู่หลาบ หมากฝรั่งหรื อสมุนไพร
บางชนิด ทําให้ เกิดกลิ่นหอม ซึง่ มักจะห่อไว้ ในกระดาษฟอยล์ โดยจะใช้ ถ่านหรื อความร้ อน
จากไฟฟ้าในการเผายาเส้ น ควันจากการเผาไหม้ จะผ่านนํ ้ามายังส่วนล่างสุด ซึง่ เป็ นภาชนะ
ที่ทําด้ วยแก้ วสวยงามที่บรรจุนํ ้าไว้ ซึ่งผู้สบู เชื่อว่าจะสามารถกรองเอาของเสียต่างๆ เอาไว้
และผ่านไปยังท่อที่ตอ่ กับส่วนปากดูดเพื่อใช้ ในการดูดควัน
วิธีการสูบบารากู่นนั ้ สามารถทําได้ โดยเอาตัวยาไปใส่ในเตาตรงกลาง เอาฟอยล์
หุ้มด้ านบนแล้ วเจาะรู จากนั้นเอาถ่านร้ อนๆ จุดไฟย่างบนฟอยล์ และจะต้ องมีการวัดนํา้
ด้ วย จากนั้นก็ใส่ตวั ยาด้ านบนที่มีถ่านรองอยู่ พอเกิดควันก็ค่อยสูบผ่านท่อ โดยควันที่สบู
นั้นจะลงไปผ่านนํ ้าก่อนที่จะเข้ าปาก ซึง่ ต่างจากการสูบบุหรี่ ทวั่ ไปตรงที่บหุ รี่ จะสูบตัวยาเข้ า
ไปโดยตรง แต่สําหรับการสูบบารากู่จะสูบจากกลิน่ ควันที่ผา่ นนํ ้าแทน
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ในช่วง พ.ศ. 2550-2554 ที่ผ่านมา ได้ เริ่ มมีการนําเข้ าเตาบารากู่เข้ ามาในประเทศ
ไทยกันอย่างแพร่ หลาย โดยราคาของเตาบารากู่นั้นจะแตกต่างกันไปตามลวดลายและ
ขนาดโดยมีราคาตั้งแต่หลักร้ อยจนถึงหลักพัน ซึ่งตอนแรกจะมีขายเตาบารากู่ในสถานที่
เฉพาะเท่ า นั้น เช่ น ถนนข้ าวสาร ซอยนานา หรื อ ตามร้ านอาหารของชาวอาหรั บ
(Prutipinyo et al, 2013) แต่ตอ่ มาการสูบบารากู่ก็ได้ รับความนิยมถึงขนาดเข้ าไปเป็ นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมในผับ บาร์ ทัว่ ไปจนมาถึงในปั จจุบนั นี ้ จากที่มีการนําเข้ าเตาบารากู่มา
เป็ นจํานวนมาก ประจวบกับตัวยาสูบที่หาได้ ง่ายขึ ้น ทําให้ ค่านิยมการสูบบารากู่ของกลุ่ม
คนที่สนใจนันเริ
้ ่ มเปลี่ยนไปจากที่เคยออกไปสูบตามสถานเริ งรมย์ต่างๆ ก็กลับกลายเป็ น
การซื ้อเตามาไว้ ในครอบครอง และหาสูบเองที่บ้าน
การนํ าชิ น้ ส่วนบารากู่มาให้ ตรวจพิสูจน์ นั้น มี ลักษณะคล้ ายสมุนไพร จากการ
ตรวจสอบพบว่าในบารากู่นั้นมีส่วนผสมของสารนิโคตินคล้ ายกับ ยาสูบและยังพบสารคู
มารี นที่เป็ นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ทําให้ เกิดกลิ่นหอม พร้ อมกับกากผลไม้ ตา่ งๆ จํานวน
หนึ่ง และจากองค์ประกอบที่ตรวจพบนี ้ ก็ไม่ได้ มีการระบุในพระราชบัญญัติใดๆ เลยว่า บา
รากู่เป็ นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะสิ่งที่พิสจู น์ไปนั้นไม่มีสารเสพติดใด ๆ ผสมอยู่ อย่างไรก็ตาม
การที่พบสารนิโคตินในบารากู่ ก็ น่าจะสันนิษฐานได้ ว่า การสูบบารากู่อาจจะทําให้ เกิ ด
อาการติดยาได้ ซึ่งมีผลไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดเลยแต่ด้วยการที่มนั ไม่เป็ นของผิดทําให้
การสูบบารากู่ในหมู่วัยรุ่ นได้ ความนิยมมากขึน้ เรื่ อยๆ และด้ วยความเข้ าใจผิดของกลุ่ม
วัยรุ่ นที่ มองว่าการสูบบารากู่ให้ โทษน้ อยกว่าการสูบบุหรี่ ทั่วไปหลายเท่า บารากู่มีสาร
นิโคติน
แม้ ว่าบารากู่จะเป็ นแค่วิ ธีการหรื อเครื่ องมื อในการสูบ แต่ถ้ าตัวยาที่ ใช้ สูบนั้น
เปลี่ยนไปเป็ นยาเสพติดให้ โทษชนิดอื่นๆ ก็ไม่อาจคาดเดาได้ ว่าจะส่งผลเสียต่อกลุ่มวัยรุ่ น
มากมายขนาดไหนสิ่งที่น่ากลัวของการสูบบารากู่ในประเทศไทยนั้น ไม่ใช่การสูบบารากู่
แต่เป็ นผู้สบู บารากู่ ที่จะเห็นได้ ว่าเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น และมีแนวโน้ มว่าจะเป็ นวัยเด็กลงเรื่ อยๆ
ทังไม่
้ ผิดกฎหมาย ปลอดภัยกว่าและหาซื ้อได้ ง่าย สามข้ อนี ้ก็สามารถจูงใจวัยรุ่ นให้ ทดลอง
เสพบารากู่ ไ ด้ แ ล้ ว กฎหมายเดิ ม พ.ร.บ.ควบคุม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสูบ พ.ศ.2535 ยัง ไม่
ครอบคลุมความหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2558) ปั จจุบนั บารากู่
จึงถื อเป็ นยาสูบที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.2560
แล้ ว (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2558;267)
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อันตรายของบารากู่
มีงานศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ฮคุ คานั้น ถ้ าใช้ เวลาสูบนาน 45 นาที จะได้ รับสารทาร์
เป็ น 36 เท่า คาร์ บอนมอนนอกไซด์เป็ น 15 เท่า และนิโคตินเป็ น 70 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการใช้ บุหรี่ 9 มวน (ซึ่งคํานวณว่า 1 มวนใช้ เวลา 5 นาที) และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ไม่สบู ยาแล้ ว มีโอกาสเป็ นโรคเหงือกมากกว่าถึง 5 เท่า (กองควบคุม
วัตถุเสพติด, 2549)
ยาเส้ นประเภทสูบผ่านนํ ้ามีอนั ตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ ตามปกติ เพราะ สารพิษ
นิโคตินและสารทาร์ มีมากกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป ผนวกกับวิธีการสูบผ่านนํ ้า และการปรุ งแต่งรส
ส่วนผสมของยาเส้ นกับผลไม้ หรื อสารอื่นๆ ทําให้ ความเข้ มข้ นของควันจางลง ส่งผลให้
สามารถสูบได้ ลึกมากขึน้ และสูบจํ านวนมากนัน้ ก็ ถือว่าเป็ นการสูบที่ เป็ นอันตรายต่อ
ร่างกาย (หทัย ชิตานนท์, 2556)
ในขณะที่ สูบบารากู่ จะได้ รั บสารพิ ษที่ เป็ นอันตรายต่อร่ างกายมาก โดยเมื่ อ
ตรวจสอบปั สสาวะในอาสาสมัครที่เป็ นผู้ทดสอบ พบว่า มีปริ มาณสาร เบนซีน มากกว่าใน
การสูบบุหรี่ แบบทั่วไปและสารดังกล่าวมีความเกี่ ยวข้ องกับการเกิ ดมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
(Leukemia) และมะเร็ งปอด
นอกจากนี ย้ ั ง พบสารพิ ษ อี ก หลายชนิ ด เช่ น ไพรี น โพลี่ ไ ชคลิ ก อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์ บอน (PAH) เมื่อสูบบารากู่ และยังตรวจพบอะคริ ลาไมด์อีกด้ วย การวิจยั ในกลุม่
เยาวชน พบว่าเริ่ มสูบบารากุ่ตั้งแต่อายุยงั น้ อย แม้ เพียง 12 ปี การสูบบารากู่นับว่าเป็ นที่
นิยมในกลุม่ ชุมชนมุสลิมในตะวันออกกลาง และโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้ ก็พบ
การสูบบารากู่มากขึ ้น อาจเป็ นเพราะมีการนําเอาวิถีการสูบบารากู่ มาจากอาหรั บ โดย
ผู้คนที่เดินทางไป-กลับด้ วยกิจทางศาสนา การเรี ยน การติดต่อค้ าขาย ฯลฯ อีกทั้งมีการสูบ
ในประเทศเพื่อนบ้ านเช่นมาเลเซียมากเช่นกัน (หทัย ชิตานนท์, 2557)
วิธีการที่สบู ยาเส้ นผ่านนํ ้านี่เอง ทําให้ ผ้ สู บู เข้ าใจผิดว่า จะทําให้ ปลอดภัยมากขึ ้น
แต่ผลการวิจัยได้ พิสูจน์ ให้ เห็นว่า ยาเส้ นประเภทสูบผ่านนํ า้ อย่างบารากู่นั้น มี อันตราย
มากกว่าการสูบบุหรี่ ทวั่ ไป เพราะมีสารนิโคติน และสารทาร์ จํานวนมากกว่า อีกทั้งการสูบ
ผ่านนํ ้าและการผสมกับผลไม้ กลิ่นต่างๆ จะทําให้ ความเข้ มข้ นของควันจางลง ทําให้ ผ้ สู บู
สูบได้ ลกึ มากขึ ้น และจํานวนมากขึ ้นซึง่ เป็ นอันตรายต่อร่ างกายอย่างมาก การสูบบารากู่ ผู้
สูบจะได้ รับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึง่ เป็ นสารที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาด
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เลือดโรคหลอดเลือดแข็งตัว และโรคเรื อ้ รังของระบบทางเดินหายใจ ผู้สบู จะมีอาการปวด
ศีรษะ ตามองเห็นภาพไม่ชดั ใจสัน่ เวียนศีรษะ และมีระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด
มากกว่าผู้ที่สบู บุหรี่ ทวั่ ไป อีกทั้งยังอาจกระตุ้นให้ เกิดหลอดลมตีบตัวในผู้ป่วยโรคหอบหืด
และเพิ่มการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารจึงเพิ่มความเสี่ยงของการเป็ นแผลในกระเพาะ
อาหาร นอกจากนี ้ ยังพบว่าทําให้ เกิดการเจริ ญเติบโตผิดปกติของทารกในครรภ์อีกด้ วย
องค์ การอนามัยโลกรายงานว่า ควันบุหรี่ ที่สูบผ่านนํ า้ แล้ ว ยังคงประกอบด้ วย
สารพิษในระดับสูง ทั้งคาร์ บอนมอนอกไซด์ นิโคติน และสารก่อมะเร็ งชนิดต่างๆ การสูบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบชิชา หรื อการสูบบารากู่ ด้ วยอุปกรณ์ที่ทําให้ ควันยาสูบผ่านใต้ นํ ้าก่อนสูด
เข้ าสูป่ อด มีระดับสารพิษสูงกว่าการสูบบุหรี่ ธรรมดา โดยพบว่าการสูบชิชาจํานวน 25 กรัม
จะทําให้ ร่างกายได้ รับนิโคตินเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 60 มวน หรื อเท่ากับบุหรี่ 3 ซอง
ปั จจุบนั นี ้การสูบบารากู่ได้ แพร่ หลายในหมู่นกั สูบวัยรุ่นไทย โดยมีการนําเข้ าบารา
กู่อย่างผิดกฎหมายจากประเทศอียิปต์ และส่วนมากสูบในผับ บาร์ หรื อไนต์คลับ โดยผู้สบู
สามารถสูบพร้ อมๆ กันจากอุปกรณ์ ที่มีหลอดดูดหลายอัน และผู้สูบมีความเข้ าใจผิดว่า
การสูบควันที่ ผ่านนํ า้ ขึน้ มาจะปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็ นความเข้ าใจที่ผิดมี งาน
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ฮคุ คาหรื อบารากู่นั้น ถ้ าใช้ เวลาสูบนาน 45 นาที จะได้ รับสารทาร์ เป็ น
36 เท่า คาร์ บอนมอนนอกไซด์ เป็ น 15 เท่า และนิโคติน เท่ากับ การใช้ บุหรี่ 9 มวน (ซึ่ง
คํานวณว่า 1มวนใช้ เวลา 5 นาที) และอีกการศึกษาหนึ่งเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ไม่สบู มีโอกาส
เป็ นโรคเหงือกมากกว่าถึง 5 เท่า (กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2549)
เนื่องจากบารากู่มีอนั ตรายต่อผู้สบู โดยไม่ร้ ูตวั ซึง่ สามารถจําแนกได้ ดังนี ้
- เมื่อสูบ บารากู่ ประมาณหนึ่งเดือน ผู้สูบจะเริ่ มติดจะรู้ สึกกระสับกระส่าย
เล็กน้ อย คิดอะไรไม่ออก
- บารากู่ มีโทษมากกว่าบุหรี่ ถึง 6 เท่า
- สูบบารากู่ 1 ห่อ เท่ากับ การสูบบุหรี่ ถึง 20 มวน
- เสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่
- ในบารากู่ ประกอบด้ วยสารอันตรายต่อร่ างกาย เช่น สารนิโคติน คาร์ บอน
มอนนอกไซด์ และสารก่อมะเร็ งอื่นๆ ในระดับสูง
- การสูบบารากู่ นาน 45 นาที จะผลิตสารนํา้ มันดิน (ทาร์ ) มากกว่าการสูบ
บุหรี่ 5 นาที ถึง 36 เท่า
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- อาจก่อให้ เกิดโรคติดต่อ หากใช้ อปุ กรณ์ร่วมกัน อาทิ เช่น วัณโรค
จากโทษที่ อันตรายของบารากู่นั้น จึ ง ส่งผลให้ เกิ ดการผลัก ดันออกกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบชนิดนีใ้ นไทย หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะต้ องรั บโทษปรั บไม่เกิน 20,000
บาท แต่จากการสํารวจ กลับพบว่า บาระกู่ก็ยงั มีขายตามสถานที่ท่องเที่ยวยามคํ่าคืนอย่าง
เปิ ดเผย (กระทรวงสาธารณสุข 2557)
นอกจากนีย้ ังมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบในกลุ่มวัยรุ่ นตั้งแต่
ระดับมัธยมต้ นถึงระดับอุดมศึกษา (ศรี รัช ลอยสมุทร, 2557) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา
มี พฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบหลายประเภทในเวลาเดียวกันหรื อสูบหลายอย่าง
นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ ธรรมดา ได้ แก่ บารากู่ ซึ่งวัยรุ่ นสูบมากที่สุด รองลงมา ได้ แก่
บุหรี่ ชรู ส ยาเส้ น/ยาเส้ นชูรส บุหรี่ มวนเอง บุหรี่ ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เพื่อนเป็ นผู้แนะนําให้ สบู
และผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนแนะนําให้ สบู มากที่สดุ คือ บุหรี่ ชรู สและบารากู่ เหตุผลในการสูบคือ
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และเพื่ อนยังแนะนํ าว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ ธรรมดา ส่วน
ช่ ว งเวลาที่ สูบ คื อ ช่ ว งเวลาที่ ไ ปเที่ ย วกลางคื น กั บ เพื่ อ น โดยเฉพาะเยาวชนที่ อ ยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครนิยมสูบยาสูบที่สบู ผ่านนํ ้า เช่น บารากู่/ฮุกก้ า (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
2557) จะเห็นได้ ว่าการสูบบุหรี่ ของเยาวชนเป็ นพฤติกรรมที่ได้ รับอิทธิพลมาจากปั จจัยต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องทั้งปั จจัยภายในของตัวเยาวชนเอง และปั จจัยภายนอกจากสภาพแวดล้ อม
รอบตัว ได้ แก่ เพื่อน ครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน แล้ วส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่อ
เยาวชนนําไปสูก่ ารสูบบุหรี่ และยังพบประเด็นที่น่าสนใจ ได้ แก่ 1) ค่านิยมของสังคมที่มอง
ว่าการสูบบุหรี่ ไม่ใช่สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย การสูบบุหรี่ จึงถือเป็ นเรื่ องธรรมดาที่พบเห็นได้
ทัว่ ไป ประกอบกับลักษณะวัยของเด็กและเยาวชนที่มีความต้ องการอยากรู้ อยากลองและ
เลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ จากบุคคลที่ชื่นชอบได้ ง่าย จึงทําให้ มีเจตคติทางบวกต่อการสูบ
บุหรี่ 2) ประชาชนทัว่ ไปและเยาวชนยังมีความรู้ ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และมักจะ
เพิกเฉยหรื อไม่ให้ ความสําคัญต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ตระหนักถึงโทษ
พิ ษ ภัย ของบุหรี่ อ ย่ า งแท้ จริ ง รู้ แต่ก็ ไ ม่ เ ชื่ อว่ าปั ญ หาจะเกิ ดขึ น้ กับ ตนเอง และ 3) การ
ดําเนินงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่ผ่านมายังมีจุดอ่อน เนื่องจากเป็ นการแก้ ปัญหาเฉพาะที่ตวั
เด็กเท่านั ้น ยังขาดการมีส่วนร่ วมระหว่างฝ่ ายต่างๆ ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง (จุรีย์ อุสา
หะ และคณะ, 2558)
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บารากู่เป็ นยาสูบที่ได้ รับความนิยมในกลุม่ วัยรุ่น ที่กระจายตัวจากสถานบันเทิงมา
สู่ร้านสุราตามตลาดนัด รวมถึงอินเตอร์ เน็ต ด้ วยกลิ่นที่หอม และการโฆษณาที่ไม่มีพิษภัย
ไม่มีนิโคตินเหมือนบุหรี่ ทําให้ สบู แล้ วไม่ติด จึงนํามาสู่การแพร่ กระจายของบารากู่ในกลุ่ม
นักสูบ เป็ นปั ญหาใหม่ที่ท้าทายความพยายามของภาครัฐในการลดและควบคุมการบริ โภค
ยาสูบ
ผลการศึกษาของศรี รัช ลาภใหญ่และคณะ (2551) พบว่า ผู้ที่สบู บารากู่ส่วนใหญ่
ได้ รับอิทธิพลจากเพื่อน และสามารถเข้ าถึงบารากู่การแพร่ ระบาดของบารากู่คือความเชื่อ
ลวงที่เช่น บารากู่เป็ นผลไม้ ไม่มีนิโคติน ปั จจัยที่เอือ้ ต่อการสูบบารากู่ คือ สถานบันเทิง
โดยเฉพาะกลุม่ นักศึกษาที่ดื่มและเที่ยว
ภาพลักษณ์ ท่ ดี งึ ดูด
กลุ่มผู้สบู ต่างเพศ ต่างศาสนา มีการให้ ความหมายและทัศนคติเกี่ยวกับบารากู่
ต่างกัน คือ ผูช้ ายมีความเห็นว่า บารากู่เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสันทนาการ คือใช้ สบู เมื่อ
รวมกลุม่ กับเพื่อน สูบเมื่อไปรวมกลุม่ กันที่ร้านสุรา มุสลิ มชายมีความเห็นว่าเป็ นวัฒนธรรม
ชุมชน ที่อยู่ค่ชู ุมชนมุสลิมในประเทศไทยมานาน ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการเป็ นผู้สูบ
หนักผูห้ ญิ งมีความเห็นว่า บารากู่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเพศหญิง เนื่องจากอุปกรณ์
สวยงาม ราคาแพง ส่งเสริ มภาพลักษณ์ว่านําสมัย มีเสน่ห์อย่างเดียว ให้ เหตุผลในการสูบ
ว่า “ไม่ต้องการมีภาพลักษณ์ของผู้หญิงสูบบุหรี่ ”
งานวิจัยในประเทศไทยเรื่ อง “กลยุทธ์ การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ
พฤติกรรมการบริ โภคบารากู่ในกลุม่ เยาวชน" (ศรี รัช ลาภใหญ่และคณะ, 2557) งานวิจยั นี ้
ศึกษาถึงปั ญหายาสูบประเภทบารากู่ในกลุ่มผู้บริ โภควัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานครและเขต
ปริ มณฑล โดยศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค ความเชื่ อและอื่ นๆ ที่ สนับสนุนการบริ โภค
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้ ูจกั บารากู่จากร้ านสุรา 46.5 % รู้จกั จากเพื่อน 20.1
% และรู้ จกั จากร้ านค้ าทัว่ ไป 15 % เมื่อสอบถามถึงเหตุผลในการสูบ เหตุผลส่วนใหญ่เกิด
จากความอยากรู้ อยากทดลอง อยากรู้ ว่าเป็ นอย่างไร 89.6 % และพบว่าวัยรุ่ นสามารถ
เข้ าถึงบารากู่ได้ งา่ ย ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ เกิดการสูบบารากู่แพร่หลายมากขึ ้น
อีกการศึกษาหนึ่ง พบว่าจากการศึกษาความรู้ ทศั นคติ และการการปฏิบตั ิการสูบ
บารากู่ ของนิสติ มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ พบว่านิสติ ร้ อยละ 38เคยสูบบารากู่ ผู้สบู ร้ อยละ 74
มีเจตคติเฉยๆ ต่อการสูบบารากู่ (พรพิมล นามวงศา, 2558)
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โดยช่ อ งทางการจํ า หน่ า ยบารากู่ พบ 8 ช่ อ งทาง ได้ แก่ ช่ อ งทางค้ าปลี ก
อินเตอร์ เน็ต ร้ านสุรา หรื อสถานบันเทิงที่ให้ บริ การสูบ ณ จุดขาย การให้ บริ การส่งถึงที่พกั
การขายส่ง แผงลอยไม่ถาวร การขายในบ้ านของตัวเอง และร้ านจําหน่ายอุปกรณ์แบบร้ าน
ถาวร ราคาจะแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักร้ อยจนถึงหลายพัน
วัยรุ่ นมีทศั นคติและความเชื่อในด้ านบวกเกี่ยวกับบารากู่ ซึ่งเป็ นความเชื่อที่ผิด
จากข้ อเท็ จจริ ง คือมี ความเชื่ อว่าบารากู่เป็ นสิ่งที่ ไม่ อันตราย เนื่ องจากเป็ นวัฒนธรรม
อินเดียและตะวันออกกลางที่เก่าแก่ และเชื่อว่าบารากู่ทํามาจากผลไม้ หรื อสมุนไพร บารา
กู่จึงปลอดภัยกว่าบุหรี่ เพราะไม่มีนิโคติน ไม่ทําให้ เกิดอาการติดเหมือนบุหรี่ สูบแล้ วทําให้
รู้สกึ ผ่อนคลาย นอกจากนี ้บารากู่ยงั มีกลิ่นหอมหวาน ซึง่ ทําให้ ผ้ หู ญิงสนใจที่จะสูบมากกว่า
บุหรี่ และส่วนใหญ่เชื่อว่าบารากู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย ทัศนคติดงั กล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่
ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ บารากู่มากขึ ้น
กลยุทธ์ การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่ และพฤติกรรมการบริ โภคบารากู่ ใน
กลุ่ม เยาวชน จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมกลุ่ม ตัว อย่ า งระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายอุดมศึกษา จํานวน 783 ราย พบว่า เยาวชนร้ อยละ 81 รู้จกั ว่าบารากู่ คืออะไร โดยร้ อยละ
34 สูบบารากู่เป็ นประจําและเป็ นผู้ที่เคยสูบบุหรี่ มาก่อน เยาวชนร้ อยละ 57 รู้ จักบารากู่
จากร้ านสุรา สอดคล้ องกับผลการสํารวจที่ชี ้ว่า สถานที่ที่วยั รุ่ นนิยมสูบบารากู่มากที่สดุ คือ
ร้ านเหล้ า รองลงมา คือ ร้ านเหล้ าปั่ น และหอพัก นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุ่มเยาวชนที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลามมีการสูบบารากู่เช่นกัน และเริ่ มสูบตั้งแต่อายุยงั น้ อยคือ พบว่า เริ่ มที่อายุ 12
ปี เยาวชนมุสลิมมี อัตราการสูบบารากู่มากขึน้ ในปั จจุบัน ซึ่งต้ องเร่ งทําความเข้ าใจถึง
อันตรายต่อไปกับกลุ่มเสี่ยงนี ้พบว่าบารากู่ และบุหรี่ ปรุ งรส หาซื ้อได้ ง่าย เยาวชนอายุน้อย
จากการสํารวจ กว่าครึ่ งหนึ่งยังสามารถซื ้อได้ โดยร้ อยละ 90 ยอมรับว่าบารากู่เป็ นสารที่
วัยรุ่นชอบลอง มีเพื่อนเป็ นผู้ชกั ชวน โดยเฉลี่ยวัยรุ่นที่สบู บารากู่จะสูบสัปดาห์ละครั้ง มีร้อย
ละ 32.3 ที่มีอปุ กรณ์ประกอบการสูบเป็ นของตนเอง สามารถหาซื ้ออุปกรณ์ได้ ง่าย ไม่ว่าจะ
เป็ นในตลาดนัดกลางคืน แหล่ง ช้ อปปิ ้งชื่อดังหลายแห่ง แผงลอย ร้ านตามตลาดนัดสุด
สัปดาห์ ร้ านขายส่ง และอินเตอร์ เน็ต ที่น่าเป็ นห่วงคือ หอพักที่อยู่ใกล้ สถานศึกษา จะมี
บริ การส่งชุดสูบบารากู่ถึงห้ องพัก และยังพบว่า การขายเตาบารากู่ได้ ระบาดไปถึ งใน
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ห้ างสรรพสินค้ าประเภทดิสเคาน์สโตร์ ที่เปิ ดแผงลอยให้ ผ้ คู ้ าภายนอกเข้ ามาทําการค้ าด้ วย"
(ศรี รัช ลาภใหญ่ 2557)
ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับบารากู่ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 47 เห็นว่าการสูบบารากู่นั้น
จะไม่ทําให้ เสพติด กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 62 เชื่อว่าการสูบทําให้ เกิดความสุข ไม่ทําให้ ใคร
เดือดร้ อน กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 44 เชื่อว่าบารากู่เป็ นสมุนไพร กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 56 เชื่อ
ว่ามีพิษน้ อยมากหากเทียบกับบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 66 เชื่อว่า บารากู่ เป็ นวัฒนธรรม
อาหรั บเก่าแก่ที่ไม่มีอันตราย ที่สําคัญ คือ ผู้หญิ ง จะมีทศั นคติด้านบวกและไม่กลัวที่จะ
ลองสูบ เนื่องจากมีรสผลไม้ กลิ่นหอม รสหวาน และเชื่อว่าอันตรายน้ อยกว่าบุหรี่ รวมทั้ง
ผู้หญิ งเชื่อว่าการสูบบารากู่จะทําให้ ผ้ หู ญิ งมีภาพลักษณ์ ดีกว่าผู้หญิ งสูบบุหรี่ ซึ่งถื อเป็ น
ความเข้ าใจผิด เพราะยาสูบบารากู่มีพิษภัยกว่าบุหรี่ ถึง 6 เท่า หากสูบทุกวันจะเท่ากับสูบ
บุหรี่ วนั ละ 10 มวน หากสูบเป็ นครั้งคราวจะเท่ากับสูบครั้งละ 2 มวน ซึ่งบารากู่ คือ ยาสูบ
ชนิดหนึง่ ซึง่ ทําให้ เกิดการเสพติดได้ (ศรี รัช ลาภใหญ่ 2557)
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม สุข ภาพ เปิ ดเผยผลจากการศึ ก ษา
สถานการณ์ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ “แปลงร่ าง” จากกลุม่ ตัวอย่างอายุ 13-18
ปี จํานวน 2,426 ราย พบว่าเยาวชนร้ อยละ 78 รู้จกั บารากู่เป็ นอย่างดีร้อยละ 44 สูบบารา
กู่ และร้ อยละ 12 สูบบารากู่ ขณะเดียวกันร้ อยละ 42 ก็สบู บารากู่ธรรมดาด้ วย โดยร้ อยละ
32 รู้ จกั บารากู่จากสื่อทางสังคม (social network) ร้ อยละ 67 ซื ้อบารากู่ไฟฟ้าด้ วย และ
ร้ อยละ 18 ซื ้อจากช่องทางสื่อทางสังคมเหตุผลของนักสูบเยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83 มา
จากความเชื่อผิดๆ และรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ หลอกลวงคือ เห็นว่าเป็ นสิ่งน่าสนใจแปลก
ใหม่ เชื่ อ ว่ า สูบ ง่ า ยกว่ า บารากู่ ปลอดภัย ลองได้ ไ ม่ เ สพติ ด และยัง มี บ ทความหลาย
บทความกล่าวว่าการสูบบารากู่นั้นไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื ออันตรายน้ อยกว่าการสูบ
บารากู่ เพราะไม่มีนิโคติน และมีกลิ่นหอม ทํามาจากผลไม้ และยังมีความเชื่อว่าการสูบบา
รากู่จะสามารถทําให้ เลิกบุหรี่ ได้ และยังเป็ นการช่วยเพิ่มพลังทางเพศ ซึ่งแท้ ที่จริ งแล้ วนั้น
การที่เรานําสารที่มีการเผาไหม้ เข้ าสู่ร่างกาย ล้ วนแล้ วแต่มีอนั ตรายทั้งสิ ้น แม้ ว่าผลไม้ จะมี
ประโยชน์ ต่อร่ างกายก็จริ ง แต่เมื่อมันเปลี่ยนรู ปไปเป็ นก้ อนถ่านที่ถูกเผาไหม้ แล้ วย่อมมี
อันตราย และการสูบผ่านนํ ้า และการปรุงแต่งรสของยาเส้ นกับผลไม้ หรื อกลิ่นต่าง ๆ นั้น ทํา
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ให้ ความเข้ มข้ นของควันจางลง ซึง่ ส่งผลให้ สามารถสูบได้ ลกึ มากขึ ้น และสูบจํานวนมากนั้น
ก็ถือว่าเป็ นการสูบที่เป็ นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก (พรพิมล นามวงศา, 2558)
ปั จจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้ นําเข้ ายาเส้ นปรุ งที่ใช้ สบู กับบารากู่ ยาเส้ นปรุ งที่
ขายอยู่จึงเป็ นสินค้ าผิดกฎหมาย การสูบบารากู่ตามสถานบริ การ ผับ บาร์ ไนท์คลับ และ
โรงแรม เป็ นการกระทํ าที่ ผิ ดกฎหมาย เนื่ องจากมี กฎหมายห้ าม จึงถื อเป็ นหน้ าที่ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งหลาย ต้ องมีการดําเนินการอย่างจริ งจัง ในการที่จะป้องกันและ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดนี ้ให้ ได้
นอกจากบาระกู่จะเป็ นสินค้ าที่ผิดกฎหมายไทย เพราะกรมสรรพสามิตไม่อนุญาต
ให้ มีการนําเข้ าตามข้ อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขแล้ ว การสูบบารากู่ในผับ บาร์ หรื อ
ไนท์ คลับ ยัง จะเป็ นการทํ า ผิ ด ต่อ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 ที่ ห้ า มสูบ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบทุกชนิดในผับ บาร์ และไนต์คลับ ซึ่งรวมถึงการสูบบารากู่ ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สําหรั บกรณี สินค้ าประเภทบุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ บารากู่อิเล็คทรอนิ กส์ ซึ่งไม่ มี
ส่วนประกอบของใบยาสูบ ที่ต้องอาศัยกฎหมายอื่นในการควบคุม เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้ มครองผู้ บริ โ ภค พ.ศ. 2522 หรือพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง ออกและนํ า เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี บารากู่ บารากู่อิเล็คทรอนิกส์ หรื อบุหรี่ อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงตัวยา
ลักษณะต่างๆ ที่ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ไม่วา่ จะมีใบยาสูบผสมอยูห่ รื อไม่ก็ตาม มีความผิดดังนี ้
- ห้ ามส่งออกหรื อนําเข้ ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อง
กําหนดให้ บารากู่ และบารากู่อิเล็คทรอนิกส์หรื อบุหรี่ อิเล็คทรอนิกส์เป็ นสินค้ าที่ต้องห้ ามใน
การนําเข้ ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไป
และนําเข้ ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522มาตรา 5 (1) หากฝ่ าฝื น ต้ องระวางโทษจําคุกไม่
เกิ นสิบปี หรื อปรั บเป็ นเงินห้ าเท่าของสินค้ าที่ส่งออกหรื อนํ าเข้ า หรื อทั้งจํ าทั้งปรั บ ตาม
มาตรา 20
ใบยาสูบบารากู่ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24
ข้ อหาขายหรื อมีไว้ เพื่อขายยาเส้ นหรื อยาสูบที่มิได้ ปิดแสตมป์ยาสูบ ซึง่ หมายถึงการที่ไม่ได้
แสดงฉลากเตื อ น เช่ น ต้ อ งระบุ ชื่ อ ผู้ นํ า เข้ า และมี ก ารติ ด คํ า เตื อ น นอกจากนี ย้ ัง ผิ ด
228

พระรราชบัญญัติศลกากร
ลุ
ซึง่ เป็ นสิ
น นค้ าที่นําเข้ าามาโดยไม่ขออนุญาตเสียภาษี การนําเข้ า ใบ
ยาสููบ จึ ง ต้ อ งมี ก ารขออนุ
า
ญาตตอย่ า งถูก ต้ อ งงผ่ า นกระทรววงการคลังก่อน
อ แต่ ก็ ยัง ไมม่ ไ ด้
อนุญ
ญาตให้ นําเข้ า สําหรั บเตาบบารากู่นัน้ ไม่ผผิิ ดกฎหมาย ยัยงไม่ได้ อยู่ในการควบคุ
น
มขของ
กฎหหมายใดๆ ดังนันใบยาสู
้
บบาารากู่จึงเป็ นสินนค้ าที่ผิดกฎหมายเท่านัน้ ผู้สบู จึงพยายาามที่
จะหลีกเลี่ยงการใช้ช้ ใบยาสูบ แต่ใช้
ใ เป็ นสารสกัดดนิโคตินในรูปแบบของเหลววมาผสมกับผลลไม้
คิ
มผลิตภัณ
ณฑ์
แห้ งแแทน ทําให้ กฎหมายอาจจะไไม่ครอบคลุมไได้ หมด ในพระะราชบัญญัตควบคุ
ยาสูสู บ พ.ศ.256 0 ได้ บั ญ ญั ติ เพิ่ ม การควบบคุ ม ผลิ ต ภั ณฑ์
ณ ย าสู บ ที่ มีสารนิ
ส โ คติ น เปป็ น
ส่วนประกอบ และใบยาสูบบาราากู่ก็เป็ นสินค้ าทที่ผิดกฎหมายย
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บทที่ 8
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. ความเป็ นมาของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาการของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
3. ผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
4. ประสิทธิผลในการเป็ นนิโคตินทดแทนเพื่อการรักษา
5. การวิจยั เกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
6. ธุรกิจและการตลาดของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
7. มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

1. ความเป็ นมาของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
บุหรี่ รูปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า “บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์” หรื อ อี-ซิกาแรต (e-cigarette) ได้
คืบคลานเข้ าสู่ตลาดทัว่ โลกเพื่อชักจูงให้ คนที่ติดบุหรี่ หนั มาสูบบุหรี่ รูปแบบใหม่โดยสร้าง
ความเชื่อว่าไม่เป็ นอันตรายจากโรคมะเร็ ง การเกิดขึ ้นของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์อาจจะมาจาก
สามสาเหตุ หนึ่ง-ปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ เนื่องจาก
ความตื่นตัวถึงอันตรายของควันบุหรี่ มือสอง จึงมีผ้ คู ิดค้ นบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นซึง่ ไม่มีการ
เผาไหม้ เหมื อ นการสู บ บุ ห รี่ ธ รรมดา ผู้ ผลิ ต หวั ง ว่ า ผู้ ที่ ติ ด บุ ห รี่ ส ามารถที่ จ ะสู บ บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ในที่ที่กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ได้ สอง-การสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นวิธีการนํา
สารนิ โคตินเข้ าสู่ร่างกายที่ สะอาดกว่าการสูบบุหรี่ ธรรมดา ซึ่งการสูบบุหรี่ ธรรมดาเป็ น
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วิธีการนําสารนิโคตินเข้ าสูร่ ่ างกายที่กล่าวได้ ว่า 'สกปรก' เนื่องจากมีการเผาไหม้ ใบยาสูบ
และกระดาษที่ ใ ช้ ม วนทํ า ให้ เ กิ ด เขม่ า และมี ก ลิ่ น เหม็ น เป็ นที่ น่ า รั ง เกี ย จ สาม-เพื่ อ ลด
อันตรายจากการสูบบุหรี่ (Harm reduction)
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์นี ้ได้ รับการพัฒนาเป็ นรูปแบบใหม่ในปี ค.ศ. 2003 ในประเทศ
จีนโดย Hon Lik ซึ่งเป็ นเภสัชกรและเป็ นนักสูบบุหรี่ เขาสร้ างโมเดลนวัตกรรมบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์และนําเสนอเครื่ องมือการสูบบุหรี่ ดงั กล่าวให้ แก่บริ ษัท Golden Dragon
Holdingsซึ่งเขาทํ างานอยู่ที่บริ ษัทแห่งนี บ้ ริ ษัทมองเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ จึงพัฒนา
เครื่ องมื อ ดังกล่าวอย่ างเร่ งด่วนและไม่ นานหลังจากนั้นบริ ษั ทดังกล่าวเปลี่ ยนชื่ อเป็ น
Ruyanซึง่ มีความหมายในภาษาจีนว่า ‘เหมือนสูบ’ ปั จจุบนั บริ ษัท Ruyan เป็ นผู้ผลิตบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี 3 ประเภท คื อ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บารากู่
อิเล็กทรอนิกส์ และซิการ์ อิเล็กทรอนิกส์ หน้ าตาสวยงามไม่เหมือนบุหรี่ และผู้ขายทุกรายจะ
ระบุว่าไม่มีนิโคติน แต่ที่ตวั ผลิตภัณฑ์บางตราสินค้ าก็ระบุไว้ ว่ามีนิโคตินปั จจุบนั ผู้บริ โภค
สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ ง่ายมาก เพราะมีช่องทางการจําหน่ายที่แพร่ หลาย ทั้ง
ในห้ างหรื อในอินเตอร์ เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม มีการโฆษณาชวนเชื่อที่ทําให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดว่าไม่ใช่สนิ ค้ าอันตราย สูบได้ ทกุ ที่ ไม่เป็ นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้ าง
อีกทั้งยังมีการส่งเสริ มการขาย โปรโมตด้ วยราคา ลด แลก แจก แถม และเป็ นแฟชัน่ ที่ได้ รับ
ความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วเพราะเหตุผลเรื่ องราคา ความสะดวก การขาย ความหอม
ของกลิน่ และรสชาติ
เนื่องจากการซื ้อขายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซด์ จึงเป็ นการยากที่
จะควบคุมไม่ให้ เยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี ซื ้อหาได้ โดยง่ายหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน
ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีรายงานข่าวว่า รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่าปริ มาณนิโคตินในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-cigarette) สูงกว่าบุหรี่ ทวั่ ไปหลายเท่า
โดยการสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ 1 มวนจะเท่ากับสูบบุหรี่ ทวั่ ไปถึง 15 มวน วารสาร SMART
ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 มีรายงานข่าวจากรอง
อธิ บดี กรมควบคุมโรคว่ามี การเตรี ยมปรั บปรุ งกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบและ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค เพื่อให้ มีความเป็ นปั จจุบนั เพราะมีการโฆษณาบุหรี่ ในรู ปแบบ
ใหม่ๆ เช่น โฆษณาผ่านทางอินเตอร์ เน็ตรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบรู ปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่
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อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมในขณะที่วารสาร สร้ างสุข ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) มีรายงานข่าวว่า บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสินค้ า
เลียนแบบที่ผ้ ูผลิตและผู้จําหน่ายโฆษณาว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ ช่วยเลิกการสูบบุหรี่ แต่กลับ
พบว่ามีปริ มาณนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ ทวั่ ไปหลายเท่า กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้
ประกาศมาตรการห้ ามนําบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เข้ ามาจําหน่ายในประเทศ โดยใช้ กฎหมาย 3
ฉบับ คือ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
มาตรา 12 และ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27
งานวิ จั ย ต่ า งๆ ชี ใ้ ห้ เห็ น ชั ด ว่ า บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ป ลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ
เช่นเดียวกับบุหรี่ ธรรมดา ซึ่งพบสารก่อมะเร็ งหลายๆ ชนิด เช่น ไดเอธิลีนไกลคอล ตะกั่ว
แมงกานีส สังกะสี ปรอท สารหนู แคดเมียม ในปริ มาณที่สามารถส่งผลเสียต่อร่ างกายได้
หากใช้ อย่างต่อเนื่ อง งานวิ จัยในประเทศสหรั ฐอเมริ กาชี ช้ ัดว่า บุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ ลด
สมรรถภาพปอดและการหายใจเหมื อนบุหรี่ ทั่วไป และทํ าให้ เซลล์ ของมนุษย์ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและกลายเป็ นเซลล์มะเร็ งได้ เมื่อสัมผัสควันบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
เพียง 5 นาที สารนิโคตินในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีความเข้ มข้ นไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั การเติม
นิโคตินแบบนํ ้าโดยผู้ใช้ เอง บางตราสินค้ าเข้ มข้ นถึง 24 มก.ต่อมวน มีผลกระทบต่อระบบ
ไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดตีบ ผนังหลอดเลือดแข็งเปราะง่าย ข้ อมูลเบื ้องต้ นบอกว่าการ
เสพไอของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีผลให้ หลอดลมตีบแคบและบวมมากขึ ้น ข้ อมูลสําคัญจาก
ผลการวิจยั บอกว่าผู้ที่สบู บุหรี่ อยู่แล้ วจํานวนไม่น้อยใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กนั ไป โดย
ติดทั ้งบุหรี่ ธรรมดาและบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
โดยปกติ บุหรี่ ทวั่ ไปมีสารพิษกว่า 6,000 ชนิด ในขณะที่บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีแค่
นิโคติน แต่การศึกษาวิจยั พบว่าในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จะมีปริ มาณนิโคตินที่เข้ มข้ นสูงกว่า
ใบยาสูบทัว่ ไป และไม่สามารถควบคุมปริ มาณนิโคตินได้ สิ่งที่อนั ตรายคือนิโคตินจะทําให้
อัตราการเต้ นของหัวใจสูง และอาจส่งผลต่อความดันโลหิต และเมื่อมีการเผาไหม้ สารโพร
ไพลีน ไกลคอล (propylene glycol) ที่ใช้ ในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จะเกิดสารตกค้ างที่อาจ
ก่อให้ เกิดมะเร็ งได้ และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องยังพบว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเลิกบุหรี่ ได้
ตํ่าและงานวิจยั ไม่ชดั เจน เพราะกลุม่ ตัวอย่างน้ อยเกินไป อีกทั้งยังพบว่าแม้ จะหยุดสูบบุหรี่
ธรรมดาได้ แต่ผ้ สู บู กลับต้ องการบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น หมายถึงทําให้ ติด
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์แทน
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2. พัฒนาการของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (C Bullen, et al. 2010.)
องค์การอนามัยโลกประกาศในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 2008 ว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ใช่อปุ กรณ์หรื อเครื่ องมือสําหรับช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ และเรี ยกร้ องให้ ผ้ ทู ําการโฆษณา
และการตลาดห้ ามเสนอแนะว่าองค์การอนามัยโลกพิจารณาแล้ วว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่มี
อันตรายและมีประสิทธิภาพสําหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่
ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2006 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้ รับ
ทุนจากบริ ษัท Ruyan เพื่อการศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ ทําการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณอย่างละเอียดและสรุ ปว่าสารก่อมะเร็ งและสารพิษปรากฏอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าจะ
ก่อให้ เกิดอันตราย โดยภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทําการทดสอบมีความ ‘ปลอดภัยและเป็ น
ทางเลือกแทนการสูบบุหรี่ ’ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555) ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียห้ าม
การครอบครองและการขายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมี สารนิโคตินในเดือนมกราคมปี ค.ศ.
2009 โดยแจ้ งว่า ‘ทุกรูปแบบของนิโคตินถูกจําแนกว่าเป็ นสารพิษ ยกเว้ นการรักษาด้ วยการ
ทดแทนและบุหรี่ ปกติ’
มีนาคมปี ค.ศ. 2009 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เพิ่มบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในรายการ ‘ผลิตภัณฑ์นําเข้ าที่ต้องระวัง’ 66-41) และ
เสนอแนะให้ หน่ วยงาน USCBP
ห้ ามการนํ าบุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ เข้ ามาในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้ งแก่ บ ริ ษั ท Smoking
Everywhere ว่ า สิ น ค้ าถู ก ห้ ามไม่ ใ ห้ เข้ ามาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพราะ ‘บุ ห รี่
อิ เล็ กทรอนิ กส์ มี ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์ กลไกส่งยา ซึ่งจํ าเป็ นต้ องได้ รั บการอนุญ าต
ล่วงหน้ า ต้ องลงทะเบียน และอยู่ในบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน
เดือนเมษายนปี ค.ศ. 2009 บริ ษัท Smoking Everywhere ยื่นคําร้ องต่อรัฐบาลกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยให้ ชะลอการห้ ามของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
พยายามห้ ามการนํ า เข้ าบุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยบริษั ท ให้ เหตุ ผ ลว่ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาไม่มีอํานาจหน้ าที่ในการควบคุมกํ ากับดูแลผลิตภัณฑ์ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เสมือน ‘ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการพยายามกระทําดังกล่าวที่จะควบคุมกํากับ
ดูแลเป็ นการละเมิดความตั้งใจของรัฐสภาที่จะไม่ให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริ ษัทอ้ างว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่
‘ยา‘ระบบการให้ ยา’ หรื อ ‘กลไกส่งยาภายใต้ กฎ 21 U.S.C. 321 (g)
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พฤษภาคมปี ค.ศ. 2009 องค์กร Action on Smoking and Health (ASH) ยื่นคํา
ร้ องต่อ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ ควบคุมออกกฎระเบียบเกี่ ยวกับบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-cig petition) ในขณะเดียวกันบริ ษัท Njoy ร่ วมกับบริ ษัท Smoking
Everywhere ฟ้องร้ องสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อศาล และสมาคมบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Cigarette Association) ก่อตั้งขึ ้นเป็ นสมาคมทางการค้ า
และธุรกิจ โดยสมาชิกประกอบด้ วยผู้ผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จดั จําหน่ายและผู้ค้าปลีก
ด้ วยจุดประสงค์เพื่อเป็ นกระบอกเสียงและตัวแทนของอุตสาหกรรมยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะเพื่อตอบโต้ ความกังวลด้ านสุขภาพ และเพื่อจัดทํามาตรฐานของอุตสาหกรรม
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุ งวอชิงตัน ดี ซี ประธานและโฆษกของสมาคมคือ Matt Salmon
ซึ่งเป็ นอดีตวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริ กา ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2009 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทดสอบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ 2 ยี่ห้อ คือ Njoy และ Smoking
Everywhere หลอดบรรจุ (cartridge) 18 หลอดถูกนํามาทดสอบพบว่ามีปริ มาณเล็กน้ อย
ของสารก่อมะเร็ ง ไนโตรซามีน หลอดบรรจุ 1 หลอดพบว่ามี diethylene glycol 1% ซึง่ เป็ น
สารพิษ ส่วนหลอดบรรจุที่แจ้ งว่ามีนิโคติน 0% พบว่ามีสารนิโคตินอยูด่ ้ วย
มิถนุ ายนปี ค.ศ. 2009 ประธานาธิบดี โอบามาลงนามอนุมตั ิรับรองกฎหมายการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ ในครอบครัวและการควบคุมยาสูบ (The Family Smoking Prevention
and Tobacco Control Act 18) มอบอํานาจให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ควบคุม กํากับ อุตสาหกรรมยาสูบถึงแม้ ว่านิโคตินและยาสูบจะไม่ถกู ห้ ามในทันที แต่สาร
ปรุงรส เช่น รสผลไม้ และมินท์ ถูกห้ ามไม่ให้ ใส่ลงในผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์
ยาสูบรู ปแบบใหม่ๆ ที่จะเข้ ามาสู่ตลาดจะถูกบังคับให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ก่อนเข้ าสู่ตลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุมบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์
ในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2009 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายื่น
เอกสารสรุปเพิ่มเติมในคดีฟ้องร้ องของบริ ษัท Smoking Everywhere โดยอ้ างถึงกฏหมาย
การป้ องกันการสูบบุหรี่ ในครอบครั วและการควบคุมยาสูบโดยกล่าวว่าสํ านักงานฯ มี
อํานาจหน้ าที่ควบคุม กํากับผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ และเห็นด้ วยกับการลงมติตดั สิน
ให้ มีฉลากแจ้ งว่าเป็ นเครื่ องมือสําหรับเวชภัณฑ์ ‘สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบว่าหลังจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อกล่าวอ้ างที่แจ้ งในฉลากของผลิตภัณฑ์ และ
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ข้ อมูลที่บริ ษัท Smoking Everywhere ส่งมอบให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีคณ
ุ สมบัติตามความหมายของทั ้งเวชภัณฑ์ และเครื่ องมือ
ภายใต้ FDCA’ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555) สองเดือนหลังจากการทดสอบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาออกแถลงข่าวกับสื่อสารมวลชนเพื่อให้ เลิกใช้ ผลิตภัณฑ์บหุ รี่
อิเล็กทรอนิกส์ และเน้ นยํ ้าข้ อกังวลที่กล่าวไว้ ก่อนหน้ านี ้ว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
อาจทํ าการตลาดโดยมุ่งไปยังเยาวชนไม่มีฉลากคําเตือนด้ านสุขภาพที่ เหมาะสม และ
ผลิ ตภัณฑ์ มี สารก่ อมะเร็ งและสารเคมี ที่ เป็ นอันตราย เช่ น diethyl
glycol ซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบที่ใช้ ในการป้องกันจุดเยือกแข็ง (antifreeze)
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้น บริ ษัทที่ปรึกษาทางด้ านวิทยาศาสตร์ คือ Exponent,
Inc.ซึ่งได้ รับการจ้ างโดยบริ ษัท Njoy ให้ ทําการทบทวนรายงานการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เมื่อเดือนพฤษภาคม พบว่ามีข้อตําหนิในรายงานว่ามี
มาตรฐานของการเก็บหลักฐานทางเอกสารที่ไม่ดี รวมทั ้งการวิเคราะห์ และไม่มีการทดสอบ
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมตั ิ เพื่อเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์การรักษาด้ วย
การทดแทนนิโคติน ซึ่งบริ ษัท Exponent อ้ างว่ามีระดับของ TSNA เท่ากับระดับในบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษานี ้สรุปว่าข้ อกล่าวอ้ างของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกี่ ยวกับผลเสียทางสุขภาพไม่มีหลักฐานรองรั บในการศึกษานี ้ ในขณะที่ช่วงระยะเวลา
เดียวกันนั้นประเทศแคนาดาห้ ามการขาย การโฆษณา และการนําเข้ าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
และกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาแนะนํ าไม่ให้ ชาวแคนาดาซือ้ หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้ งว่ามี ‘สารก่อความระคายเคือง (propylene glycol)’
กลไกการทํางานของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อผู้สบู หายใจเข้ าผ่านทางส่วนที่ติดกับริ มฝี ปาก (mouth-piece) หรื อเป็ นที่ร้ ูจกั
ในนามของหลอดบรรจุ (cartridge) อากาศที่ไหลผ่านจะกระตุ้นการทํางานของส่วนที่ทําให้
เกิดความร้ อนที่มีชื่อว่า atomizer ซึง่ ส่วนนี ้จะทําให้ ของเหลวที่มีสารนิโคตินผสมระเหยเป็ น
ไอ (vapourized) และผู้สบู หายใจเข้ านําไอระเหยที่มีนิโคตินเข้ าสู่ร่างกาย ส่วนปลายอีก
ด้ านหนึง่ ของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีหลอดไฟเล็กๆ (LED) ซึง่ จะมีแสงไฟสว่างเกิดขึ ้นเมื่อผู้สบู
สูดอากาศผ่านบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เข้ าสูร่ ่างกาย
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ส่ วนประกอบและส่ วนผสมของของเหลว
ในขณะที่ รู ปร่ างของบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์ อาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ทุกตรา
สินค้ ามี ส่วนประกอบเหมื อนกันคื อ ชิ น้ ส่วนสํ าหรั บริ มฝี ปาก (mouth-piece)
หรื อ
หลอดบรรจุ (cartridge) ส่วนที่ทําให้ เกิดความร้ อนหรื อเรี ยกว่าทําให้ เกิดอะตอม (heating
element or atomizer) และส่วนที่เป็ นแบตเตอรี่
ส่วนที่เป็ นหลอดบรรจุ (Cartridge)
- ชิ ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ แล้ วทิ ้ง อยูท่ ี่ปลายท่อ หรื อหลอด (tube)
- บรรจุนิโคติน หรื อสารปรุงแต่งรสชาด (flavoring)
- เมื่ อของเหลวในหลอดถูกใช้ หมดไปสามารถเติมของเหลวในหลอดได้
หรื อซื ้อหลอดใหม่ที่มีของเหลวบรรจุอยูแ่ ล้ ว (ขึ ้นอยูก่ บั ตราสินค้ า)
ส่วนที่ทําให้ เกิดอะตอม(Atomizer)
- ส่วนที่ทําให้ เกิดความร้ อน (heating element)
- ทําให้ ของเหลวในหลอดบรรจุ (cartridge) กลายเป็ นไอระเหย เมื่อมีการ
หายใจเข้ าโดยผู้สบู
- ทําให้ ไอระเหยกลายเป็ นละอองนํ ้าเมื่อหายใจออก
แบตเตอรี่
- ตราสินค้ าต่างๆส่วนมากบรรจุลิเธี ยมแบตเตอรี่ ซึ่งให้ พลังงานแก่ส่วนที่
ทําให้ เกิดอะตอม
- ส่วนที่ชาร์ จแบตเตอรี่ แบบที่ใช้ ในบ้ านหรื อในรถยนต์
- อายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ แตกต่างกันตามรุ่น และตราสินค้ า
ของเหลวที่มีสารนิโคตินผสม
- ของเหลวที่มีสารนิโคตินผสม มาในรสชาติที่หลากหลาย ซึ่งถูกห้ ามใน
บุหรี่ ทวั่ ไปในประเทศสหรัฐฯ (US Food and Drug Administration,
2010) และองค์การอนามัยโลกเสนอแนะให้ ห้ามขายบุหรี่ ชูรสต่างๆ
(World Health Organization, 2007) และความเข้ มข้ นระดับต่างๆ
- ระดับความเข้ มข้ นของนิโคติน มีตั้งแต่ 24 มิลลิกรัม (สูงสุด) จนถึง 4
มิลลิกรัม (ตํ่า) และ 0 มิลลิกรัม
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- มาในรสชาติที่หลากหลาย เช่น ยาสูบอย่างเดียว เมนทอลเย็น มอคค่า
ช็อกโกแลต วานิลลาฯลฯ
3. ผลกระทบต่ อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
รายงานข่าวจาก บี บี ซี (BBC News) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 แจ้ งว่าแพทย์
จากโรงพยาบาล Queen Elizabeth Hospital เรี ยกร้ องให้ มีการวิจยั บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึ ้นหลังจากที่คนไข้ รายหนึ่งเสียชีวิต (BBC News, 2012) นายแพทย์ Rob Allcock กล่าว
ว่า คนไข้ รายนี ้ใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ตราสินค้ าหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของนิโคตินและนํ ้ามันใน
นิโคตินเหลว (liquid nicotine) ซึง่ การสูดหายใจนํ ้ามันดังกล่าวจะทําลายเนื ้อเยื่อของปอด
ได้ ผู้ป่วยรายนี ้เป็ นโรคปอดชนิดที่มีชื่อว่า severe lipoid pneumonia
แม้ ว่าจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแต่ก็จํากัดอยู่แต่เฉพาะว่า
ส่วนผสมทางเคมีของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีสว่ นประกอบอะไรบ้ าง (Laugesen M, 2010)
แต่ยงั ไม่มีการวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Etter J-F, 2010) เพื่อประเมินถึงความปลอดภัยหรื อ
อันตรายของสารเคมี เหล่านี ต้ ่อเนื อ้ เยื่อของปอดเมื่ อสูดหายใจสารเคมี เหล่านีเ้ ป็ นระยะ
เวลานาน
ศู น ย์ ก ารประเมิ น สารเสพติ ด แผนกวิ เ คราะห์ เ วชภั ณ ฑ์ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ ทําการวิเคราะห์ของเหลวที่อยู่ในหลอดสําหรับใช้ กับบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 2 ตัวอย่างจาก 2 ยี่ห้อชั้นนําเพื่อตรวจสอบปริ มาณของนิโคตินและ
สารประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ รวมถึงสารที่อาจจะก่อมะเร็ งได้ (FDA,
2012) จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเหลวที่ใช้ กบั บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวพบว่ามี
สารก่อมะเร็ ง และสารที่ก่ออันตราย (toxic chemicals)
- ไดเอทธีลีน ไกลคอล (diethylene glycol) ในหลอดหนึ่งอยู่ที่ระดับ 1% ซึ่ง
สารเคมีที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบของสารต้ านจุดเยือกแข็ง (anti-freeze) และเป็ นสารพิษ
สําหรับมนุษย์ (Westenberger BJ, 2009)
- มีสารไนโตรซามีนที่เฉพาะสําหรับยาสูบ (tobacco-specific nitrosamines) ซึง่
เป็ นสารก่อมะเร็ งสําหรับมนุษย์
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- สารปนเปื อ้ นเฉพาะสําหรับยาสูบ (Tobacco-specific impurities) ซึง่ อาจเป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ คือ anabasine, myosmineและ beta-nicotyrine มีอยู่ในตัวอย่างส่วน
ใหญ่
แต่ละตัวอย่างให้ ปริ มาณนิโคตินไม่เท่ากัน ทั้งๆ ที่ฉลากบ่งชี ้ข้ อมูลอย่าง
เดียวกัน
- หลอดหนึ่งซึ่งมีปริ มาณนิโคตินสูง ให้ ปริ มาณนิโคตินเป็ นสองเท่าจากไอระเหย
มากกว่าที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ ใช้ เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่
4. ประสิทธิผลในการเป็ นนิโคตินทดแทนเพื่อการรั กษา
รายงานข่าวจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เมื่ อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.2010 ว่า
นักวิจัยของสวิสรายงานว่าผู้ที่ใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่
(Zezima K, 2009) แต่อปุ กรณ์ดงั กล่าวไม่ได้ มาตรฐาน (unreliable) (World Health
Organization 2008; US Food and Drug Administration 2009)
นักวิจัยชื่ อ Jean-Francois
Etter จากมหาวิ ทยาลัยแห่งเจนี วาในประเทศ
สวิ สเซอร์ แลนด์ กล่าวว่าการวิ จัยดังกล่าวเป็ นการสํ ารวจทั้งผู้ที่ เคยใช้ และผู้ที่ ใช้ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 81 คน โดย 95% กล่าวว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยในการเลิก
สูบบุหรี่ อ ยู่บ้ าง อย่างไรก็ ตาม บางคนกล่าวว่ ามี ความกังวลเกี่ ยวกับสิ่งที่ อาจเป็ นพิ ษ
(toxicity) และบางคนกล่าวว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ “มีคณ
ุ ภาพตํ่า” “ไม่มีมาตรฐาน” และ
“ล้ มเหลวบ่อยๆ” (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555)
ผู้ที่ใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่ง
ที่อาจเป็ นพิษและเหตุใดจึงไม่มีการศึกษาวิจัยในความปลอดภัยและสารพิษ รวมทั้งตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตซึง่ อาจจะถูกห้ าม
จําหน่าย มีงานวิจยั เกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก ซึ่งจําเป็ นต้ องมีงานวิจยั เกี่ยวกับ
อุ ป กรณ์ นี ถ้ ึ ง อั น ตราย ประสิ ท ธิ ผ ลและผลกระทบทางด้ านสาธารณสุ ข ของบุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ (Cobb C et al, 2010)
การใช้ นิโคตินทดแทนเพื่อการรักษา (Nicotine Replacement Therapy: NRT)
เป็ นสิ่งที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล (Stead LF, et al, 2010) แต่
ยังไม่มีการนํามาใช้ เท่าที่ควร (Mooney ME, et al, 2006) ดังนั้น เพื่อขยายและเผยแพร่
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ความนิยมในการใช้ นิโคตินทดแทนเพื่อการรักษาให้ กว้ างขวางขึ ้น รู ปแบบที่หลากหลาย
ของการใช้ นิโคตินทดแทนเพื่อการรักษาจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น ในปี ค.ศ. 2004 บริ ษัท Ruyan
Group (Holdings) LTD ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่กรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีนทําการจดลิขสิทธิ์และผลิต
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เมื่อบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ รับการเผยแพร่ ทวั่ ไป มีรายงานว่าผู้บริ โภคซื ้อ
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยลดค่าใช้ จ่ายและลดการสูบบุหรี่ อีกทั้งเพื่อช่วยใน
การเลิกสูบบุหรี่ และลดอาการข้ างเคียงจากการเลิกสูบบุหรี่ หรื อใช้ ทดแทนการสูบบุหรี่
ทัว่ ไป (Zezima K, 2009) แต่ความไม่บริ สทุ ธิ์ และมีสารปนเปื ้อนในของเหลวที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่งที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีความกังวล (Westenberger BJ, 2009) เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีงานวิจัยชิน้ หนึ่งเปรี ยบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ 2 ตราสินค้ า ที่มีสว่ นบรรจุ (cartridge) ปริ มาณ 16 มิลลิกรัมของนิโคตินเหลว
และผลของการวิจยั พบว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งนิโคตินเข้ าสู่ร่างกายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Eissenberg T, 2010; Bullen C, et al. 2010) โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ นิโคตินอื่ นๆ ที่มีการควบคุม เช่น หมากฝรั่ งนิโคติน และแผ่นแปะนิโคติน
(Heishman S, & Henningfield J, 2000; Kleykamp et al, 2008) ดังนั้น บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ และของเหลวที่มีนิโคตินผสม ควรจะต้ องได้ รับการประเมิน ได้ รับการกํากับ
และควบคุม ควรจะมี ฉลากแจ้ งรายละเอี ยดให้ ตรงกับสิ่งที่บรรจุและผลของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีข้อมูลสนับสนุนคํากล่าวอ้ างของผู้ผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ว่า
สามารถช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ ได้ องค์การอนามัยโลกเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทต่างๆ ที่ผลิตบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ เลิกอ้ างคุณสมบัติในการทดแทนนิโคตินเพื่อการรั กษา (WHO, 2008;
2009)
5. งานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (Breland A et al, 2005; Shiffman S et al,
2004; Thornley S et al, 2009)
หน่วยงานต่างๆ ด้ านสาธารณสุขมีความกังวลว่า ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิด
จากบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (FDA, 2008; 2009) จะไม่ค้ มุ ค่ากับประโยชน์ตา่ งๆ ที่จะได้ รับจาก
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังไม่มีงานวิจยั หรื อการศึกษาที่เพียงพอรองรับ (Flouris AD,
Oikonomou DN, 2010) ที่จะให้ ความมัน่ ใจ บางประเทศ เช่น บราซิล แคนาดา อุรุกวัย
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สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย เดนมาร์ ก สวิสเซอร์ แลนด์ และตุรกี รัฐมีคําสัง่ ห้ ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จนกว่าจะมีการศึกษาวิจยั ที่ทําให้ มนั่ ใจว่าไม่มีอนั ตราย (World Health
Organization, 2009) แต่ประเทศจีนและนิวซีแลนด์อนุญาตให้ จําหน่ายได้ (AmericanLegacy-Foundation, 2009; Etter JF, 2010; Laugesen M, 2010)
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยั ง ไม่ มี ผ ลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ
ส่วนประกอบของสารเคมีของเสีย และผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ (emissions and effects
of the products) เป็ นหน้ าที่ของผู้ผลิตที่จะต้ องศึกษา วิจยั ถึงความปลอดภัยและ
ประสิทธิผล (safety and efficacy) ของผลิตภัณฑ์ก่อนจะนําออกจําหน่ายแม้ กระทัง่ ยา
และอาหาร ผู้ผลิตต้ องดําเนินการศึกษาวิจัยก่ อนผลิตออกจํ าหน่าย แต่ผลิตภัณฑ์ บุหรี่
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ข้ อมู ล จากการวิ จั ย สนั บ สนุ น น้ อยมาก ถึ ง แม้ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย
ห้ องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับยาสูบขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
2004) อาจจะสามารถดําเนินการศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ผ้ ผู ลิตเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์
ข้ อ มู ล เบื อ้ งต้ น สนั บ สนุ น ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Food and Drug
Administration: FDA) ได้ ดําเนินการทดสอบเบื ้องต้ นพบว่าตราสินค้ าและรุ่ นต่างๆ ของ
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ มีระดับนิโคตินที่แตกต่างกัน รวมทั้งสารก่อมะเร็ งและสาร diethylene
glycol “ซึง่ เป็ นสารพิษต่อร่ างกาย” (United States Food and Drug Administration,
2012) ข้ อสรุปของ FDA คือ “กระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีมาตรฐาน เพราะมีความแตกต่างกัน ทั้งสารที่เป็ นส่วนประกอบ/ส่วนผสม และของเสีย
(emissions) ที่เกิดขึ ้น” (Henningfield JE, Zaatari GS. 2010.)
งานวิจยั ชิ ้นหนึ่ง (Bullen C et al, 2010) ได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทใหญ่ที่ทํา
การตลาดให้ กับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่งานวิจยั อีกชิ ้นหนึ่งให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
การดูดซึมสารนิโคตินและการลดความอยาก (craving relief) ของผลิตภัณฑ์ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ข้ อจํากัด 2 อย่างที่น่าสังเกตของงานวิจยั ดังกล่าว มีดงั นี ้
ประการแรก บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีเป็ นร้ อยตราสินค้ า และหลายรูปแบบ (models)
(นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555) ที่มีข้อกล่าวอ้ างหลากหลายว่า มีกระบวนการทํางานที่เป็ น
เอกลักษณ์ (unique modes of operation) ส่วนประกอบของสารเคมีและปริ มาณของ
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นิ โคติ นที่ หลากหลาย ซึ่งดูเหมื อนจะเสนอแนะว่ ามี ความแตกต่างจากการทดสอบใน
ปั จจุบนั (Westenberger BJ, 2010)
ประการที่สอง การทดสอบระยะสั้นเหล่านี ้ในห้ องปฏิบตั ิการให้ ข้อมูลพื ้นฐานน้ อย
มากที่เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้ ในชีวิตประจําวัน
ซึง่ จะต้ องใช้ สบู เป็ นร้ อยครัง้ ต่อวันเป็ นระยะเวลาหลายปี (Breland A et al, 2005)
ด้ วยข้ อจํากัดเหล่านี ้ การศึกษาวิจยั ให้ ข้อมูลที่ตรงกันว่าการดูดซึมของนิโคตินไม่
เหมือนกัน/ไม่ได้ เลียนแบบบุหรี่ การวิจยั ของ Eissenberg ไม่พบการเพิ่มขึ ้นของสารนิโคติน
ในพลาสมาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตขิ องผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์สองยี่ห้อ
งานวิจยั ของ Bullen และทีมพบว่า มีระดับปริ มาณนิโคตินสูงกว่าที่ Eissenberg
บ่งชี ้ แต่ก็ยงั ตํ่ากว่าระดับของนิโคตินจากการสูบบุหรี่ และตํ่ากว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ ในการ
ทดแทนนิโคตินเพื่อการรักษา (Henningfield JE et al, et al. 2009) Bullen และคณะไม่
พบว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดความอยากในการเลิกสูบบุหรี่ อย่างมีนัยยะสําคัญทาง
สถิติ แต่การวิจยั ของทังสองที
้
มพบว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดความอยากได้
บ้ าง (Sayette MA, et al. 2000; Hajek P, et al. 1989; Fagerstrom K, Furberg H.
2008)
ระดับที่ตํ่าของนิโคตินในพลาสม่า (เลือด) ไม่ได้ แปลว่าปอดไม่ได้ รับผลกระทบ แต่
การโฆษณาไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง การสะสมของสารตกค้ างในปอดแปรเปลี่ยนไปตาม
ปั จจัยต่างๆ รวมทั้งความเข้ มข้ นของนิโคตินที่ถกู ขับออกมา (emission) คุณลักษณะของ
อณู (particles) และวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงมีความแตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์
และบริ บท เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจมากขึ ้นถึงการสะสมตกค้ างของนิโคตินและสารอื่นๆ ใน
ปอด (Wayne FE et al, 2008) การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการทําปฏิกิริยาของสารเคมี
(pharmacokinetics) และการศึกษาโดยภาพ (imaging studies) จึงมีความจําเป็ นเหมือน
อย่างเช่น การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเครื่ องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการสูดหายใจ
เอาสารนิโคติน(medicinal nicotine inhaler) ซึง่ นําไปสูข่ ้ อสรุปว่าน้ อยกว่า 5% ของนิโคติน
ที่สดู หายใจเข้ าไปจะไปถึงปอด (Lunell E et al,2000)
การพิจารณาถึงการสะสมของอณูที่ถกู ปล่อยออกมาจากบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ มีผล
สําคัญต่อความปลอดภัย ประสิทธิผล และการเสพย์ติด ทั ้งนี ้เพราะผลของการเสพติดและ
ปฏิกิริยาอื่นๆ (physiological effects) ของนิโคตินและสารพิษต่อปอด(lung intoxicants)
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เช่น propylene glycolอาจจะเพิ่มขึ ้นได้ โดยการเข้ าไปในส่วนลึกของปอด (deeper lung
penetration) โอกาสในการใช้ อย่างไม่เหมาะสม (abuse liability) ควรจะมีการประเมิน
โดยตรง เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ส่งนิโคตินเข้ าสู่ร่างกาย (Carter LP et al, 2009;
Schuster CR, Henningfield JE, 2003; United States Food and Drug
Administration, 2010)
ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทําให้ ปริ มาณนิโคตินในระดับที่ตํ่าอาจจะอยู่ใน
ฐานะผลิตภัณฑ์เริ่ มต้ นที่มีประสิทธิ ภาพสําหรับผู้ที่ไม่ใช้ ยาสูบ การให้ นิโคตินด้ วยตนเอง
โดยสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็ นการเริ่ มต้ นกระบวนการปรับระดับการได้ รับนิโคติน
เข้ าสู่ร่างกาย (เหมือนกับที่เกิดขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อใช้ ยาสูบสําหรับเคี ้ยว ซึ่ง
อุตสาหกรรมยาสูบเรี ยกว่าผลิตภัณฑ์ “เริ่ มต้ น”) (Connolly GN, et al, 1986) ความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจจะลดลง/ป้องกันได้ และตรวจสอบโดยแนวทางด้ านกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมที่
เรี ยกว่า การจัดการความเสี่ยง ซึง่ มีความต้ องการให้ ดําเนินการเพิ่มมากขึ ้นโดยหน่วยงานที่
มีอํานาจควบคุม เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานการแพทย์ แห่ง
ยุโรป และกระทรวงสุขภาพของแคนาดา (Schuster CR et al, 2009)
ความสลับซับซ้ อนที่เพิ่มมากขึ ้นคือผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ อาจจะทําให้ เกิด
ระดับนิโคตินที่พุ่งขึ ้นสูงอย่างรวดเร็ ว (spiked) ด้ วยนิโคตินนํา้ ที่ใช้ เติมในหลอดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์นิโคตินนํ ้าที่ใช้ เติมในบุหรี่ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555) อิเล็กทรอนิกส์ทําให้ เกิด
คํ าถามมากมายเกี่ ยวกับความปลอดภัยและประสิ ทธิ ผล การทบทวนข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นิโคตินนํ ้าทางอินเตอร์ เน็ตพบว่า มีความแตกต่างอย่างมากมาย ทั้งการกล่าว
อ้ างและคําเตือนและบางผลิตภัณฑ์ยอมรับว่ามีสารก่อมะเร็ ง และอาจมีผลคือ นิโคตินเป็ น
พิษ (nicotine poisoning) บางตราสินค้ าดูเหมือนจะมีปริ มาณนิโคตินเพียงพอที่จะทําให้
คนเสี ยชี วิ ตหลายคนแม้ เพี ยงแค่นิ โคตินนํ า้ หกรดบนผิ วหนัง ดูเหมื อนว่าเมื่ อนิ โคตินมี
จุดประสงค์เพื่อใช้ สําหรับการบริ โภคโดยมนุษย์ มันควรจะถูกควบคุมด้ านความปลอดภัย
และประสิทธิผลเหมือนเวชภัณฑ์/ยา รวมทังมาตรฐานหี
้
บห่อเพื่อป้องกันเด็กมาเปิ ด และ
ฉลากคําเตือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสารพิษ
ประเด็ น หลัก สํ า หรั บ บุห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ นํ า นิ โ คติ น เข้ า สู่ร่ า งกายอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพเพื่ อแทนที่ การสูบบุหรี่ ยังไม่มีข้อสรุ ป หรื อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ดๆคํ า กล่ า วอ้ า งเกี่ ย วกั บ ความปลอดภัย ต่ อ ผู้ ใช้ บุ ห รี่
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อิ เล็ กทรอนิ กส์ และการได้ รั บควันบุหรี่ มื อสองยังไม่ มี การยื นยัน ความสลับซับซ้ อนที่
เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยคือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จะได้ รับการประเมิน
ส่วนใหญ่ในบริ บทของการประเมินผลประโยชน์ต่อผลเสีย (benefit-to-risk assessment)
และผลประโยชน์หลักที่กล่าวอ้ างโดยผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ต้ องมีการพิสจู น์
ประเด็นด้ านสาธารณสุขอื่นๆ อีกมากมายที่อ้างโดยบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่ได้ ถกู
กล่าวถึงในงานวิจยั ของ Eissenberg และ Bullen และคณะ การห้ ามสูบบุหรี่ และการชี ้แนะ
สนับสนุนเกี่ยวกับอากาศปลอดควันบุหรี่ ถกู รวบรัดให้ สนับสนุนบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่อ้างใน
การทําการตลาดว่าของเสียที่จะถูกพ่นออกมา (emissions) ไม่มีอนั ตรายและควรได้ รับการ
ยกเว้ นจากข้ อจํากัด/กฎระเบียบต่างๆ
ผู้ผลิตบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์ รายหนึ่งประกาศว่า “ผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์
เหล่ า นี น้ ํ า เสนอโอกาสใหม่ แ ก่ ร้ านค้ า ปลี ก บาร์ ภั ต ตาคาร และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ให้ได้ รั บ
ผลประโยชน์จากกฎใหม่ในการห้ ามสูบบุหรี่ ” (Ruyan 2010) การส่งเสริ มการขายเช่นนี ้เป็ น
การบ่อนทําลายผลประโยชน์ต่างๆ ของกฏหมายอากาศปลอดควันพิษ ในการโน้ มน้ าวจูง
ใจให้ เลิกสูบบุหรี่ และการช่วยเหลือผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ แล้ วให้ หลีกเลี่ยงการกลับไปสูบใหม่
(relapse) ยิ่งไปกว่านั้น บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ผลิตของเสีย (emissions) ซึง่ มองเห็นได้ และมี
กลิ่น อาจจะมีนิโคติน propylene glycol และสารก่อมะเร็ งที่มีอยู่ในของเหลวที่สกัดจาก
ยาสูบรวมทั้งสารอื่นๆ อีกมากมาย แต่ยงั ไม่มีการศึกษาอย่างเป็ นระบบของสารที่ถกู ปล่อย
ออกมา นี่คือเหตุผลว่าทําไมองค์การอนามัยโลกเสนอแนะว่าการใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ในที่
สาธารณะควรจะอยู่ในกรอบของกฎ ระเบียบ เช่นเดียวกับที่ใช้ ในการลดควันบุหรี่ มือสอง
ภายใต้ มาตรา 8 ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ (World Health Organization-FCTC, 2005)
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ทําให้ เกิดคําถามอีกมากมาย คํากล่าวอ้ าง และคําขยายความ
(descriptors) เช่น “ไม่มีนํ ้ามันดิน” และ “ไม่มีควันบุหรี่ มือสอง” ควรจะได้ รับอนุญาตให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ใช้ หรื อไม่ ซึ่งมีการปล่อยของเสีย รวมทั้งมีสารก่อมะเร็ งที่มีอยู่ใน “นํ ้ามัน
ดิน” (tar) สารที่เป็ นพิษต่อปอด เช่น propylene glycol และนิโคติน
คํากล่าวที่ว่า propylene glycolเป็ นสารเสริ มอาหาร(food additive) ที่ปลอดภัย
ควรได้ รั บ อนุ ญ าตหรื อไม่ เมื่ อ เป็ นสารพิ ษ จากการสู ด หายใจ หรื อโดนผิ ว หนั ง
(Henningfield JE, Zaatari GS 2010) ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ควรจะเป็ นตัวอย่างของสิ่งที่จะ
ส่งเสริ มให้ เลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่ (Henningfield JE, et al, 2009)
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ถึงแม้ จะมี ความพยายามที่ จะควบคุมกํ ากับผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ แต่
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ยังมีการขายอย่างกว้ างขวางไปทัว่ โลกโดยผ่านทางอินเตอร์ เน็ต และใน
ร้ านค้ าปลีกทั่วไปในประเทศต่างๆ การที่ศาลในประเทศสหรั ฐอเมริ กาสัง่ ห้ ามสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่ให้ ออกกฎห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้
เกิ ดความสลับซับซ้ อนมากยิ่งขึน้ ในการที่ จะควบคุมผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ แต่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีกฎ ระเบียบอีก นอกเหนือจากอํานาจหน้ าที่ในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (US Food and Drug Administration, 2010; Wellscheid KA,
Kremzner ME, 2009)
การศึก ษาวิ จัย ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุบัน รวมถึ ง การประเมิ น เบื อ้ งต้ น โดยสํ า นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็ นขั้นตอนที่เป็ นไปในทิศทางของรากฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่
กําลังเกิดใหม่ (emerging) อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้ องการงานวิจัยที่จําเป็ นอีกมาก
นักวิจยั ชื่อ J. Henningfield และ G. Zaatari เสนอแนะว่า จะต้ องมีการเฝ้าระวังเพื่อ
พิจารณารู ปแบบและทิศทางในการตลาด การขาย การใช้ และผลที่เกิ ดขึน้ ผู้ให้ บริ การ
ทางด้ านสุขภาพควรจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบสําหรั บโรคทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ และควรรายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องทราบ
ในขณะที่ผ้ ผู ลิตและผู้ค้าปลีกจะต้ องมีหลักฐานที่จะอธิ บายถึงการใช้ อย่างเหมาะสม การ
ได้ รั บสิ่งที่ ถูกขับออกมา (emissions)
และความปลอดภัยของบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์
นอกจากนี ้ หน่วยงานที่ควบคุม กํากับ ดูแล ควรจะยืนยันความถูกต้ อง (accuracy) แม่นยํา
ของหลักฐานก่อนจะอนุญาตให้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ทําการตลาดและการจําหน่าย
ในการวิจยั เกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ทําการตลาดว่า
เป็ นเครื่ องมือนํานิโคติน (และสารอื่นๆ) เข้ าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจเข้ า ผู้สบู บุหรี่ บาง
คนรายงานว่ า ใช้ เครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ (smoking
cessation aid) ไม่ว่าจะจําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อเครื่ องมือนํายาเข้ าสู่ร่างกาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จําเป็ นจะต้ องถูกควบคุมกํากับ ซึง่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาในประเทศและรัฐ
ต่างๆ มีการใช้ กฎระเบียบต่างๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีกฎระเบียบใดๆ ในการควบคุม
จนถึงการห้ ามอย่างสิ ้นเชิง(complete bans) (Etter J-F et al., 2011)
หลักการพื น้ ฐานของกฎระเบี ยบในการควบคุมผลิตภัณฑ์ นี ไ้ ม่ มี เกณฑ์ อะไรที่
แน่นอน ดังนั้น ควรมีการวิจัยต่างๆ ที่จะพิสูจน์ ให้ เกิดความมั่นใจต่อการตัดสินใจของผู้
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กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ นอกจากนี ้ หลักฐานจากการวิจยั จะทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ใน
กลุม่ วิชาชีพผู้ให้ บริ การทางสุขภาพและในกลุม่ ผู้บริ โภค อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากการวิจยั
น้ อยมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ รวมทั้งความปลอดภัยของอุปกรณ์ ความเสียหายที่เกิด
จากการใช้ อย่ า งเหมาะสม และประสิ ท ธิ ผ ลสํ า หรั บ การช่ ว ยให้ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ ดัง นั้น
คณะผู้วิจัยซึ่งมี ประสบการณ์ วิจัยอย่างครอบคลุมตัง้ แต่วิ ทยาศาสตร์ พื น้ ฐานไปจนถึ ง
สาธารณสุข ขอเสนอลําดับความสําคัญของงานวิจัยสําหรั บงานวิจัยที่ไม่ใช่ด้านคลินิก
งานวิจยั คลินิก และงานวิจยั ด้ านสาธารณสุข
ข้ อสรุ ปของทีมวิจยั คือ ความสําคัญลําดับแรกต้ องตรวจสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ รวมทั้งผลที่เกิดขึ ้นกับผู้ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ในระยะยาว ถ้ าหากผลิตภัณฑ์
เหล่านี ้ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าปลอดภัย สิ่งต่อมาที่จะต้ องพิสจู น์คือ ประสิทธิผลในการเป็ น
อุปกรณ์ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งต้ องมีการออกแบบการวิจยั ที่เหมาะสม ถ้ าหากยังไม่มี
การศึกษาวิจยั เหล่านี ้ แต่มีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่อง เท่ากับเป็ นการทดลองที่ไม่มีการ
ควบคุม และผลที่ได้ เป็ นการประเมินอย่างหยาบซึง่ จะมีผลต่อสุขภาพของผู้บริ โภค
ข้ อเสนอแนะงานวิจยั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ มีดงั ต่อไปนี ้
1. งานศึกษาวิจยั ที่ไม่ใช่ทางด้ านคลินิก
- ส่วนประกอบ (composition) ของของเหลวที่ใช้ เติม (refill) ในบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนประกอบของไอระเหย (vapour)
- คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คํ า อธิ บ ายของความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เมื่อเวลา
ผ่านไป
การวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
พบว่า ผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ 2 ยี่ห้อมีสารก่อมะเร็ งคือไนโตรซามีน มีเฉพาะในใบ
ยาสูบ (tobacco specific nitrosamine: TSNA) และมีสารพิษคือ ไดเอทธีลีน ไกลคอล
(diethylene glycol)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ฉลากที่ ไ ม่ ชัด เจน และไม่ มี ฉ ลากคํ า เตื อ น
เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้ านสุขภาพ ดังนัน้ ควรมีการประเมินมาตรฐานการผลิตเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อลดสารปนเปื อ้ นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
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2. งานวิจยั ในสัตว์ทดลอง
- ผลกระทบต่างๆ ทางด้ านเภสัชเคมี (pharmacodynamics,
pharmacokinetics) และการเกิดสารพิษ (toxicokinetics)
- พิษวิทยา (toxicology) การเกิดสารก่อมะเร็ ง (carcinogenicity)
- ผลกระทบระยะยาว (long-term exposure)
3. การศึกษาวิจัยทางคลินิกการสะสมของหยดของเหลว (deposition of
droplets) ผลกระทบจากนิโคตินโพรไพลีน ไกลคอล (propylene glycol) และสารปรุงรส
- ผลกระทบทางเภสัชเคมี พิษวิทยา การเกิดสารก่อมะเร็ ง และการติดเชือ้
(infectivity)
- ความยาก-ง่าย ในการเสพย์ติด (addictive potential) ผลเสียจากการใช้
อย่างไม่เหมาะสม (abuse liability) ความเสี่ยงจากการใช้ ขวดสําหรับเติมนิโคติน
- ขนาดของปริ มาณ (dosage) ระยะเวลาในการใช้ (duration) เหตุผลต่างๆ
ในการใช้ การเปลี่ยนตราสินค้ า (brand switching)
- ขนาดของปริ มาณที่เหมาะสม (optimal dosage) ความถี่ของปริ มาณการใช้
(dosage regimen) ประสบการณ์ ผลกระทบของผู้ใช้ อปุ กรณ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
- ผลต่ออาการถอนตัวจากยาสูบ (effect on tobacco withdrawal
symptoms) ผลเสียที่เกิดขึ ้น (adverse effects)
- ประสิทธิ ผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (การเลิกสูบและการลดปริ มาณ –
cessation and reduction) การเปรี ยบเทียบกับการรักษาโดยการใช้ นิโคตินทดแทน
(nicotine replacement therapy)
- ประสิทธิผล หรื อผลต่อการใช้ ยาอื่นๆ (efficacy for administering other
medications) ผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องได้ รับการประเมินความเสี่ยงทางด้ าน
สุขภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะในขวดบรรจุนิโคตินเหลว ซึ่งอาจจะมีปริ มาณของ
นิโคตินที่ทําให้ เสียชีวิตได้ อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องมีการประเมินผลกระทบทางด้ านสาธารณสุข
โดยเฉพาะการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์อย่างง่ายดาย และมีการปรุงแต่งรสที่หลากหลาย
สารโพรไพลีน ไกลคอล ที่มีปริ มาณมากเกินขนาดจะทําให้ เสียชีวิตได้ จากสภาวะ
lactic acidosisการดูดซึมไอระเหยเข้ าสู่ปอดยังไม่มีการศึกษาวิจยั ที่แน่ชดั เกี่ยวกับขนาด
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ของไอระเหย (droplet size) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ปริ มาณของ
นิโคติน (nicotine dosing) และความเสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้ อย่างไม่เหมาะสม
(abuse liability) ซึง่ จําเป็ นต้ องศึกษาวิจยั
4. การศึกษาวิจยั ด้ านสาธารณสุข
- การใช้ ในกลุม่ ประชากรกลุม่ ย่อยต่างๆ (prevalence of use in population
subgroups)
- รู ปแบบการใช้ (utilization patterns) ระยะยาว ยี่ห้อที่เลือกใช้ (preferred
brands) และความพึงพอใจของผู้ใช้ (satisfaction of users)
- ใช้ ร่วมกับสารเสพติดหรื อยาอื่นๆ (use to administer illicit drugs or
medications)
- การติดตามเฝ้าระวัง (surveillance) การตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ ชิด ด้ าน
มิตเิ ภสัชเคมี (pharmacovigilance) ข้ อมูลการจําหน่าย (sales data)
- ผลกระทบจากการหายใจออก (effects of exhaled ‘secondhand’ vapour)
การเกิดอัคคีภยั และการไหม้ น้อยลง เนื่องจากสูบน้ อยลง
- ผลจากการผลิตที่มีมาตรฐานดีตอ่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การศึกษาด้ านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่า คุ้มทุน ผลกระทบต่อต้ นทุนในการ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพ (impact on healthcare costs)
- ผลกระทบต่อความพยายามเลิกบุหรี่ (impact on prevalences of quit
attempts) อัตราการเลิกและการสูบบุหรี่ ในประชากร
- การวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) ประสิทธิผลและผลกระทบต่อกฎ
ระเบียบ (efficacy and impact of regulations) การสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ(public
opinion surveys)
ความปลอดภัย การเกิดเป็ นพิษ (toxicity) และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นอยู่กบั การใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างไร บ่อยครั้ง มาก น้ อย ขนาดไหน ท้ ายที่สดุ
การศึกษาด้ านมิติเศรษฐศาสตร์ จะต้ องประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ นิโคตินทดแทนเพื่อเลิกสูบบุหรี่ และประเมินผลกระทบต่อยอด
จําหน่ายบุหรี่ รวมทั้งต้ นทุนของการให้ บริ การทางสุขภาพ (health carecosts)
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โดยสรุ ป ยั ง มี คํ า ถามอี ก มากมายเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ความสําคัญลําดับต้ นๆ คือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้ ในระยะ
ยาว และถ้ าหากพิสจู น์แล้ วว่ามีความปลอดภัย ประสิทธิ ผลของการช่วยเลิกการสูบบุหรี่
ควรจะต้ องมีการทดสอบด้ วยการวิจยั ที่มีระเบียบวิธีออกแบบอย่างเหมาะสมทางคลินิก
ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนในการพัฒนาทรั พยากรและกรอบแนวคิด
ทางด้ านกฎหมายเพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ลของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการดําเนินการพิสจู น์ถึงความปลอดภัยควรจะมีการดําเนินการก่อนการ
ทําการตลาด
เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ น้ กลุ่ ม
นักวิทยาศาสตร์ หลายกลุ่มได้ ทําการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว บางกลุ่มวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ อัตราความสําเร็ จของผลิตภัณฑ์ต่อ
การเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ทีมวิชาการทีมหนึ่งจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในรั ฐมิสซูรี (Missouri) ตีพิมพ์
รายงานในเดือนเมษายน ค.ศ. 2011 ในวารสารวิจัยนิโคตินและยาสูบ (Journal of
Nicotine and Tobacco Research) การศึกษานี ้รวมทั้งการสัมภาษณ์ผ้ ู “สูบ” บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์และให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกในการสูบบุหรี่ ข้ อมูลบางอย่างที่ได้ รับคือ
คนชอบบุหรี่ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เ พราะว่ า ความเพลิ ดเพลิ นที่ ได้ รั บ ซึ่งเกื อบเหมื อนกับบุห รี่
ธรรมดา ผู้ใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์รายงานว่า ประสาทสัมผัสที่รับรู้ รสชาติและกลิ่น กลับคืน
มาหลังจากใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งคุณภาพของการหายใจดีขึ ้นมาก (Research on
Electronic Cigarette Still Ongoing, 2011)
Jean-Francois Etter เป็ นนักวิจยั ผู้ทํางานเป็ นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก
และได้ ตีพิมพ์รายงานการวิจยั หลายชิ ้นเกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และประสิทธิ ผลในการเป็ นเครื่ องมือสําหรับการเลิกสูบบุหรี่ งาน
บางชิ ้นของเขาสนับสนุนข้ ออ้ างของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยลดความอยาก
สูบบุหรี่ และบางคนประสบความสําเร็ จในการเลิกสูบบุหรี่ ข้ อสังเกตอื่นๆ พบว่าผู้คนชอบ
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าราคาถูกกว่า ส่งกลิ่นน้ อยกว่า และช่วยให้ สุขภาพทางการ
หายใจดีขึ ้น
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แม้ กระทัง่ พฤติกรรมของผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตต่อบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ และการสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกติดตามโดยกลุ่มวิจยั (monitored) วารสาร American Journal of
Preventive Medicine ตีพิมพ์เมื่อต้ นปี ค.ศ. 2011 เกี่ยวกับการสอบถามและค้ นหาทาง
เว็ บ ไซด์ กู เ กิ ล เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นจํ า นวนมากในสหรั ฐ อเมริ ก า สหราช
อาณาจักร และออสเตรเลีย เป็ นช่วงระยะเวลานาน ทั้งนี ้เนื่องจากการบังคับใช้ กฎหมาย
การห้ ามสูบบุหรี่ ในหลายประเทศ และความจําเป็ นสําหรับผู้สบู บุหรี่ ที่ต้องหาทางเลือกอื่นๆ
การศึกษาวิจัยนีพ้ บว่ามีจํานวนเปอร์ เซ็นต์ที่สูงของการสืบค้ นทางเว็บไซด์กูเกิลเกี่ ยวกับ
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ที่ต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ การค้ นหาอื่ นๆเกี่ ยวกับประโยชน์ ของ
ผลิตภัณฑ์และเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆ เช่น แผ่นนิโคตินสําหรับแปะ และหมากฝรั่งนิโคติน
6. ธุรกิจและการตลาดของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
นักธุรกิจชื่อ Greg Carson ได้ รับเครดิตด้ วยการนําเสนอไอระเหยส่วนตัวและบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ (personal vaporizers and e-cigs) แก่โลกตะวันตกหลังจากที่บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ประสบความสําเร็ จในเอเชีย ในปี ค.ศ. 2006 บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มาถึงทวีป
ยุโรปและได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ วในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากจนกระทัง่ รัฐสภาอังกฤษออกกฎหมายอนุญาตให้
สูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่สาธารณะได้ อย่างถูกกฎหมาย
ในระยะไม่กี่ปีที่ผา่ นมา บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กาโดย
ผ่านทางออนไลน์ และร้ านจํ าหน่าย การประสบความสําเร็ จอย่างมากในการจํ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวทางเว็บไซด์ ซึ่งมาจากการได้ ทราบจากปากต่อปาก และการยอมรั บ
อย่างกว้ างขวางของดารา นักร้ อง หรื อผู้มีชื่อเสียงในสังคม ทําให้ ได้ รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ วในประเทศสหรัฐอเมริ กา
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ต่ า งออกไปจากเดิ ม ในการทํ า การตลาดของบุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อสังเกตดังต่อไปนี ้ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555)
1. การตลาดของบุหรี่ รูปแบบใหม่ผ่านเครื อข่ายการสื่อสารเว็บไซด์และสมาร์ ท
โฟน และสื่อสารสมัยใหม่ที่รียกว่า e-cigarette Network ซึง่ ผู้ใช้ สินค้ าสามารถแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารกับผู้สูบรายอื่ นๆ ได้ และสามารถส่งข่าวให้ ทราบว่ามี ผ้ ูสูบบุหรี่ ตราสินค้ า
เดียวกันภายในรัศมี 50 ฟุตจากที่อยูข่ องผู้ที่ค้นหาข้ อมูล
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2. รูปแบบของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อี-ซิกาแรต (e-cigarettes) มีการพัฒนา
รูปแบบใหม่ๆ ที่ดดู ีขึ ้นกว่าเดิม ในราคาประมาณ 80 ดอลลาร์ ตอ่ 5 มวนพร้ อมเครื่ องชาร์ จ
ไฟ
3. ในอนาคตผู้ประกอบการบางรายมีแผนการในการจําหน่ายและทําหน้ าที่ใน
การจัดเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ าแต่ละรายทาง
สมาร์ ทโฟนเพื่ อทํ าหน้ าที่ติดตามการสูบบุหรี่ ของตนและสามารถเสนอเป็ นรายงานต่อ
แพทย์ของลูกค้ าได้ หากมีความต้ องการ
4. บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อี-ซิกาแรต ปรับภาพลักษณ์เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ค่ามาก
ขึน้ ในด้ านของสุขภาพ ราคาไม่แพงเพราะใช้ ซํ า้ ได้ และไม่พ่นควันที่ ทําให้ ผ้ ูคนรอบข้ าง
รังเกียจ แต่ยงั มีรูปร่างเหมือนบุหรี่ แบบเดิม
เมื่อปี ค.ศ. 2009 สมาคมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งขึ ้นมาเพื่อเป็ นกระบอกเสียง
สํ าหรั บอุตสาหกรรมยาสูบ อิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยมี สํ านักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุ งวอชิ งตัน ดี ซี
สมาคมธุรกิจนี ้ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบอิเล็กทรอนิกส์และเงิน
บริ จาค โดยมุ่งเน้ นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การตอบคํ าถาม และการให้ ข้ อมูล ที่
เกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Cigarette Association, 2012)
พันธกิจของสมาคมคือการเป็ นกระบอกเสียงให้ แก่องค์กรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและเครื่ องมือที่จําเป็ นแก่สื่อสารมวลชน ผู้
กําหนดนโยบาย และผู้นําทางความคิดเห็นในประเทศสหรัฐอเมริ กา สมาคมมีเป้าประสงค์
ในการวางมาตรฐาน และกฎระเบียบในทางปฏิบตั ิแก่อตุ สาหกรรมยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จะให้ ความรู้ และความมั่นใจแก่สาธารณชน และผู้ร่างกฎหมายในทุกระดับของรั ฐบาล
เกี่ยวกับการใช้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
จุดมุ่งหมายของสมาคมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในการให้ ข้อมูลคือ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ปลอดภัยและราคาถูกกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป วิธีการดําเนินการเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลคือ สมาคมบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เอื ้ออํานวยให้ ผ้ ใู ช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แบ่งปั นประสบการณ์ด้วยการเล่าสู่
กันฟั ง
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา บุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกกฎหมาย แต่
ขึ ้นอยู่กับกฎหมายของมลรัฐต่างๆ ด้ วย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแพ้ คดีใน
ศาลเมื่อเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2010 ที่พยายามจะนําผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ อยู่
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ภายใต้ การควบคุม กํากับ ของกฎหมาย อาหาร ยา และเครื่ องสําอาง(Food, Drug, and
Cosmetic Act: FDCA) ในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 2010 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาอุทธรณ์ และประกาศว่าจะเริ่ มควบคุมผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ บนพื ้นฐานของ
ยาและเครื่ องมือการให้ ยาเข้ าสู่ร่างกาย (FDA News & Events, 2010) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเริ่ มดําเนินการต่อ 5 บริ ษัทในอเมริ กา ‘เนื่องจากละเมิด
กฎหมาย อาหาร ยาและเครื่ องสําอาง ของรัฐบาลกลาง รวมทั้งการกล่าวอ้ างที่ไม่มีข้อมูล
สนับสนุน และการผลิตที่ไม่มีมาตรฐาน’ วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ศาลอุทธรณ์ตดั สิน
เป็ นเอกฉันท์ 3-0 ให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแพ้ ทําให้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
สามารถทําการตลาดได้
บุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ หาซื อ้ ไม่ได้ ง่ายนักในสหรั ฐอเมริ กาจนกระทั่งปลายปี ค.ศ.
2006 ในปั จจุบนั มีผ้ สู บู บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์หลายล้ านคนทัว่ โลก และผู้สบู หน้ าใหม่เป็ นหมื่น
คนทุกสัปดาห์ ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2011 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาควบคุมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบแทนที่จะควบคุมด้ วยกฎระเบียบที่
เข้ มงวดกว่าสําหรับเครื่ องมือการให้ ยาเข้ าสูร่ ่างกาย
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ถกู นํามาที่ยโุ รปและเปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการที่ ‘RUYAN’ Overseas Promotion Conferenceประเทศออสเตรี ย (Ruyan
official website, 2012) ในปี ค.ศ. 2007 สํานักข่าว Reuters ได้ ไปเยี่ยมชม SBT RUYAN
ที่ กรุ งปั กกิ่ง ซึ่งทําให้ สื่อสารมวลชนสนใจในเทคโนโลยีนี ้ ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2009
ตามการประมาณการของ Matt Salmon ประธานของสมาคมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่ง
ก่อตั้ง มีผ้ ใู ช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ 300,000 คน (Scherer R. 2009.)
John Kroger อัยการของรัฐโอเรกอน ยื่นฟ้องบริ ษัท Smoking Everywhere โดย
กล่าวหาว่าบริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวอ้ างคุณประโยชน์ทางสุขภาพซึ่งไม่เป็ น
ความจริ ง และมุ่งโฆษณาไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยทํ ารสชาติหวานสํ าหรั บบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น รสหมากฝรั่ง รสช็อกโกแลต และรสคุกกี ้และครี ม (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์
2555)
โอเรกอนเป็ นเพียงรั ฐเดียวที่ดําเนินการฟ้องร้ องทางกฎหมายกับบริ ษัทที่นําเข้ า
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และร้ านค้ าปลีก และเมื่อไม่นานมานี ้รัฐโอเรกอนได้ ข้อยุติและทําความ
ตกลงกับ สามบริ ษั ทค้ า ปลี ก ไม่ ใ ห้ ขายบุหรี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรั ฐ โอเรกอนจนกว่ า จะได้
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มาตรฐานตามที่รัฐและรัฐบาลกลางกําหนด นอกจากนี ้ รัฐโอเรกอนยังทําความตกลงกับ
บริ ษัทบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ Sottera, Inc. ซึ่งเป็ นผู้จดั จําหน่าย NJOY โดยห้ ามไม่ให้ ทํา
ธุรกิจในรัฐโอเรกอนจนกว่ามาตรฐานในระดับท้ องถิ่นและระดับชาติจะเป็ นที่ยอมรับโดย
บริ ษัทบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท Smoking Everywhere ไม่ได้ ดําเนินการขออนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมองเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยอมให้ ขายผลิตภัณฑ์
บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ตราบใดที่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า การตลาดเพื่ อ การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แต่ บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในปี ค.ศ. 2009 มีการสํารวจทางอินเตอร์ เน็ต ผู้เคยใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์จํานวน
81 ราย เป็ นคําถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับการใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และความคิดเห็น ทั้งนี ้
เพราะมีข้อมูลน้ อยมากเกี่ยวกับผู้ใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อความคิดเห็น ความพึงพอใจ
หรื อเหตุใดเขาจึงใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ อย่างไร (Etter J-F, 2010) ผลการสํารวจ
พบว่า มี 73 คนที่เป็ นผู้ใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในปั จจุบนั และ 8 คนเป็ นผู้ที่เคยใช้ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในประเทศ ฝรั่งเศส แคนาดา เบลเยี่ยม และ
สวิ ส เซอร์ แลนด์ จํ า นวน 3 ใน 4 ของผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ ชาย โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามใช้ บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดการบริ โภคยาสูบ ทั้งนี ้เพื่อไม่ให้
รบกวนผู้อื่น หรื อใช้ ในสถานที่ปลอดบุหรี่
ผลทางบวกในการใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์คือ ใช้ เพื่อเลิกสูบบุหรี่ ประโยชน์ที่ได้ รับ
จากการเลิกสูบคือ ไอน้ อยลง การหายใจดีขึ ้น ความฟิ ตของร่ างกายดีขึ ้น ผลข้ างเคียงคือ
ปากและคอแห้ ง ผู้ ตอบแบบสอบถามบ่ น เกี่ ย วกั บ ปั ญหาความบกพร่ อ งของบุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ทํางาน หรื อขัดข้ องบ่อยๆ และมีความกังวลเกี่ ยวกับสารพิษจากบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ และสถานภาพทางกฎหมายในอนาคต แต่ผ้ ตู อบแบบสอบถามหลายคนมี
ความกังวลเกี่ ยวกับสารพิษ มี งานศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก และ
จํ า เป็ นต้ อ งมี ง านวิ จั ย เพิ่ ม มากขึ น้ โดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลและสารพิ ษ จาก
ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
ในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลและกลุม่ ต่อต้ านการสูบบุหรี่ เผยแพร่ ข้อมูล
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ว่าอันตรายทางสุขภาพของการสูบบุหรี่ มีมากเพียงใด
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ผู้สบู บุหรี่ ต้องเผชิญกับข้ อเท็จจริ งเหล่านี ้ ทําให้ บางคนเลิกสูบบุหรี่ บางคนลดการสูบบุหรี่
และหลายคนเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์แทน (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555)
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 2005 และได้ รับความนิยม
อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากสามารถสูบบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ ทุกหนทุกแห่ง เนื่ องจากบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีกลิ่น หรื อควัน ดังนั้น ผู้สบู บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์สามารถสูบบุหรี่ ดงั กล่าว
ได้ ในบาร์ ร้ านอาหาร โรงภาพยนตร์ และทุกหนทุกแห่งที่ มี กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ปกติ
บริ ษัทผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วทางอินเตอร์ เน็ต บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มี
ค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าการสูบบุหรี่ ปกติ ทําให้ ประหยัดเงินนับพันเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐในแต่
ละปี บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นที่นิยมมากขึ ้นทุกวัน และด้ วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าจึงมัน่ ใจได้
ว่าผู้สบู บุหรี่ จะหันมาสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น
7. มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ในต่ างประเทศ
เนื่องจากการเป็ นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมาย
ควบคุมยาสูบและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ กฎหมายควบคุมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
และการทดสอบต่างๆ ทางด้ านสาธารณสุขทําให้ หลายประเทศชะลอการออกกฎหมาย ใน
สหภาพยุโรปมีกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แต่บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั
ไม่ ถูกกํ าหนดว่าเป็ นเครื่ องมื อ / เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ หรื อไม่ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับแต่ละ
ประเทศว่าจะพิจารณาข้ ออ้ างการใช้ งานของผลิตภัณฑ์อย่างไร (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2555)
เนื่องจากความแตกต่างกันของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป จึงมีกฎ ระเบียบที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี ้
ในประเทศเดนมาร์ ก หน่วยงาน Danish Medicines Agency กําหนดให้ บหุ รี่
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมี นิโคตินเป็ นผลิตภัณฑ์ทางยา ดังนัน้ จําเป็ นจะต้ องมีการได้ รับอนุญาต
ก่ อนที่ ผลิตภัณฑ์ นั้นจะเข้ าสู่ตลาดและจํ าหน่ ายได้ แต่ยังไม่ มี การอนุญาตในปั จจุบัน
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้ านการแพทย์แห่งนี ้ได้ กําหนดว่า บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ นํา
นิโคตินเข้ าสู่ร่างกาย และไม่ได้ ใช้ เพื่อการป้องกันและรั กษาโรค ไม่ใช่เครื่ องมือทางการ
แพทย์ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ห้ ามในสนามบิ น โคเปนเฮเกน แต่ ส ายการบิ น
สแกนดิเนเวียนห้ ามสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่ อง
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ในประเทศฟิ นแลนด์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคตินในหลอดบรรจุ (nicotinefree cartridge) ได้ รับอนุญาตให้ จําหน่ายได้ หลอดบรรจุที่มีนิโคตินถูกห้ ามจําหน่ายใน
ปั จ จุบันเพราะนิ โ คติ นเป็ นยาที่ จ ะต้ อ งมี ใ บสั่งแพทย์ อย่ างไรก็ ต าม รั ฐ บาลฟิ นแลนด์
อนุญ าตให้ นํ า เข้ า มาจากประเทศอื่ น เพื่ อ ใช้ส่ ว นตัว ได้ แต่ ต้ อ งมี นิ โ คติ น น้ อยกว่ า 10
มิลลิกรัมในหลอดบรรจุ และ e-liquid ที่มีนิโคตินน้ อยกว่า 0.42 กรัมต่อขวด ถ้ าหากมี
ปริ มาณนิ โคตินมากกว่ าที่ กํ าหนด จะต้ องมี ใบสั่งจากแพทย์ ชาวฟิ นแลนด์ นอกจากนี ้
สามารถนําปริ มาณที่ใช้ สําหรับส่วนตัวได้ เป็ นเวลา 1 ปี ถ้ าเดินทางมาจากประเทศในเขต
European Economic Area แต่ถ้าหากมาจากนอกเขต European Economic Area
สามารถนําเข้ าในปริ มาณที่ใช้ สว่ นตัวได้ เป็ นเวลา 3 เดือน ทั้งนี ้ สามารถสัง่ ซื ้อทางไปรษณีย์
จากประเทศในเขต European Economic Area
ในประเทศลัทเวี ย กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตื อนว่าบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์
อาจจะมีอันตรายต่อระบบทางเดินโลหิตหัวใจ ระบบของตับ และระบบของไต อย่างไรก็
ตาม บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ รับอนุญาตให้ ขายทางอินเตอร์ เน็ตสําหรับผู้ที่มีอายุอย่างน้ อย
18 ปี
ในประเทศฮอลแลนด์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์อนุญาตให้ จําหน่ายได้ แต่ห้ามโฆษณา
ขึ ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของสหภาพยุโรป
ในประเทศนอร์ เวย์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และนิโคตินได้ รับอนุญาตให้ นําเข้ ามาจาก
ประเทศในเขต European Economic Area เพื่อใช้ สว่ นตัวได้
ในประเทศสวีเดน ใช้ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เหมือนในเดนมาร์ ก
นอร์ เวย์ และฟิ นแลนด์ คือ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และหลอดบรรจุที่ปราศจากนิโคตินได้ รับ
อนุญาตให้ จําหน่ายได้ แต่ห้ามจําหน่ายหลอดบรรจุที่มีนิโคติน ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายของสหภาพยุโรป
ในประเทศอังกฤษ การใช้ และจํ าหน่ายบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และมีขายในผับหลายแห่ง และสามารถสูบได้ ในตัวอาคาร
ในประเทศออสเตรเลีย กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ ว่านิโคตินเป็ นสารพิษ เว้ น
แต่ใช้ ในการรักษาด้ วยการทดแทน หรื อที่มีอยูใ่ นบุหรี่
ในประเทศบราซิล การจําหน่าย การนําเข้ า และการโฆษณาบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ผิดกฎหมาย หน่วยงานด้ านสาธารณสุขและสุขาภิบาล Anvisa พบว่าการประเมินเกี่ยวกับ
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ความปลอดภัยด้ านสุขภาพของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่เป็ นที่พอใจสําหรับการจําหน่าย
เชิงพาณิชย์
ในประเทศแคนาดา จนถึงเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009 การนําเข้ า การจําหน่าย
และการโฆษณาบุห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย ยกเว้ น บุห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ปราศจากนิโคติน (Health Canada, 2012)
ในประเทศจีน บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ราคาบุหรี่ ปกติถูกกว่า
มาก
ในประเทศนิ วซี แลนด์ กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดให้ บุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์ อยู่
ภายใต้ กฎหมายเวชภัณฑ์ยา ไม่สามารถขายได้ นอกจากจะอยู่ในบัญชียา บริ ษัท Ruyanจึง
ลงทะเบียนขึ ้นบัญชียาและจําหน่ายในร้ านขายยา (Health New Zealand, 2012)
ในประเทศปานํามา การนําเข้ า การจัดจําหน่าย และการขาย บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2009 โดยกระทรวงสาธารณสุขปานํามาอ้ าง
ข้ อพิสจู น์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ น
เหตุผลในการสัง่ ห้ าม
ในประเทศสิงค์ โปร์ การขายและนํ าเข้ าบุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ แม้ เพื่ อเป็ นการใช้
ส่วนตัวเป็ นสิ่งผิดกฏหมาย ตามความเห็นของรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข Khaw Boon
Wan บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะดึงดูดผู้ใช้ หน้ าใหม่
และทําการตลาดให้ ผ้ บู ริ โภควัยรุ่น รวมทั้งผู้หญิง หันมาสนใจลองใช้ (Heng J, 2010)
ในประเทศเกาหลีใต้ การขายและการใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสิ่งที่กฎหมาย
อนุญาต แต่เก็บภาษี แพงมาก
ในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ กฎหมายอนุญาตการจําหน่ายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่
ปราศจากนิโคติน การใช้ และนําเข้ าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินก็ได้ รับอนุญาต แต่ไม่
สามารถจําหน่ายได้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ถกู เก็บภาษี เช่นเดียวกับบุหรี่ ปกติ
รัฐบาลของประเทศอาร์ เจนตินาสัง่ ห้ ามการนําเข้ า การจําหน่ายและการส่งเสริ ม
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานพิสจู น์ว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้
เลิกสูบบุหรี่ ได้ หน่วยงานของรั ฐบาลซึ่งควบคุมเวชภัณฑ์ ยา และอาหาร ประกาศห้ าม
ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างครอบคลุม
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บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ทําหน้ าที่ผลิตไอระเหยซึ่งปล่อยควันเทียมที่มีนิโคตินหรื อไม่มี
นิโคติน ผู้ผลิตกล่าวอ้ างว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอนั ตรายต่อผู้สบู หรื อผู้คนที่อยู่รอบข้ าง –
ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพปฏิเสธผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ถกู ใช้ เพื่อกระตุ้น
ประสบการณ์ในการสูบบุหรี่ ไม่มีประสิทธิผลในการช่วยให้ ผ้ สู บู เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ได้
“ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ยืนยัน หรื อบ่งชี ้ว่า ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ ได้ และไม่มีหลักฐานของความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์” โรแบร์
โต เลเด (Roberto Lede) เจ้ าหน้ าที่อาวุโสของหน่วยงานรัฐที่ควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์
อาหารและยาของประเทศอาร์ เจนตินากล่าว ในแถลงการณ์ดงั กล่าวได้ อ้างถึงคําแนะนํา
ขององค์การอนามัยโลกซึง่ กล่าวว่าระดับของความปลอดภัยและการดูดซึมของสารนิโคติน
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่มีปรากฏ
เอ็ดดัวร์ โด เบียงโค ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมยาสูบชั้นนํากล่าวในการประชุมของ
องค์การอนามัยโลกที่ประเทศอุรุกวัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ “บ่อนทําลายความพยายามในการป้องกันการสูบบุหรี่ ” ที่มีรูปแบบในการ
สนับสนุนให้ คนเลิกสูบบุหรี่
อาร์ เจนตินาร่ วมกับอุรุกวัย โคลัมเบีย และปานํามา ในการห้ ามผลิตภัณฑ์ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ แต่สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปยังไม่ได้ ห้ามผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศมาเลเซียไม่เชื่อคํากล่าวอ้ างของผู้ผลิต หรื อผู้ค้า
ปลี ก บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า ปลอดภั ย กว่ า บุ ห รี่ ทั่ ว ไป รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข Datuk Rosnah Abd. Rashid Shirlin กล่าวว่ารายงานขององค์การอนามัย
โลกสรุปว่าความปลอดภัยของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่มีข้อพิสจู น์ที่ชดั เจน ทั้งนี ้เพราะยังมี
ข้ อกังวลเกี่ยวกับการได้ รับนิโคตินเข้ าสู่ปอดอาจมีผลทําให้ เป็ นพิษที่เข้ มข้ นขึ ้น (stronger
toxicological) ทางด้ านปฏิกิริยาภายในร่ างกาย (physiological) และการติดสารเสพติด
(addictive effects) และสิ่งเหล่านี ้จะต้ องทดสอบและวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(Marwari R, 2010)
ในประเทศมาเลเซีย นิโคตินถูกจัดให้ อยู่ในสารพิษกลุม่ C ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุข ก่ อ นจะทํ า การตลาด หรื อ จํ า หน่ า ยได้ แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่เคยได้ รับอนุญาตใดๆ ดังนั้น สาธารณชนไม่ควรซื ้อบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
256

เพราะผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และยังไม่มีความมัน่ ใจใดๆในความ
ปลอดภัยและประสิ ทธิ ผลของผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังกล่ าว กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศ
มาเลเซีย โดยหน่วยงานด้ านบริ การเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Services) กําลังวางแผน
ดําเนินการฟ้องร้ องเพื่อไม่ให้ มีการจําหน่ายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่การรั กษาด้ วยการทดแทนนิโคตินเพื่อช่วยให้ ผ้ ูติดบุหรี่
สามารถเลิกสูบบุหรี่ แต่บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์อาจจะทําให้ สบู บุหรี่ บ่อยขึ ้น ด้ วยการทําให้ ต้อง
พึง่ นิโคตินในสิง่ แวดล้ อมที่ห้ามสูบบุหรี่
ประเทศไทยฝ่ ายกฎหมายกรมสรรพสามิตมีความเห็นว่า บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่อยู่
ภายใต้ คําจํากัดความว่าเป็ นบุหรี่ ภายใต้ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 กรมสรรพสามิตจึงไม่มี
อํ า นาจควบคุม สิ น ค้ า นี ข้ ณะที่ ฝ่ ายกฎหมายกรมควบคุม โรคมี ค วามเห็ น ว่ า แม้บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามคํานิยามยาสูบ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2535 แต่การมีลกั ษณะเป็ นแท่งเหมือนบุหรี่ จึงถือเป็ น 'ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
ยาสูบ' ตามาตรา 10 ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535 ผู้ขายบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีโทษปรับตามกฎหมาย แต่หากเป็ นบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ มีลกั ษณะ
เป็ นแท่งเหมือนมวนบุหรี่ ก็ไม่เข้ าข่ายกฎหมายนี ้ ปั จจุบนั จึงยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะ
ควบคุมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายไทยยังไม่มีการห้ ามสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ผ้ สู บู บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มี
ความผิด เว้ นแต่ว่าผสมสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ ในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ แต่เจ้ าหน้ าที่กระทรวง
สาธารณสุขก็ สามารถห้ ามสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ ในที่ สาธารณะได้ โดยใช้ พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้ อหาเป็ นการกระทําที่รบกวนผู้อื่น ปั จจุบนั นี ้สายการบินส่วนใหญ่
รวมทั ้งการบินไทย บางกอกแอร์ เวย์ ก็ห้ามสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่ องบินแล้ ว ส่วน
โรงเรี ยนก็ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ1) การสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นการติดสิ่งเสพติด กรณีนี ้คือการติดสารนิโคตินเหลวที่อยู่ในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ 2)
นักเรี ยนอาจจะสูบทั้งบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่ ธรรมดา โดยเวลาอยู่ในโรงเรี ยนอาจจะ
สูบเฉพาะบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ แต่เวลาไปอยู่ที่อื่นก็กลับไปสูบบุหรี่ ธรรมดา3)การสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์อาจเปิ ดโอกาสให้ มีการผสมสารเสพติดชนิดอื่นๆ ในนิโคตินเหลวที่ใช้ กบั บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 4) บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั มีราคาแพงพอสมควร เป็ นการสูญเปล่า
โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน
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การเป็ นคดีความ
โอเรกอนเป็ นเพียงรั ฐเดียวที่ดําเนินการฟ้องร้ องทางกฎหมายกับบริ ษัทที่นําเข้ า
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และร้ านค้ าปลีก เนื่องจากบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ รับการอนุมัติจาก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ ว่ า จะด้วยวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ดๆ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาปฏิเสธข้ อโต้ แย้ งของจําเลย และทําการยึดบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ที่นําเข้ ามาจากประเทศจีน บริ ษัท Smoking Everywhere โต้ ตอบโดยฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และมีบริ ษัท Sottera, Inc.ร่วมเป็ นโจทก์
ถึงแม้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยแถลงว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
ปลอดภัย สํ าหรั บสาธารณะ แต่บุหรี่ อิ เล็กทรอนิ กส์ สามารถหาซื อ้ ได้ ทั่วไปในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยกเว้ นใน รัฐโอเรกอน ซึง่ หน่วยงานแผนกยุติธรรมได้ ทําความตกลงเมื่อเดือน
กรกฎาคมปี ค.ศ. 2009 กับร้ านค้ าปลีกต่างๆ เพื่อยุติการจํ าหน่ายชั่วคราวในระหว่างที่
แผนกยุติธรรมดําเนินการสอบสวน รัฐโอเรกอนกล่าวหาว่าบริ ษัท Smoking Everywhere
ทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ว่าปลอดภัยโดยทัว่ ๆ ไป และปลอดภัย
กว่ า / ดี ก ว่ า บุ ห รี่ แต่ ไ ม่ มี ห ลัก ฐานทาง วิ ท ยาศาสตร์ ใ ดๆ ที่ บ ริ ษั ท นํ า มาอ้างอิ ง หรื อ
สนับสนุนข้ ออ้ างเหล่านี ้ บริ ษัท Smoking Everywhere อ้ างว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีสาร
ส่วนประกอบใดๆ ที่เป็ นสารก่อมะเร็ งรวมทั้งไม่มีนํ ้ามันดินและสารเคมีอื่นๆ ที่มีอยู่ในบุหรี่
แต่จากการทดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่ามีสารไนโทรซามีนที่มี
เฉพาะในใบยาสูบซึ่งเป็ นสารก่ อมะเร็ งใน มนุษ ย์ และยัง มี สาร ไดเอทธี ลี น ไกลคอล
(diethylene glycol) ซึ่งเป็ นสารประกอบที่ใช้ ในการป้องกันการจับตัวเป็ นนํ ้าแข็ง (anti
freeze) ซึ่งเป็ นสารพิษร้ ายแรงสําหรั บมนุษย์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์บางยี่ห้ออ้ างว่าไม่มี
นิโคติน แต่ จากการทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่ามีนิโคตินอยู่
รัฐโอเรกอนฟ้องต่อศาลว่าบริ ษัท Smoking Everywhere พยายามส่งเสริ มการ
ขายโดยมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายคื อ เยาวชนที่ ยั ง ไม่ ติ ด สารนิ โ คติ น ถึ ง แม้ บริ ษั ท Smoking
Everywhere จะอ้ างว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ผลิตมาเพื่อให้ ผ้ ใู หญ่ที่สบู บุหรี่ ใช้ เท่านั้น แต่รัฐโอ
เรกอนกล่าวหาว่า การโฆษณาถูกออกแบบมาเพื่ อดึงดูดเยาวชน เช่ น ใช้ นางแบบที่ ดู
เหมือนเด็กวัยรุ่น การใช้ รสชาดหวาน เช่น รสหมากฝรั่ง หรื อรสคุกกี ้และครี ม เป็ นสิ่งที่ดงึ ดูด
เยาวชนและเด็ก แม้ กระทัง่ นักจัดรายการทางวิทยุชื่อดังของสหรัฐอเมริ กา Howard Stern
258

บอกกับผู้ฟังว่า “สําหรับเด็กๆ ที่ ฟั งอยู่คุณก็ยงั ดูเท่เพราะบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ดูเหมือน
บุหรี่ ปกติทวั่ ไป”
บริ ษัท Smoking Everywhere รัฐฟลอริ ดา ซึง่ ขายผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
ในรัฐโอเรกอน ถูกปรับ 95,000 เหรี ยญสหรัฐ และถูกสัง่ ห้ ามขายบุหรี่ อิเลคโทรนิคในรัฐโอ
เรกอน John Kroger ซึง่ เป็ นอัยการ (Attorney General) ของรัฐโอเรกอน ได้ แถลงข่าวนี ้
ด้ วยจุดประสงค์เพื่อปกป้องเยาวชนจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์
2555)
บุหรี่ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ถูกออกแบบมาเพื่ อให้ ดูและรู้ สึกเหมื อ นบุหรี่ ทั่ว ไป แต่ใ ช้
แบตเตอรี่ เพื่ อ ทํ าความร้ อน และส่วนบรรจุของเหลวที่ เปลี่ ยนหรื อ เติ มของเหลวได้ ใ น
ของเหลวดังกล่าวมีสารเคมีหลายชนิดซึง่ รวมทั้งนิโคตินเหลว ความร้ อนจากแบตเตอรี่ จะทํา
ให้ ของเหลวดังกล่าวระเหยเป็ นไอเพื่อให้ ผ้ สู บู สูดไอระเหยที่มีนิโคติน
ศาลแขวงของมณฑล Marion (Marion County Circuit Court) สัง่ ห้ ามบริ ษัท
Smoking Everywhere ทําธุรกิจจําหน่ายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในรัฐโอเรกอน ทั้งนี ้เพราะ
บริ ษัทได้ ละเมิดกฎหมายของรัฐโอเรกอน บริ ษัทถูกฟ้องโดยแผนกยุติธรรมของรัฐโอเรกอน
(Oregon Department of Justice) ในข้ อกล่าวหาว่าหลอกลวงถึงความปลอดภัยของบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินการค้ าที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็ นกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคของรัฐโอ
เรกอนบริ ษัทดังกล่าวไม่ได้ ขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในรัฐโอเรกอน และอ้ างว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ น
ทางเลือกจากการสูบบุหรี่ ที่ปลอดภัย แต่จากการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพบว่า บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีสารก่อมะเร็ งและสารเคมีที่เป็ นพิษต่อมนุษย์
ผู้พิพากษา Richard J. Leon ศาลของรัฐบาลกลางกรุ งวอชิงตัน ดี ซี (Federal
District Court) ได้ สงั่ ห้ าม (preliminary injunction) ในคดีความระหว่างผู้จําหน่ายบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ อ้ างว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่
ปลอดภัยผู้พิ พากษากล่าวว่ า “กรณี นี ด้ ูเหมื อนเป็ นตัวอย่ างหนึ่งของความพยายามที่
เข้ มงวดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จะควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นสาร
เสพติด หรื อเครื่ องมือทางการแพทย์” หลังจากที่มีการผ่านร่ างกฎหมายที่สําคัญในการ
ควบคุม ยาสูบ เมื่ อ ปี 2551 แผนกยาสูบ ซึ่ ง เป็ นแผนกที่ จั ด ตั้ง ขึ น้ ใหม่ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจหน้ าที่สามารถที่จะควบคุมสารประกอบ (contents)
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และการอ้ างทางการตลาดของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ในวิธีการเดียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบทัว่ ไป แต่ไม่สามารถสัง่ ห้ ามจําหน่ายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากผู้จัดจําหน่าย
ไม่ได้ ทําการตลาดว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยให้ ผ้ สู บู บุหรี่
เลิ กสูบ อย่ างที่ สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยากล่าวอ้ าง แต่เป็ นสิ่งทดแทนที่
ปลอดภัยกว่าสําหรับผู้ที่ตดิ บุหรี่
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ผู้พิพากษาของรั ฐบาลกลางประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ตั ด สิ น ว่ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ ส ามารถควบคุ ม กํ า กั บ บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นยาหรื อเครื่ องมือทางการแพทย์ คําตัดสินนี ้ทําให้ เกิดช่องโหว่ในการที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะปกป้องคุ้มครองผู้บริ โภคจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยาสูบ ซึ่งผู้ผลิตใส่ปริ มาณนิ โคตินที่ ไม่ มี การควบคุมตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่านมา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีนิโคตินอย่างเข้ มงวด
เพราะเป็ นสารเสพติดที่มีผลกระทบซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (Myers M, 2010) บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่ได้ รับการทดสอบว่าปลอดภัยสําหรับผู้บริ โภคหรื อไม่ และยังไม่ได้ รับ
การรับรองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่อนุญาตให้ จําหน่ายได้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่
ผู้ผ ลิ ต ได้ ทํ า การตลาดและขายบุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั่ว ประเทศสหรั ฐ รวมทั้ง ขายทาง
อินเตอร์ เน็ต
ส่ ว นใหญ่ บุ ห รี่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ลิ ต ในประเทศจี น ซึ่ ง นํ า ความเสี่ ย งทางด้ า น
สาธารณสุขเป็ นอย่ างมาก ประการแรก ไม่ มี หลักฐานทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ ที่ บ่งชี ว้ ่ า
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ปลอดภัยสําหรับผู้บริ โภคหรื อมีประสิทธิผลที่จะช่วยผู้สบู บุหรี่ ให้ เลิกสูบ
บุหรี่ ได้ ตามคํากล่าวอ้ างของผู้ผลิตบางราย ตรงกันข้ ามกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเลิกสูบ
บุหรี่ ต่างๆ ซึ่งได้ รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้ไม่มีการควบคุมปริ มาณของนิโคตินและสารประกอบอื่นๆ เมื่อปี พ.ศ.
2511 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแถลงผลการวิเคราะห์ตวั อย่างของเหลวที่ใช้
กับ บุหรี่ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งพบว่ ามี สารก่ อมะเร็ งและสารเคมี ที่ เป็ นอันตรายต่างๆ เช่ น
diethylene glycol ซึง่ เป็ นส่วนประกอบที่ใช้ ในสารต้ านจุดเยือกแข็ง (anti freeze)
ประการที่สอง ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้เป็ นความเสี่ยงที่จะทําให้ ผ้ สู บู
บุหรี่ ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ เพราะเป็ นทางเลือกที่ จะได้ รับนิ โคตินโดยไม่ถูกห้ ามใน
สถานที่ ห้ ามสูบบุหรี่ บุหรี่ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เหล่านี ย้ ังไม่ ได้ รั บการพิ สูจน์ และยังไม่ ได้ รั บ
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อนุญาตให้ เป็ นทางเลือกในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งวิธีการเลิกสูบบุหรี่ อื่นๆ ได้ รับการอนุญาต
โดยสํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาว่ าเป็ นวิ ธี ที่ ป ลอดภัย และมี ประสิ ทธิ ภ าพ
องค์การอนามัยโลกสรุ ปว่า จนกว่าผู้ผลิตบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์จะได้ ทําการศึกษาวิจัยทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ จํ า เป็ นและมี ก ระบวนการควบคุม ที่ เหมาะสม องค์ ก ารอนามัย โลกไม่
สามารถพิจารณาว่าบุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นแนวทางการรั กษาที่ ถูกต้ องและเหมาะสม
สําหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่
ประการที่สาม ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้อาจเป็ นช่องทางให้ เด็กๆ ติด
สารนิ โคติน ซึ่งจะนํ าไปสู่การสูบบุหรี่ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบอื่ นๆ เนื่ องจากมี วาง
จําหน่ายในรสชาติที่เป็ นลูกอม ขนมหวานรสผลไม้ รวมทั้งรสหมากฝรั่ง คุกกี ้ ครี ม และโค
ล่ า นอกจากนี เ้ ด็ ก ๆ ยั ง เข้ าถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี ไ้ ด้ง่ า ยเพราะมี ข ายทั่ ว ไปและทาง
อินเตอร์ เน็ตและเนื่องจากบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถกู ควบคุมเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบทัว่ ไปจึงไม่
ถูกจํากัดอายุในการซื ้อ
ศาลอุทธรณ์ ของรั ฐบาลกลางประเทศสหรั ฐอเมริ กาตัดสินว่ า ตราบใดที่ บุหรี่
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ได้ ทําการตลาดว่าผลิตภัณฑ์ บุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสิ่งที่ ใช้ รักษาโรค
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา(US-FDA) ไม่มีอํานาจ
ห้ ามการนําเข้ าผลิตภัณฑ์บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (Randall MJ, 2010) ในคดีซึ่งเป็ นการ
ทดสอบอํ า นาจในการควบคุ ม กํ า กั บ ดูแ ล ของหน่ ว ยงานรั ฐ บาลกลาง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เน้ นยํ า้ ว่าหน่ วยงานมี อํ านาจในการควบคุม กํ ากับ ดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคติน เหมือนกับเป็ นยา หรื อเครื่ องมือ(devices) เช่น แผ่นแปะนิโคติน
(nicotine patches) และลูกอมนิโคติน (nicotine lollipops) สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้ อํานาจในการควบคุม กํากับ ผลิตภัณฑ์ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกล่าวว่าเป็ นยา หรื อเครื่ องมือ (devices) ซึง่ นําเข้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา การควบคุม กํากับ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ยา หรื อเครื่ องมือทางการแพทย์ หมายความว่าผู้ผลิตจะต้ องดําเนินการ
ศึ ก ษาวิ จั ย และทดสอบทางคลิ นิ ก ถึ ง ความปลอดภั ย และยื่ น คํ า ร้ องต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้ ได้ รับคํารับรอง หรื อใบอนุญาต
บริ ษัท Smoking Everywhere และ NJoy พยายามหลีกเลี่ยงข้ อบังคับเหล่านี ้
โดยอ้ างว่าผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์ใช้ เพื่อการผ่อนคลายยามว่าง (recreation) และ
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ไม่ได้ ใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ คําตัดสินของศาลอุทธรณ์ Richard J
Leonอยู่บนพื ้นฐานของคําตัดสินของศาลฎีกาเมื่อปี ค.ศ. 2000 คดีระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากับบริ ษัทบุหรี่ Brown & Williamson ซึง่ ศาลพิจารณาว่าถ้ า
อนุญาตให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ ไร้ควัน (smokeless tobacco products) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทยา หรื อเครื่ องมือทางการแพทย์ จะมีผลทําให้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ถูกห้ าม
นําเข้ ามาจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา คําตัดสินในคดีนี ้ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไม่มีอํานาจใดๆ ในการควบคุม กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ อิเล็กทรอนิกส์
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ รับการโจมตีจากกลุ่มล้ อบบี ้ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีพลัง
อํานาจ และจากอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ (pharmaceutical) เมื่อถูกนําเสนอแก่สาธารณชน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 จากการที่ได้ รับความกดดันเมื่อถูกล้ อบบี ้ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ ดําเนินการทดสอบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผลปรากฏว่ามีสารอันตรายอยู่
บ้ างเล็กน้ อย แต่ไม่ได้ เปรี ยบเทียบกับผลที่ได้ จากการทดสอบยาสูบทัว่ ๆ ไป อุตสาหกรรม
ยาสูบใช้ ผลการทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อผลักดันการห้ าม
จําหน่ายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การก่อตั้งสมาคมบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพื่อ
ต่อสู้การให้ ข้อมูลผิดๆ ที่มาจากอุตสาหกรรมยาสูบและเวชภัณฑ์ การให้ ข้อมูลโดยสมาคม
บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์คือเอื ้ออํานวยให้ ผ้ ใู ช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์แบ่งปั นประสบการณ์ด้วยการ
เล่าสูก่ นั ฟั ง และติดต่อผู้แทนราษฎรในเขตของตน
เนื่องจากอันตรายของสารเคมีและสารก่อมะเร็ งในบุหรี่ เป็ นที่รับทราบโดยทัว่ ไป
ดังนั้น การสูบบุหรี่ จึงเป็ นสิ่งที่สงั คมไม่ยอมรับในปั จจุบนั การสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ
กลายเป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมาย บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับผู้สบู
บุหรี่ อุตสาหกรรมยาสูบจะสูญเสียรายได้ และกําไรมหาศาล เนื่องจากมีผ้ เู ปลี่ยนไปใช้ บหุ รี่
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ถูกโจมตีจากผู้ร่าง
กฎหมายบางคนและองค์ ก รหลายแห่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ห้ า มสูบ บุห รี่ ทุก ชนิ ด กลุ่ม หนึ่ ง มี
แรงจูงใจจากการเสียผลประโยชน์ ทางธุรกิ จและกํ าไร ในขณะที่ อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่
เกี่ยวกับสุขภาพทั้งสองกลุม่ มีจดุ มุ่งหมายเดียวกันคือ การห้ ามจําหน่ายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 50 ปี ที่แล้ ว สํานักงานแพทย์ใหญ่ (Surgeon General) แห่งสหรัฐอเมริ กา
ประกาศว่าการสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ ยาสูบเพิ่งจะอยู่
ภายใต้ การควบคุม กํากับ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปี ค.ศ. 2009
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อันตตรายจากการสูสูบบุหรี่ มีหลักฐานการวิ
ฐ
จยั ททางวิทยาศาสตร์ การแพทย์บ่บงชี ้มาโดยตลลอด
แต่สสํํ านักงานคณะกรรมการอาาหารและยาไไม่เคยเสนอห้ ามการสู
า
บบุหรี
ห ่ ในขณะที่ บบุุ หรี่
อิเล็กกทรอนิกส์เพิ่งจะเริ่ มออกสูตลาดได้
่ต
ไม่นานนนัก แต่สํานักงานคณะกรร
ก
รมการอาหารแและ
ยาก ลับ มี ท่ าที ว่าจะห้
จ ามผลิ ตภัณฑ์ บุหรี่ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ทุกรู ปแบบ ดังนัน้ สมาคมบุบุหรี่
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ห วั ง ว่ า การให้ ข้ข อมู ล ที่ ถู ก ต้ องแก่ ส าธารรณะจะทํ า ให้ห้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บบุุ ห รี่
อิเล็กกทรอนิกส์ยงั คงอยู
ค ใ่ นตลาดเเพื่อผู้บริ โภค
ศาลอุทธรณ์
ธ ของประเททศสหรัฐอเมริรกาในกรุ งวอชิชิงตัน ดี ซี ตัดสินว่า สํานักงงาน
คณะะกรรมการอาหหารและยา ควบคุม กํากับ ผลิตภัณฑ์บหรี
หุ ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ เพียงฐาานะ
ผลิ ตตภัณฑ์ ยาสูบ ซึ่ งหมายถึ งว่วารั ฐ บาลมี อํ าานาจในการคควบคุม การทํทํ าการตลาดขของ
ผลิตตภัณฑ์เท่านัน้ แต่ไม่มีอํานาจจในการควบคุมุ การจําหน่าย (Jeffrey D,
D 2012) เพรราะ
ผู้ผลิ ตบุหรี่ อิ เล็กทรอนิ
ท กส์ Sotteera, Inc ซึ่งทํ าธุรกิ จในนนามบริ ษัท Njoy
N อ้ างว่าบุ หรี่
อิเล็กกทรอนิกส์เป็ นผลิ
น ตภัณฑ์บหรี
หุ ่ีทางเลือกสําหหรับการผ่อนคคลายมากกว่าใช้
ใ ในการรักษาา
เมื่ อศาลฎฎี กาตัดสินในนปี ค.ศ. 22000 ว่ารั ฐสภภาไม่ได้ อนุญาตให้
ญ
อํ านาจจแก่
สํานักงานคณะกรรรมการอาหาารและยา ที่ จะะควบคุม กํ ากักบ ผลิตภัณฑ์ฑ ยาสูบในฐาานะ
เครื่ อองมือทางการแพทย์สําหรับให้ ยา ภายใต้ต้ กฎหมาย อาหาร และ ยาแและเครื่ องสําออาง
Mattt Salmonผู้บริ
บ หารสูงสุดของ Njoy ซึ่งเคคยเป็ นสมาชิกรั
ก ฐสภาของพรรค Republiccan
สามสมัยจากรัฐอาาริ โซน่า และได้ด้ รับตําแหน่งปประธานสมาคมมผู้ค้าบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์กว่ า 1
ปี ก่ ออนจะมารั บตํ าแหน่
า งผู้บริ หารสูงสุดของ Njoy กล่าวว่าเป็
า นชัยชนะขของชาวอเมริรกัน
โดยเเฉพาะผู้สบู บุหรี
ห่
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บทที่ 9
นโยบายการบําบัดรั กษา
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. บุหรี่ และการบําบัดรักษา
2. การให้ ยาทดแทน
3. คลินิกอดบุหรี่

1 .บุหรี่ และการบําบัดรั กษา
1.1 ผลกระทบการสูบบุหรี่ หรื อยาเสพติด
เป็ นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่ มีผลกระทบร้ ายแรงต่อสุขภาพ มี หลักฐานทาง
วิชาการแสดงให้ เห็นว่าการสูบ การใช้ ยาบําบัดเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ ผ้ เู สพสามารถ
เลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ในระยะยาว (สมหญิ ง พุ่ ม ทอง 2551) ศู น ย์ ค วบคุ ม และป้ องกั น โรค
สหรัฐอเมริ กา (Centers for Disease Control and Prevention, 2011) รายงานว่ามีผ้ ใู หญ่
ที่สบู บุหรี่ ต้องการเลิกสูบถึงร้อยละ 68.8 ร้ อยละของผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และหยุดสูบ
มากกว่า 1 วันใ น ปี 2010 เพราะบุคคลเหล่านั้นพยายามเลิกสูบบุหรี่ มีรายละเอียดดังนี ้
ร้ อยละ 52.4 ของผู้ใหญ่ที่สบู บุหรี่ มีจํานวน 23.7 ล้ านคนร้ อยละ 62.4 ของผู้ใหญ่ที่สบู บุหรี่
อายุ 18 - 24 ปี ร้ อยละ 56.9 ของผู้ใหญ่ที่สบู บุหรี่ อายุ 25 – 44 ปี ร้ อยละ 45.5 ของผู้ใหญ่ที่
สูบบุหรี่ อายุ 45 – 64 ปี ร้ อยละ 43.5 ของผู้ใหญ่ที่สบู บุหรี่ อายุ 65 ปี ขึ ้นไป
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ประเทศไทยได้ มีหน่วยงานหลายหน่วยที่ให้ ความสําคัญต่อการเลิกสูบบุหรี่ รวมถึง
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการสูบและขายบุหรี่ การสํารวจถึงอัตราการเลิกบุหรี่ และ
ความพยายามเลิกบุหรี่ พบว่า ตังแต่
้ ปี 2534-2550 จึงพบว่ามีอตั ราการเลิกบุหรี่ ได้ เพิ่มขึ ้น
จากร้ อยละ 9.95 เป็ น 18.29 ซึง่ มากขึ ้นเป็ น เท่าตัว แต่จากการสํารวจครั้งนี ้พบว่า มีผ้ ทู ี่สบู
บุหรี่ ที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ โดยเลิกได้ นาน 11 เดือนและกลับมาสูบใหม่มี
จํ า นวน 1.77 ล้ า นคน จากผู้ที่ สูบ 10.86 ล้ า นคน ซึ่ ง มี ป ระเด็ นที่ น่ า สนใจ คื อ กลุ่ม ที่
พยายามเลิกสูบ หลายครั้ง ช่ วงระยะเวลาการเลิกสูบครั้งล่าสุดก่ อนกลับมาสูบซํ า้ ยิ่ ง
น้ อยลง แสดงให้ เห็นว่าการช่วย ให้ เลิกบุหรี่ นั้นควรทําให้ สําเร็ จตั้งแต่ระยะพยายามเลิกบุหรี่
ครั้งแรก และพบว่ามีผ้ เู ลิกบุหรี่ ครั้ง สุดท้ ายได้ นานถึง 20 ปี ก็ยงั กลับมาสูบใหม่ได้ ทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจากผู้ป่วยโรคติดบุหรี่ แต่ละรายมี ปั จจัยกระตุ้นหรื อกลไกในการเสพติดแตกต่างกัน
"บุหรี่ " ก็ ถูกจัดให้ เป็ นยาเสพติดชนิดหนึ่งเหมื อนกัน ส่วนโทษภัยของบุหรี่ นัน้ ก็
ไม่ได้ น้อยไปกว่ายาเสพติดชนิ ดอื่ นๆ แต่กลับมี พิษร้ ายแรงมากกว่า และยังเป็ นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้ เกิดโรคร้ ายแรงต่อผู้สบู ได้ มากมายเลยทีเดียว หน่วยโรคทางเดินหายใจและ
เวชบําบัดวิกฤต โทษภัยของบุหรี่ ว่า บุหรี่ ถกู จัดให้ เป็ นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะภายใน
บุหรี่ มีสารเคมีอยู่เป็ นจํานวนมาก ที่ทําให้ ผ้ เู สพเกิดความต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านร่ างกาย
หรื อจิตใจ และยังมีความต้ องการเสพเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ อีกด้ วย ซึ่งภายใน ควันบุหรี่ มีสารเคมี
ที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆด้ วยกันคือ
1. สารเคมี ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเสพติด มีสารที่ร้ ูจกั กันดี คือ นิโคติน
2. สารที่ไม่พงึ ปรารถนา ไม่ได้ มีไว้ เสพติด อย่างเช่น ตะกัว่ ฟอร์ มาลดีไฮด์
1.2 การติดบุหรี่ และกลไกลการเสพติดบุหรี่
บุหรี่ จดั เป็ นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะทําให้ เกิดลักษณะอาการของการเสพติด
(dependence) ขึน้ ได้ กล่าวคือผู้ที่ใช้ จะมี ความต้ องการใช้ บุหรี่ ในปริ มาณที่มากขึน้
หลังจากที่ เสพไปแล้ วระยะหนึ่งเพื่ อให้ ได้ ผลต่อร่ างกายตามเดิม เพราะร่ างกายมี การ
เปลี่ ย นแปลงในระบบประสาทส่ วนกลางเกิ ด ขึน้ หรื อ เรี ย กว่ า เกิ ดภาวะดื อ้ ต่อนิ โคติ น
(nicotine tolerance) ขึ ้น และเมื่อหยุดใช้ หรื อลดการใช้ บหุ รี่ ทนั ทีจะทําให้ เกิดอาการถอน
นิโคติน (nicotine withdrawal symptoms) ขึ ้นได้ ซงึ่ ผลดังกล่าวนี ้เกิดขึ ้นเนื่องจากฤทธิ์ของ
นิโคตินที่มีในใบยาสูบ
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ประเด็นสําคัญที่แพทย์ และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพจะต้ องคํานึงถึงเสมอสําหรับ
การช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ คื อ การเสพติ ด บุ ห รี่ มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการเสพติ ด จากฤทธิ์ ข องนิ โ คติ น
(Nicotine dependence) เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีสาเหตุอื่นที่ทําให้ เกิดการเสพติดบุหรี่ อีก
ได้ แก่ การเสพติดทางอารมณ์และจิตใจ (Psychological dependence) ซึง่ เป็ นสารเสพติด
เนื่องจากผู้เสพติดใจในผลของการได้ รับนิโคตินซึ่งทําให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล
คลายเครี ยด ลดความกระวนกระวาย ทําให้ มีสมาธิ ในการเรี ยนหรื อการทํางานมากขึ ้น มี
ชีวิตชีวา มีเรี่ ยวแรง นอกจากนี ้ยังเกี่ยวข้ องกับทัศนคติความเชื่อ หรื อความรู้ สึกดีต่างๆที่
เกี่ ยวกับการสูบบุหรี่ ด้ วย นอกจากนี ย้ ังมี การเสพติดทางพฤติกรรมและสังคม (sociocultural or habit dependence) ซึง่ การเสพติดแบบนี ้บางครั้ง คือ ความเคยชินของผู้สบู ที่
จะต้ องหยิบบุหรี่ มาสูบเมื่ออยู่ในสถานการณ์หรื อมีสิ่งกระตุ้นที่ค้ นุ เคย หรื อระหว่างการทํา
กิจกรรมประจําวัน เช่น หลังรับประทานอาหาร ระหว่างการรับประทานชาหรื อกาแฟ ในวง
เหล้ าหรื อหลังเลิกเรี ยนหนังสือ เป็ นต้ น ซึง่ บางครั้งการเสพติดแบบนี ้ผู้สบู มักมองในเชิงบวก
เนื่องจากผู้สบู สามารถนําไปใช้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ ในสังคมได้ โดยการเสพติดบุหรี่ อาจเกิด
จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว หรื อ อาจเกิดจากสาเหตุทั้งสอง หรื อสามสาเหตุ
ดังกล่าวร่วมกันได้
รายงานการวิจยั ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศไทย
การสํารวจกลุ่มผู้สบู บุหรี่ ระดับประเทศ ซึ่งเป็ นการวิจยั สํารวจต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2548,
2549, 2551 ระบุเหตุผล 3 อันดับแรกที่ผ้ เู ลิกสูบบุหรี่ ว่ามีส่วนช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ ได้ แก่
ความกังวลเรื่ องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ที่มีต่อคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่ (ร้ อยละ 94.8)
ความต้ องการเป็ นตัวอย่างสําหรับเด็ก (ร้ อยละ 94.7) การที่ครอบครัวไม่เห็นด้ วยกับการสูบ
บุหรี่ (ร้ อยละ 94.1) (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553: 56)
การเสพติดบุหรี่ เกิดจากหลายเหตุปัจจัย ในวงการแพทย์นานาชาติยอมรับว่าสาร
นิโคตินในบุหรี่ ทําให้ ผ้ สู บู เกิดการเสพติดมีโรคมากมาย เลิกสูบได้ ยาก เมื่อเลิกได้ แล้ ว ก็ยงั
มีโอกาสกลับไปเสพติดซํ ้าได้ ดังนั้น การบําบัดรักษาเพื่อช่วยให้ ผ้ ตู ิดบุหรี่ เลิกบุหรี่ ได้ สําเร็ จ
อย่างต่อเนื่อง (Tobacco cessation) จัดเป็ นกลยุทธ์ หนึ่ง ในการป้องกันโรคร้ ายแรงที่จะ
เกิดตามมา เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดอัตราการตายจากการสูบบุหรี่ ในอนาคต และ
ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
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1.3 การเลิกบุหรี่
ผู้สบู บุหรี่ สว่ นใหญ่มีความต้ องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่เลิกไม่สําเร็ จแม้ ได้ พยายาม
มาแล้ วหลายครั้งก็ตาม ดังนั้น กลไกในการให้ ความช่วยเหลือ ปั จจัยแวดล้ อม และบริ การที่
รั ฐจัดให้ จึงเป็ นสิ่งจํ าเป็ นอย่างยิ่ ง ซึ่งจะช่ วยให้ ผ้ ูที่ ต้ องการเลิกสูบบุหรี่ เลิกได้ ง่ายขึน้
สําหรับผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ แต่ยงั เลิกไม่สําเร็ จ การจัดบริ การให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี่
ต้ องการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งจําเป็ น สําหรั บประเทศไทย มีกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ ยวข้ องกับงาน
สาธารณสุข ได้ แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกรได้ พยายามออกแบบ และดําเนิน
โครงการที่มีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนการให้ คําปรึ กษาโดยมุ่งส่งเสริ มการเลิกใช้ ยาสูบใน
สถานที่ ต่ า งๆ เช่ น สถานบริ ก ารที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนที่ ต้ อ งการเลิ ก สูบ บุ ห รี่ อ ยู่ใ น
โรงพยาบาลและคลินิก รวมทั้งมีศนู ย์บริ การเลิกสูบบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ฉัตรสุมน
พฤฒิภิญโญ 2558: 287) เริ่ มก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2551 และเปิ ดบริ การให้ คําปรึกษา
เลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์ หรื อ Quitline สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เมื่อต้ นเดือนมกราคม 2552
โดยมีผ้ ใู ห้ คําปรึกษาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ (Counselor) (จินตนา ยูนิพนั ธุ์ 2552)
สําหรั บผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ หนทางเลิกมี อยู่มากมายในปั จจุบัน ไม่ว่าจะเป็ น
1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ คลินิกฟ้าใสทัว่ ประเทศ สถานพยาบาลทุกที่ใกล้ บ้านให้ บริ การทัว่
ประเทศ (ประกิจ วาทีสาธกกิจ, 2555: 16) แต่การเลิกสูบบุหรี่ มิใช่จะทําได้ ง่ายๆ ผู้สบู บุหรี่
จํานวนมากมักเคยพยายามหยุดสูบบุหรี่ และสามารถหยุดสูบได้ ระยะหนึ่งแล้ วหวนกลับไป
สูบใหม่ กลับไปกลับมาหลายรอบ ธรรมชาติของการเสพติดบุหรี่ มีลกั ษณะการดําเนินโรค
เป็ นแบบเรื อ้ รังและกลับเป็ นซํ ้า (Chronic remitting and relapsing disorder) ไม่ตา่ งจาก
การดําเนินโรคแบบโรคเรื อ้ รังทัว่ ไป เช่นโรคหอบหืด โรคหัวใจ หรื อโรคอารมณ์ซึมเศร้ า เป็ น
ต้ น การเสพติดบุหรี่ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสูบบุหรี่ จนเคยชินความต้ องการการพึ่งพิง
ทางจิตใจ และการติดสารนิโคตินของสมอง ผู้ป่วยจํานวนมากมักมีประสบการณ์ ในการ
พยายามเลิกบุหรี่ ด้วยตนเองแต่ไม่ประสบความสําเร็ จหลายครั้ง ทําให้ ขาดความเชื่อมัน่ ว่า
จะเลิกบุหรี่ ได้ สําเร็ จ
จากการทบทวนเอกสารทางการแพทย์ การจะทําให้ คนที่สบู บุหรี่ เลิกบุหรี่ นั ้นทํา
ได้ ยากมาก ถึงแม้ จะเลิกได้ แล้ ว ก็มีคนที่กลับมาสูบใหม่อีกในสัดส่วนที่มาก โดยเฉลี่ยการที่
คนจะเลิกบุหรี่ ได้ อาจจะต้ องเลิกๆ สูบๆ ถึง 5-7 รอบ กว่าที่จะเลิกบุหรี่ ได้ อย่างเด็ดขาด ซึ่ง
เป็ นตัวเลขที่มากกว่าการเลิกยาเสพติดร้ ายแรงบางชนิดอย่าง เฮโรอีน ดังนั้นผู้ที่จะเลิกบุหรี่
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จะต้ องใช้ กํ าลังใจและความเข้ มแข็ งอย่างมาก (เสาวลักษณ์ ลักษมี จรั ลกุลและคณะ
2557)
จากการศึกษาอัตราการเลิกบุหรี่ ต่อเนื่องที่ระยะเวลา 1, 3, และ 6 เดือน อัตรา
ความพยายามเลิกบุหรี่ และแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่ได้ รับบริ การจาก
ศูนย์บริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์ แห่งชาติ โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวิจัยเรื่ อง
การศึกษาประสิทธิ ผลของบริ การเลิกบุหรี่ ของศูนย์บริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เก็บข้ อมูลผู้ใช้ บริ การของศูนย์ฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ถึงกรกฎาคม 2553 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผู้สบู บุหรี่ 91 ราย กลุ่มตัวอย่าง 36 ราย (ร้ อยละ 39.6) หยุดสูบบุหรี่ ต่อเนื่อง
เป็ นเวลา 1 เดือน กลุม่ ตัวอย่าง 25 ราย (ร้ อยละ 27.5) และ 22 ราย (ร้ อยละ 24.2) หยุดสูบ
บุหรี่ ตอ่ เนื่องเป็ นเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลําดับ มี 37 ราย (ร้ อยละ 40.7) หยุดสูบ
บุหรี่ ตอ่ เนื่องเป็ นเวลา 7 วัน คิดเป็ นอัตราความพยายามเลิกบุหรี่ 0.4 และ 54 ราย (ร้ อยละ
59.3) ไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่หยุดบุหรี่ ได้ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 70.3) มี
แรงจูงใจที่เกิดจากความต้ องการเลิกด้ วยตนเองจากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าบริ การ
เลิกบุหรี่ ของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ บคุ คลเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตามกลุม่ ตัวอย่าง
มากกว่าครึ่ งยังไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ ได้ อาจเนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อ
การเลิกบุหรี่ ดังนั้นบุคลากรทางด้ านสุขภาพต้ องส่งเสริ มการเลิกบุหรี่ ให้ กับผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพพร้ อมติดตามและประเมินผลเป็ นระยะ (จินตนา ยูนิพนั ธุ์ และคณะ 2556:
49-61)
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ เ ลิ ก ยาสูบ เป็ นยุท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ที่ สํ า คัญ ในการ
ควบคุมยาสูบ สํ าหรั บผู้ที่มี โรคเรื อ้ รั ง การเลิกสูบบุหรี่ ช่ วยลดภาวะแทรกซ้ อนและการ
เสียชีวิต การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบเรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําาเสนอบทเรี ยน
จากต่างประเทศเกี่ยวกับการให้ บริ การเลิกบุหรี่ แก่ผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รัง อาทิ โรคหัวใจและหลอด
เลือด เบาหวานโรคถุงลมโป่ งพอง โดยใช้ วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเลิกสูบบุหรี่ เฉพาะที่เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Review) จากฐานข้ อมูลต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2014 จากการสืบค้ นพบ
หลักฐานจํานวนทัง้ หมด 7 เรื่ อง (สุนิดา ปรี ชาวงศ์ และคณะ 2558) พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์ แสดงถึงประสิทธิผลของการให้ บริ การเลิกสูบบุหรี่ ในผู้ที่มีโรคเรื อ้ รังที่สอดคล้ องกัน
กล่าวคือ การให้ คําปรึ กษาอย่างเข้ มเพียงอย่างเดียว หรื อร่ วมกับการใช้ ยาหรื อผลิตภัณฑ์
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นิ โ คติ นทดแทนจะให้ ผลการรั กษาที่ ดี ก ว่ า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ การดูแลแบบปกติ ใ น
ขณะเดียวกันการบําาบัดโรคติดบุหรี่ สําหรั บผู้ที่มีโรคเรื อ้ รั งควรมีระยะเวลานานกว่าหนึ่ง
เดือน และควรมีการติดตามอย่างน้ อยหนึ่งครั้ง
หนึง่ ในยุทธศาสตร์ สําคัญของการควบคุมยาสูบคือ “การให้ ความช่วยเหลือเพื่อให้
เลิกยาสูบ (Offer Help to Quit)” ซึ่งเป็ นหนึ่งในมาตรการ MPOWERอันเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญที่องค์ การอนามัยโลกกํ าหนดขึน้ สําหรั บประเทศต่างๆ ใช้ ในการลดปริ มาณการ
บริ โภคยาสูบ เพื่อเป้าหมายสําคัญคือการลดอัตราการเจ็บป่ วยและการเสียชีวิตจากโรคที่
เป็ นผลมาจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Dhippayom T, Nimpitakpong, 2014) มาตรการนี ้
มีความก้ าวหน้ าน้ อยมาก กล่าวคือมี 21 ประเทศหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของประชากรโลก
เท่านั้นที่ ได้ รั บการดูแลช่ วยเหลื อให้ เลิกเสพยาสูบอย่างเพี ยงพอ (World
Health
Organization, 2013)
ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ
องค์ ก ารอนามัย โลกได้ ใ ห้ ค วามสํ า าคัญ กับ เรื่ อ งการลดจํ า นวนผู้สูบ บุห รี่ โ ดยส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ มีการบําบัดรักษาผู้ติดยาสูบทั้งในด้ านการจัดบริ การเลิกบุหรี่ ในหน่วยบริ การ
สุขภาพทั่วประเทศ อาทิ โครงการเครื อข่ายคลินิกฟ้าใส ที่ พัฒนาโดยเครื อข่ายวิชาชี พ
แพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และการจัดตั้งศูนย์บริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติที่
ได้ รั บงบประมาณสนับสนุนมาจากสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
(Yunibhand J, 2013; 50-61) ทั้งนี ้ในรายงานความก้ าวหน้ าของการดําเนินการตาม
มาตรการ MPOWERขององค์ การอนามัยโลก ระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
นับเป็ น 1 ใน 4 ประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง-รายได้ สงู ซึง่ ได้ จดั ให้ มีการบําบัดดูแลรักษาผู้
ติดยาสูบที่ค้ มุ ค่าแก่ประชาชน (WHO 2013) อย่างไรก็ตาม การให้ บริ การโดยทัว่ ไปยังไม่
อํานวยให้ ผ้ สู บู ในกลุม่ ประชากรต่างๆ เข้ าถึงบริ การได้ สะดวกนัก
จากการสํ ารวจของสถาบัน วิ จัยประชากรสังคม มหาวิ ทยาลัย มหิ ดล (2551)
พบว่า พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (เฉพาะผู้เลิกสูบบุหรี่ ) นี ้ กว่าครึ่งของผู้เลิกสูบบุหรี่ เลิกสูบ
บุหรี่ ด้วยวิธีการหยุดสูบบุหรี่ ทนั ที เป็ นผู้เลิกสูบบุหรี่ ที่อยู่ในเขตเมืองมากกว่าผู้เลิกสูบบุหรี่ ที่
อยู่ในเขตชนบท เกือบหนึ่งในสี่ของผู้เลิกสูบบุหรี่ ที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทเคยกลับไป
สูบบุหรี่ อีก ประมาณหนึ่งในห้ าของผู้เลิกสูบบุหรี่ ใช้ วิธีการช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ เป็ น
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ผู้เลิกสูบบุหรี่ ที่อยู่ในเขตเมืองมากกว่าที่อยู่ในเขตชนบท ในจํานวนนี ้ส่วนมากใช้ หมากฝรั่ง
หรื อลูกอมที่ไม่มีสารนิโคติน
สําหรับเหตุผลที่ผ้ เู ลิกสูบบุหรี่ ระบุว่ามีส่วนช่วยให้ เลิกบุหรี่ ได้ ได้ แก่ ความกังวล
เรื่ องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ที่มีต่อคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่ ความกังวลเรื่ องสุขภาพของ
ตัวเอง ความต้ องการเป็ นตัวอย่างสําหรับเด็ก การที่ครอบครัวไม่เห็นด้ วยกับการสูบบุหรี่
และการโฆษณาหรื อข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ผ้ เู ลิกสูบ
บุหรี่ เกือบทุกคนมีความมัน่ ใจมากว่าจะยังคงเลิกสูบบุหรี่ ได้ ตอ่ ไป และเกือบทุกคนประเมิน
ว่าสุขภาพตนเองดีขึ ้นหลังเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้เลิกสูบบุหรี่ ที่อยู่ ในเขตชนบท
ผลการเปรี ยบเทียบกลุม่ ผู้สบู บุหรี่ และผู้เลิกสูบบุหรี่
ผู้เลิกสูบบุหรี่ ใช้ วิธีการหยุดสูบบุหรี่ ทนั ทีในสัดส่วนสูงกว่าผู้สบู บุหรี่ เหตุผลของผู้
เลิกสูบบุหรี่ สามอันดับแรก ได้ แก่ ความกังวลต่อสุขภาพของตนเอง ความต้ องการเป็ น
ตัวอย่างให้ กับเด็ก และความกังวลต่อสุขภาพของคนรอบข้ าง ส่วนเหตุผลของผู้สบู บุหรี่ ที่
ทําให้ คิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ สามอันดับแรก ได้ แก่ ความต้ องการเป็ นตัวอย่างให้ กับเด็ก
ความกังวลต่อสุขภาพของคนรอบข้ าง และความกังวลต่อสุขภาพของตนเอง จะเห็นได้ ว่า ผู้
เลิกสูบบุหรี่ มีเหตุผลในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบต่อตัวเองเป็ นสิ่งแรก ในขณะที่
ผู้สบู บุหรี่ คดิ ถึงเหตุผลในระดับสังคม
ผู้เลิกสูบบุหรี่ มีความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มากกว่าผู้สบู บุหรี่
ยกเว้ นในข้ อที่บอกว่า โรคมะเร็ งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้ รับควันบุหรี่ จากคนอื่ น ที่
สัดส่วนของผู้ตอบถูกใกล้ เคียงกันทั้งสองกลุม่ (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2553) การติดบุหรี่
เกิดได้ จากหลายสาเหตุ ได้ แก่ การติดสารนิโคตินในบุหรี่ การติดทางสังคม การติดทาง
อารมณ์และจิตใจ หากผู้เสพไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ ด้วยตนเอง ก็สามารถขอรับบริ การจาก
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเลิกบุหรี่ ได้ ซึง่ ในปั จจุบนั มีรูปแบบการให้ บริ การหลายรูปแบบ 2
เช่น (สมหญิง พุม่ ทอง 2551)
2. การให้ ยาทดแทน
2.1 ผลิตภัณฑ์ ทดแทนนิโคติน
มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ยาเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ มีส่วน
ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเลิกบุหรี่ ได้ สําเร็ จในระยะยาว เนื่องจากช่วยลดอาการถอนนิโคตินที่เกิดขึ ้น
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หลังจากการหยุดสูบบุหรี่ องค์กรในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยแนะนําให้ พิจารณาใช้
ยาเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ ในรายที่จําเป็ น ยกเว้ นผู้ที่มีข้อห้ ามในบางกรณี เช่น หญิงมีครรภ์
หรื อกํ าลังให้ นมบุตร ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี หรื อมี ข้อห้ ามทางการแพทย์ อื่นๆ ทั้งนี ้ US
Agency for Health Care Policy and Researchแบ่งยาเพื่อการเลิกบุหรี่ ออกเป็ น 2กลุม่
คือ ยาหลัก (first-line drugs) ได้ แก่ การให้ นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement
Therapy; NRT) และการใช้ ยาเม็ดรับประทาน bupropion HCl ชนิดออกฤทธ์นาน และยา
รอง (second-line drugs) ได้ แก่ nortriptyline, clonidine และ varenicline เนื่องจากยาก
ลุม่ นี ้มีข้อจํากัดในเรื่ องอาการไม่พงึ ประสงค์จึงทําให้ ไม่ถกู เลือกเป็ นอันดับแรก การใช้ ยาใน
กลุ่มนี ้เหมาะสําหรับผู้ติดบุหรี่ ที่ไม่สามารถใช้ ยาหลักได้ ควรพิจารณาความเหมาะสมใน
การใช้ ยาแต่ละชนิดเป็ นรายๆ ไป
ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคติน (หมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคติน)ในประเทศไทย ได้ แก่
bupropion HCl SR, nortriptyline และ clonidine นํ ้ายาบ้ วนปาก (0.5% sodium nitrate)
ยาคลายเครี ยดและสมุนไพร เช่น ชาชงหญ้ าดอกขาว และ ยาอมมะแว้ ง (ชวนชม ธนานิธิ
ศักดิแ์ ละคณะ 2548)
การใช้ ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินเป็ นการทําให้ ร่างกายได้ รับนิโคตินในขนาดตํ่า
เพื่อเป็ นการทดแทนนิโคตินที่ได้ รับจากบุหรี่ บางส่วนจึงทําให้ สามารถลดอาการถอนนิโคติน
ในผู้ป่วยได้ โดยนิโคตินจะจับกับ nicotinic cholinergic receptor ใน peripheral และ
central nervous system ก่อให้ เกิดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ เช่น ทําให้ เกิดความสุข การ
ตื่นตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน บรรเทาความวิตกกังวล รู ปแบบที่ใช้ ในปั จจุบนั มี 6
ชนิด ได้ แก่ ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (nicotine patch) หมากฝรั่ง (nicotine gum) เม็ดอม
(nicotine lozenge) สเปรย์พ่นจมูก (nicotine nasal spray) หลอดสูดทางปาก (nicotine
oral inhaler) ยาอมใต้ ลิ ้น (nicotine sublingual tablets) แต่ในประเทศไทยขณะนี ้มีใช้ 2
รูปแบบ คือ ชนิดแผ่นแปะผิวหนังและหมากฝรั่ง ซึง่ ได้ รับการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยา ประเทศสหรัฐ อเมริ กา ให้ ใช้ เป็ นยาช่วยในการเลิกบุหรี่ นิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
นิ โ คติ น ชนิ ด แผ่ น แปะผิ ว หนั ง สํ า หรั บ ในประเทศไทยมี จํ า หน่ า ยเพี ย งชนิ ด เดี ย วคื อ
Nicotinell TTS® ที่เป็ นแบบปลดปล่อยตัวยาในเวลา 24 ชัว่ โมง ขนาดที่ใช้ มี 3 ขนาด ดังนี ้
- ขนาด 10 ตารางเซนติเมตร มีนิโคติน 17.5 มิลลิกรัมปลดปล่อยนิโคตินวันละ 7
มิลลิกรัม
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- ขนาด 20 ตารางเซนติเมตร มีนิโคติน 35 มิลลิกรัมปลดปล่อยนิโคตินวันละ 14
มิลลิกรัม
- ขนาด 30 ตารางเซนติเมตร มีนิโคติน 52.5 มิลลิกรัมปลดปล่อยนิโคตินวันละ 21
มิลลิกรัม
นิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนังจะนําส่งนิโคตินซึ่งอยู่ใน polymer ที่ห้ ุมด้ วย
adhesive โดยอาศัย concentration gradient ของนิโคตินระหว่างระบบและผิวหนัง การ
เลือกขนาดจําเป็ นตอ้ งเลอื กให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยพิจารณาจากจํานวนบุหรี่ ที่สบู ใน
แต่ละวัน
นิโคตินชนิดหมากฝรั่งเคี ้ยว
นิโคตินชนิดหมากฝรั่ งเคี ้ยวออกฤทธิ์ โดยการที่นิโคตินจะจับกับ ion-exchange
resin เมื่อเคี ้ยวหมากฝรั่ง นิโคตินจึงถูกปลดปล่อยออกมาช้ า ๆ และถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุช่อง
ปาก สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการใช้ หมากฝรั่งนิโคตินอย่างมีประสิทธิ ภาพ คือการเคี ้ยว
อย่างถูกต้ องด้ วยเทคนิคที่เรี ยกว่า Chew & Park จึงจะช่วยให้ ยาออกฤทธิ์ได้ ดี หมากฝรั่ง
นิโคตินที่มีจําหน่ายในประเทศไทย ได้ แก่ Nicorette® และ Nicomild® ขนาดที่ใช้ มี 2
ขนาด คือ ชิ ้นละ 2 และ 4 มิลลิกรัมทั้งนี ้ เทคนิค Chew & Park มีรายละเอียดดังนี ้ การ
เคี ้ยวหมากฝรั่งนิโคตินจะต้ องเคี ้ยวช้ า ๆ กระทัง่ รู้สกึ มีรสเผ็ดซ่าแล้ วหยุดเคี ้ยว อมหมากฝรั่ง
นั้นไว้ ระหว่างกระพุ้งแก้ มและเหงือกเพื่ อให้ ยาดูดซึมจนกระทั่งรสซ่าหายไป ซึ่งใช้ เวลา
ประมาณ 1 นาที แล้ วจึงเคีย้ วใหม่ การเคีย้ วช้ าๆ และเป็ นระยะสลับกับการอมควรทํ า
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 30 นาที และควรเปลี่ยนบริ เวณที่อมเพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุช่อง
ปาก การเคี ย้ วแบบนี จ้ ะให้ การดู ด ซึ ม ช้ าแต่ ค งที่ ถ้ าเคี ย้ วเร็ ว ไปจะทํ า ให้นิ โ คติ น ถู ก
ปลดปล่อยออกมาเร็ ว ทํา ให้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ได้
ยาชนิดออกฤทธิ์ นานที่ใช้ สําหรั บช่วยอดบุหรี่ ในผู้ป่วยที่จําเป็ นต้ องใช้ ยา ได้ แก่
Bupropion HCl SR (Quomem®) bupropion HCl sustained release ยานี ้ได้ รับการ
รับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการดึงกลับ
ของสารสื่อประสาท norepinephrine, serotonin และ dopamine เข้ าสูป่ ลายประสาท มี
ผลให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับยามีอาการของการขาดนิโคตินน้ อยลง
นอกจากกลุ่มยาหลักที่กล่าวไปข้ างต้ นแล้ ว ยังมียารองที่สามารถใช้ เพื่อการเลิก
บุหรี่ ได้ แก่ nortriptyline, clonidine และ varenicline สําหรับยากลุม่ นี ้มีเพียง varenicline
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ตัวเดียวที่ได้ รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการใช้ เพื่อ
การเลิกสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตามทั้ง nortriptyline และ clonidine ต่างได้ รับระดับความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานระดับ B และ A ตามลําดับ จาก Clinical Practice Guideline:
Treating Tobacco Use and Dependence ดังนั้น จึงได้ รับการเสนอแนะในการพิจารณา
นํามาใช้ เป็ นทางเลือกในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถใช้ กลุม่ ยาหลักข้ างต้ นได้
Nortriptyline เป็ นยาลดอาการซึมเศร้ ากลุม่ Tricyclic antidepressants มีฤทธิ์
ในการยับยังการดู
้
ดซึมกลับของ norepinephrine และ5-hydroxy tryptamine ที่ปลาย
ประสาท ดังนั้นจึงมี การใช้ ยาชนิ ดนี เ้ พื่อช่วยลดอาการซึมเศร้ าอันเนื่ องมาจากการขาด
นิโคตินได้ ผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ยานี ้ ได้ แก่ ง่วงซึมปากแห้ ง ตามัว ปั สสาวะคัง่
เวียนศีรษะ มือสัน่ การใช้ เกินขนาดอาจมีผลอย่างมากต่อหัวใจ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงยาชนิด
นีใ้ นผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากยานีม้ ีราคาถูกและอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติของประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ป่วยที่มีความจําเป็ นต้ องใช้
ยาเพื่อเลิกบุหรี่ แต่ไม่สามารถจ่ายเงินสําหรับยาหลักซึง่ มีราคาแพงได้ (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
2546; Aveyard et al 2007)
Clonidine เป็ นยารั ก ษาความดั น โลหิ ต สู ง แต่ มี ห ลั ก ฐานแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิ ผลของยานีใ้ นการนํามาใช้ สําหรั บการเลิกบุหรี่ แต่เนื่องจากยาชนิดนี ท้ ําให้ เกิ ด
อาการข้ างเคี ย งที่ พ บบ่ อ ยจึ ง อาจเป็ นข้ อจํ า กั ด ที่ ทํ า ให้ ไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากนั ก
ผลข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่ ง่วงนอน อ่อนเพลีย หน้ ามืดวิงเวียน ปากแห้ ง ความดัน
ลดลงเมื่อยืนขึ ้น จึงอาจเกิดอันตรายขณะขับรถหรื อควบคุมดูแลเครื่ องจักรกล นอกจากนี ้
อาจเกิด rebound hypertension หากหยุดยาในทันที สําหรับ clonidine มีทั้งชนิด
รั บประทานและแผ่นแปะผิวหนัง Varenicline (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ 2546;
Gourlay, et al 2004)
องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ รับรอง varenicline ในการใช้ เพื่อ
เลิกบุหรี่ ยาออกฤทธิ์แบบ partial agonist ต่อ nicotine receptor ชนิด alpha-4 และ beta2 ซึ่งเป็ น receptors ที่คอยจับกับนิโคตินแล้ วกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการหลัง่ สาร
dopamine ส่งผลให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เกิดความรู้สกึ สุขสบายจากการสูบ มีหลักฐานการวิจยั แสดง
ให้ เห็นถึงประสิทธิผลของ varenicline ในการรักษาผู้ติดบุหรี่ นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั ที่
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พบว่าอาจใช้ ยานี ้โดยไม่ต้องมีการบําบัดทางพฤติกรรมร่ วมบ่อยๆ เหมือนยาตัวอื่น สําหรับ
ในประเทศไทยขณะนี ้ยังไม่มีการใช้ ยานี ้
สําหรั บการเลิกบุหรี่ โดยใช้ ยา การคัดเลือกยาเข้ าบัญชียาหลักแห่งชาติหรื อชุด
สิทธิประโยชน์ของ สปสช. เป็ นสิ่งจําเป็ น เพราะการใช้ ยากับผู้สบู บุหรี่ ที่ยงั ไม่เป็ นโรค ซึง่ จะ
มีความคุ้มค่ากว่าผู้ที่ป่วยแล้ ว โดยต้ องคํานึงถึงสิทธิของผู้สบู บุหรี่ (สุทศั น์ รุ่ งเรื องหิรัญญา
2557) ประเทศไทยทําเรื่ องควบคุมยาสูบด้ านกฎหมายนโยบายมาเกือบครบหมดแล้ ว ถึง
เวลาแล้ วที่จะให้ การรักษาให้ เลิกสูบบุหรี่ การทํางานควบคุมยาสูบการที่จะลดจํานวนคนที่
สูบบุหรี่ ทําโดยการป้องกันไม่ให้ วยั รุ่ นติดบุหรี่ และการช่วยให้ คนที่ติดบุหรี่ อยู่แล้ วเลิกสูบ
การป้องกันไม่ให้ วยั รุ่ นติดบุหรี่ จะลดการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตในอีกยี่สิบปี ข้ างหน้ าไม่มีผล
ต่อการลดภาระโรคในยี่สิบปี จากนี ้ การช่วยให้ คนเลิกสูบบุหรี่ จะลดภาระโรคและความ
สูญเสียในปั จจุบัน “การที่จะลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ จึงต้ องทําทั้งการป้องกันวัยรุ่ นไม่ให้ ติด
บุหรี่ และช่วยให้ คนที่ตดิ บุหรี่ อยูแ่ ล้ วเลิกสูบ” (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2557)
ต่อมามีการประกาศให้ ยา Nortriptyline เป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หมวดยา
ช่ วยเลิ ก บุหรี่ แต่ ยานี ม้ ี ข้ อ จํ ากัดในแพทย์ จิ ตเวช แพทย์ สาขาอื่ นไม่ นิ ยมใช้ เนื่ อ งจาก
ผลข้ างเคียงของยา ในปั จจุบันเห็นชอบในหลักการว่าควรมี ยาช่วยเลิกบุหรี่ รายการใด
รายการหนึ่งระหว่าง Valenicline และ Bupropion ไว้ ในยาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมี
เงื่อนไข ผู้ป่วยสามารถได้ รับการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพียงหนึ่งครัง้ เท่านั้น เพื่อให้
ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการเลิกบุหรี่ (คทา บัณฑิตานุกลู 2558)
2.2 แนวปฏิบัตทิ ่ สี าํ คัญในการดําเนินงานบําบัดรั กษา
ประเทศไทยปั จจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันควบคุมยาสูบ กรมการ
แพทย์ ได้ มีการจัดทําแนวทางเวชปฎิบตั ิเพื่อการรักษาผู้ติดบุหรี่ โดยใช้ หลัก 5 As (ปิ ยภรณ์
เยาวเรศ, 2550) ซึ่งทุกวิชาชีพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ คือ กลยุทธ์ 5 As ซึ่งเป็ น
กระบวนการมาตรฐานในการให้ บริ การเลิกสูบบุหรี่ ประกอบด้ วย (สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ
คณะ 2548)
1) Ask คือ การสอบถามถึงการสูบบุหรี่ หรื อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยหรื อ
ผู้รับบริ การ
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2) Advise คือ การแนะนําให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ทกุ คนให้ เลิกสูบบุหรี่ ที่ควรมีความชัดเจน
(clear) มีนํ ้าหนัก (strong) และเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วย (personalized) โดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าผู้ป่วยควรเลิกบุหรี่
3) Assess คือ ประเมินความสนใจ ความพร้ อม หรื อความตั ้งใจในการเลิกบุหรี่
ของผู้ป่วยหรื อผู้รับบริ การ ระดับการติดนิโคติน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือได้ เหมาะสม หรื อ
ส่งต่อไปยังหน่วยบริ การเลิกบุหรี่ ตอ่ ไป
4) Assist คือ การให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษา ตามความต้ องการของผู้ป่วย
หรื อผู้รับบริ การแต่ละราย ในการกําหนดวันเลิกบุหรี่ การแนะนําวิธีการเลิกบุหรี่ ทั้งโดยใช้ ยา
หรื อไม่ใช้ ยา
5) Arrange follow-up คือ การติดตามความก้ าวหน้ าของการเลิกบุหรี่ ปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึ ้นจากภาวะถอนยา ปั ญหาด้ านพฤติกรรม ความเชื่อ ความเคยชินเป็ นระยะ
เพื่อติดตามให้ ความช่วยเหลือ ให้ กําลังใจ และป้องกันการกลับมาสูบอีก
จากการวิจยั ประสิทธิผลในการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่สบู บุหรี่ ที่สมัครใจ
จํานวน 125 คนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนาน้ อย 12 หมู่บ้านเมื่อดําเนินการครบ 1
ปี 2 เดื อ น พบว่ า ผู้สูบ บุห รี่ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเลิ ก บุ ห รี่ ร้ อยละ 58 กลับ มาสูบ บุห รี่ ซํ า้
(โรงพยาบาลนาน้ อ ย กลุ่มงานเวชปฏิ บัติ ครอบครั วและชุมชน 2549) ได้ มี การจัดทํ า
แนวทางในการเลิกบุหรี่ ของประเทศไทย โดยแนวทางที่ได้ รับความนิยม คือ 5 As โดยมีการ
ประเมินความพร้ อมของผู้ป่วยว่ามีความต้ องการเลิกหรื อไม่ หากผู้ป่วยมีความต้ องการ
อยากเลิกสูบบุหรี่ ก็ให้ การช่วยเหลือ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องหรื อหากผู้ป่วยเคยสูบ
บุหรี่ และยังไม่เคยสูบบุหรี่ ก็แนะนําแนวทางในการป้องกันการกลับมาสูบหรื อลองสูบบุหรี่
ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนการถาม และให้ คําแนะนํา มีความสําคัญและมีผลต่อการช่วย
ให้ ผ้ ตู ิดบุหรี่ สามารถเลิกได้ ร้อยละ 30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ รับคําแนะนํา ในกรณี
ปั จจัยอื่นๆ ที่จะทําให้ การเลิกบุหรี่ ประสบผลสําเร็ จ คือ ความพร้ อมและความตั้งใจ ที่จะ
เลิกสูบ จะประสบผลสําเร็ จในการเลิกบุหรี่ มากกว่าผู้ที่ไม่มีความพร้ อม
นิตตะยา จิตรรํ าพัน และคณะ (2552: 58) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ รูปแบบ
5D in 5 Days With Stage of Change ต่อการเลิกบุหรี่ และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความวิตกกังวล ระยะความพร้ อม/ความเต็มใจในการเลิกบุหรี่ ของเจ้ าหน้ าที่สํานักงานช่าง
เทศบาลนครสุราษฎร์ พบว่า ผู้สบู บุหรี่ ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 24 คน เป็ นผู้ที่สบู
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บุหรี่ ประจํา 22 คน เลิกแล้ ว 1 เดือน 1 คน เลิกแล้ วในระยะก่อน 6 เดือน 1 คน มีความ
พร้ อม/เต็มใจเลิกบุหรี่ อยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่คิดจะเลิก 17 คน ร้ อยละ 70.08 ลังเลใจที่จะเลิก 2
คน ร้ อยละ 8.3 พร้ อมจะเลิก 3 คน ร้ อยละ 12.5 และกําลังอยูใ่ นระยะเลิก 2 คน ร้ อยละ 8.3
ระยะที่ติดตามมีผ้ ทู ี่ออกจากโครงการ 2 คน ระยะการประเมินครบ 4 เดือนมีผ้ ทู ี่เลิกบุหรี่ ได้
ทั้งสิ ้น 5 คน ร้อยละ 22.73 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเลิกบุหรี่ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 คือ ระยะความพร้ อม/ความเต็มใจในการเลิกบุหรี่ ส่วนความวิตกกังวล
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ปั จจัยการเสพติดบุหรี่
2.3 การรั กษาผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่
การรักษาผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ พบว่ามากกว่าร้ อยละ 90 ของผู้สบู บุหรี่ ล้มเหลวใน
การพยายามเลิกสูบบุหรี่ ด้ วยตนเองโดยที่ ส่วนใหญ่ มักจะกลับไปสูบภายในเวลาหนึ่ ง
สัปดาห์หลังจากเลิก เนื่องจากบุหรี่ เป็ นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีคณ
ุ สมบัติของการเสพติด
ไม่ตา่ งจากสารเสพติดตัวอื่น เราจึงอาจใช้ แนวคิดของ National Institute of Drug Abuse
ในสหรัฐอเมริ กาซึง่ ได้ ทําการวิจยั และสรุปหลักในการรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดไว้ ดงั นี ้ คือ
1. โปรแกรมการบําบัดควรพร้ อมที่จะให้ การรักษาผู้ป่วยได้ ตลอด เพราะโอกาสที่
ผู้ป่วยมีแรงจูงใจจะรักษานั้นเกิดขึ ้นไม่บอ่ ยนัก
2. แน่นอนว่าการรักษาโดยสมัคใจย่อดีกว่าการถูกบังคับ แต่ผลสําเร็ จของการ
รั กษาไม่ ได้ ถูกกํ าหนดจากปั จจัยนี เ้ พี ยงอย่ างเดี ยว และในระหว่ างการรั กษา ผู้รั กษา
สามารถใช้ แรงจูงใจหรื อความตั้งใจในผู้ป่วยให้ เกิดขึ ้นได้
3. การหายเป็ นเรื่ องที่ใช้ เวลาและอาจต้ องเข้ าโปรแกรมการบําบัดหลายหลัง แต่
ละครั้งของการกลับไปเสพซํ ้า จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้รักษาเข้ าใจปั ญหา และข้ อจํากัดของ
การรักษาดีขึ ้น
4. โปรแกรมการรั ก ษาควรจะมี ร ะยะเวลา ที่ ย าวนานพอที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้ป่วย
5. ผู้ป่ วยแต่ละรายมี ความแตกต่าง และต้ องการโปรแกรมการรั กษา หรื อการ
ช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป
6. การติดตามการใช้ ยาในระหว่างการรักษาเป็ นเรื่ องที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง
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7. การใช้ ยาเป็ นประจํ า ในผู้ ป่ วยบางราย ซึ่ ง แน่ น อนว่ า การรั ก ษาต้ องมี
องค์ประกอบของการให้ คําปรึกษาและการรักษาแบบ Cognitive behavioral ร่วมด้ วย
8. ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ จะมีปัญหาอื่นๆร่ วมด้ วย การรั กษาจึงไม่ใช่เป็ นเรื่ องของ
การรักษาการติดยาแต่เพียงอย่างเดียว
9. ในกระบวนการของการรั ก ษาย่ อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ น้ ในตัว ผู้ป่ วย
ผู้รักษาจึงจําเป็ นต้ องประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ร่ วมกับการปรับแผนการรักษาเป็ น
ระยะ
หลักการรักษาผู้ตดิ บุหรี่ ประกอบด้ วยการรักษา ดังต่อไปนี ้
- ขันเตรี
้ ยมการ (Pre-admission) เป็ นระยะที่ผ้ รู ักษาประเมินความพร้ อมทั้ง
บันทึกปั ญหาสถานภาพของผู้ป่วย ในส่วนขั้นก่อนรักษานั้น มักจะเป็ นการพูดคุยเพื่อโน้ ม
น้ าวผู้ป่วยให้ เห็นประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ และสร้ างความมุ่งมัน่ ในการหยุดบุหรี่ โดย
อาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความตั้งใจ ซึ่งเป็ นเสมือนบทนําในการเตรี ยมผู้ป่วย
ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการรักษาซึง่ ประกอบด้ วย
1. ประเมินปั ญหาด้ านสุขภาพทางจิตเพื่อส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยหยุดบุหรี่ ได้ ยากขึ ้น การ
ตรวจพบได้ และทําการรักษาจะช่วยให้ การหยุดบุหรี่ ได้ ผลสําเร็ จมากขึ ้นการตรวจสุขภาพ
ทางกายและโรคแทรกที่เกิดจากการใช้ บหุ รี่ อาทิ เช่น การเอ็กซเรย์ปอด
2. ประเมินความตั ้งใจการหยุดบุหรี่ ประเมินแรงจูงใจที่มาสูการรักษา เคยรักษา
มาก่อนหรื อไม่ ด้ วยวิธีใด ได้ ผลอย่างไร ซึ่งนํามาพิจารณาเพื่อช่วยในการสร้างแรงจูงใจ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา เช่น การสูบบุหรี่ เริ่ มต้ นจากการที่ผ้ ปู ่ วยไม่
รู้ ตวั ไม่ตระหนักถึงปั ญหาการติดบุหรี่ ไม่ได้ ตั้งใจหยุดบุหรี่ ไปสู่การเริ่ มคิดอยากหยุดบุหรี่
จนกระทั้งเข้ าสูร่ ะยะเวลาตัดสินใจหยุดบุหรี่ จากนั้นเกิดปฏิบตั ิการหยุดบุหรี่ และพยายามที่
จะคงการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ ให้ ได้ วิธีสร้ างแรงจูงใจทําได้ โดย การสัมภาษณ์เพื่อสร้ างความ
ตั้งใจ ซึง่ แต่ละวิธีมีรายละเอียดต่อไปนี ้
Motivational Interview เป็ นแนวทางในการช่วยให้ บคุ คลได้ ตระหนังถึงปั ญหา
หรื อประเด็ น ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาขึ น้ กั บ ตนเอง ในบรรยากาศการช่ ว ยเหลื อ
ประคับประคอง มากกว่าที่จะเป็ นการกล่าวอ้ างเหตุผลหรื อบังคับ โดยมี เป้าหมายเพื่ อ
กระตุ้นแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลเอง ไม่ใช่การกําหนดหรื อการบังคับจากผู้อื่น หลักการ
ทัว่ ไปมี5 ประการ (DARES) ดังนี ้
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D (Develop Discrepancy) คือ การให้ ผ้ ตู ิดบุหรี่ รับรู้ ความขัดแย้ ง ระหว่าง
พฤติกรรมติดบุหรี่ ในปั จจุบันกับเป้าหมายสําคัญในชีวิต ซึงจะเกิดขึ ้นเมื่อเขาได้ ทบทวน
ตนเอง เห็นความขัดแย้ ง 2 ประเด็นด้ วนตนเอง จนทําให้ เกิดความรู้ สึกตั้งใจที่จะอยากจะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายของตนเอง
A (Avoid Argumentation) คือ ผู้รักษาต้ องหลีกเลี่ยงการโต้ คารมหรื อ การกล่าว
ตําหนิผ้ ปู ่ วยเนืองจากทําให้ เกิดการต่อต้ านจากปฏิกิริยาป้องกันตนเองของผู้ป่วย
R (Roll Resistance) คือความไม่เต็มใจลังเลใจ เป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ ้นได้ ผู้รักษา
ต้ องทําความเข้ าใจ และอันที่จริ งมุมมองเดิมที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยไม่อยากเปลี่ยนแปลง สามารถที่
จะปรับเปลี่ยนหรื อค่อยๆปรับแต่งมุมมองใหม่ได้
E (Express Empathy) คือ การยอมรับผู้ป่วย โดยผู้รักษาเข้ าใจถึงอารมณ์
ความรู้ สึก หรื อมุมมองต่อปั ญหาของผู้ติดบุหรี่ โดยไม่ตดั สินหรื อตําหน ซึ่งการยอมรับและ
เข้ าใจผู้ป่วย
S (Support self- efficacy) คือ การทําให้ ผ้ ตู ิดบุหรี่ เกิดความเชื่อมั่น ใน
ความสามารถของตนเองในการประสบผลสําเร็ จในการหยุดบุหรี่ โดยความเชื่อมั่นเน้ นที่
ความรับผิดชอบของตัวผู้ป่วยเองหมายถึงว่าไม่มีใครสามารถทําแทนผู้ป่วยได้ แต่ให้ ความ
ช่วยเหลือได้ เมื่อผู้ป่วยต้ องการ โดยเน้ นที่การกระตุ้นศักยภาพของผู้ป่วยและพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนประสบผลสําเร็ จ (เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร, 2551: 83)
กรณี การศึกษาในต่างประเทศเกี่ ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ มี ดังนี ้ มี การศึกษาถึ ง
รู ปแบบ วิธีการเลิก ลด การสูบบุหรี่ ไว้ หลายฉบับ ซึ่งสามารถสรุ ปในส่วนที่น่าสนใจ เช่น มี
การศึกษาเปรี ยบเทียบ (Peter Gariti et al, October 2009) ผลการลด/เลิกสูบบุหรี่ ของการ
ให้ คําปรึ กษาตามระดับ ความเข้ ม (high vs. low) ร่ วมกับการใช้ แผ่น bupropion หรื อ
nicotine โดยได้ ศกึ ษาในกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในระดับ 6-15 มวน/วัน จํานวน 260 คน และมีการ
ติดตามผลการสูบบุหรี่ ทั้งลดและเลิกสูบบุหรี่ โดยแบ่งช่วงเวลาติดตาม เป็ น 3 ช่วง คือ 12 ,
26 และ 52 สัปดาห์ นับจากเริ่ มโครงการ ผล การศึกษาพบว่ากลุม่ ที่ให้ คําปรึกษาทั้ง 2 กลุม่
ให้ ผลการศึกษาของอัตราการเลิกสูบบุหรี่ ที่คล้ ายกัน และพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สดุ คือ การให้
คําปรึกษาอย่างเข้ มข้ นในช่วง 12 สัปดาห์แรกจะมีผลต่อการลดการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบ
อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มผู้สบู บุหรี่ ที่มีประวัติการสูบอย่างหนัก (20 มวน/วัน) พบว่ามีจํานวน
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น้ อยที่จะหยุดสูบ จึงสรุปได้ วา่ การศึกษาในรูปแบบการให้ คําปรึกษา เหมาะสมต่อผู้ที่สบู ใน
ปริ มาณน้ อย
ในปี 2009 , Xiaolei Zhou et al. ได้ ทําการทดลองหาวิธีการลดการสูบบุหรี่ และ
การ กลับมาสูบ โดยทําการศึกษาในกลุ่มคน 2431 ที่ใช้ internet ในประเทศ United
States, United Kingdom, Canada, France และ Spain ซึง่ อาสาสมัครเหล่านี ้ จะมีอายุ
อยู่ในช่วง 35-65 ปี ปริ มาณการสูบบุหรี่ มากกว่า 5 มวน/วัน และมีความตั้งใจที่จะหยุดสูบ
ให้ ได้ ภายใน 3 เดือน การศึกษาได้ ทําการติดตามเป็ นเวลา 18 เดือน ผลการศึกษาพบว่า
ความตั้งใจที่จะหยุดสูบเป็ นสิ่ง สําคัญที่จะทําให้ สามารถลด/หยุดสูบได้ และสามารถที่จะ
ทํานายการกลับมาสูบได้ แต่การใช้ วิธีการกระตุ้นนั้นจะสามารถทําให้ ลด/หยุดสูบได้ แต่ไม่
สามารถทํานายการกลับมาสูบได้ คณะวิจยั จึงสรุ ปได้ ว่า การใช้ วิธีการกระตุ้นให้ หยุดสูบ
สามารถลดการสูบได้ แต่ไม่สามารถจะทําการป้องกัน ไม่ให้ กลับมาสูบได้ และพบว่าปั จจัย
สําคัญของการกลับมาสูบยังขึ ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้ อม รอบข้ าง
คณะวิจยั ของ Delwyn Catley (2012) ได้ ทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใช้
วิธี การ การกระตุ้นเพื่ อให้ เกิ ดการหยุดสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่ นของชุมชนแห่งหนึ่ง โดยมี
จํานวนกลุ่มศึกษา จํานวน 255 คน และมีความพร้ อมในการหยุดสูบบุหรี่ การศึกษาครัง้ นี ้
ได้ ทําการสุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม (2 : 2 : 1) ตามรู ปแบบการทดลอง 1.ใช้ การกระตุ้น
ด้ วยการสัมภาษณ์ 2. ให้ ความรู้ 3. ให้ คําแนะนําสั้นๆ ทําการติดตาม 6 เดือนโดยใช้ ตวั ชี ้วัด
เป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1. ให้ ทําการ รายงานด้ วยตนเองว่ามีกี่ครั้งที่สามารถหยุดสูบบุหรี่ ได้
มากกว่า 24 ชม. ในช่วงต่อมา 2. ใช้ หลักการทางชีวเคมีเป็ นตัวชี ้วัดทุก 7 วันเป็ นตัวบอกถึง
ความชุกของการสูบบุหรี่ ผลการศึกษา พบว่าการให้ ความเข้ มงวดในการกระตุ้นให้ กําลังใจ
ตั้งแต่การสัมภาษณ์จะสามารถสร้ างแรง บันดาลใจให้ พยายามเลิกการสูบบุหรี่ ได้ ดีและยัง
เป็ นข้ อมูลทางด้ านคลินิกเพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน การดําเนินการต่อไป สรุ ปจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาครั้งนี ้ คณะผู้วิจยั เห็นว่ารูปแบบที่จะใช้ ในการ
ทําให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ลด/เลิก สูบได้ ต้องมีการให้ แรงกระตุ้นที่ดีซึ่งสอดคล้ องกับการดําเนินงาน
ของโครงการรณรงค์ เลิกบุหรี่ ของบุคลากรมหาวิ ทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ ที่ ใช้
หลักการ 5 As และเพิ่มการให้ คําปรึกษาอย่างใกล้ ชิด
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3. คลินิกอดบุหรี่
3.1 การเลิกบุหรี่
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้ นําเสนอในการประชุมวิชาการ
บุหรี่ กบั สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (2554) ไว้ ดงั นี ้ 1) เลิกด้ วยตนเองร้ อยละ 88.9 2) ใช้ ยา
ช่วยร้ อยละ 10.6 และ 3) ปรึ กษา/รั บคําแนะนํ าร้ อย ละ 5.8 4) วิธีอื่นๆ ร้ อยละ 2.9การ
สนับสนุนให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เลิกได้ จึงเป็ นกระบวนการสําคัญ เพราะการเลิกบุหรี่ เพียงลําพังเป็ น
เรื่ องที่ต้องใจเข้ มแข็งอย่างมหาศาล จึงมักพบว่าผู้ติดบุหรี่ มกั จะพยายามเลิกสูบอยู่หลาย
ครั้ง หลายหน บางคนทํ า สํ า เร็ จ แต่ ห ลายๆ คนทํ า ไม่ สํ า เร็ จ การเลิ ก สูบ บุ ห รี่ จึ ง เป็ น
กระบวนการสําคัญควบคูม่ ากับการรณรงค์ไม่ให้ คนสูบบุหรี่
ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ คลินิกฟ้าใส อธิ บายว่า จากสถิติการให้ บริ การ
ของคลินิกฟ้าใสในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนเข้ ารับบริ การประมาณ 1 หมื่นราย
โดยจากการติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลา 6 เดือน พบว่ามีผ้ สู ามารถเลิกได้ โดยไม่กลับไป
สูบ บุหรี่ ซํ า้ ร้ อยละ 50 ซึ่งเมื่ อ เที ยบกับอัตราความสามารถในการเลิกบุหรี่ ได้ จากการ
ให้ บริ การในประเทศตะวันตก พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 25 แนวทางการเลิกบุหรี่ ของไทย ผู้เข้ ารับ
การบริ การจะได้ รั บ คํ าปรึ กษาเพื่ อหาสาเหตุการติ ดบุหรี่ เพื่ อนํ าไปสู่การประเมิ นการ
รั กษาการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ไปจนถึงการใช้ ยาเพื่อเลิกบุหรี่ แต่พบว่าในจํ านวนผู้ที่
สามารถเลิกบุหรี่ ได้ มี เพี ยง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ต้องใช้ ยา แสดงให้ เห็นว่า แนวทางการให้
คําปรึกษา การให้ กําลังใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ องสําคัญในการ
เลิกบุหรี่ อย่างมาก ไม่ใช่แค่บคุ ลากรทางการแพทย์ที่จะช่วยได้ แต่หมายถึงผู้สบู เองและคน
รอบข้ าง ต้ องสู้และอดทนเพื่อเอาชนะจนเลิกบุหรี่ ได้ (สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา 2557)
การช่วยเหลือให้ เลิกยาสูบ มีแนวทางการทํางาน (สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ,
2557) โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ เพิ่ ม จํ านวนผู้เลิ กใช้ ย าสูบด้ วยมาตรการ (สุทัศ น์ รุ่ งเรื อ ง
หิรัญญา 2557) ดังนี ้
ก. การกําหนดแนวปฏิบตั ิสําหรับการเลิกยาสูบที่เป็ นเอกภาพและมีการส่งต่อผู้ที่
ต้ องการเลิกยาสูบอย่างเป็ นระบบ
ข. พัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรสุข ภาพของสถานบริ ก ารสุข ภาพทุก ระดับ
ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้ สามารถให้ บริ การช่วยเลิกยาสูบ
ได้
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ค. เพิ่มการสื่อสารสาธารณะ และสร้างกระแสให้ ผ้ บู ริ โภคยาสูบมีความต้ องการ
เลิกยาสูบโดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่น
การให้ คําปรึ กษาเพื่อเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์ (Quit line) บริ การคลินิกอดบุหรี่ ใน
สถานพยาบาลทั้ง ของรั ฐ และเอกชน การรั ก ษามี ห ลายวิ ธี ได้ แ ก่ การให้ คํ า ปรึ ก ษา
พฤติกรรมบําบัดและการใช้ ยาบําบัด ในผู้เสพบางรายอาจต้ องใช้ การรักษามากกว่าหนึ่งวิธี
ซึ่งต้ องพิจารณาปั จจัยหลายด้ านประกอบกันได้ แก่ ความตั้งใจและแรงจูงใจที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรุนแรงของการติดบุหรี่ เศรษฐานะ ทัศนคติของผู้สบู บุหรี่
ประสบการณ์ การเลิกบุหรี่ ในอดีต สภาพร่ างกายและความพร้ อมของผู้ป่วยในการใช้ ยา
ตลอดจนข้ อห้ ามใช้ ในกรณีที่เกิดจากการติดสารนิโคตินนั้น เนื่องจากนิโคตินจะไปกระตุ้น
การหลั่งสารโดปามี นในสมองทํ าให้ ผ้ ูเสพเกิ ดอาการผ่อนคลาย รู้ สึกมี ความสุข ตื่ นตัว
ดังนั้น ในผู้ที่ตดิ สารนิโคตินโดยเฉพาะกลุม่ ที่ติดระดับสูง หากหยุดสูบทันทีจะทําให้ อารมณ์
เศร้ าหมอง หดหู่ หงุดหงิด ซึ่งผลเหล่านี ้มักทําให้ ผ้ เู สพทนไม่ได้ และต้ องการกลับมาสูบอีก
ดังนั้นในกลุม่ นี ้มักจําเป็ นต้ องใช้ ยาร่วมกับพฤติกรรมบําบัด (สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา 2557)
คลิ นิ กเลิ ก บุห รี่ ที่ มี อ ยู่ในประเทศไทยปั จ จุบันยังขาดจิ ตแพทย์ ช่ ว ยในการให้
คําปรึกษา และยังขาดการผสมผสานการบําบัดทางยาร่ วมกับการบําบัดทางจิตสังคมอย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพยังพบปั ญหาการเข้ าถึ งการรั กษา โดยทั่วไปการเข้ าถึ งบริ การสุขภาพ
(access to health care) ประกอบด้ วย 4 มิติ ได้ แก่ (สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา 2557)
1) การมีบริ การอย่างเพียงพอและผู้ป่วยมีโอกาสในการได้ รับบริ การนั้นๆ ได้ เช่น
ในที่นี ้คือการมีคลินิกเลิกบุหรี่ และกระจายอย่างเหมาะสมเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ทู ี่ต้องการเลิก
สูบบุหรี่
2)ความสามารถในการใช้ บริ การสุขภาพที่มีอยู่นั้นในบางครั้งถึงแม้ จะมี สถาน
บริ การแต่ผ้ ปู ่ วยอาจจะไม่สามารถใช้ บริ การที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อาจเพราะปั ญหาด้ าน
ค่าใช้ จ่าย (financial barriers) ปั ญหาที่เกิดจากสถานพยาบาล (organisational barriers)
และปั ญหาส่วนบุคคลของผู้ป่วยเอง (personal barriers)
3) บริ การนั้นต้ องมีความสัมพันธ์ หรื อตรงกับปั ญหาของผู้ป่วยที่เกิดขึ ้นจึงต้ องเข้ า
รับการบริ การและเมื่อใช้ บริ การนั้นแล้ วต้ องเกิดประสิทธิผลด้ วยไม่ใช่มองแต่เพียงการได้ ใช้
บริ การจากสถานพยาบาลที่มีอยูเ่ ท่านั้น และ
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4)ความเท่าเทียมในการเข้ าถึงบริ การนัน่ คือผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
รับบริ การนั้นๆ สําหรับประเทศไทย มักจะพบความเหลื่อมลํ ้าของการให้ บริ การสุขภาพแก่
ประชาชนในพื ้นที่ตา่ งๆ ซึง่ สะท้ อนถึงปั ญหาการกระจายตัวของสถานบริ การที่ไม่เหมาะสม
รวมถึงปั ญหาความแตกต่างของคุณภาพสถานบริ การ
สถานบริ การของรัฐส่วนใหญ่ให้ บริ การในลักษณะการให้ คําปรึกษาและพฤติกรรม
บํ าบัด อาจมี การใช้ ยาเพื่ อเลิกบุหรี่ ร่วมด้ วยหากมี รายการยากลุ่มนี อ้ ยู่ในบัญชี ยาของ
สถานพยาบาล จากการสุม่ สัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 29 แห่งพบว่า โรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกเอกชน (13 แห่ง)มีความพร้ อมในด้ านการใช้ ยาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ โดยมีรายการยา
ดังกล่าวอย่างน้ อย 1 รายการ โดยแพทย์เป็ นผู้ให้ การรักษาและสัง่ จ่ายยาเอง ในขณะที่มี
สถานบริ ก ารของรั ฐ เพี ย ง 5 แห่ ง จาก 16 แห่ ง ที่ มี ย าเพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ ใ นบั ญ ชี ย าของ
สถานพยาบาล ซึง่ ทั้ง 5 แห่งนี ้เป็ นโรงพยาบาลจังหวัดหรื อโรงพยาบาลศูนย์ งานบริ การเลิก
บุหรี่ ของสถานพยาบาลของรัฐจะดําเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์ พยาบาล
นักจิ ตวิทยา นักสุขศึกษา และบางแห่งมี เภสัชกรร่ วมด้ วยโดยในเบือ้ งต้ นพยาบาลหรื อ
นักจิตวิทยาจะให้ การให้ คําปรึกษาหรื อพฤติกรรมบําบัด และหากเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ ยาจะส่งต่อไปยังแพทย์เพื่อพิจารณาให้ การรั กษาโดยการใช้ ยาบางแห่งเปิ ดให้ บริ การ
ตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ หรื ออาจเพราะจํานวนผู้มารั บบริ การมี
น้ อยในปั จจุบัน กลุ่มยาหลักที่มีใช้ เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ในประเทศไทย ได้ แก่ bupropion
HCl SR และผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคติน (ชนิดแผ่นแปะผิวหนังและหมากฝรั่ง) ซึ่งยาทั้ง 2
กลุม่ นี ้ ไม่จดั อยู่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (National Essential Drug List) การเบิกจ่าย
ค่ารั กษาเพื่อการเลิกบุหรี่ เป็ นไปตามสิทธิ การรั กษาพยาบาล คือ ผู้ที่เข้ ารั บการรั กษาใน
สถานพยาบาลของรัฐจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้ านยาเองยกเว้ นในบางแห่งที่อาจมีการ
กํ าหนดความตกลงพิเศษให้ มี การเบิกได้ โดยไม่ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ (สุทัศน์ รุ่ งเรื อง
หิรัญญา 2557)
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ข้ อจํากัดประการหนึ่งที่ผ้ ปู ่ วยอาจพบเมื่อมีความ
ประสงค์ที่จะเลิกสูบบุหรี่ คือ ความไม่สามารถเข้ าถึงยาและบริ การเลิกบุหรี่ ได้ โดยง่าย
ถึงแม้ วา่ จะมีรายชื่อสถานบริ การเลิกบุหรี่ เป็ นจํานวนมากแต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าทุกแห่ง
สามารถให้ บริ การ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากข้ อจํากัดบางประการ เช่น ไม่สามารถ
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จ่ายยาเลิกบุหรี่ ในกรณีที่มีความจําเป็ นเนื่องจากไม่มียาในสถานพยาบาล หรื อผู้ป่วยไม่
ต้ องการเสียเงินสําหรับยากลุม่ นี ้
ในประเทศสหราชอาณาจั ก รที่ ภ าครั ฐ จั ด ให้มี ก ารให้บริ ก ารเลิ ก สูบ บุ ห รี่ แ ก่
ประชาชนโดยเภสัชกรชุมชนที่ผ่านการอบรมและได้ รับอนุญาตให้ สงั่ จ่ายยาภายใต้ ความ
ตกลงที่ กําหนดไว้ โดยเภสัชกรจะทํ าหน้ าที่ ให้ คําปรึ กษาและสั่งจ่ายนิ โคตินทดแทนแก่
ผู้ป่วย โดยรัฐบาลจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั้งหมดทั้งในส่วนของค่ายาและค่าบริ การ
จากการประเมินผลโครงการนี ้พบว่าผู้ป่วยพอใจกับการมารับบริ การเลิกบุหรี่ จากเภสัชกร
ชุมชนเนื่องจากสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและคําแนะนําที่ได้ รับมีประโยชน์ โครงการนี ้ถือเป็ น
การเพิ่มความสามารถในการเข้ าถึงยาและบริ การเลิกบุหรี่ ของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ การ
จัดระบบบริ การเลิกบุหรี่ นีใ้ ห้ ผลคุ้มค่าและช่ วยยื ดชี วิ ตผู้ที่สูบบุหรี่ ได้ ดังนั้นจึงสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายการเลิกสูบบุหรี่ ระดับประเทศได้ (Gulliford M et al, 2003; Sinclair
HK et al, 2004)
3.2 หลักการประเมินตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ ของการเลิกบุหรี่
หลักการประเมินตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ ของการเลิกบุหรี่ คือ เลิกได้ อย่างน้ อย 6 เดือน
หลังจากเริ่ มการบําบัดรักษา (Yunibhand Jet al, 2013) จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าใน
การสังเคราะห์งานวิจัย ประสิทธิ ผลของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั งให้ เลิกสูบบุหรี่ นั้น
ประเมินได้ จากตัวชี ้วัดผลลัพธ์ 2 อย่าง (Yunibh andet al 2013) ได้ แก่ 1) การหยุดสูบบุหรี่
ได้ นานต่อเนื่องกันตามระยะเวลาที่กําหนด (Continuous Abstinence) เช่น 6 เดือน หรื อ
12 เดือน เป็ นต้ น และ 2) การหยุดสูบบุหรี่ ณ จุดเวลาใดเวลาหนี่งหรื อในช่วงเวลาที่กําหนด
(Point Prevalence Abstinence) โดยทัว่ ไปจะประเมินว่า ในช่วงเวลา 7 วันที่ผ่านมานั้น
หยุดสูบได้ ต่อเนื่ องกันหรื อ ไม่ ทั้งนี ้ มักจะใช้ วิ ธี การประเมิ นทางชี วเคมี (Biochemical
Verification of Tobacco Cessation) มายืนยันร่ วมด้ วย เช่น ในการทบทวนงานวิจยั อย่าง
เป็ นระบบเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ในผู้ป่วยที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล (จํานวน 50 เรื่ อง) ได้
ใช้ การเลิกสูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่องนาน 12 เดือน ร่ วมกับการประเมินตัวบ่งชี ้ทางชีวภาพเป็ น
เกณฑ์ตดั สินว่า เลิกสูบบุหรี่ ได้ หรื อไม่ ทั้งนี ้ งานวิจัยส่วนใหญ่ (32 เรื่ อง) ใช้ การตรวจวัด
คาร์ บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก (Exhaled CO) เป็ นตัวบ่งชี ้ทางชีวภาพเพื่อยืนยัน
ว่า เลิกสูบบุหรี่ และบางงานวิจยั (17 เรื่ อง) ใช้ การตรวจโคตินิน (Cotinine) ในปั สสาวะ
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เลือดหรื อ นํ ้าลาย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน Nagrebetsky และคณะ ให้ ความหมายของการเลิกสูบบุหรี่ ว่า เป็ นการ
หยุดสูบ ณ ช่วงเวลาที่กําหนดประเภทของการให้ บริ การเลิกบุหรี่ โดยทัว่ ไปการให้ บริ การ
เลิ ก บุหรี่ ส ามารถแบ่ ง เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แ ก่ การสร้ างแรงจูง ใจและปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและการบําบัดรักษาโดยการใช้ ยา (Rigotti et al. 2007, 2012)
หากพิจารณาระดับความเข้ ม (Intensity) ของบําบัดรักษา พบว่า มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่แตกต่างกันเล็กน้ อย อาทิ Rigotti และคณะ แบ่งระดับความเข้ มของการ
ให้ บริ การเลิกบุหรี่ ในผู้สบู บุหรี่ ที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่(Rigotti et al.
2007, 2012)
- การให้ บริ การเพียงครั้งเดียว ระยะเวลา 15 นาทีหรื อน้ อยกว่า ไม่มีการติดตามให้
กําลังใจ
- การให้ บริ การหนึ่งครั้งหรื อมากกว่า ใช้ เวลามากกว่า 15 นาที ไม่มีการติดตามให้
กําลังใจ
- การให้ บริ การหนึง่ ครั้งหรื อมากกว่า ร่วมกับการติดตามให้ กําลังใจ 1 เดือน
- การให้ บริ การหนึ่งครั้งหรื อมากกว่า ร่ วมกับการติดตามให้ กําลังใจมากกว่า 1
เดือน
ส่วนการให้ บริ การเลิกบุหรี่ ที่พบในการทบทวนงานวิจัยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื อ้ รัง พบว่า แบ่งได้ เป็ น 3 รูปแบบ ได้ แก่
- การให้ คําปรึกษาแบบกระชับ (Brief or Minimal Counseling) ระยะเวลาน้ อย
กว่า 90 นาที
- การให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบเข้ มโดยใช้ เวลา 90 นาที ห รื อ นานกว่ า (Intensive
Counseling) แต่ไม่ได้ ให้ ยาร่วมด้ วย
- การให้ คําปรึ กษาแบบเข้ มใช้ เวลา 90 นาทีหรื อนานกว่า ร่ วมกับการให้ ยาเลิก
บุหรี่ ร่วมด้ วย
Nagrebetsky และคณะ ได้ ทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับการเลิกสูบ
บุหรี่ จํานวน 8 เรื่ อง พบว่า การบําบัดรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ สําหรับผู้ป่วยกลุม่ นี ้คล้ ายกับกลุ่ม
ผู้ป่ วยเรื อ้ รั ง อื่ น อัน ประกอบด้ วย การให้ คํ า ปรึ ก ษาและการให้ ย าช่ ว ยเลิ ก บุห รี่ (อาทิ
Bupropion, Nicotine Replacement Therapy) โดยผู้ให้ คําปรึกษามักเป็ นพยาบาล แพทย์
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และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพประสิทธิผลของการให้ บริ การเลิกบุหรี่ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั ้น
เรื อ้ รังหรื อถุงลมโป่ งพองมีรายงานจากการวิเคราะห์อภิมานว่า ประสิทธิผลของการช่วยให้
เลิกบุหรี่ โดยใช้ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบอัตราการเลิกบุหรี่ ในช่วงร้ อยละ 0.0-28
โดยเฉลี่ย อัตราการเลิกสูบบุหรี่ เท่ากับ ร้ อยละ 13.19 และมีค่าขนาดอิทธิ พลปานกลาง
(Effect Size = 0.33) นอกจากนี ้การช่วยให้ เลิกบุหรี่ ที่โรงพยาบาลมีประสิทธิผลดีกว่าการ
จัดให้ บริ การที่ บ้ าน อี กทัง้ รู ปแบบการให้ บริ การเลิกบุหรี่ ที่มี การจัดกิ จกรรมแบบกลุ่มมี
ประสิทธิผลดีกว่าการให้ บริ การเลิกสูบแบบตัวต่อตัว (Face-to-Face) แม้ ว่าการเลิกสูบบุหรี่
จะเป็ นมาตรฐานการดูแลประการหนึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน แต่ประสิทธิ ผลของการให้ การ
บําบัดรักษาช่วยเลิกบุหรี่ ยงั ไม่มากนัก (Nagrebetsky et al., 2014)
การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยลดอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด Barth, Critchley, & Bengel ได้ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับ
การเลิกบุหรี่ ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า วิธีการช่วยเลิกบุหรี่ ทางด้ านจิตสังคม
(Psychosocial Interventions) อาทิ การปรับพฤติกรรม การติดตามสนับสนุนการเลิกทาง
โทรศัพท์และการให้ เอกสารวิธีการเลิกบุหรี่ ด้วยตนเอง (Self-help Materials) เป็ นวิธีการที่
มีประสิทธิผลช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเลิกสูบได้ สําเร็ จที่ 6 - 12 เดือน ในภาพรวมผู้ป่วยมีโอกาสเลิก
สูบบุหรี่ มากกว่าร้ อยละ 60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับการบําบัดแบบปกติ (OR 1.66,
95% CI 1.25-2.22) เมื่อวิเคราะห์แต่ละวิธีการ พบว่า ยังไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่าวิธีการ
บําาบัดแบบใดมีประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน (Barth J,et al, 2008)
เนื่ องจากในการวิ จัยที่ ใช้ วิธี การเลิกบุหรี่ โดยการปรั บพฤติกรรมมักจะใช้ การ
ติดตามให้ กําลังใจทางโทรศัพท์ควบคู่ไปด้ วย ในขณะเดียวกัน ก็เลิกบุหรี่ ด้วยตนเอง ซึ่งมี
ความเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยโรคหัวใจก็มีประสิทธิผลเช่นกัน (OR 1.48, 95% CI 1.111.96) อย่างไรก็ตาม การทบทวนงานวิจยั ดังกล่าว ยังระบุว่าการให้ คําปรึ กษาแบบกระชับ
(Minimal Counseling) (อาทิ ไม่มีการติดตาม หรื อระยะเวลาภายใน 4 สัปดาห์) ไม่มีผลต่อ
การบําบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (OR 0.92; 95% CI 0.70-1.22) (Barth J, et al., 2008)
สําหรับการศึกษาประสิทธิผลในระยะยาว (Long term Effectiveness) ของการ
ให้ บริ การเลิกบุหรี่ ในผู้ป่วยเรื อ้ รังนั้นยังมีอยู่ไม่มากนัก Hoogendoorn และคณะ ได้ ศกึ ษา
ทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในระยะยาวและต้ น ทุ น ประสิทธิผลหรื อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของมาตรการช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยโรค
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ถุ ง ลมโป่ งพองโดยมี ร ายงานวิ จั ย ที่ นํ า ามาวิ เ คราะห์ ทั้ง หมด 9 เรื่ อ งพบว่ า จากการ
เปรี ยบเทียบ intervention ด้ วยวิธี 4 แบบ ได้ แก่ การดูแลตามปกติ (Usual Care) การให้
คําแนะนําเพื่อเลิกสูบอย่างย่อ (Minimal Counseling), แบบเข้ ม (Intensive Counseling);
และแบบเข้ มข้ นร่ วมกับการให้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ พบว่าโดยเฉลี่ยอัตราการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง
ประเมินจากการเลิกสูบได้ ติดต่อกัน 12 เดือน สําหรั บมาตรการแบบเข้ มคือ ร้ อยละ 6.0
และให้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ ร่วมด้ วย คือร้ อยละ 12.3 หากประเมินอัตราการเลิกสูบ ณ จุดเวลาที่
12 เดือน (12-month Point Prevalence Rate) พบว่า มาตรการช่วยให้ เลิกสูบแบบเข้ ม มี
อัตราการเลิกสูบ เท่ากับ 12.3 และเมื่อให้ ยาเลิกสูบบุหรี่ ร่วมด้ วย อัตราการเลิกสูบ เท่ากับ
ร้ อยละ 19.0เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ การดูแลตามปกติ ส่วนการประเมินความคุ้มค่าของ
มาตรการช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ พิจารณาปี สุขภาวะ (Quality-Adjusted Life Years: QALY)
โดยพบว่าอัตราส่วนค่าต้ นทุนประสิทธิผล ในมาตรการให้ คําแนะนําเพื่อเลิกยาสูบแบบย่อ
แบบเข้ มข้ น (Intensive Counseling) และแบบเข้ มข้ นร่ วมกับการให้ ยาช่วยเลิกบุหรี่
เท่ากับ 16,900, 8,200, และ 2,400 ยูโร ต่อหนึ่งปี สุขภาวะ ตามลําดับ (Hoogendoorn et
al, 2010)
การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพและการรักษาโรค หากผู้ที่เป็ นโรคเรื อ้ รั ง
ยั ง คงสู บ บุ ห รี่ ต่ อ ไป ก็ มี แ นวโน้ มว่ า อาการของโรคเหล่ า นั้น จะทรุ ดลงและเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนได้ ง่าย ดังนั้นการพิจารณาให้ มีการเลิกบุหรี่ สําหรับผู้มีโรคเรื อ้ รัง จึงเป็ นสิ่ง
สําคัญ โรงพยาบาลเป็ นสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ เมื่อต้ อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ที่มีโรคเรื อ้ รังมีโอกาสจะเลิกสูบสูง
ปั จจุบนั มีหลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงถึงประสิทธิผลของการให้ บริ การเลิกสูบบุหรี่
ในผู้ที่มีโรคเรื อ้ รั งที่สอดคล้ องกัน โดยพบว่า การให้ คําปรึ กษาอย่างเข้ มเพียงอย่างเดียว
หรื อร่ วมกับการใช้ ยาหรื อผลิตภัณฑ์ นิโคตินทดแทนจะมี ต้นทุนประสิทธิ ผลที่ ดีกว่าเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการดูแลแบบปกติ โดยต้ นทุนต่อหนึ่งปี สุขภาวะของการให้ คําปรึ กษาอย่าง
เข้ มข้ น (Intensive Counseling) และแบบเข้ มข้ นร่ วมกับการให้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ เท่ากับ 0.5
และ 0.14 เท่าของมาตรการให้ คําแนะนําเพื่อเลิกยาสูบแบบย่อตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
การบําบัดโรคติดบุหรี่ ควรมีระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน และควรมีการติดตามอย่างน้ อย
หนึง่ ครั้ง
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บทสรุปความสามารถในเข้ าถึงยาและะบริ การเลิกบุหรี
ห ่ ได้ ง่ายและสสะดวกเป็ นปั จจจัย
สําคัญ
ั ที่จะช่วยให้ห้ ผ้ ปู ่ วยเลิกบุหรี
ห ่ี ได้ สําเร็ จในรระยะยาว การรเข้ าถึงในที่นหมายถึ
ี ้ห
งมีจํานนวน
สถานบริ การที่มีคณภาพอย่
ณ
ุ
างเพีพียงพอ มีการรกระจายและคครอบคลุมพื ้นที่อย่างเหมาะะสม
ไ แก่ การกระะตุ้น
เพื่อใให้ ผ้ ปู ่ วยสามาารถใช้ บริ การไได้ จริ ง มีการสสนับสนุนการเขข้ าถึงบริ การ ได้
และสร้ างแรงจูงใจจให้ ผ้ ูป่วยเข้ ารั
า บบริ การ แลละผู้ป่วยควรไได้ รับความเท่าเที
า ยมกันในกการ
เข้ าถึงบริ การนอกจากนี ้ รู ปแบบบบริ การควรมี ความเหมาะสสมกับบริ บทขอองสังคมไทยด้ด้ วย
การใให้ บริ การเลิกบุบหรี่ โดยการให้ห้ คําปรึกษาพฤฤติกรรมบําบัด รวมถึงการใช้ยาเป็ นแนวทาางที่
เพิ่มคความสําเร็ จในนการเลิกสูบบุหรี
ห่
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บทที่ 10
นโยบายส่ งเสริ มและป้องกันการบริ โภคยาสูบ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. หลักการพื ้นฐานในการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
2. เครื อข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
3. นโยบายส่งเสริ มและป้องกันการบริ โภคยาสูบ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการให้ ความรู้
5. แบบจําลองนิเวศวิทยาเชิงสังคมในการควบคุมป้องกันการสูบบุหรี่

1. หลักการพืน้ ฐานในการควบคุมยาสูบขององค์ การอนามัยโลก
การดําเนินการควบคุมการบริ โภคยาสูบมายาวนานกว่า 30 ปี ของประเทศไทย
โดยความร่ วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ องค์กรเอกชน (NGOs) และชุมชน ซึง่ การ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา แม้ มีความก้ าวหน้ ามาเป็ นอย่างดี แต่ก็มีสว่ นขาดที่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการ
หรื อดําเนินการแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ผลดีเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้ ร่วมให้ สตั ยาบัน
ตามกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็ นประเทศอันดับที่36
จาก 172 ประเทศ ที่ลงนามแล้ ว (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 อีกทั้งกระแสโลกาภิวตั น์และการเปลี่ยนแปลงบริ บทในสังคมทํา
ให้ ปัญหาการบริ โภคยาสูบมีปัจจัยเกี่ยวข้ องที่ซบั ซ้ อนขึ ้นมาก
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โดยเหตุที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยจึงมีความ
ผูกพันตามพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีสมาชิก ในด้ านการควบคุมยาสูบได้ คํานึงถึงหลักการ
พื ้นฐานในการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ดังต่อไปนี ้
1) ผู้บริ โภคย่อมมีสิทธิ ขั้นพื ้นฐานที่จะบริ โภคสินค้ าที่ปลอดภัยและได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารที่เพียงพอ
2) ประชาชนของทุกประเทศพึงมี สิทธิ ที่จะได้ รั บข้ อมูลข่าวสารที่ เพี ยงพอและ
ถูกต้ องเกี่ ย วกับผลกระทบทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิ จ จากการสูบ บุหรี่ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมยาสูบ
3) ผู้ไม่สบู บุหรี่ โดยเฉพาะเด็ก ควรได้ รับการปกป้องจากควันบุหรี่ มือสอง
4) กิจกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบต้ องมุ่งเน้ นที่การต่อต้ านการสูบบุหรี่ และ
การใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ไม่ใช่การรณรงค์เพื่อต่อต้ านผู้สบู บุหรี่ และผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5) กิจกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบควรส่งเสริ มให้ การไม่สบู บุหรี่ และการไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นบรรทัดฐานของสังคม
6) ผู้สบู บุหรี่ และผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบควรได้ รับการสนับสนุนในเรื่ องการเลิกสูบ
บุหรี่
7) การควบคุมยาสูบควรให้ ความสําคัญกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เยาวชนทั้งในระบบ
และนอกระบบการศึกษา ผู้หญิง รวมทั้งผู้ที่เข้ าถึงบริ การสาธารณสุขยาก
8) กลุ่มประชากรที่มีอตั ราการสูบบุหรี่ สงู ควรขยายการดําเนินงานในชุมชนทั้งใน
ด้ านการป้องกันการสูบบุหรี่ ในเยาวชนการเพิ่มพื ้นที่ปลอดบุหรี่ และการเพิ่มความสามารถ
ของประชาชนในการเข้ าใจข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้ มากขึ ้น
9) การควบคุมยาสูบที่สําเร็ จต้ องอาศัยพันธะสัญญาทางการเมืองโดยการจัดตัง้
คณะกรรมการแห่งชาติในลักษณะพหุภาคี โดยมีการสร้ างหน่วยงานหรื อองค์กรที่ทําหน้ าที่
เป็ นศูนย์กลาง (focal points) ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอสําหรับการโครงการต่างๆ ในการควบคุมยาสูบ
10) กลยุทธ์ ในการควบคุมยาสูบควรมี หลักฐานเชิ งประจักษ์ ที่สามารถอ้ างอิ ง
ได้ มารองรับและมีความยืดหยุน่ ที่จะปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์และข้ อมูลใหม่
อยูเ่ สมอ
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11) ควรป้องกันนโยบายการควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการ
และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นในอุตสาหกรรมยาสูบ
12) ควรมีการจัดตั้งกลไกเพื่อให้ มีการสนับสนุนด้ านการเงินอย่างต่อเนื่องสําหรับ
กิจกรรมต่างๆ ในการควบคุมยาสูบ
13) องค์การอนามัยโลกจะช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการจัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรต่าง ๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการควบคุมยาสูบอย่างต่อเนื่อง
14) โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการควบคุมยาสูบควรบูรณาการเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการระดับชาติอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
15) การขยายโครงสร้ างและความร่ วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในระดับภูมิภาคเพื่อดําเนินการควบคุมยาสูบ
สําหรั บกลุ่มประชากรที่ มี รายได้ ตํ่ าและกลุ่มที่ มีการศึกษาน้ อยควรกํ าหนดให้
กิจกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ ปัญหาความยากจน
ระดับชาติ
แนวทางการควบคุมยาสูบระดับสากล
ในการจัดการปั ญหาการแพร่ ระบาดของการบริ โภคยาสูบนั้น ทุกประเทศทัว่ โลกมี
แนวทางควบคุมยาสูบที่คล้ ายคลึงกัน คือ มี 5 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้ แก่
1) การป้องกันการเริ่ มต้ นใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อป้องกันมิให้ มีการเริ่ มต้ นสูบบุหรี่
(Prevention of smoking initiation) ในประชากรทุกเพศและทุกวัย
2) การจัดการภาวะติดบุหรี่ (Management of addiction) หรื อส่งเสริ มให้ มีการ
เลิกสูบบุหรี่ (Promoting smoking cessation) เมื่อมีผ้ สู บู บุหรี่ แล้ วก็ตนเองพยายาม
ส่งเสริ มให้ เขาเหล่านั ้นเลิกสูบเพื่อลดจํานวนผู้สบู บุหรี่ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
3) การขจัดการได้ รับจากควันบุหรี่ มือสอง (Protection of people from secondhand smoke)
4) การลดพิษภัยในผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Tobacco harm reduction)
5) การจัดการหรื อขัดขวางการดําเนิ นการของธุรกิ จยาสูบที่ทําให้ เกิ ดการแพร่
ระบาดของการบริ โภคยาสูบ
ในการดํ าเนิ นการเพื่ อสนองนโยบายควบคุมยาสูบที่ กล่าวถึ งข้ างต้ นสามารถ
กระทําได้ ด้วยวิธีการ 2 กลุม่ ใหญ่คือ การดําเนินการเพื่อลดอุปสงค์ (Demand) หรื อเรี ยกว่า
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การมุ่งเน้ นการลดความต้ องการบริ โภคและการดําเนินการเพื่อลดอุปทาน (Supply) ของ
ยาสูบ
2. เครื อข่ ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ปั จจุบนั วิชาชีพสุขภาพหลายวิชาชีพได้ รวมพลังจัดตั้งเครื อข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็ นเครื อข่ายสร้ างความรู้ ให้ กับประชาชน แต่ยัง
สร้ างบุคลากรสุขภาพให้ เป็ น “ต้ นแบบ” ด้ านสุขภาพที่ดีในการไม่สบู บุหรี่ ที่สมควรเอาเป็ น
แบบอย่าง
สําหรับเครื อข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็ น “ทีมสุขภาพร่ วมใจ
ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)” สอดคล้ องตามข้ อกําหนด
ขององค์ การอนามัยโลก ที่ ประสงค์ ให้ บุคลากรด้ านการแพทย์ และสาธารณสุขซึ่งเป็ น
วิชาชีพที่ประชาชนให้ ความเชื่อถือ มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ การช่วยคนที่
เสพติดบุหรี่ ให้ เลิกสูบ รวมทังการสนั
้
บสนุนการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
9 สาขาวิชาชี พ ได้ แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักสาธารณสุข นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบําบัด หมออนามัย และจิตวิทยาคลินิก ที่ร่วมกันดําเนินงานเพื่อ
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ ตัวอย่างรายละเอียดบทบาทวิชาชีพสุขภาพและการสร้ าง
จิตสํานึกกิจกรรมการสร้ างความเป็ นผู้นําด้ านการควบคุมการบริ โภคยาสูบที่สําคัญในการ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ (สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และคณะ 2548) โดยย่อดังนี ้
2.1 บทบาทวิชาชีพแพทย์ ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แพทย์เป็ นบุคคลที่จะเป็ นสื่อกลางที่สําคัญที่จะนําข้ อมูล คําแนะนํา คําเตือนสู่ผ้ ู
สูบบุหรี่ ที่ยงั ไม่สขุ ภาพดี ที่เกิดโรคที่เป็ นผลพวงจากการสูบบุหรี่ ครอบครัวและชุมชน ใน
รู ป แบบต่ า งๆ ตามความถนัด ของความเป็ นแพทย์ ส าขานั้น ๆ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ การนําแพทย์มาเป็ นผู้นําในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยการ
ขับเคลื่อนด้ วยการปรับฐานคิดและเจตคติ ลดพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมปลูกฝั งแนวคิดด้ าน
สุ ข ภาพของตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชน และด้ วยความเป็ นผู้ นํ า ที ม สุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลและสถานบริ การสาธารณสุขทุกแห่ง ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ เกิดบรรยากาศและ
กระแสการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ กบั องค์กรวิชาชีพใกล้ เคียง และวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งจะร่ วมกัน
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ผลักดันแนวคิดและวิธีการสร้ างเสริ มสุขภาพสูก่ ลุม่ อื่นๆ และชุมชนต่อไป ประเด็นสําคัญใน
การขับเคลื่ อนที่ ส่งผลต่อวงการสาธารณสุขได้ แก่ การจัดการความรู้ เรื่ องบทบาทของ
วิชาชีพสุขภาพ การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ในเรื่ องผลแทรกซ้ อนจากการบริ โภคยาเส้ นและขี ้
โย การให้ บริ การเลิกบุหรี่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ การกํ าหนดเนือ้ หาเกี่ ยวกับการควบคุม
บริ โภคยาสูบในหลักสูตรของบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา พันธกิจที่ต้องดําเนินการ
1) ผลักดันให้ แพทย์เป็ นต้ นแบบด้ านสุขภาพที่ปลอดบุหรี่ และปลูกฝั งเจตคติใน
การเป็ น “ต้ นแบบ” ที่ดีในบทบาทการควบคุมการบริ โภคยาสูบกับแพทย์รุ่นใหม่ในอนาคต
2) ผลัก ดัน และส่ ง เสริ ม ให้ จ รรยาปฏิ บัติ สํ า หรั บ บุค ลากรสาธารณสุข กับ การ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ใิ นวงการแพทย์และสาธารณสุข
3) สร้ างกลยุทธ์เชิงรุกวิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆ ให้ เกิดเครื อข่ายสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่
ปลอดบุหรี่ ขึ ้นในชุมชน
4) ผลักดันให้ งานประจําของแพทย์สาขาต่างๆ ให้ มีบทบาทในการสร้ างเครื อข่าย
รักษ์ สขุ ภาพในชุมชนปลอดบุหรี่ ในที่ทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ ้น
5) ประสานงานกับ เครื อข่ายองค์ กรวิ ชาชี พด้ านสุขภาพต่างๆ ในการผลักดัน
นโยบายสาธารณสุขเพื่อควบคุมการบริ โภคยาสูบ
2.2 บทบาทวิชาชีพทันตแพทย์ ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
การรักษาทางทันตกรรมต้ องใช้ เวลาอยู่กบั ผู้ป่วยเป็ นเวลานานพอที่จะสามารถให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการบริ โภคยาสูบได้ ทันตแพทย์มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการรักษาผลเสียของ
ยาสูบที่มีตอ่ ช่องปากมีโอกาสที่จะให้ ข้อมูลแก่บคุ คลด้ วยนอกจากนี ้ทันตแพทย์ยงั สามารถ
เข้ าถึงเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองและหญิงมีครรภ์ ทันตแพทย์สามารถที่จะช่วยให้
ผู้ป่ วยเลิ กสูบบุหรี่ ได้ ดี เท่าเที ยมกับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขอื่ นๆ และ
สามารถชี ้ให้ เห็นสภาพในช่องปากที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ป่วยเหล่านี ้จะยังไม่มีอาการ
รุนแรงเท่ากับผู้มารับการรักษากับวิชาชีพอื่นๆ แต่ทนั ตแพทย์ไทยก็ยงั ไม่มีบทบาทที่ชดั เจน
ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ดังนั้นเพื่อให้ ทนั ตแพทย์ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ
และปฏิบัติตามมาตรฐานในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ จึงควรให้ มีการสอดแทรกการ
เรี ยนการสอนในด้ านนี ้เข้ าไปในหลักสูตรฯ และจัดให้ มีการอบรมหรื อการศึกษาต่อเนื่องเป็ น
ระยะๆ ตลอดทั้งปี แนวทางในการดําเนินการควบคุมการบริ โภคยาสูบในส่วนของวิชาชีพ
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ทันตแพทย์คือ การผลักดันให้ คลินิกทันตกรรมบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ โภคยาสูบของ
ผู้ป่วย ให้ คําแนะ ชักจูง หรื อส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม โดยคลินิกทันตกรรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถส่งทันตแพทย์ไปรับการอบรม เพื่อให้ มีความพร้อมในการ
ช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่ รวมทั้งสามารถคิดค่าใช้ จ่ายและคิดเป็ นผลการปฏิบตั ิงานได้
ทั้งนี เ้ นื อ้ หาเกี่ ยวกับบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ ควรเป็ นเนื อ้ หาบังคับของนักศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ส่วนหน่วยงานทันตแพทย์ในระดับชุมชน ควรมีแผนงานเกี่ยวกับการควบคุม
การบริ โภคยาสูบอยูใ่ นแผนการดําเนินงานทุกปี
2.3 บทบาทวิชาชีพเภสัชกรต่ อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เภสัชกรมีบทบาทในการให้ คําแนะนํา ติดตามผลจากการใช้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ โดย
ให้ บริ การในลักษณะร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพเภสัชกรมีการให้ บริ การส่งเสริ มการเลิกบุหรี่
ทั้งในส่วนโรงพยาบาลและร้ านยาในชุมชน โดยการให้ บริ การในโรงพยาบาลนั้น งาน
ให้ บริ การเลิกบุหรี่ ของเภสัชกรโรงพยาบาลเป็ นงานใหม่ที่เริ่ มมีการให้ บริ การมากขึ ้น และ
น่าจะเป็ นบทบาทที่สําคัญอันหนึ่งของเภสัชกรโรงพยาบาลในอนาคต ส่วนบทบาทของ
เภสัชกรในการให้ บริ การเลิกบุหรี่ ในร้ านยานั้นมีเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้แล้ วเภสัชกรยังมี
บทบาทในเชิงรุ ก ในการเผยแพร่ ความรู้ ด้ านบุหรี่ และยาช่วยเลิกบุหรี่ ในชุมชน เภสัชกร
สามารถทําหน้ าที่เป็ นวิทยากรให้ การอบรมความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ ให้ กับผู้นําชุมชน นักเรี ยน
หรื อประชาชนในที่ทํางานต่างๆ เช่น โรงงาน
บทบาทด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนายา เภสัชกรสามารถแสดงบทบาทในเชิงวิจยั โดย
การเป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเกี่ ยวกับผลิตภันฑ์ ส่งเสริ มการเลิกบุหรี่ ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
การศึกษาวิจัยประสิทธิ ภาพของหญ้ าดอกขาวในการส่งเสริ มการเลิกบุหรี่ ที่โรงพยาบาล
ธัญญลักษณ์ นอกจากนี ้ยังมีบทบาทในส่วนของการติดตามผลการใช้ ยาหรื อเภสัชภัณฑ์
ช่วยเลิกบุหรี่ ในระยะยาว เครื อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
เล็งเห็นความสําคัญของการติดตามการใช้ ยานิโคตินทดแทน ในเชิงอาการไม่พึงประสงค์
และการนําไปใช้ ในทางที่ผิด เภสัชกรยังมีบทบาทด้ านการวิจยั อื่นๆ อีกที่จะช่วยให้ เกิดการ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ และนับว่าเป็ นบทบาทที่สําคัญอีกด้ านหนึ่งของเภสัชกร
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2.4 บทบาทวิชาชีพพยาบาลต่ อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
วิชาชีพพยาบาลในยุคปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้ นการป้องกันโรคและการส่งเสริ ม
สุขภาพมากกว่าการแก้ ไข บทบาทเชิงรับพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ ผ้ สู บู บุหรี่
เลิกบุหรี่ ได้ สําเร็ จ เนื่องจากการทํางานแต่ละวันนั้น พยาบาลมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยที่สบู
บุหรี่ และครอบครั วในสถานที่ต่างๆ กัน ทั้งในตึกผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยใน ดังนั้นพยาบาล
สามารถส่งเสริ มการเลิกสูบบุหรี่ ได้ โดยให้ ความรู้ จัดพฤติกรรมบําบัด ให้ คําปรึ กษาแก่
ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริ การทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
วิชาชีพยาบาลสามารถมีบทบาทในการควบคุมการบริ โภคยาสูบที่ครอบคลุมทั้ง
มาตรการทางสุขภาพ มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย ในมาตรการทาง
สุขภาพ เพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ พยาบาลมีบทบาททั้งเชิงรับในการช่วยเหลือผู้ที่
ต้ องการเลิกบุหรี่ และยังมีบทบาทในเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้ มีผ้ สู บู บุหรี่ รายใหม่ๆ เกิดขึ ้น
ด้ วย ซึ่งในการปฏิบตั ิงานนั้นครอบคลุมทั้งในหน่วยบริ การสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ บทบาทเชิงรุ กในการป้องกันไม่ให้ มีผ้ ูสูบบุหรี่ รายใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เสี่ยงคือ เด็กวัยรุ่น และหญิงวัยทํางานและการขจัดการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
2.5 บทบาทวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
งานเทคนิคการแพทย์ไม่ได้ มิได้ จํากัดอยู่แต่ภายในห้ องปฏิบตั ิการเท่านั้น แต่ยงั
สามารถครอบคลุมไปถึงงานด้ านส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มรับบริ จาคโลหิต
กลุ่มผู้รับการตรวจสุขภาพประจําปี กลุ่มหญิ งตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังอื่นๆ อีก
ด้ วย นักเทคนิคการแพทย์สามารถช่วยในกระบวนการคัดครองผู้สบู บุหรี่ เบื ้องต้ นก่อนที่จะ
ส่งต่อไปยังหน่วยบริ การเลิกบุหรี่ ตอ่ ไป
2.6 บทบาทของแพทย์ ปฐมภูมิต่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
แพทย์ ปฐมภูมิ เป็ นกลุ่มที่มี บทบาทสําคัญยิ่งในการควบคุมยาสูบ 1 ซึ่งในการ
ให้ บริ การสุขภาพจะได้ พบกับเด็กๆ พร้ อมกับผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ มีโอกาสที่ให้
ข้ อมูลแก่ผ้ รู ับบริ การเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ทั้งจากการสูบโดยตรงและการสูดดมควันบุหรี่ ที่
ผู้อื่นสูบหรื อควันบุหรี่ มือสอง (Secondhand Smoke: SHS) วิธีการลดโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะ
เริ่ มหัดสูบบุหรี่ เช่น ให้ พ่อแม่ที่สบู บุหรี่ อยู่เลิกสูบ แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าไม่เห็นชอบกับการ
ที่เด็กจะสูบบุหรี่ และอธิบายให้ ฟังถึงผลเสียต่อสุขภาพและอํานาจการเสพติดบุหรี่ สําหรับ
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คนไข้ วัยรุ่ นหรื อกํ าลังเข้ าสู่วัยรุ่ น สามารถอธิ บายเน้ นเรื่ องผลของการสูบบุหรี่ ต่อความ
สวยงาม ผลต่อการเล่นกีฬาและการประหยัดเงินจากการซื ้อบุหรี่
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปมักจะถูกจํากัดบทบาทด้ านนี ้ไว้ เพียงแค่การแนะนําคนไข้
ให้ เลิกบุหรี่ เท่านั้น ซึ่งคลินิกอดบุหรี่ ควรเป็ นเพียงหนึ่งในกิจกรรมสําคัญอีกหลายๆ อย่างที่
จะลดอัตราการสูบบุหรี่ ได้ ดังนั้นควรตระหนักถึงบทบาทที่สําคัญที่ควรขยายไปถึงการทํา
ให้ การสูบบุหรี่ กลายเป็ นสิ่งที่สงั คมรังเกียจ (Denormalization of tobacco use) ในสังคม
ลดดีกรี การยอมรับการสูบบุหรี่ ลงจากระดับที่เคยเป็ น “acceptable norm” เหลือเพียง
“unacceptable societal abnorm” ในสถานที่ตา่ งๆ เช่น สถานประกอบการ ภายในอาคาร
สถานที่ทํางานทั้งภาครั ฐและเอกชน รวมถึงการป้องกันมิให้ เยาวชนริ เริ่ มลองหัดสูบบุหรี่
นอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มค่านิยมการไม่สบู บุหรี่ แล้ วยังคุ้มครองสุขภาพทั้งผู้สบู และไม่
สูบบุหรี่ อีกด้ วย
3. นโยบายส่ งเสริมและป้องกันการบริ โภคยาสูบ
ตามกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 12 ,มุ่งเน้ นรัฐภาคีสมาชิก
ให้ การศึกษา การสื่อสาร การฝึ กอบรม และการสร้ างจิตสํานึกของสาธารณชนกล่าวคือ
ควรจัดดําเนินการดังต่อไปนี ้ (WHO FCTC)
1. แผนงานสร้ างความตระหนัก (Public awareness programs)
1.1 การจัดตั้งโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการสนับสนุนการให้ การศึกษา การสื่อสาร
และการฝึ กอบรม (Education, Communication and Training: ECT)
- มีกลไกการประสานงาน มีแผนปฏิบตั กิ าร และมีการทํา PDCA
- กําหนความรับผิดชอบงาน ECT ที่ชดั เจน รวมถึงบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐ และ NGOs
- จัดให้ มีแผนปฏิบตั กิ ารด้ าน ECT ในแผนงานควบคุมยาสูบ
- มี แ ผนงานและการดํ า เนิ น การที่ เ ป็ นทางการตามอํ า นาจหน้ าที่ ต าม
กฎหมาย โดยใช้ ข้อมูลวิจยั ในการจัดทําแผน ECTและมีการประเมินผล
- มี การสนับสนุนทรั พยากรด้ านกํ าลังคน งบประมาณ และสื่อต่างๆ เพื่ อ
โปรแกรม ECT โดยมีการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบเข้ ามาเกี่ยวข้ องทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
295

- หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รด้ า นการควบคุม ยาสูบ ได้ รั บ และใช้ ข้ อมู ล จาก
งานวิจยั มากําหนดพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างยัง่ ยืน
- มีการเก็บข้ อมูลทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติเพื่อ
เป็ นระบบฐานข้ อมูล หรื อมีศนู ย์ข้อมูลด้ านการวิจยั ที่สาธารณชนสามารถเข้ าถึงได้
1.2 การดําเนินการโปรแกรม ECT
1.2.1 หลักการทัว่ ไป
- สร้ างความตระหนัก สนับ สนุ น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื อ้ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมและสังคมผ่านโปรแกรม ECT ที่ยงั่ ยืน
- โปรแกรม ECT มีการจัดลําดับประชากร มีการพิจารณาความแตกต่าง เพศ
เชื อ้ ชาติ ที่ สํ าคัญของกลุ่มประชากร กลุ่มเป้ าหมาย (เด็ กและเยาวชน ผู้ปกครอง ครู
ผู้หญิง)
- มีการสื่อสารอย่างกว้ างขวางถึงผลเสียต่อสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม และ
สิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตและการบริ โภคยาสูบ
- มีการกําหนดและการดําเนินการให้ เกิด Best practice ทั้งในระดับท้ องถิ่น
ระดับชาติ และระดับภูมิ ภาค รวมทั้งมี การประสานงานร่ วมมื อในระดับนานาชาติเพื่ อ
แลกเปลี่ยนผลงานวิจยั เชิงผลลัพธ์และ Best practice
- มาตรการที่ สร้ างการมี ส่วนร่ วมทั้งด้ านการศึกษา การสื่ อสารและการ
ฝึ กอบรม โดยใช้ งานวิจัยเป็ นฐานและไม่จํากัดแต่ในสถานศึกษา สมาคมวิชาชี พ และ
หน่วยงานราชการเท่านัน้
- การบริ โภคยาสูบ การโฆษณายาสูบ การส่งเสริ มการขาย และการให้ ทุน
สนับสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบ
- บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้องในการศึ ก ษา การฝึ กอบรม และการสื่ อ สารควร
หลีกเลี่ยงการบริ โภคยาสูบ
1.2.2 การให้ การศึกษา
- พัฒนาสื่ อและกิ จกรรมที่ มี อยู่ตามความต้ องการ ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของประชากรแต่ละกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงการประเมินผลความสําเร็ จ
- การใช้ ข้อความในการสื่อสารจะต้ องสอดคล้ องกัน น่าสนใจถูกต้ อง จูงใจ
และเพิ่มพลัง ซึง่ ต้ องมีข้อมูลด้ านบวกและลบให้ แก่ประชาชน และใช้ งานวิจยั กํากับ
296

- มีการกําหนดประเภทของสื่อที่ชดั เจนและสอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย โดย
คํานึงถึงช่องทางและเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสาร
- มีการใช้ สื่อของชุมชน เช่น สื่อท้ องถิ่น การเข้ าถึงกลุม่ รายได้ ตํ่าคนในชนบท
คนเมืองที่ขาดโอกาส
- มีการเพิ่มความครอบคลุมของการรณรงค์ให้ การศึกษาและการสื่อสารให้
มากที่สดุ โดยเฉพาะกลุม่ เป้าหมายที่ด้อยโอกาสผ่าน NGOs และภาคประชาสังคมซึง่ ควร
บูรณาการไปกับกิจกรรมของชุมชน
- ติดตามและประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดจากกิจกรรม EC ในกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน เช่ น เพศ วัฒนธรรม และวุฒิ การศึกษารวมทั้งใช้ ผลการประเมิ นที่ ได้ มา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการต่อไป
1.2.3 การฝึ กอบรม
- มี ก ารระบุ ค วามต้ อ งการสํ า หรั บ การฝึ กอบรมในระดับ ท้ อ งถิ่ น จัง หวัด
ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ และมีการกําหนดแผนดําเนินการและประเมินผลโครงการ
ฝึ กอบรมโดยคํานึงถึง Place, People, Practice ให้ มีความครอบคลุมทุกพื ้นที่
- มีการออกแบบการฝึ กอบรมที่ใช้ งานวิจยั เป็ นฐานตามกลุม่ วิชาชีพหลักต่าง
ๆ อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมี การจัดทําแผนการอบรมและกํ าหนดวิธีการฝึ กอบรมในแต่ละ
กลุม่ เป้าหมาย
- กําหนดวิธีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบูรณาการ
แนวคิดใหม่ ๆ ลงในหลักสูตรการฝึ กอบรม
- บูรณาการประเด็นต่าง ๆ เข้ าหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเด็นเกี่ ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อม และกํ าหนดให้ มีการฝึ กอบรบ
เฉพาะด้ านควบคุมยาสูบในการให้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการศึกษาต่อเนื่อง
ของวิชาชีพต่าง ๆ
-การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมการฝึ กอบรมในระดับท้ องถิ่น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ
-จัดสรรงบประมาณสําหรับโปรแกรมการฝึ กอบรม
-การมีสว่ นร่วมของหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
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2. การมีส่วนร่ วมของประชาสังคม
2.1 การมีสว่ นร่วมของประชาสังคม
- ประสานความร่ วมมือ ปรึ กษาหารื อ และสร้ างกลไกภาคีร่วมกันทั้งภาครัฐ
และประชาสังคม ในการวางแผน การดํ าเนิ นการ และการติดตามประเมิ นผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม
2.2 มี การสร้ างความร่ วมมื อกับนานาชาติ แบ่งปั นข้ อมูล ความรู้ และพัฒนา
เทคนิคด้ าน ECT ในการควบคุมยาสูบ
3. การเข้ าถึงข้ อมูลด้ านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม
3.1 กําหนดให้ มีแผนงาน ECT เพื่อให้ การศึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐในสาขาต่าง ๆ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
3.2 สาธารณชนสามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูล เอกสารการตรวจสอบ และข้ อมูลอ้ างอิง
จากฐานงานวิจยั และข้ อมูลที่เผยแพร่ด้านอุตสาหกรรมยาสูบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
3.3 มีการพัฒนาศักยภาพกําลังคนเพื่อให้ สามารถติดตาม เฝ้าระวังอุตสาหกรรม
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีโปรแกรมการอบรมเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักวิจยั กลุม่ วิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งใน-นอกภาคสุขภาพและภาคประชาสังคม
4. การตรวจสอบและการแก้ ไข
4.1 มี การติดตาม ประเมินผล และการนํ าผลประเมินมาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนงานด้ าน ECT
4.2 มีจัดทํารายงานในการจัดเก็บการสํารวจหรื อการวิจัยโดยหน่วยงานภาครั ฐ
หรื อองค์กรวิชาการที่น่าเชื่อถือ
4.3 มีการใช้ ประโยชน์และแบบติดตามการทํางานเพื่อสร้ างความตระหนักในการ
ดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานหลักที่จําเป็ น
1. การให้ จดั การประเมินการปฏิบตั ิตามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ แบบมีสว่ นร่ วมกับส่วน
ภูมิภาคทั้งหมด 4 ภาค และควรทําแผนปฏิบตั งิ านให้ ชดั เจนในแต่ละหน่วยงาน
2. การให้ จัดทําหลักสูตรการอบรมด้ านการควบคุมยาสูบและทําการประเมิน
กระบวนการทั้งหมดโดยควรมีระบบการขึ ้นทะเบียนผ่านการอบรม
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการให้ ความรู้
แม้ ผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า การให้ ค วามรู้ กั บ
ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลี กเพี ยงอย่ างเดี ยวเป็ นมาตรการที่ มี ต้ นทุนประสิทธิ ผลตํ่ าสุด
(Cost-effectiveness) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน จนอาจ
กล่าวได้ ว่าเป็ นมาตรการที่ล้มเหลวในการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน (Blewden &
Spinola, 1999; Stead & Lancaster 2005) อย่างไรก็ตาม ความรู้ ของผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าปลีกก็ยงั นับว่าเป็ นปั จจัยเงื่อนไขและเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของมาตรการ
แบบผสมผสานหรื อมาตรการการระดมพลังทางสังคมของชุมชนที่ได้ รับการยอมรั บว่ามี
ประสิทธิผลในการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน ซึ่งเงื่อนไขของการออกแบบมาตรการ
ให้ ความรู้ กับผู้ประกอบการร้านค้ าปลีกที่จะช่วยสนับสนุนประสิทธิผลของมาตรการอื่นๆ
ได้ นั้นควรมีองค์ประกอบสําคัญดังนี ้
องค์ประกอบด้ านเนื ้อหาของมาตรการให้ ความรู้ กับผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก มี
อย่างน้ อย 3 ประการ (Diemertet al 2013; FDA 2010) คือ
- การสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ และผลกระทบของการเข้ าถึงบุหรี่ ที่มีตอ่ อัตราการสูบบุหรี่ ในระยะเริ่ มแรกของเยาวชน
- การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ความจําเป็ นของการบังคับใช้ กฎหมาย และสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรการลงโทษสําหรับผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่ฝ่าฝื น
จําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน
- การเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะในการตรวจสอบอายุหรื อบัตรประจํ าตัว
ประชาชนของผู้ซื ้อบุหรี่ และทักษะการปฏิเสธการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน
องค์ประกอบด้ านวิธีการให้ ความรู้
ผลการศึกษาพบว่า มาตรการให้ ความรู้ ที่ผ่านมามี หลากหลายวิธีการและส่วน
ใหญ่ มักเกิดจากการผสมผสานมากกว่า 1 วิธีการ ทั้งนี ้ ยังไม่มีผลการศึกษาใดยืนยันถึง
ประสิทธิผลของวิธีการให้ ความรู้ ที่ดีที่สดุ แต่จะมุ่งเน้ นไปที่ความเหมาะสมกับสภาพปั ญหา
สภาพบริ บทแวดล้ อม และคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็ นสําคัญ โดยพบว่า มาตรการ
ให้ ความรู้ ที่มีประสิทธิผลควรจัดขึ ้นหรื อกระตุ้นให้ เกิดขึ ้นเป็ นประจําอย่างน้ อย ปี ละ 1ครั้ง
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกรายใหม่หรื อพนักงานจําหน่าย
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สินค้ ารายใหม่ (FDA, 2010) ซึ่งสามารถจําแนกวิธีการให้ ความรู้ ได้ (จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
และ ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ 2558) ดังนี ้
- การใช้ ช่องทางไปรษณีย์ ได้ แก่ การส่งใบ-ชุดความรู้ การส่งสาเนากฎหมาย การ
แจ้ งเตือนการบังคับใช้ กฎหมาย การแจ้ งผลการสุ่มตรวจบังคับใช้ กฎหมาย และการจัดส่ง
ชุดอุปกรณ์ เช่ น คู่มื อการปฏิ บัติตามกฎหมาย และป้ ายสัญลักษณ์ การห้ ามจํ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ให้ เยาวชน เป็ นต้ น - การพบปะเยี่ยมเยียน (Face to face) ได้ แก่ การออก
พบปะเยี่ ยมเยียนผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกเป็ นรายบุคคลโดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตาม
กฎหมายหรื ออาสาสมัครที่มีหน้ าที่เฝ้าระวังการบังคับใช้ กฎหมายฯ ในชุมชน เพื่อให้ ความรู้
ตักเตือน ให้ คําแนะนํา ตอบข้ อซักถาม ชื่นชม และให้ กําลังใจกับผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก
ในชุมชน
- การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Training) เกี่ยวกับเนื ้อหากฎหมาย บทลงโทษ และ
ทักษะที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายฯ
- การเรี ยนรู้ด้วยตนเองผ่านโครงข่ายอินเตอร์ เน็ต เช่น การจัดการอบรมออนไลน์ ฯ
- การให้ ความรู้ รายบุคคลโดยผู้ออกใบอนุญาตจํ าหน่ายบุหรี่ (สํ านักงาน
สรรพสามิต) การให้ ความรู้ แบบนี เ้ กิ ดขึ ้นระหว่างขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตจํ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจําทุกปี
- การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านปลีกในลักษณะกลุม่ หรื อ
ชมรมนับเป็ นมาตรการทางเลือกที่สามารถเสริ มสร้ าง การรับรู้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ
กระตุ้นให้ เกิดกระบวนการคิดด้ านปั ญญา ด้ านจิต และด้ านทักษะ ซึง่ นําไปสูก่ ารมีสว่ นร่ วม
ในการแก้ ไขปั ญหาการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนได้ เป็ นผลดี ซึ่งการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ดังกล่าวควรมี ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คื อ 1) มี ความไวสามารถปรั บเปลี่ยนเนื อ้ หา
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับปั ญหาหรื อลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้ อจํากัดด้ าน
การอ่ า นออกเขี ย นได้ สัม พัน ธภาพระหว่ า งสมาชิ ก ที่ ร่ ว มกระบวนการ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ ที่กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่รอบด้ านโดยเป็ นการผสมผสาน
ระหว่าง การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง การเรี ยนรู้ ผ่านสถานการณ์จําลอง (Role play) การรับการ
ถ่ า ยทอดเนื อ้ หาความรู้ จากวิ ท ยากร และการเรียนรู้ ผ่ า นการจั ด การความรู้ จาก
ประสบการณ์ของตนเอง 2) ต้ องเอื ้อให้ เกิดกระบวนเรี ยนรู้ การปฏิสมั พันธ์ และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนรู้ และระหว่างผู้เรี ยนรู้ ด้ วยกันเองได้ มาก
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ที่สดุ และ 3)สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้ านความรู้ ความเข้ าใจและทักษะของ
กลุม่ เป้าหมายที่เกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
มาตรการการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่
มาตรการการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ที่ได้ รับยอมรับว่ามีประสิทธิผลและถูกนํามาใช้
อย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งสามารถจําแนกมาตรการบังคับใช้ กฎหมาย
ออกเป็ น 6 กลุม่ ดังนี ้
- การควบคุมใบอนุญาตจําหน่ายบุหรี่ (Licensing tobacco retailers)
การขอใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประจําปี สําหรับจําหน่ายบุหรี่ มีผลดีต่อ
การจํากัดการเข้ าถึงยาสูบให้ เยาวชนอย่างน้ อย 4 ประการ (McLaughlin, 2010) คือ 1)
ทําให้ ได้ ฐานข้ อมูลร้ านค้ าปลีกจําหน่ายบุหรี่ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั 2) สามารถ
ให้ ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร และสื่อหรื อวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกได้ อย่างครอบคลุม3) ทําให้ ง่ายต่อการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลี ก และ4) เป็ นเครื่ องมื อในการกระตุ้นและ
เสริ มแรงในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก
การควบคุ ม ใบอนุ ญ าตจํ า หน่ า ยบุ ห รี่ เ ป็ นมาตรการที่ ต่ อ ยอดมาจากระบบ
ฐานข้ อมูลร้ านค้ าปลีกที่มีประสิทธิ ภาพโดยถูกนํามาใช้ ในการจํากัดการเข้ าถึงยาสูบของ
เยาวชนใน 3 กิจกรรม (Center for Public Health and Tobacco Policy, 2013) ได้ แก่ 1)
ควบคุมจํานวน (Number) หรื อความหนาแน่น (Density) ของร้ านค้ าปลีกในชุมชน 2)
จํากัดทาeเลที่ตั้ง (Location) หรื อระยะห่าง (Proximity) ของร้ านค้ าปลีกจําหน่ายบุหรี่ จาก
สถานที่ ที่เป็ นศูนย์ รวมของเยาวชน เช่นโรงเรี ยน สถานศึกษา สนามกี ฬา และ3) จํ ากัด
ประเภท (Type) ของร้ านค้ าปลีกจําหน่ายบุหรี่ เช่น ห้ ามออกใบอนุญาตจําหน่ายบุหรี่ ให้ กบั
ร้ านขายยา ซึ่งผลรวมของกิจกรรมดังกล่าวมีความสัมพันธ์ กับการลดลงของอัตราการสูบ
บุหรี่ ของเยาวชน (McLaughlin, 2010) ทั้งนี ้เพราะว่าการควบคุมจํานวนและทาเลที่ตั้งของ
ร้ านค้ าปลีกจําหน่ายบุหรี่ ช่วยลดโอกาสการรับสัมผัสสื่อโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
บุหรี่ ที่พบเห็นมากตามร้านค้ าปลีกในชุมชนใกล้ บ้านใกล้ โรงเรี ยน และทําให้ การซื ้อ-ขาย
บุหรี่ ให้ เยาวชนไม่ใช่เรื่ องปกติธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ งา่ ยทัว่ ไป (Adams et al, 2013)
นอกจากนี ้ จากระยะทางการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ ้นทําให้ ค่าใช้ จ่ายมากขึ ้น Center
for public health & tobacco policy เสนอว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีบทบาทใน
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การกําหนดจํานวนโควตาและกําหนดขอบเขตพื ้นที่ควบคุมพิเศษของร้ านค้ าปลีกจําหน่าย
บุห รี่ ที่ ตั้ง ในเขตพื น้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ด้ ว ยการงดการออกใบอนุญ าตจํ า หน่ า ยบุ ห รี่ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการรายใหม่หรื อไม่ออกทดแทนในกรณีรายเก่าเลิกกิจการ ด้ วยเหตุผลที่ว่าการ
จํ า หน่ า ยบุ ห รี่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายสุข ภาพโดยรวมของประชาชนในชุ ม ชน
โดยเฉพาะเยาวชน ดังกรณี ตัวอย่ างที่ เป็ นรู ปธรรมในหลายเมื องของรั ฐแคลิ ฟอร์ เนี ย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น เมือง Santa Clara County ไม่ออกใบอนุญาตจําหน่ายบุหรี่
ให้ กบั ร้ านขายยา และไม่ออกใบอนุญาตจําหน่ายบุหรี่ ให้ กบั ร้ านค้ าปลีกในรัศมี 1,000 ฟุต
รอบบริ เวณโรงเรี ยน และกําหนดระยะห่างระหว่างแต่ละร้ านค้ าปลีกจําหน่ายบุหรี่ ไม่น้อย
กว่า 500 ฟุต และเมือง Huntington Park กําหนดอัตราส่วนระหว่างจํานวนร้ านค้ าปลีก
จําหน่ายบุหรี่ ตอ่ จํานวนประชากรไว้ ที่ 1: >1,000 เป็ นต้ น (Center for Public Health and
Tobacco Policy, 2013)
- การสอบถามอายุหรื อตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนก่อนการจําหน่ายบุหรี่
ผลการศึกษาของ Glanz และคณะยืนยันว่าการสอบถามอายุหรื อการตรวจสอบบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้ซื ้อก่อนการจําหน่ายบุหรี่ สามารถลดอัตราการเข้ าถึงบุหรี่ ของ
เยาวชนลงได้ โดยมีผลการศึกษายืนยันว่าการตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ซื ้อมี
ประสิทธิผลในการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนสูงกว่าการสอบถามอายุ (Glanz et al,
2007)สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Landrine และคณะที่พบว่า เยาวชนที่ถกู สอบถาม
อายุสามารถซื ้อบุหรี่ ได้ สําเร็ จร้ อยละ 13.1 ในขณะที่เยาวชนที่ถกู ตรวจสอบบัตรประชาชน
จะซื ้อบุหรี่ ได้ สําเร็ จเพียงร้ อยละ 4.1 เท่านั้น (Landrine et al, 1996)
มาตรการการใช้ ส่ ือสาธารณะ
การใช้ สื่อสาธารณะ (Media publicity strategies) ทางวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสื อพิ มพ์ ท้ องถิ่ น เป็ นมาตรการหนึ่งในการจํ ากัดการเข้ าถึ งยาสูบของเยาวชน ผล
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สื่อสาธารณะส่วนใหญ่ มักมีเนื ้อหาเน้ นหนักไปที่การเสริ มแรง
ทางบวก (Positive reinforcement) เช่น การให้ ความรู้ และการรณรงค์ขอความร่ วมมือใน
การจํ ากัดการเข้ าถึ งบุหรี่ ของเยาวชนซึ่งแม้ ว่ าจะเพี ยงพอทํ าให้ เกิ ดกระแสสังคมและ
สามารถกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนเพิ่มขึ ้นในชุมชน
ก็ตาม (Simcoe County District Health, 2001) แต่การสื่อสาธารณะทางบวกก็มีผลทําให้
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ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกเกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนได้ เพียง
เล็กน้ อยและเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น (Biglan et al, 1996)
การใช้ สื่ อ สาธารณะเพื่ อ สื่ อ สารถึ ง เหตุผ ลความจํ า เป็ นของการปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายการเผยแพร่ ผลการบังคับใช้ กฎหมายให้ สาธารณะรั บรู้ สามารถลดอัตราการ
จําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนลงได้ นอกจากนี ้การสื่อสาธารณะทางลบ(Negative publicity) ยัง
สามารถยกระดับมาตรการบังคับใช้ กฎหมายด้ วยการกระตุ้นให้ ผ้ นู ําชุมชน ตารวจ อัยการ
และศาลตระหนักถึ ง ความสํ า คัญ ของปั ญ หาและดํ าเนิ น การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด รวมถึงลงโทษผู้กระทําความผิดอย่างจริ งจังอีกด้ วย (Feighery, et al, 1991)
มาตรการการเสริมแรงทางบวก และการเตือนความจํา
Biglan และคณะ (2013) ได้ ทดลองใช้ มาตรการเสริ มแรงทางบวกด้ วยการมอบ
ประกาศนี ยบัตร และส่งจดหมายแสดงความขอบคุณผู้ประกอบการร้ านค้ าปลี กที่ ไม่
จําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน และการส่งจดหมายเตือนความจําเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย หรื อการ
ส่งเอกสารเกี่ ยวกับข้ อเรี ยกร้ องหรื อการให้ การสนับสนุนต่อกฎหมายดังกล่าวของคนใน
ชุมชนถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่ยังจํ าหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน ผลการทดลอง พบว่า
สามารถลดอัตราการจํ าหน่ ายบุหรี่ ให้ เยาวชนลงได้ โดยเฉพาะกับชุมชนขนาดเล็ กที่ มี
ข้ อจํากัดในการดําเนินมาตรการบังคับใช้ กฎหมายเชิงรุ ก และเป็ นมาตรการที่ให้ ผลลัพธ์ ที่
คล้ายคลึ ง กั น เมื่ อ นํ า ไปใช้ ในการลดการจํ า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ เยาวชน
นอกจากนี ้ ยังมีการนําการเสริ มแรงทางบวก และการเตือนความจํามาใช้ เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งในมาตรการแบบผสมผสาน ซึ่งพบว่าสามารถลดอัตราการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้ เยาวชนลงได้ อีกด้ วย (Flewelling, et al., 2013; 264 - 277)
มาตรการแบบผสมผสานและการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการผสมผสานระหว่างการให้ ความรู้ การใช้ สื่อสาธารณะ
และการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นมาตรการที่มีผ้ สู นใจศึกษาไว้ จํานวนมาก (Jason, LA et al.,
1991; Gemson DH et al., 1998; Ma GX, et al., 2001) ทั้งนี ้ แม้ ว่ามาตรการแบบ
ผสมผสานดังกล่าวจะสามารถกระแสความสนใจจากคนในชุมชนได้ แต่ก็มีประสิทธิ ผล
เพียงเล็กน้ อยในการลดอัตราการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน (Feighery, E et al 1991)
Howard และคณะ ยืนยันว่า มาตรการการจํากัดการเข้ าบุหรี่ ของเยาวชนจะ
ประสบผลสําเร็ จไม่ได้ เลยหากในเบื ้องต้ นชุมชนยังไม่ยอมรับว่าการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน
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เป็ นปั ญหาของชุมชน และการรับรู้ ปัญหาของชุมชนจะนําไปสู่การตระหนักรู้บทบาทหน้ าที่
ของสมาชิ ก ในชุม ชนและภาคี ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ต้ อ งระดมพลัง ทางสัง คมเพื่ อ ทํ า ให้
อุปสรรคในการดําเนินมาตรการการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนในชุมชนลดลง ซึง่ การ
มีส่วนร่ วมของชุมชนในลักษณะดังกล่าวมีผลทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกด้ านการ
รับรู้ และพฤติกรรมการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนในชุมชนนั้นๆ อีกด้ วย (Forster JL, et al.,
2000) ดังนั้น การผสมผสานมาตรการร่ วมกับการระดมพลังทางสังคมหรื อการมีส่วนร่ วม
ของชุ ม ชนภายใต้ ส ภาพบริ บ ทที่ เ ป็ นอยู่จ ริ ง จึ ง ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นมาตรการที่ มี
ประสิทธิผลสูงสุดในการลดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน และมีความสัมพันธ์ กับการลดลง
ของอัตราการสูบบุหรี่ ของเยาวชนในชุมชนด้ วย (Altman D 1999)
Keay และคณะ (1993) ศึกษามาตรการแบบผสมผสานและการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ที่ประกอบด้ วย 1)การสร้ างความตระหนักและการระดมพลังทางสังคมจากสมาชิก
ในชุมชน 2) การพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกโดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใน
ชุมชนเพื่อให้ ความรู้ และข้ อมูลข่าวสาร 3) การฝึ กทักษะที่จําเป็ นให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ า
ปลีกในการตรวจสอบอายุจริ งของลูกค้ าก่อนจําหน่ายบุหรี่ การปฏิเสธการจําหน่ายบุหรี่ ให้
เยาวชน และการจับผิดการโกหกอายุจริ งของเยาวชนที่มาขอซือ้ บุหรี่ 4) การใช้ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปั ญหาการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน และ 5) การเสริ มแรงทางบวกด้ วยการส่งจดหมายชื่นชม
ยินดีกบั ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสามารถลดอัตราการจําหน่ายบุหรี่
ให้ เยาวชนลงได้ ร้อยละ 40 อย่างต่อเนื่องแม้ การทดสอบภายหลังจากดําเนินมาตรการไป
แล้ ว 6 เดือนก็ตาม (Keay, et al 1993)
Altman และคณะได้ ดําเนินการวิจยั เชิงทดลองระยะยาวระยะเวลา 3 ปี เพื่อศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการแบบผสมผสานในการจํ า กั ด การเข้าถึ ง บุ ห รี่ ข องเยาวชน
ประกอบด้ วย 4 มาตรการหลัก คือ
1) มาตรการให้ ความรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่ วมของชุมชน ได้ แก่ (1) การสร้าง
การรับรู้ ปัญหาการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนในชุมชนโดยการใช้ สื่อสาธารณะที่หลากหลาย
ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ การส่งจดหมายเวียน การติดป้ายรณรงค์ ณ จุดจําหน่ายบุหรี่ และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในมหกรรมแสดงสินค้ าต่างๆ
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2) การระดมพลังทางสังคมจากสมาชิกและภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในชุมชน โดย
การนํ าเสนอปั ญหาต่อสภาท้ องถิ่ นและการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้สนใจเพื่ อร่ วมกัน
กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการจัดหาทรัพยากรในการจัดการปั ญหาการเข้ าถึง
บุหรี่ ของเยาวชนในชุมชน 2) มาตรการให้ ความรู้ กับผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกในชุมชน
ได้ แก่ (1) การสร้ างการรับรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ
เข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน (2) การพัฒนาศักยภาพการปฏิเสธการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน
ได้ แก่ การฝึ กอบรมเชิงปฏิ บัติการ และการใช้ ป้ายสัญลักษณ์ หน้ าร้ านค้ าปลีก (3) การ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารและเสริ มสร้ างแรงจูงใจโดยองค์กรต่างๆ ในชุมชน และ(4) การให้
ความรู้ เกี่ยวกับข้ อกฎหมายผ่านการออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก การ
ส่งจดหมายและการใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อสอบถาม
3) มาตรการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับท้ องถิ่น ได้ แก่ (1) การนําเสนอปั ญหา
และอภิปรายเกี่ยวกับข้ อจํากัดของนโยบายการจํากัดการเข้ าถึงยาสูบของเยาวชนในสภา
ท้ องถิ่น และ (2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คาแถลงการณ์หรื อคาประกาศของสภาท้ องถิ่น
ให้ สมาชิกในชุมชนรับรู้
4) มาตรการบังคับใช้ กฎหมาย ได้ แก่ (1) การส่งจดหมายที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจ
บังคับใช้ กฎหมายในชุมชนเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และ (2) การพบปะพูดคุยเพื่อชี แ้ จงถึงโอกาสในการถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีกับ
ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่กระทําผิดกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่าในการทดสอบซื ้อบุหรี่
โดยเยาวชนในครั ง้ แรกมี อัตราการจํ าหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนร้ อยละ 57.0 และไม่พบการ
กระทําดังกล่าวเลยในการทดสอบครั้งสุดท้ าย
Biglan และคณะได้ ดําเนินการศึกษามาตรการแบบผสมผสานที่ประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบหลักคือ 1) การระดมพลังทางสังคมจากสมาชิกในชุมชนเพื่อร่ วมสนับสนุน
การจัดการปั ญหาการเข้ าถึงยาสูบของเยาวชน 2) การให้ ความรู้ กับผู้ประกอบการร้ านค้ า
ปลีก 3) การชี แ้ จงผลกระทบที่ เกิ ดจากการจํ าหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนของผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าปลีก 4) การใช้ สื่อสาธารณะเผยแพร่ รายชื่อผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และ 5) การส่งจดหมายเตื อนผู้ประกอบการร้ านค้ าปลี กที่ จํ าหน่ ายบุหรี่ ให้
เยาวชน ผลการศึกษาพบว่า มาตรการแบบผสมผสานที่มุ่งเน้ นการระดมพลังทางสังคม
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และการเสริ มแรงทางบวกให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ าปลีกสามารถลดอัตราการจําหน่ายบุหรี่
ให้ เยาวชนลงได้ (Biglan, A. et al, 1996)
สําหรับประเทศไทย พบว่า มีการพัฒนํามาตรการแบบผสมผสานในการจํากัดการ
เข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนโดยการมีสว่ นร่ วมของชุมชนไว้ อย่างหลากหลาย แต่ก็ยงั มีข้อจัดกัด
อยู่ที่การวัดประสิทธิ ผลที่เกิดขึ ้นอย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการเสริ มสร้างการมี
ส่วนร่ วมและการระดมพลังทางสังคมของชุมชนเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรการแบบ
ผสมผสานซึ่งจะเป็ นประโยชน์สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ ในระดับปฏิบตั ิการเสริ มสร้าง
การมีสว่ นร่วมและการระดมพลังทางสังคมจากชุมชน ประกอบด้ วย 2 แนวทาง คือ
- การใช้ กระบวนการปฏิสมั พันธ์รูปแบบต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เริ่ มต้ นด้ วยกระบวนการ
ให้ ความรู้ กับผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก สมาชิกในชุมชน และภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ได้ แก่
การจัดประชุม การจัดอบรม การพบปะเยี่ ยมเยี ยน การให้ สุขศึกษา และการรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน หลังจากนั้นจึงใช้ กระบวนวิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนด้ วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายได้ แก่ การจัดประชาคม
การจัดประชุมกลุม่ การจัดตั้งชมรม และการใช้ มาตรการทางสังคม
การประยุกต์ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม (PAR) และการประยุกต์ใช้
การวิจยั เชิงพัฒนาตามกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยกระตุ้นให้ ผ้ มู ีสว่ น
ได้ ส่วนเสียกับมาตรการการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนในชุมชนเป็ นผู้วางแผนแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยตนเอง ตั้งแต่การออกแบบการสํารวจข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตาม
ประเมินผล และการสรุปบทเรี ยน (อัมพรไวยโภคา และคณะ 2556) ซึง่ กลุม่ เป้าหมายที่เข้ า
ร่ วมกระบวนการดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามศักยภาพในระดับพื ้นที่ของแต่ละชุมชน
ได้ แก่ กลุ่มเครื อข่ายสตรี (วารี รัตน์ แสนเสนาะและคณะ 2556) กลุ่มเยาวชนและสภา
เยาวชน (บุญพิสิฐษ์ ธรรมกุล และคณะ 2556) กลุ่มอาสาสมัคร ในชุมชนเพื่อการเฝ้าระวัง
การจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน (ณัฏฐชัย สมรรถนเรศวร์ และคณะ 2556) และกลุ่มชุมชน
ปฏิบตั กิ ารด้ านการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน
นอกจากมาตรการแบบผสมผสานและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจํากัดการ
เข้ าถึ งยาสูบของเยาวชนจะได้ รั บการยอมรั บว่ามี ประสิทธิ ผลสูงแล้ วยังถูกระบุว่าเป็ น
มาตรการที่มีความยัง่ ยืนด้ วย ทั้งนีเ้ พราะว่ามาตรการลักษณะดังกล่าวทําให้ เกิดการรับรู้
และการระดมพลัง ทางสัง คมในชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกระทั่ ง สามารถทํ า ให้ เกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการยอมรับในเรื่ องการเข้ าถึงและการสูบ
บุหรี่ ของเยาวชนของสมาชิกในชุมชน ซึง่ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการสูบบุหรี่ ของเยาวชน
ด้ วย (Biener et al, 2000; U.S. Department of Health and Human Services, 2000)
การจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนโดยดําเนินการในลักษณะแผนงานองค์รวม
ระหว่างการจํากัดเข้ าถึงบุหรี่ ทั้งจากแหล่งจําหน่ายโดยตรงและแหล่งทางสังคมอื่นๆการ
ป้ องกั น นัก สูบ หน้าใหม่ การสร้ างเสริ ม สุข ภาพที่ เ หมาะสมในกลุ่ม เยาวชน และการ
จัดบริ การเลิกบุหรี่ โดยมาตรการดังกล่าวต้ องครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน โรงเรี ยน การมี
ส่วนร่ วมของผู้ปกครอง และกลุ่มเยาวชน (California Department of Health Services,
Tobacco Control Section, 1998; Biener et al, 2000; U.S. Department of Health and
Human Services, 2000)
การใช้ ภาพคําเตือน
ภาพคําเตือนมีวตั ถุประสงค์เป็ นการให้ ความรู้ และเตือนถึงพิษของยาสูบ ในอดีต
หี บห่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ บริ ษั ทบุหรี่ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อสื่ อ สารภาพลัก ษณ์ ของตราสิ นค้ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ในการบ่ ง ชี เ้ อกลัก ษณ์ ข องผู้ที่ สูบ บุ ห รี่ ดัง นั้น ตัว หี บ ห่ อ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่งที่สร้ างจุดขายให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบในปั จจุบัน กฎหมายบังคับให้ บริ ษัท
บุหรี่ มีภาพคําเตือนขนาดใหญ่
การสื่อสารให้ ความรู้ กับสาธารณะ
องค์การอนามัยโลกได้ กําหนดวันงดสูบบุหรี่ โลก (World No Tobacco Day) คือ
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็ นวันงดสูบบุหรี่ โลก ซึ่งเริ่ มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ และสุขภาพ
ของผู้สบู บุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สบู แต่ต้องมารับควันบุหรี่ ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่ โลก หรื อ
ชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Dayเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ อยู่เลิกสูบ และ
ให้ รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ ตระหนักถึงความสําคัญเพื่อเข้ าร่ วมกิจกรรม อีกทั้งยัง
ได้ ประกาศให้ มีการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ที่ใช้ ชื่อว่า World Epidemic ซึง่ สื่อถึงการสูบ
บุหรี่ ที่เป็ นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทวั่ โลก โดยในวันงดสูบบุหรี่ โลกในแต่ละปี ก็จะมี
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลกที่แตกต่างกันออกไป คําขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลก พ.ศ. 2557 คือ
บุหรี่ : ภาษี ยิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco) คําขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลก
2558 คือ หนุนกฎหมายบุหรี่ ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย (Stop illicit trade of tobacco
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products) คําขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลก 2559 คือ ซองบุหรี่ แบบเรี ยบ ลดภัยเงียบ ลดโรค
(Get ready for plain packaging)
นโยบายป้องกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน
การสูบบุหรี่ เป็ นปั ญหาทางพฤติกรรมสุขภาพและเป็ นปั ญหาสาธารณสุขระดับ
โลก แนวโน้ มที่มีการบริ โภคยาสูบเพิ่มขึ ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรี ในประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งยังมีอตั ราการใช้ ยาสูบในเยาวชนและสตรี ตํ่า
จึ ง เป็ นกลุ่ม เป้ าหมายหลัก ของธุ ร กิ จ ยาสูบ ประกอบกั บ กระแสโลกาภิ วัต น์ ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงระบบทางเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒ นธรรมอย่ างรวดเร็ ว และปั จ จัย ภาย
นอกจากสภาพแวดล้ อมรอบตัว ได้ แก่ ครอบครั ว ชุมชน สังคม และกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐ โดยส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่อการสูบบุหรี่ ของเยาวชนไทย (จุรีย์ อุสาหะและ
คณะ 2558)
บุหรี่ เป็ นสารเสพติดชนิดแรกที่วยั รุ่นติด เป็ นสื่อนําไปสูก่ ารติดสารเสพติดชนิดอื่นๆ
ที่ร้ายแรงกว่า เช่นสุรา เฮโรอีน กัญชา ยาบ้ า และพบว่า การสูบบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญ
ที่ส่งผลต่อภาระโรคสูงเป็ นอันดับ 2 รองจากปั จจัยเสี่ยงด้ านการดื่มแอลกอฮอล์ นโยบาย
การควบคุม ป้องกันการใช้ ยาสูบในเยาวชนไทย จากกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมใน
ทุกมิตพิ บว่า ปั จจัยในระดับสังคม/นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการออกกฎหมาย และการ
ขึ ้นภาษี บหุ รี่ มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทย และปั จจัยในระดับระหว่าง
บุคคล ได้ แก่ การมีตวั แบบที่ดีจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ครู และบุคคลที่มีชื่อเสียงมี
ผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทย ซึ่งในประเทศไทยพบว่า มีการดําเนินการ
เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในเยาวชนในระดับต่างๆ แต่ยงั ขาดความเชื่อมโยงที่ชดั เจนในแต่ละ
ระดับ และพบว่า ปั จจัยในระดับชุมชนที่เป็ นอยู่ในปั จจุบันยังมีการดําเนินการไม่ตรงกับ
ปั จจัยป้องกันที่ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี ้ สรุปได้ ว่า การป้องกันการใช้ ยาสูบในเยาวชน
จะสําเร็ จได้ ต้องดําเนินการให้ ครอบคลุมทุกระดับ ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม
และให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างระดับในทุกมิตดิ ้ วย
ยุทธศาสตร์ (strategies) ที่สําคัญในการดําเนินการควบคุมการบริ โภคยาสูบของ
ประเทศที่นําเสนอในบทนี ้คือการป้องกันมิให้ เกิดผู้บริ โภคยาสูบรายใหม่ ซึ่งประกอบด้ วย
ยุทธวิธีที่สําคัญ 3 ยุทธวิธี ได้ แก่ (จุรีย์ อุสาหะ และคณะ 2558)
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1) ให้ ความรู้ แก่เยาวชนและครู และส่งเสริ มให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
รณรงค์ตอ่ ต้ านการบริ โภคยาสูบ ยุทธวิธีนี ้ประกอบด้ วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี ้
1) ให้ ความรู้ เกี่ยวกับผลของยาสูบต่อสุขภาพ และกลยุทธ์ ของอุตสาหกรรม
ยาสูบ
2) ฝึ กอบรมและสร้ างการมีสว่ นร่วมของครู
3) ดําเนินการโครงการโรงเรี ยนปลอดบุหรี่
4) สร้ างเครื อข่ายทางสังคมเพื่อรณรงค์ป้องกันการริ เริ่ มการสูบบุหรี่ ในเด็กและ
เยาวชน
5) สนับสนุนให้ เยาวชนเป็ นผู้นําในการควบคุมยาสูบ (Youth advocacy
group)
2) ปกป้องเด็กและเยาวชนจากความเย้ ายวน (Appeal) ยุทธวิธีนี ้ประกอบด้ วย 5
กิจกรรมหลัก ดังนี ้
1) ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจยาสูบ
2) ขจั ด การแสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (วิ ท ยุ
โทรทัศน์อินเตอร์ เน็ต)
3) ขจัดการอุปถัมภ์ ต่างๆ และการทํากิ จกรรมเพื่อรั บผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจยาสูบ(Corporative Social Responsibility: CSR)
4) จํากัดการเย้ ายวนโดยบุคคลต้ นแบบ (Role models) ซึง่ รวมถึงบิดามารดา
เพื่อนหรื อรุ่นพี่ และดารา
5) ขจัดความเย้ ายวนจากผลิตภัณฑ์รูปแบบและรสชาดใหม่ ซึ่งบริ ษัทบุหรี่ นํา
ออกสูต่ ลาด
3) ป้องกันและขจัดการเข้ าถึง (Access) ยาสูบของเด็กและเยาวชน ยุทธวิธีนี ้
รวมถึงการดําเนินการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังใน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี ้
1) ห้ ามการจําหน่ายแก่บคุ คลอายุตํ่ากว่า 20 ปี
2) ห้ ามจําหน่ายโดยเครื่ องอัตโนมัติ
3) ห้ ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
4) ห้ ามจําหน่ายปลีกเป็ นมวนหรื อเป็ นซองซึง่ มีบหุ รี่ น้อยกว่า 20มวน
5) ห้ ามจําหน่ายทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์ เน็ต
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ผลการทบทวนวรรณกรรมครั้งนีพ้ บว่า ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าถึงบุหรี่ ของ
เยาวชน ประกอบด้ วย 7กลุม่ ปั จจัย ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านราคาจําหน่ายบุหรี่ ปั จจัยด้ าน
คุณลักษณะของเยาวชน ได้ แก่ เพศ อายุ เชื ้อชาติ และฐานะทางเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านการ
ได้ รับสื่อหรื อเข้ าถึงสื่อโฆษณาบุหรี่ ของเยาวชน ปั จจัยด้ านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าปลีก ได้ แก่ เพศ อายุ เชื ้อชาติ จํานวนปี ที่ได้ รับการศึกษา ระยะเวลาประกอบอาชีพ
ค้ าขาย การมีค่านิยมทางเศรษฐกิจ ทัศนคติตอ่ นิยามคําว่าเยาวชน ประสบการณ์เกี่ยวกับ
มาตรการบังคับใช้ กฎหมายในชุมชน การตรวจสอบอายุของผู้ซื ้อบุหรี่ การแบ่งจําหน่าย
บุหรี่ แบบแยกมวน และการอํานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าในการซื ้อและเสพบุหรี่ ปั จจัยด้ าน
คุณลักษณะของร้ านค้ าปลีก ได้ แก่ประเภทของร้ านค้ าปลีก การจําหน่ายแบบบริ การตัวเอง
วันและช่วงเวลาการซือ้ บุหรี่ ของเยาวชน ความหนาแน่นของจํานวนร้ านค้ าปลีกบุหรี่ ใน
ชุมชนและโดยรอบโรงเรี ยน และระยะห่างจากร้ านค้ าปลีกถึงแหล่งที่พกั อาศัยของเยาวชน
ปั จจัยด้ านการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายในชุมชน และปั จจัยด้ านบรรทัดฐานและ
การมีสว่ นร่วมของชุมชน
มาตรการการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน พบว่า การให้ ความรู้เป็ นมาตรการ
ที่มีประสิทธิผลน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรการบังคับใช้ กฎหมาย แต่ก็ยงั เป็ นปั จจัย
เงื่อนไขที่มีผลต่อการรับรู้ และกระบวนการคิดของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก ซึ่งมาตรการ
ให้ ความรู้ ควรประกอบด้ วยเนื ้อหาอย่างน้ อย 3 ส่วนคือ 1) ผลกระทบที่เกิดจากการเข้ าถึง
บุหรี่ ได้ ง่ายของเยาวชน 2) การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกเกี่ยวกับ
เจตนารมณ์ ข องกฎหมายและความจํ า เป็ นของการบัง คับ ใช้ กฎหมาย และ 3) การ
เสริ มสร้ างความรู้ และทักษะในการตรวจสอบอายุ และทักษะการปฏิเสธการจําหน่ายบุหรี่
ให้ เยาวชน นอกจากนี ้ ต้ อ งมี การประยุกต์ ใช้ วิ ธี การให้ ความรู้ ได้ อย่ างหลากหลายให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ปัญหา ประกอบด้ วย การใช้ ช่องทางไปรษณีย์การพบปะเยี่ยม
เยี ยนเป็ นรายบุคคล การจัดอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองผ่ านโครงข่ าย
อิ นเตอร์ เน็ ต การให้ ความรู้ รายบุคคลโดยผู้ออกใบอนุญาตจํ าหน่ ายบุหรี่ และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านปลีกในลักษณะกลุม่ หรื อชมรม
มาตรการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่ การควบคุมใบอนุญาตจําหน่ายบุหรี่ การสอบถาม
อายุหรื อตรวจสอบบัตรประจํ าตัวประชาชนก่ อนการจํ าหน่ายบุหรี่ การมี ส่วนร่ วมของ
อาสาสมัครระดับชุมชนในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่
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ของเยาวชนในชุมชนและการลงโทษผู้กระทํ าผิ ด ด้ วยการตักเตื อ น การปรั บ การยึ ด
ใบอนุ ญ าตชั่ ว คราว และฟ้ องร้ องดํ า เนิ น คดี ทั้ง นี ้ มาตรการบัง คับ ใช้ กฎหมายจะมี
ประสิทธิ ผลเพียงใดนั้นยังขึน้ อยู่กับปั จจัยสนับสนุนที่ สําคัญประกอบด้ วย งบประมาณ
ความถี่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขั้นตอนการล่อซื ้อบุหรี่ โดยเยาวชน และ
การลงโทษผู้กระทําความผิด
การใช้ สื่อสาธารณะทางลบด้ วยการเผยแพร่ รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกในชุมชนก็เป็ นอีกมาตรการทางเลือกที่พบว่า
สามารถเพิ่มอัตราการปฏิบตั ิตามกฎหมายการห้ ามจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนได้ ดีกว่าการใช้
สื่อสาธารณะในการให้ ความรู้ หรื อการรณรงค์ ขอความร่ วมมื อ ในขณะที่ การเสริ มแรง
ทางบวกด้ วยการมอบประกาศนียบัตร การส่งจดหมายแสดงความขอบคุณผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าปลีกที่ไม่จําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน และการส่งจดหมายเตือนความจําเกี่ ยวกับข้ อ
กฎหมาย พบว่าสามารถลดอัตราการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชนลงได้ โดยเฉพาะกับชุมชน
ขนาดเล็กที่มีข้อจํากัดในการดําเนินมาตรการบังคับใช้ กฎหมายเชิงรุก
นอกจากนี ้ ผลการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกัน จํ า นวนมากระบุว่ า มาตรการแบบ
ผสมผสานและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นมาตรการที่มีประสิทธิ ผลสูงสุดและยัง่ ยืนใน
การลดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชน และสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ ของเยาวชนลงได้ โดย
การผสมผสานระหว่างการให้ ความรู้ การสร้ างความตระหนักและการระดมพลังทางสังคม
จากสมาชิกในชุมชน การให้ ความรู้และการฝึ กทักษะที่จําเป็ นให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ าปลีก
ในการตรวจสอบอายุจริ งของลูกค้ าและการปฏิเสธการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน การใช้ สื่อ
สาธารณะเผยแพร่ รายชื่อผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การขับเคลื่อน
เชิงนโยบายระดับท้ องถิ่นและการดําเนินมาตรการบังคับใช้ กฎหมายในชุมชน ซึ่งแนวทาง
การเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่ วมและการระดมพลังทางสังคมของชุมชนนั้นสามารถนําไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิได้ โดยการใช้ กระบวนการสร้ างการปฏิสมั พันธ์รูปแบบต่างๆ ในชุมชน ได้ แก่ การจัด
ประชาคม การจัดประชุมกลุ่ม การจัดตั้งชมรม และการใช้ มาตรการทางสังคม ตลอดจน
การประยุกต์ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมโดยมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันตาม
ศักยภาพในระดับพื ้นที่ของแต่ละชุมชน ได้ แก่ กลุ่มเครื อข่ายสตรี กลุ่มเยาวชนและสภา
เยาวชน กลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเพื่อการเฝ้าระวังการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน และกลุ่ม
ชุมชนปฏิบตั ิการด้ านการเรี ยนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจําหน่ายบุหรี่ ให้ เยาวชน
311

เงื่อนไขความสําเร็ จของการจํ ากัดการเข้ าถึงบุหรี่ ของเยาวชนนั้นอยู่ที่การดําเนินงานใน
ลักษณะแผนงานองค์รวมที่ผสมผสานระหว่างการจํากัดเข้ าถึงบุหรี่ ทั้งจากแหล่งจําหน่าย
และแหล่งทางสังคมอื่นๆ การป้องกันนักสูบหน้ าใหม่ การสร้ างเสริ มสุขภาพที่เหมาะสม
การใช้ สื่อสร้ างกระแสทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และการห้ ามแบ่งจําหน่ายบุหรี่ แบบ
แยกมวน
นโยบายป้องกันในผู้ใหญ่ ได้ รับควันบุหรี่
ประเทศไทยเป็ นประเทศต้ นแบบการสํารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ ระดับโลก
(Global Adult Tobacco Survey : GATS) ในคนไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ครั้งที่ 2 ซึง่ เป็ น
โครงการความร่ วมมือระดับนานาชาติ หลังจากที่ดําเนินครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2552 ผลการ
สํารวจปรากฎว่า จํ านวนคนไทยที่สูบบุหรี่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ มีผ้ ูสูบบุหรี่ ทุกชนิดรวม 13
ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 5 แสนคน คิดเป็ นร้ อยละ 24 ผู้ชายสูบร้ อยละ
46.6 ผู้หญิ งสูบ ร้ อยละ 2.6 โดยสูบบุหรี่ จากโรงงานอย่างเดี ยวมากที่ สุด 5.1 ล้ านคน
รองลงมาคือบุหรี่ มวนเอง 4.7 ล้ านคน สูบทังบุ
้ หรี่ จากโรงงานและมวนเอง 3.1 ล้ านคน และ
สูบบุหรี่ ชนิดอื่นๆ เช่นไปป์ ซิการ์ บารากู่ 1 แสนคน และมีผ้ ทู ี่เลิกสูบบุหรี่ ได้ แล้ ว 4.5 ล้ าน
คน และผลสํารวจยังพบว่า มีคนไทยที่สดู ควันบุหรี่ มือสองในตลาดสดหรื อตลาดนัดมาก
ที่สุดร้ อยละ 68.8 ในบ้ านร้ อยละ 36 และในที่ทํางานร้ อยละ 30.5 ส่วนเรื่ องการโฆษณา
บุหรี่ ซึ่งกฎหมายห้ ามโฆษณาทุกสื่ อพบว่าประชาชนร้ อยละ 18.2 ยังเห็ นโฆษณาบุหรี่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งโชว์ซองบุหรี่ ที่ร้านค้ า นอกจากนี ้ประชาชนร้ อยละ 34.3 ยังคงมี
ความเชื่อว่า บุหรี่ มวนเองมีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ผลิตจากโรงงาน ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ ผู้
ที่อยูใ่ นชนบท มีการศึกษาน้ อย
จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูลผลการสํารวจทั้ง 2 ครั้งในปี พ.ศ.2552 และ 2554
พบว่ามี 3 ประเด็น ได้ แก่
1.การสัมผัสควันบุหรี่ ในสถานที่ทํางานและที่สาธารณะที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตาม
กฎหมาย ยังไม่ ลดลง โดยเฉพาะในตลาดสด ตลาดนัด จึงควรเพิ่มมาตรการบังคับใช้
กฎหมายอาทิ ปรั บปรุ งพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535และนําบทลงโทษ
อื่นๆ มาใช้ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตการเปิ ดกิจการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกําหนด
อัตราค่าปรับเพิ่มขึ ้น
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2.ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ ลดลง แต่แนวโน้ มการให้ บริ การเลิกยาสูบดีขึ ้น จึง
ควรมีมาตรการเพื่อเพิ่มจํานวนผู้เลิกยาสูบ อาทิ ให้ สสส. สปสช.จัดบริ การช่วยเลิกบุหรี่
แบบเบ็ดเสร็ จ ให้ คําปรึกษา การใช้ ยาอดบุหรี่ และให้ อสม.ช่วยค้ นหาและให้ คําแนะนําแก่ผ้ ู
ต้ องการเลิกสูบ
3. การเข้ าถึ งบุหรี่ ได้ ง่าย โดยเฉพาะการซื อ้ แบบแบ่งมวนขาย และผู้สูบบุหรี่
ปั จจุบนั ชนิดบุหรี่ ซองสูบบุหรี่ ซองราคาถูกเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว มาตรการจํากัดการเข้ าถึงบุหรี่
อาทิ เข้ มงวด การตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และร่ วมกับเครื อข่ายภาคประชาสังคมเฝ้า
ระวังร้ านค้ าจํ าหน่ายบุหรี่ แก่ผ้ ูซื ้อที่ตํ่ากว่า 20 ปี ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริ งจังกับร้ านค้ าที่ฝ่าฝื น (กระทรวงสาธารณสุข 2555)
โครงการสํารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี พ.ศ.2554 (Global Adult
Tobacco Surveys: GATS 2011) ซึง่ เป็ นการติดตาม กํากับการใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชนิดมี
ควันและไม่มีควัน รวมถึงประเมินผลการควบคุมยาสูบที่เป็ นระบบและเป็ นมาตรฐาน ใน
ส่วนประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 พบว่า มีผ้ ไู ด้ รับควันบุหรี่ มือสองจากบ้ านคิดเป็ นร้ อยละ 36
(สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 8)
ข้ อมูลจาก Euro-monitor International Report ชี ้ว่าผู้สบู คนไทยนิยมบุหรี่ รสเข้ ม
หรื อรสมาตรฐาน (standard) โดยที่บุหรี่ รสเมนทอลหรื อรสอ่อนมี ส่วนแบ่งการตลาด
ประมาณ 1 ใน 5 และมีแนวโน้ มที่จะได้ สว่ นแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้นเนื่องมาจากการที่มีผ้ สู บู
แบบครั้งคราวมากขึ ้นและคนมีการรับรู้ ว่าบุหรี่ รสอ่อนมีความปลอดภัยสูงกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป
โรงงานยาสูบเน้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ราคาถูกสําหรับตลาดล่าง ในขณะที่บริ ษัทบุหรี่
นําเข้ าเน้ นการสร้ างความหลากหลายของแบรนด์เพื่อให้ กลุ่มผู้หญิ งและเยาวชนเข้ าถึง
ได้ มากขึ ้น (Euromonitor International report 2009)
งานวิจยั ปั จจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทยเชิงนโยบาย
1. ควรสร้ างการรั บ รู้ ถ่ า ยทอด/สื่ อ สารเกี่ ย วกั บ นโยบายควบคุม ยาสูบ /แผน
ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ไปยังหน่วยงานระดับ
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ เข้ าใจถูกต้ องตรงกัน และใช้ เป็ นแนวทางในการ
กําหนดมาตรการในระดับพื ้นที่ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. ควรมี ก ารทบทวน/ประเมิ น ผลการออกนโยบายควบคุ ม ยาสู บ และแผน
ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ทั้งในภาพรวม ระดับจังหวัด และในประเด็นย่อยว่า
มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายการควบคุมยาสูบของประเทศ
3. ควรมี การบูรณาการนโยบายการควบคุมยาสูบ และการดื่มแอลกอฮอล์เข้ า
ด้ วยกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค รวมทั้งภาคี เครื อข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง โดยทํ างาน
คูข่ นานไปด้ วยกัน
4. ควรนํากรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม (Social ecological model) ตั้งแต่
ระดับนโยบาย องค์ กรชุมชน ครอบครั ว และบุคคล มาใช้ วางแผนในการปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมควบคุมการบริ โภคยาสูบของทุกกลุม่ วัยโดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่นและเยาวชน
5. แบบจําลองนิเวศวิทยาเชิงสังคมในการควบคุมป้องกันการสูบบุหรี่
จากกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม (Social ecological model) ซึง่ เป็ นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลแบบพหุมิติ (multidimensional prevention) โดยเน้ นการมีสว่ นร่ วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 5 ระดับคือ
ระดับบุคคลระดับระหว่างบุคคล ระดับสถาบัน ระดับชุมชน และระดับสังคม เพราะเชื่อว่า
ในความเป็ นจริ งพฤติกรรมของบุคคลย่อมมิได้ เกิดขึ ้นจากอิทธิพลภายในตัวบุคคลเท่านั้น
แต่ยังได้ รับอิ ทธิ พลมาจากสภาพแวดล้ อมรอบตัวที่ บุคคลนั้นดํารงชี วิตอยู่ด้วย ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทุก ภาคส่ ว นของสัง คม ไม่ ว่ า จะเป็ นตัว บุค คล
ครอบครั ว เพื่ อน ผู้บริ หารสถาบันการศึกษา ผู้บริ หารองค์กร ผู้นําชุมชน และผู้กําหนด
นโยบายระดับชาติ ในการนําไปปฏิบตั ิเพื่อป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทย ให้
ประสบผลสําเร็ จได้ อย่างยัง่ ยืน
แบบจําลองนิเวศวิทยาเชิงสังคมมีพื ้นฐานแนวคิดที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลถูก
กํ า หนดจากองค์ ป ระกอบส่ ว นบุ ค คลและองค์ ป ระกอบด้ านสิ่ ง แวดล้ อม ที่ มี ค วาม
สลับซับซ้ อน บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรย่อมได้ รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้ อมทาง
สังคมที่บคุ คลนั้นอาศัยอยู่ เนื่องจากบุคคลต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมไม่ทางตรงก็
ทางอ้ อ มตลอดเวลา องค์ ก รด้ า นสุข ภาพหลายแห่ งสนับ สนุน ให้ นํ า แนวคิ ด นี ม้ าใช้ ใ น
การศึกษาแนวทางการป้องกันปั ญหาสุขภาพของประชากรอย่างจริ งจัง อาทิเช่น ศูนย์
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ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (CDC) และศูนย์ควบคุมและป้องกันการ
บาดเจ็บแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น
Bronfenbrenner,2009 ได้เสนอแนวคิ ด เพื่ อ ให้ เข้ าใจความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมของมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมใน 4 ระบบ ซึง่ ในแนวคิดนี ้ได้ แบ่งสิ่งแวดล้ อมออกเป็ น
ระบบอย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละระบบจะมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคล และมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน
ด้ วย แบ่งออกเป็ น 4 ระบบคือ 1) ระบบจุลภาค (micro-system) ให้ ประสบการณ์โดยตรง
ต่อตัวบุคคลมากที่สดุ ประกอบด้ วย อิทธิพลภายในตัวบุคคลและอิทธิพลระหว่างบุคคล2)
ระบบปฎิสมั พันธ์ (meso-system) เป็ นระบบสิ่งแวดล้ อมที่เชื่อมโยงระบบจุลภาค เช่น
ครอบครัวกับโรงเรี ยน ครอบครัวกับระบบบริ การสุขภาพ 3) ระบบภายนอก (exo-system)
เป็ นสิ่งแวดล้ อมภายนอกซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อบุคคล 4)ระบบมหภาค (macro-system) เป็ น
ระบบใหญ่ที่สดุ ของสังคม ที่ประกอบไปด้ วย บทบาท กฎหมาย มาตรฐานของสังคมที่มีผล
ต่อการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึง่
ต่อมา McLeroy และคณะ(McLeroy KR et. al.,1988) ได้ นําแนวศึกษา
นิเวศวิทยาเชิงสังคมมาประยุกต์ใช้ ในงานส่งเสริ มสุขภาพ โดยตั้งข้ อสันนิษฐานว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในสภาพแวดล้ อมทางสังคมจะสร้ างการเปลี่ยนแปลงในระดับ
บุคคล และการสนับสนุนพฤติกรรมระดับบุคคลเป็ นสิ่งจํ าเป็ นสําหรั บการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมทางสังคมด้ วย กรอบแนวคิดหลักของ McLeroy คือ พฤติกรรมของบุคคล
จะได้ รับผลกระทบมาจากหลากหลายระดับของอิทธิพล และในแต่ละระดับของอิทธิพลนั้น
จะมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันเสมอ ซึ่งระดับของอิทธิพลดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 5
ระดับ ได้ แ ก่ 1) ระดับ บุ ค คล 2) ระดับ ระหว่ า งบุ ค คล 3) ระดับ องค์ ก รหรื อ สถาบั น
(institutional level) 4) ระดับชุมชน (community level) 5) ระดับสังคม (social level)
จากการทบทวนวรรณกรรม ผลการสังเคราะห์ ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงสังคมที่ครอบคลุมปั จจัยในทุกมิติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล
ระดับองค์กร/สถาบัน ระดับชุมชน และระดับสังคม/นโยบายสาธารณะมีรายละเอียด ดังนี ้
(Bronfenbrenner.U,2009; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , ประศักดิ์ สันติภาพ,2547; สมพล วันต๊ ะ
เมล์,2558; จุรีย์ อุสาหะและคณะ 2558)
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ระดับบุคคล
1) การวางเป้าหมายมุ่งอนาคต (มีองค์ประกอบย่อย 4 ด้ าน คือ การวางแผน การ
คาดการณ์อนาคตการมองปั จจุบนั และการวางเป้าหมายอนาคต)
2) การศึกษาเจตคติทางลบต่อการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่ น (มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้ าน
คือ ความรู้สกึ เชิงบวกกับการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นและความรู้สกึ เชิงลบกับการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่น)
ปั จจัยด้ านของความรู้ สึกภูมิใจในตนเอง เป็ นหนึ่งปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่
ของเยาวชน โดยเยาวชนที่พดู ว่า “do some things wrong” ใน 2สัปดาห์ที่ผ่านมามี
แนวโน้ มที่จะสูบบุหรี่ มากกว่าเยาวชนที่พดู ว่า “do most things ok” (OR = 3.16, 95% CI
= 1.71-5.84). ทัศนคติหรื อเจตคติมีกําเนิดมาจากสิ่งแวดล้ อมทางสังคม วัฒนธรรม และมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล และมีผลต่อการตัดสินใจหรื อตั้งใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของทฤษฎีการกระทําอย่างมีเหตุผลที่กล่าวว่า
ทัศนคติเป็ นปั จจัยสําคัญในการเกิ ดพฤติกรรมถ้ ามี ความรู้ สึกชอบ เห็นด้ วยหรื อรู้ สึกว่า
กระทํ าพฤติกรรมนั้นๆ แล้ วมี ประโยชน์ ก็ มี แนวโน้ มที่ จะปฏิ บัติพฤติกรรมนัน้ สูง ทํ าให้
ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั การตั้งใจสูบบุหรี่ (จุรีย์ อุสาหะและคณะ 2558)
3) การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ทางบวกและลบของวัยรุ่ นที่สูบบุหรี่ และความเชื่ อด้ าน
สุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ พบว่ากลุม่ ทดลอง
มีการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ที่ถกู ต้ อง และมีพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่ ที่ถกู ต้ อง มากขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีการรับรู้ อุปสรรคของการไม่สบู
บุหรี่ ที่ถกู ต้ องและมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ ที่ถกู ต้ องมากขึ ้น
มีการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอันตรายจากการสูบบุหรี่ ที่ถกู ต้ อง และมีการรับรู้
ประโยชน์ของการไม่สบู บุหรี่ ที่ถกู ต้ องมากขึ ้นการรับรู้ถึงค่านิยมในการสูบบุหรี่ ของบรรดาผู้
ที่ประสบความสําเร็ จหรื อมีชื่อเสียงเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีความเสี่ยงสูงในการสูบบุหรี่ ใน
ปั จจุบนั ความพยายามจะสูบบุหรี่ และความอ่อนไหวที่จะสูบบุหรี่
4) การรั บรู้ ความสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อ
การตั ้งใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล อันจะนํามาซึ่งพฤติกรรมที่ต้องการปฏิบตั ิได้
สอดคล้ องกับ แนวคิดของแบนดูรา ที่กล่าวว่าการรั บรู้ ในความสามารถของบุคคลเป็ น
ตัวกําหนดที่สําคัญของการกระทําของมนุษย์ ที่จะนําไปสูผ่ ลที่พงึ ปรารถนาได้ เช่นกัน ทําให้
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การรับรู้ ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ กบั การตั้งใจสูบ
บุหรี่
5) ความอยากทดลองสูบด้ วยตนเอง เริ่ มสูบบุหรี่ ครั้งแรกอายุเฉลี่ยเท่ากับ 11.07
ปี ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน ประกอบด้ วยปั จจัยภายในของตัวเด็กเอง
ได้ แก่ การเห็นเพื่ อนสูบแล้ วอยากสูบบ้ าง อยากให้ เพื่ อนยอมรั บเข้ ากลุ่ม การไม่ร้ ู ว่าจะ
ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนให้ สบู บุหรี่ อย่างไร ความอยากรู้อยากลอง การรับรู้ หรื อความเชื่อที่ไม่
ถูกต้ องเกี่ยวกับบุหรี่ เช่น “บุหรี่ เลิกได้ ง่ายสูบแล้ วไม่ติด” หรื อ “รู้สกึ ว่าคนที่สบู บุหรี่ โก้ หรื อ
เท่ห์” เป็ นต้ น การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความมัน่ ใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และ
ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาชายในกลุ่มทดลองหลังการเข้ าร่ วม
โปรแกรมสร้ างเสริ มสมรรถนะแห่งตนและการมีสว่ นร่ วมของครอบครัว พบว่ากลุม่ ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และคะแนนเฉลี่ยความตั ้งใจไม่สูบ
บุ ห รี่ สู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .6) การจั ด การกั บ
ความเครี ยด 7) การปฏิเสธการชักชวนให้ สบู บุหรี่ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง 8) การใช้ เวลา
ว่างให้ เป็ นประโยชน์
ระดับระหว่ างบุคคล
1) การต้ านทานอิทธิพลกลุ่มเพื่อน (มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้ าน คือ การกํากับตัว
ให้ เข้ ากับกลุม่ และการได้ รับอิทธิพลกลุม่ เพื่อน)
2) การไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเพื่อนที่สบู บุหรี่
3) การเรี ยนรู้ ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จด้ วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการ
สูบบุหรี่ การได้ เห็นตัวแบบหรื อประสบการณ์จากผู้อื่นในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรื อการ
ใช้ คําพูดชักจูงเพื่อให้ บุคคลเชื่อว่าตนเองสามารถจะประสบความสําเร็ จในการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่ เด็กนักเรี ยนได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น สาเหตุของการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นที่มีต่อการสูบ
บุหรี่ พร้ อมทั้งจัดให้ มีการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับอารมณ์และการจัดการอารมณ์โดยการอภิปราย
และฝึ กทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด และให้ ความรู้ เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่ และทักษะการปฏิเสธแก่เด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาชาย ร่ วมกับการทบทวน
ความรู้ทกั ษะ และสร้ างพันธะสัญญาร่วมกันที่จะไม่สบู บุหรี่
4) กระตุ้น และให้ กําลังใจ
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5) การส่งเสริ มสภาวะด้ านร่ างกายและอารมณ์ให้ มีความพร้ อมในการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่ ร่วมกับการมีส่วนร่ วมของครอบครัว โดยให้ ผ้ ปู กครองที่มีความรู้ สกึ ใกล้ ชิดกับ
นักเรี ยนมากที่สุดอาจเป็ น บิดามารดา หรื อญาติมีส่วนร่ วมโดยมีบทบาทในการส่งเสริ ม
สุขภาพด้ วยการพูดคุยเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และความคาดหวังของครอบครัวที่บ้านโดยใช้
หลักการสื่อสารที่ดีและกระตุ้นเตือนและติดตามให้ มีการปฏิบตั จิ ริ ง
6) ครอบครัวและการเลี ้ยงดู พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่ นจะมีอิทธิพลมาจาก
การปฏิบตั ิของพ่อแม่การเลี ้ยงดูของครอบครัว รวมถึงการใช้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ
และการกระทําความผิดกฎหมาย มาตรการและการตรวจสอบโดยผู้ปกครอง รู ปแบบการ
อบรมเลี ้ยงดูของผู้ปกครองที่ใกล้ ชิด การสื่อสารของผู้ปกครองและการเลี ้ยงดูของครอบครัว
ความใกล้ ชิดของผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์ กบั อัตราการลดลงของการใช้ บหุ รี่ และทั้งสอง
เล็กน้ อยและจริ งจัง นอกจากนี ้ ผู้ปกครองที่มีรายได้ และระดับการศึกษาตํ่ามีแนวโน้ มที่
เยาวชนสูบบุหรี่ มากกว่า
7) เพื่อน พบว่าความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่ งมากที่สุดต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ใน
Logistic models คือการมีเพื่อนสนิทที่สบู บุหรี่ การศึกษาควรมุ่งเน้ นไปที่เพื่อนๆ และ
ครอบครัว เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีในการไม่สบู บุหรี่ ให้ กับวัยรุ่ นครึ่ งของนักเรี ยน (50.7%) มา
จากครอบครัวที่สบู บุหรี่ และมีเพื่อนที่สบู บุหรี่ อิทธิพลกลุม่ เพื่อนและครอบครัวมีผลต่อการ
สูบบุหรี่ ครั้งแรกของเยาวชน นักเรี ยนคนที่มีเพื่อนสูบบุหรี่ จํานวนมากนั้น มีแนวโน้ มที่จะสูบ
บุหรี่ ในอนาคตมากกว่านักเรี ยนที่ไม่มีเพื่อนสูบบุหรี่ นักเรี ยนที่ไม่สบู บุหรี่ มีความตั้งใจที่จะ
สูบ บุห รี่ ใ นอนาคตจากการชักชวนของเพื่ อ นประมาณ 5.29 ครั้ง ซึ่ ง นัก เรี ย นกลุ่ม นี ม้ ี
แนวโน้ มจะสูบบุหรี่ ในอนาคตมากกว่านักเรี ยนที่ไม่มีเพื่อนชักชวน (95% CI = 3.75-7.46)
การถูกเพื่อนชักชวนให้ สบู บุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั การตั้งใจสูบบุหรี่ อย่างมีนยั สําคัญ ระดับ
.01 โดยนักเรี ยนชายที่เคยถูกเพื่อนชักชวนให้ สบู บุหรี่ ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เยาวชนเริ่ มสูบ
บุหรี่ คือ เพื่อน เยาวชนมากกว่าร้ อยละ 98 มีเพื่อนที่สบู บุหรี่
8) การได้ เห็นตัวแบบ หรื อประสบการณ์ ของผู้อื่น (vicarious experiences) โดย
การให้ เรี ยนรู้ จากวัยรุ่ นที่ มี ลักษณะดึงดูดความสนใจ มี อายุและเพศใกล้ เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างและประสบความสําเร็ จในการหาทางออกจากสถานการณ์ เสี่ยง ต่อการสูบบุหรี่
ผ่ า นวี ดี ทัศ น์ รวมทั้ง ให้ นัก เรี ย นได้ แ สดงความรู้ สึ ก และสะท้ อ นคิ ด การได้ เ รี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ข องบุคคลอื่ น ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กับ ตน จะทํ า ให้ บุคคลรั บรู้ ว่ า ตนมี
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ความสามารถที่ จะกระทํ าพฤติกรรมและเกิ ดความพยายามที่ จะกระทํ าพฤติกรรมนัน้
เนื่องจากบุคคลมีการประเมินการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนเปรี ยบเทียบกับความสําเร็ จในการ
กระทําพฤติกรรมของบุคคลอื่น
ระดับสถาบัน/องค์ กร ได้ แก่ 1) การมี มาตรการป้องกันการใช้ สารเสพติดใน
โรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบายด้ านการดําเนิ นการป้องกันการสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดระดับ
สถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) มีโปรแกรม
หรื อกลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ต้อง
มีการติดตามต่อเนื่อง และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ ร่วม ซึ่งประกอบด้ วย การเสริ มสร้ าง
ความรู้และการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการสูบบุหรี่ การให้ ทราบความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ และการรับรู้ ประโยชน์ของการไม่สบู บุหรี่ สร้ างให้ เกิดการรับรู้ อปุ สรรคของการ
ไม่สบู บุหรี่ และการเสริ มพลังความมัน่ ใจ และมีการกระตุ้นเตือนคําปฏิญาณเพื่อการไม่สบู
บุหรี่ โดยครู ประจําชั ้น การมีโปรแกรมการส่งเสริ มสุขภาพ อาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่เอื ้อต่อ
ความชุกตํ่าของการสูบบุหรี่ ในเยาวชน 3) ปั จจัยด้ านโรงเรี ยน เช่น ปั ญหาด้ านการเรี ยน
การสูบบุหรี่ ของครู สภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนที่ เด็กสามารถเดิ นเข้ าออกโรงเรี ยนได้
ตลอดเวลา และมีบริ เวณที่กว้ างมากทําให้ มีหลายจุดที่ห่างไกลจากสายตาครู เช่น ห้ องนํ ้า
ข้ างโรงเรี ยน บ่อเลี ้ยงปลาหลังโรงเรี ยนและบริ เวณรั้วโรงเรี ยน หรื อการเสริ มปั จจัยเรื่ อง
ความเชื่อและร่วมกิจกรรมศาสนาบางเวลามีโอกาสน้ อยที่จะสูบบุหรี่ เมื่อเทียบกับเยาวชนที่
บอกว่า “ศาสนาไม่ได้ เป็ นแนวทางในการทํากิจกรรมของเขา”
ระดับชุมชนได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในชุมชน เช่น ค่านิยมของคนใน
ชุมชนที่มองว่าการสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องธรรมดา จึงพบเห็นผู้ที่สบู บุหรี่ ได้ ทั่วไปในชุมชน และ
การหาซื ้อบุหรี่ ได้ ง่ายตามร้ านขายของชําในชุมชน และนักเรี ยนส่วนใหญ่ สามารถหาซื ้อ
บุหรี่ ได้ จากร้ านค้ าทั่วไปในหมู่บ้ าน 2) พฤติกรรมการจํ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้ กับ
เยาวชนของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลี กในชุมชน ไม่ มี การตรวจสอบอายุของผู้ซื อ้ ก่ อน
จําหน่าย – ผลิตภัณฑ์ยาสูบวางโชว์ ณ จุดจําหน่าย – จําหน่ายยาสูบโดยให้ เยาวชนเข้ าถึง
ได้ ด้วยตนเอง – จําหน่ายยาสูบแบบแยกมวน – ไม่ติดป้ายอายุขั้นตํ่าในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้ เด็กมี บริ การที่ จุดบุหรี่ สูบให้ เยาวชนโดยไม่ คิดมูลค่า และมี การจัด
สถานที่ไว้ ให้ เยาวชนสําหรับนัง่ สูบบุหรี่
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ระดับนโยบายสาธารณะ 1) ระดับจังหวัด มีนโยบายป้องกันและแก้ ไขปั ญหายา
เสพติด 2) มีนโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์อย่างมาก ในเยาวชนหรื อวัยรุ่น
ที่ใช้ ยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน 3) นโยบายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ เป็ นสิ่งที่ควรทํา
ตามกฎหมายที่กําหนด 4) นโยบายการเพิ่มภาษี บหุ รี่ พบว่านักเรี ยนบางส่วน (41.1%) ระบุ
ว่าว่าการเพิ่มราคาของบุหรี่ จะมีผลต่อการสูบบุหรี่ ของพวกเขา 5) นโยบายการโฆษณา
พบว่าอิทธิพลของการโฆษณา และราคาของผลิตยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อ
การสูบบุหรี่ 6) แม้ จะมี กฎหมายห้ ามขายบุหรี่ ให้ กับเยาวชนอายุตํ่ากว่า 20 ปี แต่จาก
การศึกษาส่วนใหญ่ เยาวชนสามารถซื ้อบุหรี่ ได้ ด้วยตัวเอง ร้อยละ 74.1 และร้อยละ 3.3
ได้ มาจากผู้ปกครอง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
งานวรรณกรรม พบว่า ปั จจัยที่สามารถใช้ ทํานายพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
ได้ แก่ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อการมีพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
การรั บรู้ ความรุ นแรงของพิ ษภัยที่ เกิ ดจากบุหรี่ ความคาดหวังในประสิ ทธิ ผลของการ
ตอบสนองต่ อ การมี พ ฤติ กรรมการป้ องกัน สูบบุห รี่ และการสูบ บุห รี่ ของเพื่ อ นในกลุ่ม
(ณัฎฐิ นี จันทร์ ก้อน, 2543; นันทิชา ฎาชา, 2550; สุรัตนา พรวิวฒ
ั นชัย, 2553) สําหรับ
พฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี่ มี การศึกษาในนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยได้ แก่
1) ปั จจัยทางชีวสังคมได้ แก่ ลักษณะที่พกั อาศัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายได้
ต่อเดือนของบิดามารดา อาชี พของผู้ปกครองความสัมพันธ์ ของนักเรี ยนกับสมาชิ กใน
ครอบครัว และสถานภาพครอบครัวของนักเรี ยน และยังพบว่า เหตุผลของการสูบบุหรี่ คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึง่ เหตุผลของการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนชายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และลักษณะที่พกั อาศัย รายได้ ต่อ
เดือนของบิดามารดา และสถานภาพครอบครัวของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนชาย
2) ปั จจัยนํา ได้ แก่ ความรู้ทวั่ ไปในเรื่ องของบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการ
สูบบุหรี่ การรั บรู้ โอกาสเสี่ยงและความรุ นแรงของการเกิ ดโรคจากการสูบบุหรี่ การรั บรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบตั ใิ นการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่
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3) ปั จจัยเอื ้อ ได้ แก่การใช้ เวลาว่าง รายได้ ในแต่ละวัน สถานที่หรื อร้ านค้ าที่มีการ
จําหน่ายบุหรี่ และ
4) ปั จจัยเสริ ม ได้ แก่แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากสื่อต่าง ๆ แหล่งข้ อมูลข่าวสาร
ที่ได้ รับจากเพื่อน แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากครู และแหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจาก
ผู้ปกครอง โดยตัวแปรทั้งหมดในปั จจัยนํา ปั จจัยเอื ้อ และปั จจัยเสริ มนั้นมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนชาย
นอกจากนี ้ยังพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ ระดับรายได้
การมีเพื่อนที่สบู บุหรี่ การมีสมาชิกครัวเรื อนที่สบู บุหรี่ การมีประสบการณ์ดื่มแอลกอฮอล์
และนโยบายด้ านสื่ อโฆษณาและการสนับสนุนให้ มี การนํ าเข้ าบุหรี่ ของรั ฐบาล ปั จจัย
ดังกล่าวนี ้มีความสัมพันธ์ กับการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ นด้ วย กล่าวคือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่ นชายมีอตั ราการสูบบุหรี่ สงู กว่าวัยรุ่ นหญิ งถึง 10 เท่า และเมื่อวัยรุ่ นมีอายุที่เพิ่ม
มากขึ ้นจะสูบบุหรี่ มากขึ ้นด้ วย ในเรื่ องของความรู้ นั้นพบว่า ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ นทั้งกลุ่มที่ สูบบุหรี่ และไม่ สูบบุหรี่ มี ความเห็ นว่า การสูบบุหรี่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพทังต่
้ อตัวผู้สูบเองและผู้ที่ไม่สบู แต่ได้ รับควันบุหรี่ ทั้งนีพ้ บว่า ผู้ไม่สูบ
บุหรี่ มองเห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ สงู กว่าผู้ที่สบู บุหรี่ ในกลุ่มผู้สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่ได้ รับ
ความรู้ จากฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และกลุ่มผู้ไม่สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่ได้ รับความรู้จากการ
เรี ยนในชั้นเรี ยน ทัศนคติของวัยรุ่ นที่ มองว่า การสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องธรรมดาหรื อเป็ นสิ่งดี
วัยรุ่นกลุม่ นี ้มีโอกาสสูบบุหรี่ มากกว่ากลุม่ วัยรุ่ นที่มองว่า การสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งไม่ดี และวัยรุ่ น
ที่สบู บุหรี่ กบั วัยรุ่ นที่ไม่สบู บุหรี่ มีความคิดตรงกันข้ ามกันในเรื่ องของความน่าดึงดูดใจจาก
การสูบบุหรี่
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมและเพื่ อนมี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของพ่อมีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ ของลูกชายมากกว่าหญิง ส่วน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของแม่จะมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ ของลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชาย
และสุดท้ ายคือ การที่รัฐบาลสนับสนุนให้ มีการนํ าเข้ าบุหรี่ มาจํ าหน่ายในประเทศทําให้
วัยรุ่นมีโอกาสเลือกบุหรี่ ได้ มากกว่า และการที่บหุ รี่ หาซื ้อได้ ง่ายมีผลต่อการเริ่ มสูบบุหรี่ ของ
วัยรุ่ นด้ วยและยังมีการศึกษาเกี่ยวกับบริ บททางสังคมของแบบแผนการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น
โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาในหลากหลายมิติ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้ เห็น
ว่า เพื่อน ครอบครัวและโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของ
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วัยรุ่ น การใช้ เวลาว่างกับเพื่อน การมีเพื่อนสนิทและสมาชิกในครัวเรื อนสูบบุหรี่ ทั ้งสามตัว
แปรนี ้มีความสัมพันธ์ตอ่ ความเสี่ยงที่จะทําให้ วยั รุ่นสูบบุหรี่ สงู (Wen M, et al, 2009)
ข้ อค้ นพบดังกล่าวข้ างต้ นสอดคล้ องกับการศึกษาจากต่างประเทศที่มีการศึกษา
แบบระยะยาวเน้ นรุ่นประชากร (longitudinal population-based cohort) วัยรุ่นมินิโซต้ า
พบว่ า หลัง จากปรั บ ค่ า ของความถี่ ใ นการสูบ บุห รี่ ใ ห้ เ ป็ นแบบทั่ว ไปแล้ ว ปั จ จัย ด้ า น
ประชากร ทัศนคติ และระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ ้นจะมีความสัมพันธ์กบั การหยุดสูบบุหรี่ ของ
วัย รุ่ นตลอดระยะเวลาที่ ศึก ษา รวมถึ งปั จ จัย ด้ า นสัง คมสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แก่ การอยู่ใ น
ครอบครัวที่ห้ามสูบบุหรี่ และการอาศัยอยู่ในเมืองที่มีนโยบายอากาศสะอาด (clean indoor
air policy) ก็เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ในการหยุดสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ นด้ วยเช่นกัน ส่วน
ปั จจัยที่ ส่งผลให้ วัยรุ่ นยังคงสูบบุหรี่ อยู่นั้น ได้ แก่ เพศชาย ความถี่ ในการสูบบุหรี่ การ
ยอมรับว่าการสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติ การอยู่อาศัยกับคนที่สบู บุหรี่ และการมีเพื่อนสนิทสูบ
บุหรี่ (Klein EG,Forster JL and Erickson DJ,2013) นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ กรอบแนวคิดนิเวศวิทยา พบว่า ปั จจัยเสี่ยงในด้ านสังคม
และประชากร ได้ แก่ อายุ เพศ และความซึมเศร้ า ในระบบจุลภาค ได้ แก่ ครอบครัว เพื่อน
และครู ในระบบปฏิสมั พันธ์ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างกันในครัวเรื อน และความสัมพันธ์
ที่โรงเรี ยน ในระบบภายนอก ได้ แก่ พ่อแม่ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องในชีวิตประจําวันของวัยรุ่นและ
สื่อต่าง ๆ ในระบบมหภาค ได้ แก่การเลี ้ยงดูของครอบครัวและความเครี ยดในการเรี ยน และ
สุดท้ ายคือ ในระบบลําดับเวลาได้ แก่ วิกฤตการณ์ เงินของเอเชี ยแปซิฟิกใน ค.ศ.1997
ปั จ จัย ดัง กล่ า วทัง้ หมดนี ม้ ี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นการเพิ่ ม การสูบ บุ ห รี่ ข องวัย รุ่ น เกาหลี ใ ต้
นอกจากนี ้ยังพบว่า หากวัยรุ่ นมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พ่อแม่ เพื่อน และครู อย่างมากนั้น จะ
มีสว่ นช่วยในการลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ได้ (Hong JS et. al.,2011) และยัง
มีงานวิจัยที่ศึกษาในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาชาวแม็กซิกัน (Thrasheret. al.,2009)
พบว่า นักเรี ยนที่สมั ผัสกับภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ หรื อมีฉากของการสูบบุหรี่
เป็ นปั จจัยเสี่ยงหนึง่ ในการเริ่ มสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนที่ศกึ ษาด้ วย
นอกจากนี ้ การศึกษาถึงการลดปั จจัยเสี่ยงของการเริ่ มสูบบุหรี่ สําหรับการสูบบุหรี่
ในอนาคต และพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาอื่นๆ โดยใช้ ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็ นข้ อมูลระยะยาว 5 ปี
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (Ellickson PL,Tucker JS and Klein DJ,2008) พบว่า ปั จจัย
ป้องกันที่จะต่อต้ านการสูบบุหรี่ ในอนาคตและพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่ น ได้ แก่ การได้ รับ
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การศึศึกษาที่ดี และะการที่มีพ่อแมม่ไม่อนุญาตหหรื อเห็นด้ วยกัับการสูบบุหรี่/สารเสพติด กการ
ฝึ กอบรม การปฎิเสธเพื
ส ่อนที่ชกั ชวนให้
ช สบู บุหรี่ การมีสว่ นร่ วมของพ่
ม
อแม่ในความพยายา
น
ามที่
จะป้องกันการสูบบุบหรี่ และการเเพิ่มพูนศักยภ าพทางการศึกษาจะเป็
ก
นประโยชน์อย่างมมาก
ต่อวััยรุ่ นที่ มี ความมเสี่ ยงจะมี การสู
า บ บุหรี่ สูงใในอนาคต ทังในวั
ง้ ยรุ่ นที่ เปนนั
ป็ กเรี ยนระะดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ต้ นและตอนปลาย และยังพพบว่า การเปลีลี่ยนแปลงควาามเชื่อในการลลอง
บ ธยมศึกษาตอนต้ นและตตอน
เสพออาจจะมีประสิสิทธิ ภาพมากในหมู่วยั รุ่ นที่ เรี ยนในระดับมั
ปลายได้
การศึกษาปั
ษ จจัยป้ องกกันพฤติกรรม การสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทย
ใ
ย เพื่ อจะอธิ บบาย
รี่
ไทย
วิเครราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยที่มีส่สวนในการป้อองกันพฤติกรรรมการสูบบุหรของเยาวชนไ
โดยใใช้ กระบวนการทบทวนวรรณ
ณกรรมอย่างเป็ป็ นระบบ และการสังเคราะหห์อภิมานงานวิวิจยั
ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมที่ครอบคลุมปั จจัยในททุกมิติ ทังในระ
้ ะดับบุคคล ระะดับ
ระหวว่างบุคคล ระดดับองค์กร/สถาาบัน ระดับชุมชชน และระดับสังคม/นโยบายยสาธารณะ
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บทที่ 11
ธุรกิจยาสูบกับการใช้ เครื่ องมือดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. การดําเนินธุรกิจและพัฒนาการ
2. แนวคิดของอุตสาหกรรมยาสูบในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
3. กิจกรรมและการดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์โครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่
5. การให้ ความรู้
6. ความเท็จเกี่ยวกับการเป็ นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมของอุตสาหกรรม
ยาสูบ

1. การดําเนินธุรกิจและพัฒนาการ
การดําเนินความรั บผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้ จํากัดว่ากิจการที่กล่าวถึง
จะต้ องเป็ นองค์กร หรื อหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐเองเคย
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ซึ่งทําให้
ส่วนราชการต่างๆ ต้ องพัฒนาการปฏิบตั ิราชการโดยใช้ วิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน
แนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์ ด้วยการสร้ างความดี เมื่ อองค์กรตอบแทนสังคม
สังคมจะมีทศั นคติและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จนในที่สดุ สังคมก็พร้ อมจะปกป้องและ
สนับสนุนธุรกิจขององค์กร ทําให้ องค์กรและสังคมเติบโตควบคู่กันได้ อย่างยัง่ ยืน ตัวอย่าง
ของการสร้ างภาพลักษณ์ โรงงานยาสูบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็ นต้ นมา โรงงานยาสูบมี
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โครงการสร้ างภาพลักษณ์ โรงงานยาสูบ ด้ วย การกํ าหนดให้ มีเครื่ องแบบพนักงาน การ
ออกแบบสัญลักษณ์ ใหม่ขององค์กรเพื่อให้ เป็ นสากลมาก ขึน้ และนํ าสัญลักษณ์ ใหม่นี ้
ปรากฏตามสื่ อ ต่ า งๆ เนื อ งจากการดํ า เนิ น การของโรงงานยาสู บ ที่ ผ่ า น มามิ ไ ด้ ให้
ความสําคัญในการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร การประชาสัมพันธ์ องค์กร การสื่อสารภายใน
และภายนอก ส่งผลให้ สงั คม ประชาชนไม่ได้ รับทราบถึงกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่อุตสาหกรรมยาสูบได้ ดําเนิ นการในระยะเวลาที่ ผ่านมา ดังนั้น การสร้ างภาพลักษณ์
องค์กรที่ดีจะช่วยส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ สึกที่ดีต่อองค์กร รู้ สึกภาคภูมิใจในการเป็ น
ส่วนหนึง่ ขององค์กร สร้ าง ความสามัคคี สร้ างวัฒนธรรมที่ดีให้ แก่พนักงานและองค์กร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการดําเนินงานขององค์กร และยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ของโรงงานยาสูบ
เมื่อพิจารณา ซี เอส อาร์ ตามบทบาทและความเกี่ยวข้ องของหน่วยงาน สามารถ
จําแนกออกได้ เป็ น 3 จําพวก (division) โดยจําพวกแรกเป็ น CSR-after-process ที่ใช้ คํา
แปลเป็ น “กิจกรรมเพื่อสังคม” คือการดําเนินกิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ่ง
โดยมากเป็ นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อสร้ างให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คมในด้ านต่างๆ
โดยกิ จกรรมที่ ดํ าเนิ นการนั้นมักแยกต่างหากจากการดํ าเนิ นธุ รกิ จที่ เป็ นกระบวนการ
(process) หลัก ของกิ จ การและเกิ ด ขึ น้ ภายหลัง เช่ น การแก้ ไขเยี ย วยาชุม ชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย
การเป็ นอาสาสมัครช่วยบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านีม้ ักเป็ น
กิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาทํางานตามปกติ จําพวกที่สอง เป็ น CSR-in-process ซึ่งมัก
เรี ยกกันว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” คือการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ
ทํางานหลักของกิจการ หรื อเป็ นการทําธุรกิจที่หากํ าไรอย่างมีความรั บผิดชอบ เช่น การ
ป้องกัน หรื อ กําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิต
สินค้ าและบริ การที่ มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามข้ อกํ าหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนต่อผู้บริ โภค การชดเชยความเสียหายให้ แก่
ลูกค้ าที่ เกิ ดจากความผิ ดพลาดและความบกพร่ องของพนักงาน ซึ่งการดํ าเนิ นความ
รั บผิดชอบเหล่านี ถ้ ื อเป็ นกิ จกรรมที่อยู่ในเวลาทํางานปกติของกิ จการ จํ าพวกที่สามคือ
CSR-as-process ซึ่ ง อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น “กิ จ การเพื่ อสัง คม” เพื่ อ ให้ แตกต่ า งจากสอง
จําพวกข้ างต้ นที่เป็ นบทบาทขององค์กรธุรกิ จโดยตรง กิจการในจําพวกที่สามนี ้ มักเป็ น
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องค์ กรที่ ดําเนิ นงานโดยไม่แสวงหากํ าไรให้ แก่ ตนเอง หรื ออี กความหมายหนึ่งคื อ เป็ น
หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ ้นเพื่อยังประโยชน์ให้ แก่สงั คมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอย่าง
เช่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วนราชการต่างๆ (สถาบัน
ไทยพัฒน์ 2552)
ศาสตราจารย์ ฟิ ลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัย นอร์ ธเวสเทิร์น และ แนนซี่ ลี
แห่งมหาวิทยาลัยวิชิงตันและมหาวิทยาลัย ซีแอตเติล (Kotler P. and Lee N. 2005.)
จําแนกรูปแบบของ ซี เอส อาร์ เป็ น 6 ชนิดคือ
1. การส่งเสริ มการรับรู้ ประเด็นปั ญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็ นการ
จัดหาเงินทุน วัสดุ สิ่งของ หรื อทรั พยากรอื่ นๆขององค์ กร เพื่ อขยายการรั บรู้ และความ
ห่วงใยต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมนั้นๆ ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่ วม
หรื อการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริ เริ่ มและบริ หารงานส่งเสริ ม
นั้นด้ วยตนเอง หรื อร่วมมือกับองค์กรหนึง่ องค์กรใด หรื อกับหลายๆองค์กรก็ได้
2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-related Marketing) เป็ น
การอุดหนุนหรื อการบริ จาครายได้ ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือ หรื อร่ วม
แก้ ไขประเด็นปั ญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงจังหวะเวลาจํากัดแน่นอน หรื อ
ดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภัณฑ์ หรื อให้ แก่การกุศลที่ระบุไว้ เท่านั้น กิจกรรม ซี เอส อาร์
ชนิดนี ้ องค์กรธุรกิจมักร่ วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์หากําไรเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
ในประโยชน์ ร่วมกัน ด้ วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่ อนํ าเงินรายได้ ไปสนับสนุน
กิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ูบริ โภคได้ มีส่วนร่ วมใน
การช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื ้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม
3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ ไขปั ญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็ นการ
สนับสนุนการพัฒนาหรื อการทําให้ เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้ านสาธารณสุข ด้ านความปลอดภัย ด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อด้ านสุขภาวะ ความแตกต่าง
สําคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ ไขปั ญหาสังคมกับการส่งเสริ มการรับรู้ ประเด็นปั ญหา
ทางสังคม คือ การตลาดเพื่ อมุ่งแก้ ไขปั ญหาสังคมจะเน้ นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Behaviour Change) เป็ นหลัก ในขณะที่การส่งเสริ มการรับรู้ ประเด็นปั ญหาทางสังคมจะ
เน้ นที่การสร้ างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้ านทุนและ
อาสาสมัครเพื่อให้ รับรู้ถึงประเด็นปั ญหาดังกล่าว
326

4. การบริ จาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็ นการช่วยเหลือไปยัง
ประเด็นปั ญหาทางสังคมโดยตรง ในรู ปของการบริ จาคเงินหรื อวัตถุสิ่งของ เป็ นกิจกรรม ซี
เอส อาร์ ที่ พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิ จ และโดยมากมักจะเป็ นไปตามกระแสความ
ต้ องการจากภายนอกหรื อมีผ้ ูเสนอให้ ทํา มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรื อออกแบบ
กิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทําให้ ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ ากับเป้าหมายหรื อพันธกิจของ
องค์กรเท่าใดนัก
5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุน
หรื อจูงใจให้ พนักงาน คู่ค้า ร่ วมสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้ แก่ชุมชนที่องค์กร
ตั้งอยู่ และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมที่องค์กรให้ ความสนใจหรื อห่วงใย
องค์กรธุรกิจอาจเป็ นผู้ดําเนินการเองโดยลําพัง หรื อร่ วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และ
อาจเป็ นผู้กําหนดกิจกกรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง หรื อให้ พนักงานเป็ นผู้คดั เลือกกิจกรรมแล้ ว
นําเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้ การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้ รับการชดเชยใน
รูปของวันหยุดหรื อวันลาเพิ่มเติม
6. การประกอบธุ รกิ จอย่ างรั บผิ ดชอบต่อสังคม (Socially
Responsible
Business Practices) เป็ นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทงั ้ ในเชิง
ป้องกันด้ วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้ เกิดปั ญหาทางสังคม หรื อในเชิงร่ วมกันแก้ ไขด้ วยการ
ช่วยเหลือเยียวยาปั ญหาทางสังคมนั้นๆ ด้ วยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการยกระดับทางสุข
ภาวะของชุมชนและการพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง
หรื อเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้
2. แนวคิดของอุตสาหกรรมยาสูบในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
การเป็ นองค์กรเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เป็ นสิ่งที่
อุตสาหกรรมยาสูบใช้ เป็ นเครื่ องมือในการส่งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (publicise)
- การยอมรับอย่างเป็ นทางการ (authenticate)
- การวางกรอบใหม่ (reframe)
อุตสาหกรรมยาสูบตระหนักถึงอํานาจของการประชาสัมพันธ์ ว่าจะต้ องได้ รับการ
สนับสนุน หรื อยอมรับจากกลุ่มที่สาม (third party endorsement) ซึง่ อุตสาหกรรมยาสูบ
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สูญเสียการสนับสนุนจากกลุ่มนี ้ไปเนื่องจากถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มต่างๆเป็ นเวลาหลายปี
(Prideaux M, 2000)
กิจกรรมการเป็ นองค์กรเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ ‘…เป็ นโอกาส และเป็ น
เวทีในการสื่อสารทางบวกเกี่ ยวกับสิ่งที่ดี….’ นอกจากนีย้ ังเป็ นเวที ‘เพื่อสร้างชื่อเสียงใน
ด้ านการสื่อสาร…. เป็ นการดําเนินการเชิงรุ ก เพื่อส่งเสริ มกิ จกรรมต่างๆ เพื่อสังคมของ
บริ ษัท’ นอกจากนี ้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการยังเป็ นโอกาส ‘สร้ างความน่าเชื่อถือ โดย
กระบวนการยอมรั บที่ เป็ นสากล จากทั้งรั ฐบาลประเทศต่างๆ องค์ กรมูลนิ ธิต่างๆ และ
องค์กรข้ ามชาติทั้งหลายว่าเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับองค์กรที่จะแสดงให้ เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร…. ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโคเป็ นที่
ยอมรับว่าเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และลดการถูกมองในทางลบ’ แนวคิดหนึ่งที่
อุตสาหกรรมยาสูบทํากิจกรรมเพื่อสังคมมีเป้าประสงค์ ‘… เพื่อช่วยให้ บริ ษัท เอาชนะ
อุปสรรคต่างๆในระบบขององค์การสหประชาชาติ และอาจจะถึงในระดับองค์การอนามัย
โลก!’ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
เป้าประสงค์ของบริ ษัท บริ ทิช อเมริ กันโท แบคโค ในการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคมเพื่อแสดงให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่สําคัญได้ เห็นว่าบริ ษัทเป็ นองค์กรยาสูบที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมยาสูบใช้ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในการจัดวาระเช่น
- เบี่ยงเบนความสนใจไปยังตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่เป็ นตัว
แทนที่แท้ จริ ง
- ลดการจัดวาระต่อต้ านจากกลุม่ ผู้ชี ้แนะด้ านสาธารณสุข
- แนวคิดริ เริ่ มบางประเด็นต้ องการส่วนร่ วมจากภาคประชาสังคม (civil
society) เพื่อมุ่งไปสู่ความร่ วมมือและการสร้ างสรรค์ ซึ่งทําให้ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โท
แบคโค มีโอกาสใช้ ความสามารถในการโน้ มน้ าวนโยบายการควบคุมยาสูบได้
อุตสาหกรรมยาสูบใช้ กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ‘…เป็ นเครื่ องมือใน
การระงับเสียงต่อต้ านจากกลุ่มควบคุมยาสูบ...’ “เป็ นการ ‘ตอบแทน’ สังคมด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” “เป็ นทางเลือกแทนที่จะถูกควบคุมโดยกฎ ระเบียบ จาก
รัฐบาล” และ “อาจจะเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะสร้ างการยอมรับจากสังคม” (Malone RE, et
al, 2009)
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บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโกเริ่ มจัดทํา ‘รายงานการรับผิดชอบต่อสังคม’ ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 มีสาเหตุมาจากบริ ษัท EQ Management ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ปรึกษาทางประชาสัมพันธ์ ได้ ทําการศึกษาและรายงานว่า บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก
เป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ข้ามชาติ ซึ่ ง ถู ก เกลี ย ดชั ง มากกว่ า บริ ษั ท อื่ น ๆ และจํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ ง
แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ อย่างจริ งจังที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเป็ นที่ยอมรับในสังคมเพื่อ
การดําเนินธุรกิ จต่อไป ตลอดระยะเวลา 2 ปี เศษที่ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโก
ดําเนินการเพื่อจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อุตสาหกรรมยาสูบได้ เคี่ยวเข็ญ
ผู้สื่อข่าว ผู้ชี ้แนะทางสุขภาพ กลุม่ ผู้รณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบ และเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ให้
เข้ ามาร่ วมการประชุมที่มีจดุ ประสงค์ในการให้ คําแนะนํา บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก
ในการเป็ นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
อุตสาหกรรมยาสูบมองว่ากรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก เป็ นสิ่งที่คกุ คามการขยายตลาดในประเทศที่กําลังพัฒนา ดังนัน้ การ
จั ด ทํ า โครงการ การเป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้
อุตสาหกรรมยาสูบแห่งนีส้ ามารถกลับมาควบคุมประเด็นยาสูบได้ อีกครั้งหนึ่ง จึงไม่น่า
แปลกใจที่ อุตสาหกรรมยาสูบจะโต้ แย้ งด้ วยเหตุผลว่า กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลกจะบ่อนทําลาย ‘การตัดสินใจด้ วยตนเอง’ ของรัฐบาลประเทศต่างๆ
อุตสาหกรรมยาสูบไม่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กลัวกฎ ระเบียบของรัฐบาล จึงหัน
ไปพึ่งการปฏิรูป หรื อการเปลี่ยนแปลงด้ วยความสมัครใจ เป็ นกลยุทธ์ ในการป้องกันตัวเอง
จากการถูกบังคับ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดงั กล่าวคือการเชิญคูป่ รับ / ฝ่ ายตรงข้ ามให้ เข้ าร่ วม
ในการเจรจา ในคํานําของรายงานทางสังคม ของบริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโกกล่าวว่า
ให้ พยายามหาหนทางที่จะนําคูเ่ จรจาที่ลงั เลให้ เข้ ามาร่ วมอภิปรายกับเรา ผู้อํานวยการของ
บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโก – ออสเตรเลีย มองว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก สามารถควบคุมวาระเกี่ยวกับ
ยาสูบได้
Simon Chapman จากมหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์ ได้ ติดตามศึกษาอุตสาหกรรม
ยาสูบ พบว่าโครงการเพื่อสังคมของ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโกเช่น การป้องกัน
เยาวชนจากการสูบบุหรี่ ไม่ได้ ช่วยลดแต่กลับเพิ่ม และส่งเสริ มให้ เยาวชนสูบบุหรี่ ทั้งนี ้ มี
หลักฐานจากเอกสารภายในของบริ ษัท Brown and Williamson ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของ
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บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโกรายงานว่า ‘จะไม่สนับสนุนโครงการที่ไม่สง่ เสริ มให้ เยาวชน
สูบบุหรี่ ’ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2001 บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โท
แบคโกได้ ร่วมกับบริ ษัท ฟิลิป มอร์ ริส (PM)และ แจแปน โทแบคโก (JTM) ในการสมัครใจใช้
เกณฑ์สําหรับการตลาดระดับนานาชาติ และเป็ นการสร้ างมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรม
อื่ น ๆ ทั่ว โลก ในขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ ต ลาดการเงิ น ระดับ โลกกล่ า วว่ า กรอบแนวทาง
การตลาดใหม่ที่อุตสาหกรรมยาสูบจะใช้ นี ้ ไม่มีผลต่อการทําให้ ยอดขายลดลง เอกสาร
ภายในของอุตสาหกรรมยาสูบบ่งชีว้ ่าการที่อุตสาหกรรมยาสูบสมัครใจใช้ เกณฑ์ สําหรั บ
การตลาดระดับนานาชาติเป็ นเพียง ‘การสร้ างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ’ ทั้งนี ้การ
ดําเนินการเชิงรุ กในการจัดตั้งเกณฑ์การตลาดยาสูบในระดับนานาชาติของอุตสาหกรรม
ยาสูบอาจเป็ นการตอบโต้ และป้องกันแนวทางที่องค์การอนามัยโลกกําลังดําเนินการเพื่อ
ลดการบริ โภคยาสูบในระดับนานาชาติ
แม้ วา่ จะมีความพยายามโดยอุตสาหกรรมยาสูบที่จะให้ ดเู หมือนมีการประชุมเพื่อ
การอภิ ปรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นที่ ยอมรั บของทุกฝ่ ายรวมทั้งมี การจ้ างผู้ดํ าเนิ นการ
อภิ ปรายที่ มี ชื่ อเสี ยงในสังคม แต่ก็ ได้ รั บการประท้ วงและการไม่ ยอมเข้ าร่ วมโดยกลุ่ม
รณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ เช่น Action on Smoking or Health: ASH ในมุมมองของ
ผู้บริ หารอุตสาหกรรมยาสูบเช่น บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโกการประท้ วงด้ วยการไม่
เข้ าร่ วมในการประชุมอภิปราย เป็ นการบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของความพยายามโดย
อุตสาหกรรมยาสูบเมื่อบริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก ไม่ยอมรับความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
ตลอด 40 ปี ที่ผ่านมาจึงต้ องย้ อนไปดูพฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบในอดีต ความจริ ง
เกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโก คือ BAT –
Australia ได้ ทําลายเอกสารภายในของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับคดีฟ้องร้ อง ด้ วยเจตนาที่จะ
ไม่ให้ มีการพิจารณาคดีความอย่างยุติธรรมต่อโจทก์ ซึง่ ในที่สดุ ศาลฎีกาของรัฐ Victoria ใน
ประเทศออสเตรเลียตัดสินลงโทษให้ อุตสาหกรรมยาสูบจ่ายค่าเสียหายเป็ นจํ านวนเงิน
378,000 เหรี ยญสหรัฐแก่โจทก์ อุตสาหกรรมยาสูบทําลายเอกสารภายในจากคําแนะนํา
ของทนายความผู้เตือนถึง ‘อันตรายของเอกสารภายในที่จะเป็ นปั ญหาสําหรับคดีความใน
อนาคต’ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโกอ้ างว่าการรายงานความรับผิดชอบทางสังคมร่ าง
มาจาก Global Reporting Initiative (GRI) ซึง่ พัฒนาโดยกลุม่ นักธุรกิจ รัฐบาล และกลุม่
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องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร (non-profit groups) แต่เนื่องจาก GRI เป็ นเพียงแนวทาง
(guidelines) สําหรับความสมัครใจซึง่ องค์กรธุรกิจสามารถเลือกที่จะทําหรื อไม่ทําก็ได้ ตาม
ความสมัครใจ ถ้ าหาก บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโกเลือกเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ ‘สุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริ โภค’ คงต้ องแจ้ งว่าผู้บริ โภคยาสูบของบริ ษัทประมาณ 1 ล้ านคนจะ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 30 ปี ข้ างหน้ านี ้จากการประมาณการ
ขององค์การอนามัยโลก (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2553) ในรายงานทางสังคมของ BATMalaysia ไม่มีการยอมรับว่านิโคตินเป็ นสารเสพติด เพียงแต่บอกว่าเป็ นสารธรรมชาติใน
ใบยาสูบ เมื่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholders) ในมาเลยเชียเสนอแนะว่า อุตสาหกรรม
ยาสูบควรจะยุติการทํ าการตลาดในที่ สุด (เช่ น การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย)
คําตอบที่ได้ รับคือ ‘คําแนะนําดังกล่าวอยู่นอกเหนือเป้าประสงค์ของการทําการตลาดอย่าง
รับผิดชอบของเรา’
โดยสรุ ปคื อ รายงานทางสังคมเป็ นเพี ยงการสร้ างภาพ หรื อการหลอกลวงให้
หลงเชื่อว่าพฤติกรรมองค์กรของอุตสาหกรรมยาสูบได้ เปลี่ยนแปลงไป แต่ในความเป็ นจริ ง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมยาสูบเป็ นสินค้ าแห่ง
ความตาย อุตสาหกรรมยาสูบไม่ สามารถจะทํ ากิ จกรรมเพื่ อสังคมได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการ
บริ จาคเงิน (corporate philanthropy) ความร่ วมมือจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (stakeholder
collaboration) การรายงานการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและการกํ า กั บ ตนเอง (CSR
reporting and self-regulation) อุตสาหกรรมยาสูบไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของ
สังคมเพราะพฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบในอดีตที่ ผ่านมา และผลิตภัณฑ์ ที่ทําให้
ผู้บริ โภคเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี ้ รายงานขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ.1979
ได้ ประมาณการณ์ไว้ ว่ายาสูบทําให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 13.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ต่อปี ทั่วโลก ซึ่งตรงกันข้ ามกับข้ ออ้ างของอุตสาหกรรมยาสูบที่อ้างว่าสร้ างรายได้ ให้ แก่
สังคมด้ วยการสร้ างงานและเสียภาษี ให้ รัฐ ถึงแม้ การทํากิ จกรรมเพื่ อสังคมจะเป็ นสิ่งที่
องค์กรธุรกิจต่างๆ มุ่งที่จะทําเพื่อประโยชน์ต่อสังคม แต่อุตสาหกรรมยาสูบไม่สามารถจะ
ทํ ากิ จกรรมดังกล่าวเพื่ อให้ เกิ ดการยอมรั บจากสังคมได้ ด้ วยข้ อจํ ากัดและกรณี ศึกษา
ตัวอย่างดังต่อไปนี ้ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
1. การบริ จาคเงิน (corporate philanthropy) เงินบริ จาคจากอุตสาหกรรมยาสูบ
ถูกมองว่าเป็ น ‘เงินสกปรก’ ผู้รับเงินจากอุตสาหกรรมยาสูบจะถูกกดดันโดยสังคม เมื่อ
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บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก บริ จาคเงินให้ แก่มหาวิทยาลัยแห่ง น๊ อตติ ้งแฮม เพื่อก่อตั้ง
ศูนย์ วิจัยองค์กรธุรกิ จเพื่ อสังคม เกิ ดการถกเถี ยงอย่างรุ นแรงจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เมื่อ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก ให้ ทนุ สนับสนุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา
ของ London School of Hygiene and Tropical Medicine ก็ได้ รับแรงกดดันจากสังคม
เช่นกันเมื่อ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโก ให้ ทนุ สนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่ง Pecz ที่
ประเทศฮังการี ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ ก็ได้ รับกระแสกดดัน
จากภาคสุขภาพเช่นกัน
เมื่อมหาวิทยาลัย Western Michigan มอบรางวัลนายจ้ างแห่งปี แก่บริ ษัท ฟิ ลิป
มอร์ ริส ยู เอส เอ ก็ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างรุ นแรงจากกระแสสังคม นิตยสาร Ethical
Corporation ยกเลิกการสนับสนุนจากบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ในการจัดประชุมสัมมนา
จริ ยธรรมองค์กรธุรกิจที่ฮ่องกงในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004 เพราะผู้เข้ าร่ วมประชุมประท้ วง
ด้ วยการถอนตัว
2. ความร่ วมมือจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder collaboration) ผู้มีส่วน
ร่วมกับอุตสาหกรรมยาสูบมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียงมากกว่าที่จะได้ รับความน่าเชื่อถือ
โดยเฉพาะในแวดวงของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทั้งนี เ้ พราะสังคมมองว่ามี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (conflicts of interest) ด้ วยเหตุนี ้องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือทางด้ าน
สุขภาพ เช่น องค์การอนามัยโลก จึงไม่ร่วมมือกับอุตสาหกรรมยาสูบ
3. รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Reporting) โดยอุตสาหกรรมยาสูบ ไม่ได้
สร้ างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้นแก่องค์กร แต่เป็ นการสร้ างภาพเท่านั้นตราบใดที่ยงั ไม่มีความ
โปร่งใสในองค์กร สาเหตุที่อตุ สาหกรรมยาสูบไม่สามารถที่จะแสดงความโปร่ งใสได้ ก็เพราะ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. การควบคุมกํากับตนเอง (Self-regulation) ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัย
โลก Gro Harlem Brundlandt กล่าวว่ายังไม่เห็นหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี ้ว่าอุตสาหกรรมยาสูบ
มีความสามารถในการควบคุมกํากับตนเองเมื่อบริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก ฟิ ลิป มอร์ ริส และ
แจแปน โทแบคโก ประกาศอาสาควบคุมการทําการตลาด นักวิเคราะห์ทางการเงินไม่ได้
หวังว่ายอดขายจะลดลง การประกาศควบคุมกํากับตนเองเป็ นเพียงการสร้ างภาพลักษณ์
ของอุตสาหกรรมยาสูบเท่านัน้
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พฤติกรรมองค์กรของอุตสาหกรรมยาสูบที่ผ่านมาไม่ได้ สร้ างความน่าเชื่อถือใดๆ
เพราะมีวาระซ่อนเร้ นทางธุรกิจเสมอ ด้ วยเหตุนี ้รายงานการวิเคราะห์ขององค์การอนามัย
โลกบ่งชี ้ว่า การทํากิจกรรมเพื่อสังคมและอุตสาหกรรมยาสูบเป็ นสิ่งที่ขัดแย้ งกันเอกสาร
ขององค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั ผู้บริ โภค พนักงาน และผู้จดั การ
ต่างก็คาดหวังว่าบริ ษัทต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรข้ ามชาติขนาดใหญ่ จะมีบทบาทที่มากกว่า
บทบาททั่วๆ ไปในการผลิตและจัดจําหน่ายเพื่อแสวงหาผลกํ าไรจากการดําเนินกิจการ
ธุรกิจ ในมุมมองของสาธารณะ ลําพังแต่เพียงการสร้ างงานและการเสียภาษี ไม่เป็ นการ
เพียงพอสําหรับองค์กรเอกชนในการที่จะทําประโยชน์ให้ แก่สงั คม ถึงแม้ อตุ สาหกรรมยาสูบ
จะพยายามทําให้ องค์กรธุรกิจของตนเป็ นที่ยอมรั บด้ วยการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคม แต่ความจริ งคือ อุตสาหกรรมยาสูบพยายามที่ จะป้องกันไม่ให้ มีการดําเนิ นการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการควบคุมยาสูบ (Bialous S, 2007)
คํานําของรายงานทางสังคมประจําปี 2001 / 2002 ของบริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โท
แบคโก (BAT’s Social Report 2001 / 2002) กล่าวว่า “มีความมุ่งมัน่ อย่างแน่วแน่ที่จะซึม
ซับหลักการของการเป็ นองค์ กรที่ รับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่ ทุกบริ ษัทในเครื อของกลุ่ม”
รายงานยัง นํ า เสนอต่ อ ไปว่ า “โครงสร้ างทางหลัก ธรรมาภิ บ าลของการเป็ นองค์ ก รที่
รับผิดชอบต่อสังคมได้ ถกู จัดตั้งขึ ้นเพื่อพิจารณาปั ญหาในส่วนที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ
รวมถึงการสนับสนุนกฎ ระเบียบ นโยบาย การควบคุมยาสูบที่มีเหตุผลและลดผลกระทบ
ของการบริ โภคยาสูบต่อสาธารณสุข”
รายงานดังกล่าวและโครงการต่างๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งจะอุทิศสิ่งที่ดีงาม
ให้ แก่ สัง คมทํ า ให้ เกิ ดคํ า ถามว่ า “อุตสาหกรรมยาสูบ จะทํ า อย่ า งไรในการผสมผสาน
จุดประสงค์ใหญ่ ในการทํากํ าไรให้ มากที่สุดจากการผลิตและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
แห่งความตาย กับเป้าประสงค์ของการเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่บนพื ้นฐาน
ของจริ ยธรรม” อุตสาหกรรมยาสูบจะอ้ างถึงการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการทําธุรกิจได้
อย่างไรเมื่ อสังคมซักถาม และหลักฐานต่างๆ จากการฟ้องร้ องในศาลทั่วโลกบ่งชีว้ ่า
พฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบและกลยุทธ์ ต่างๆ ในการทําธุรกิจ พยายามที่จะปิ ดบัง
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ แห่งความตาย ขัดขวางนโยบายที่จะปกป้องสาธารณสุข และ
ทําลายหลักฐานต่างๆ ที่บง่ ชี ้ถึงความจริ ง
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เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมยาสูบเป็ นสินค้ าแห่งความตาย อุตสาหกรรม
ยาสูบไม่สามารถจะทํากิจกรรมเพื่อสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ จาคความร่ วมมือจากผู้มี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย การรายงานการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและการกํ า กั บ ตนเอง (selfregulation) อุตสาหกรรมยาสูบไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของสังคมเพราะพฤติกรรม
ของอุตสาหกรรมยาสูบในอดีตที่ผ่านมา และผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร นอกจากนี ้ รายงานขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 1979 ได้ ประมาณการไว้ ว่ายาสูบ
ทําให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 13.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ทัว่ โลก ซึง่ ตรงกันข้ ามกับ
ข้ ออ้ างของอุตสาหกรรมยาสูบที่อ้างว่าสร้างรายได้ ให้ แก่สงั คมด้ วยการสร้างงานและเสีย
ภาษี ให้ รัฐ (Palazzo G& Richter U, 2005)
3. กิจกรรมและการดําเนินการความรั บผิดชอบต่ อสังคม
อุตสาหกรรมยาสูบพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการเป็ นองค์กรธุรกิจที่
มีความรับผิดชอบโดยการบริ จาคเงินให้ แก่นักศึกษา การวิจยั ศิลปะ วัฒนธรรม และการ
ส่ ง เสริ ม โครงการป้ องกั น เยาวชนจากการสู บ บุ ห รี่ อุ ต สาหกรรมยาสู บ ข้ ามชาติ มี
ประสบการณ์ ยาวนานในการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี ต่อสังคมด้ วยการ “ฟอกตัวด้ วยการ
บริ จาค” โดยการดําเนินการเป็ นองค์กรเพื่อสังคม
การบริ จาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ อุตสาหกรรมยาสูบใช้ วิธีการบริ จาคเงิน
(Philanthropy)เพื่ อ จุดประสงค์ ในการปรั บปรุ งภาพลักษณ์ อ งค์ กรในฐานะผู้สนับสนุน
โครงการดีๆ เพื่ อสังคม บริ ษัทยาสูบบางแห่งจัดตั้งมูลนิ ธิของตนเองโดยเฉพาะสําหรั บ
กิจกรรมเช่นนี ้ในปี ค.ศ. 2006 บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ได้ บริ จาคเงินให้ แก่องค์กรต่างๆ
ดังต่อไปนี ้ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
องค์กร
เมือง
จํานวนเงิน (US$)
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะอเมริ กนั วิทนีย์(Whitney
นิวยอร์ ค
557,000
Museum of American Art)
วอชิงตัน ดี ซี
378,000
ศูนย์ศิลปะการแสดง เคนเนดี ้(Kennedy Center
for the Performing Arts)
ศูนย์ศิลปะการแสดง ลินคอล์น(Lincoln Center
นิวยอร์ ค
272,000
for the Performing Arts)
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องค์กร
เมือง
จํานวนเงิน (US$)
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะ เมโทรโพลิแทน(Metropolitan
นิวยอร์ ค
50,000
Museum of Art)
โรงละครอเมริ กนั บัลเลต์(American Ballet
นิวยอร์ ค
47,000
Theatre)
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะ คอร์ คอราน
วอชิงตัน ดี ซี
35,000
(The Corcoran Gallery of Art)
สมาคมโอเปร่า เมโทรโพลิแทน(Metropolitan
นิวยอร์ ค
19,235
Opera Association, Inc)
พิพิธภัณฑ์ กุกเก้ นไฮม์(Guggenheim Museum)
นิวยอร์ ค
10,000
ที่มา นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ (2553) การประมวลองค์ความรู้และกรณ๊ ศกึ ษาจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเกี่ยวกับการดําเนินการในลักษณะองค์การเพื่อสังคมโดยอุตสาหกรรม
ยาสูบ รายงานวิจยั : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ หน้ า 54
นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมยาสูบ พยายามที่จะหลีกเลี่ยง กฎ ระเบียบ ของประเทศ
ต่างๆ ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ด้ วยการเบี่ยงเบนไปจากการพิจารณาโครงสร้ างและ
เปลี่ยนแปลงความหมายของจริ ยธรรม ผู้ชี ้นําทางด้ านสาธารณสุขสังเกตถึงความขัดแย้ ง
ทางหลักการพื ้นฐานระหว่างการอ้ างของอุตสาหกรรมยาสูบ และพฤติกรรมการส่งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์แห่งความตายมาโดยตลอด
ในปี ค.ศ. 2006 บริ ษัท ฟิลิป มอร์ ริส ได้ บริ จาคเงินให้ แก่ประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ประเทศ
จํานวนเงิน (ดอล
ประเทศ
จํานวนเงิน (US$)
ล่าร์ สหรัฐ)
14. ลัธเวีย
7,143
1. โคลัมเบีย
54,572
2. คอสตาริ ก้า
5,000
15. ลิธวั เนีย
27,587
3. สาธารณรัฐ เชค
209,030
16. มาเซโดเนีย
16,640
4. เอควาดอร์
3,500
17. เนเธอร์ แลนด์
18,788
5. เอสโทเนีย
5,800
18. ปานํามา
1,000
6. เยอรมัน
14,500
19. โปรตุเกส
150,800
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ประเทศ
7. กรี ซ
8. ฮ่องกง
9. อินโดนีเซีย
10. อิสราเอล
11. อิตาลี
12. ญี่ปนุ่
13. คาซักสถาน

จํานวนเงิน (ดอล
ล่าร์ สหรัฐ)
27,800
85,000
5,377
36,600
510,550
223,704
10,000

ประเทศ

20. เซอร์ เบีย
21. สิง่ ค์โปร์
22. เกาหลีใต้
23. สเปน
24. สวิสเซอร์ แลนด์
25. ตุรกี
26. ยูเครน
ยอดรวม
ที่มา อ้ างแล้ ว นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ (2553) หน้ า 54

จํานวนเงิน (US$)
480,610
30,675
30,800
23,004
49,908
75,000
4,950
2,108,338

การปฏิเสธเงินสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบของสถาบันการศึกษา
จากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบ ทํ าให้ ข้ อเท็ จจริ งปรากฏเกี่ ยวกับ
อิทธิ พลของผู้ให้ ทนุ และเจตนาของการให้ ทนุ เป็ นผลให้ ในปั จจุบนั วารสารทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ ชั้นนํา ออกกฎและนโยบายที่เข้ มงวดเกี่ยวกับการมี ‘ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน’
(conflict of interest) ซึง่ ทําให้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งนํานโยบายที่เข้ มงวดดังกล่าวมาใช้
และห้ ามการรับทุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ เพราะมองว่าการให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั จาก
อุตสาหกรรมยาสูบเป็ นเพียง ‘การตลาด’ รูปแบบหนึ่ง (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553) บทความ
วิจารณ์โดย Steve Heilig (บรรณาธิการวารสาร Cambridge Quarterly of Healthcare
Ethics) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 รายงานว่า บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ได้ สนับสนุน
งบประมาณการวิ จัยเกี่ ยวกับการเสพติ ดนิ โคติ นจํ านวน 6
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐแก่
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์ เนียที่ ลอสแองเจลิส (UCLA) เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็ นการ
ศึกษาวิ จัยในกลุ่มวัยรุ่ นและลิงจากข้ อเท็ จจริ งดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
คณะแพทย์ศาสตร์ 15 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัย ฮาร์ วาร์ ด มหาวิทยาลัย จอห์นส ฮอบกินส์
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแครอไลน่าเหนือ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ได้ ปฏิเสธเงินสนับสนุน
การวิจัยจากอุตสาหกรรมยาสูบ Paula Murray รองคณบดี คณะบริ หารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัส กล่าวกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่า “ถึงแม้
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จะเป็ นเงิน เราก็ไม่จําเป็ นต้ องรับ” พาดพิงถึงการตัดสินใจของคณะบริ หารธุรกิจที่ไม่รับเงิน
จากบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ซึ่งเคยบริ จาคเงินเป็ นจํานวนมากกว่า 300,000 เหรี ยญสหรัฐ
ให้ แก่คณะบริ หารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็ นต้ นมามหาวิทยาลัย
แห่งเท็กซัสเป็ นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ มองว่าเงิน
บริ จาคของอุตสาหกรรมยาสูบเป็ น “เงินสกปรก” และได้ ปฏิเสธการรับเงินจากอุตสาหกรรม
ยาสูบด้ วยเหตุผลทางจริ ยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม อุตสาหกรรมยาสูบได้ บริ จาคเงิน
ให้ แก่การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัส ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา
และพยายามที่จะเข้ ามามีส่วนร่ วมในชุมชนมากขึ ้น โดยมีโครงการจ้ างงานนักศึกษาจาก
คณะฯให้ ทํางานกับบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส แต่ระยะหลังบริ ษัทยาสูบมีความต้ องการเข้ ามามี
ส่วนร่วมกับนักศึกษามากขึ ้นในกิจกรรมต่างๆ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 (Tobacco giants funding MA universities’
research, 2008) มีข่าวเผยแพร่ ว่าการที่อุตสาหกรรมยาสูบให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั ทาง
การแพทย์สร้ างความไม่สบายใจอย่างยิ่ง บทความจากหนังสือพิมพ์ Boston Globe
รายงานว่ า บริ ษั ท ฟิ ลิ ป มอร์ ริ ส ยู เอส เอ ให้ ทุนสนับสนุนงานวิ จัยทางวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์แก่มหาวิทยาลัยอย่างน้ อย 4 แห่งในรัฐแมสซาชูเซทส์ ในระยะเวลาหลายปี ที่ผ่าน
มา เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทส์ มหาวิทยาลัยบอสตัน
และมหาวิทยาลัยแห่งแมสซาชูเซทส์ มหาวิทยาลัยบอสตันได้ รับเงินจํานวนมากกว่า 3.5
ล้ านเหรี ยญสหรัฐจากบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 สําหรั บการวิจัยทาง
การแพทย์ เช่น การรักษามะเร็ งด้ วยยีน (cancer gene therapy) ความสัมพันธ์ ระหว่าง
โรคหัวใจและนิโคติน ผลกระทบของควันบุหรี่ ต่อระบบทางเดินหายใจ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
หนังสือพิมพ์ นิวยอร์ ค ไทมส์ ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2551 รายงานว่า มหาวิทยาลัย คอร์
แนล ได้ รับเงินทุนวิจยั จํานวน 3.6 ล้ านเหรี ยญ จาก Vector Group ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของ
บริ ษัทยาสูบ Liggett
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1998 บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ได้ ให้ งบประมาณหนึ่งพันล้ านเหรี ยญ
สหรัฐสําหรับโครงการป้องกันเยาวชนไม่ให้ เริ่ มสูบบุหรี่ ระหว่างปี ค.ศ. 1999 และ 2006
บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ยู เอส เอ ได้ มอบเงินจํานวนมากกว่า 176 ล้ านเหรี ยญ ให้ แก่โรงเรี ยน
ต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริ กา
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Preston Robert Tisch อดีตประธานกรรมการบริ ษัท Loews ซึ่งผลิตบุหรี่ ตรา
สินค้ าต่างๆ รวมทั้ง Newport ได้ บริ จาคเงินจํ านวน 10 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐให้ แก่
มหาวิทยาลัย Duke ในปี ค.ศ. 2006 สําหรั บงานวิจัยด้ านมะเร็ ง อธิ การบดีของ
มหาวิทยาลัย Duke คือ Victor Dzau ได้ แถลงข่าวถึงเงินวิจยั ดังกล่าวว่า “ความใจกว้ าง
ของครอบครัว Preston Robert Tisch ทําให้ มหาวิทยาลัย Duke สามารถทํางานวิจยั
เกี่ยวกับมะเร็ งสมองและเป็ นผู้นําด้ านนี ้ เนื่องจากเงินจํานวนดังกล่าวจะสามารถนํานักวิจยั
ชั้นนําให้ มาร่ วมทีมกับมหาวิทยาลัย Duke ได้ ” ในปี ค.ศ. 2005 มหาวิทยาลัย Duke ได้ รับ
เงินจํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐจากบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส เพื่อพัฒนาศูนย์การวิจยั ครบ
วงจร ซึ่งจะทําวิจัยในการช่วยให้ คนเลิกสูบบุหรี่ แต่ประเด็นนี ้ทําให้ เกิดคําถามและความ
กังวลว่า อุตสาหกรรมยาสูบจะเข้ ามาบิดเบือนผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ “การที่
อุ ต สาหกรรมยาสู บ ให้ ทุ น วิ จั ย ทางด้ านมะเร็ ง เป็ นความขั ด แย้ งทางด้ านจริ ย ธรรม
(paradoxical and unethical)” Grace Normann ซึง่ เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้าน
ชีววิทยากล่าว (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
นายแพทย์ Michael J. Thun หัวหน้ านักวิจยั ระบาดวิทยาของสมาคมโรคมะเร็ ง
แห่งอเมริ กา (American Cancer Society) กล่าวต่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The New York
Times ว่าข้ อโต้ แย้ งในการปฏิเสธเงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากอุตสาหกรรมยาสูบเนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี ม้ ีประวัติศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 50 กว่าปี ที่ผ่านมาในการแทรกแซง
ผลการวิจยั ด้ านการแพทย์ แต่ R. Sanders Williams คณบดีของคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย Duke กล่าวว่านักวิจยั ของมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสรี ภาพอย่างเต็มที่ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยโดยไม่ต้องได้ รับการตรวจสอบหรื อแทรกแซงจากบริ ษัท ฟิ ลิป
มอร์ ริส (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ ด มี การอภิปรายประเด็นนี ้ แต่ได้ รับการประท้ วงจาก
นักวิจยั หลายคนที่เกรงว่าถ้ าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนวิจยั จากอุตสาหกรรมยาสูบจะ
ไม่สามารถดําเนินการวิจยั ต่อได้ ในขณะที่ มูลนิธิ American Legacy Foundation ซึง่ มี
วัตถุประสงค์ขององค์กรในการช่วยให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เลิกสูบ จัดหาทุนให้ แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ
ทําวิจยั โดยไม่ต้องพึ่งเงินจากอุตสาหกรรมยาสูบ มูลนิธิแห่งนี ้จัดหาทุนวิจยั มากกว่า 300
ทุน มีมลู ค่ามากกว่า 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในการสนับสนุนงานวิจยั การป้องกันการบริ โภค
ยาสูบและงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
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4. การเป็ นผู้อุปถัมภ์ โครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่
บริ ษัทยาสูบบางแห่งเป็ นผู้อปุ ถัมภ์และออกแบบโครงการป้องกันเยาวชนจากการ
สูบบุหรี่ ในประเทศสหรัฐอเมริ กามีโครงการเหล่านี ้ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ในปี ค.ศ. 2001
บริ ษัท ฟิลิป มอร์ ริสเข้ าไปมีสว่ นกับโครงการเหล่านี ้ถึง 130 โครงการในกว่า 70 ประเทศ แต่
การวิจยั บ่งชี ้ว่า โครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ ที่อปุ ถัมภ์โดยอุตสาหกรรมยาสูบ
ไม่มีประสิทธิผลในการลดอัตราการสูบบุหรี่ โดยเยาวชน และอาจส่งเสริ มเยาวชนให้ สบู บุหรี่
ด้ วย บริ ษัทยาสูบเกือบทุกแห่งลงทุนในการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สาธารณะคือโครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ ซึง่ ไม่มีประสิทธิผล ถึงแม้ โครงการนี ้
จะดูเหมือนพยายามไม่ให้ เยาวชนสูบบุหรี่ แต่ผลกลับเป็ นตรงกันข้ าม เมื่อเน้ นว่าการสูบ
บุหรี่ เป็ นเรื่ องของผู้ใหญ่ โครงการนี ้จึงดูเหมือนจะเพิ่มความอยากสูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน
มาตรการที่เสนอให้ ตรวจบัตรประจําตัวเพื่อดูอายุมกั จะไม่มีประสิทธิผล เนื่องจากเยาวชน
มักจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ เสมอ ในความเป็ นจริ งมาตรการต่างๆที่อตุ สาหกรรมยาสูบ
นําเสนอเพื่อเป็ นทางออกสําหรั บปั ญหาที่ตนได้ สร้ างขึ ้นนั้นกลับเป็ นสิ่งที่เบี่ยงเบนความ
สนใจไปจากมาตรการที่พิสจู น์แล้ วว่ามีประสิทธิผล ซึง่ รวมถึงการขึ ้นราคาและการเพิ่มภาษี
ที่ กลุ่มเยาวชนมี ความอ่อนไหวเป็ นอย่างมาก มาตรการต่างๆ ที่ มี ประสิทธิ ผลดังกล่าว
อุตสาหกรรมยาสูบกลับคัดค้ านและต่อต้ านอย่างหนัก (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
5. การให้ ความรู้
อุตสาหกรรมยาสูบต่างพยายามที่จะเน้ นกิจกรรมการเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ
สังคมไปในการให้ ความรู้ ในรู ปแบบของการให้ ทนุ การศึกษาและการวิจยั หรื อการให้ ทนุ ใน
การจัดตั้งคณะในสถาบันการศึกษา ในปลายปี ค.ศ. 2000 มหาวิทยาลัยแห่งน๊ อตติ ้งแฮม
ประกาศถึงการจัดตั้ง ‘ศูนย์ความรับผิดชอบเพื่อสังคมนานาชาติ (International Center for
Corporate Social Responsibility)’ เป็ นแห่งแรกในสหราชอาณาจักร ด้ วยงบประมาณ
จาก บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กัน โทแบคโค จํ านวน 3.8 ล้ านปอนด์ นอกจากนี ้ รายงาน
การศึกษาซึง่ ตีพิมพ์ในวารสาร การแพทย์บริ ทิช (British Medical Journal) ให้ รายละเอียด
เกี่ยวกับทุนการวิจัยและเงินบริ จาคจากอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้แทนจาก
บริ ษัทยาสูบให้ มี ตําแหน่งในมหาวิทยาลัย จากจํ านวนมหาวิทยาลัย 90 แห่ง และ
คณะแพทย์ศาสตร์ 16 แห่ง 39% ได้ รับเงินบริ จาคจากอุตสาหกรรมยาสูบและ คณะแพทย์
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ศาสตร์ 4 ใน 16 แห่งได้ รับทุนวิจยั จากอุตสาหกรรมยาสูบ ในระหว่างปี ค.ศ. 1996-2001
ผู้แทนจากอุตสาหกรรมยาสูบได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 26 ตําแหน่ง รวมทั้ง
ตําแหน่ง ประธาน อธิการ และผู้อํานวยการ ตลอดจนตําแหน่งในโรงพยาบาลต่างๆที่สอน
นักศึกษาแพทย์ การได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆเป็ นช่องทางการแทรกซึมของ
อุตสาหกรรมยาสูบเข้ าไปในสถาบันที่มีชื่อเสียง นับเป็ นการ ‘ปิ ดปาก’ และการทําให้ เกิด
‘ความเมินเฉย’ ในการต่อต้ านอุตสาหกรรมยาสูบ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
กิ จกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบในการเป็ นองค์กรธุรกิ จที่ รับผิดชอบต่อ
สังคมเป็ นการสร้ างความชอบธรรมและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
ซึ่งมี ความพยายามทุกวิ ถี ทางในการที่ จะเป็ นที่ ยอมรั บของสังคม ด้ วยการใช้ กลยุท ธ์
กิจกรรมการเป็ นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเครื่ องมือในการปกป้องตนเองเวลา
ถูกโจมตี และใช้ ตอบโต้ เพื่อเปลี่ยนมุมมองของสาธารณะ เช่น บริ ษัทยาสูบแห่งหนึ่งใช้ กล
ยุทธ์ที่เรี ยกว่า ‘การปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสังคม’ (societal alignment) ไม่เพียงแต่จะ
ทําให้ สาธารณะเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมยาสูบได้ เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการทางธุรกิจ
เท่านั้น แต่พยายามในเชิงรุ กเพื่อหล่อหลอมความคาดหวังของสังคมว่าการเปลี่ยนแปลง
แบบไหนที่เป็ นที่ยอมรับได้ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2560)
ข้ อค้ นพบจากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบบ่งชี ้ว่า อุตสาหกรรมยาสูบ
เปลี่ยนแปลงท่าทีและการดําเนินการทางธุรกิจก็ต่อเมื่อความคิดเห็นสาธารณะและความ
กดดันทางการเมืองบังคับให้ อตุ สาหกรรมยาสูบต้ องเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น บริ ษัท ฟิ ลิป
มอร์ ริส พยายามเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ องค์กรในปี ค.ศ. 1999 ครั้งสําคัญด้ วยการ
ยอมรั บว่าจะไม่โต้ แย้ งเกี่ ยวกับอันตรายทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ อุตสาหกรรมยาสูบ
ตระหนักว่าตนไม่มีความน่าเชื่อถือในทุกด้ าน ทั้งกลยุทธ์การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การเป็ น
คดีความ และการกําหนดนโยบาย รวมทั้งมุมมองจากสื่อสารมวลชน (Friedman LC,
2009)
อุตสาหกรรมยาสูบไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์ กรอย่างแท้ จริ ง แต่
พยายามที่จะโน้ มน้ าวสื่อสารมวลชน สาธารณชน และผู้กําหนดนโยบาย รวมทั้งรั ฐบาล
โดยการใช้ กิจกรรมการเป็ นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกลยุทธ์ เหล่านี ้เป็ นเพียง
เพื่อทําให้ ท่าทีของกลุ่มที่มองอุตสาหกรรมยาสูบในทางลบอ่อนลง ทั้งๆ ที่อุตสาหกรรม
ยาสูบไม่ได้ เปลี่ยนท่าทีและวิธีการดําเนินการทางธุรกิจเลย เพียงแต่เปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อจูง
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ใจฝ่ ายตรงข้ ามเท่านั้นผู้เชี่ ยวชาญด้ านนโยบายควบคุมยาสูบชั้นนํ า 2 คนกล่าวหา
อุตสาหกรรมยาสูบข้ ามชาติวา่ ทําลายอุดมการณ์ของการเป็ นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
โดยการเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากผลิตภัณฑ์แห่งความตายและพฤติกรรมการดําเนิน
ธุรกิจที่เคลือบแคลงและน่าสงสัย Collin และ Gilmore นักวิจยั แห่ง London School of
Hygiene & Tropical Medicine ได้ กล่าวหาอุตสาหกรรมยาสูบในวารสาร Global Social
Policy ว่าฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์จากแนวคิดของการเป็ นองค์กรเพื่อสังคมในการ
ทํ า ให้ เ กิ ด การยอมรั บ และความชอบธรรมจากกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น ผู้กํ า หนดนโยบาย และ
สาธารณชน (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2560) Jeff Collin กล่าวว่า “อุตสาหกรรมยาสูบบ่อน
ทําลายอุดมการณ์ ของการเป็ นองค์กรธุรกิ จเพื่อสังคม และจะทําให้ อุดมการณ์ ดังกล่าว
สูญเสียการยอมรับจากสาธารณะ แนวคิดของการเป็ นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมไม่ควรจะถูก
ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อในการสร้ างภาพ หรื อเป็ นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ โดยองค์ กรที่
ส่งเสริ มความตายและโรคภัยไข้ เจ็บแก่ประชากรโลกนับล้ านคน” ทั้ง Collin และ Gilmore
กล่าวว่าแนวคิดสําคัญของการเป็ นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมคือ การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมและ
ลดผลกระทบทางสั ง คม ให้ สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด หาก
อุตสาหกรรมยาสูบจะโต้ แย้ งว่า ‘ตราบใดที่ อุตสาหกรรมยาสูบผลิตบุหรี่ ได้ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย ดังนั้น การกระทําการใดๆ โดยอุตสาหกรรมยาสูบอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ ้น
ก็ควรจะเป็ นที่ยอมรับได้ อุตสาหกรรมยาสูบจะเน้ นไปที่ตวั อย่างของการบริ จาคเงินและการ
ดําเนินการเพื่อสังคมอื่นๆ ในการที่จะลดกระแสความกดดันจากมาตรการควบคุมยาสูบที่มี
ประสิทธิผล ซึง่ หมายถึงมาตรการที่ส่งเสริ มสุขภาพในระดับโลกและผลกําไรในอนาคตของ
อุตสาหกรรมยาสูบลดลง’ แต่สิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินการอยู่ในประเทศที่กําลัง
พัฒนายืนยันว่า กิจกรรมเพื่อสังคมโดยอุตสาหกรรมยาสูบเป็ นเพียงความพยายามที่จะ
รั กษาภาพพจน์ ของตนเองในสายตาของสาธารณชนและตลาดเงิ นทุนแต่ไม่ ได้ มี การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในการดําเนินการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ
ในแต่ ล ะปี โรงงานยาสู บ ซึ่ ง เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ให้
ความสํ า คั ญ กั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมไว้ อย่ า งชั ด เจน โดยได้จั ด สรร
งบประมาณจํ านวนกว่าร้ อยล้ านบาทให้ กับกิ จกรรมเกี่ ยวกับ “ภารกิ จเพื่อสังคม(Social
Activities)” ในกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ ต่างๆ เช่น การบริ จาคเสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่มกัน
หนาว โครงการมอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยนในชนบท
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สนั บ สนุ น โครงการพัฒ นาเกษตรผสมผสานเป็ นอาชี พ เสริ ม ให้ ชาวไร่ ย าสูบ 23,000
ครอบครัว และโครงการร่ วมสานฝั นดับไฟใต้ เป็ นต้ น โรงงานยาสูบได้ บริ จาคเงินสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรต่างๆ ซึ่ง สอดคล้ องกับรู ปแบบของ CSR ตามแนวคิดของ Phillip
Kotler และ Nancy Lee ดังนี ้ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
- วิธีการส่งเสริ มประเด็นที่มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม (Cause Promotion) เป็ นการจัดหา
เงินทุน วัสดุสิ่งของหรื อทรั พยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรั บรู้ และความห่วงใยต่อ
ประเด็นปั ญหาทางสังคมนั้นเช่ น ประเด็นช่ วยบรรเทาภาวะโลกร้ อนหรื อการประหยัด
พลังงาน “โครงการต้ นไม้ ของหนู” ซึ่งดําเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
2551 และมีการปลูกป่ าในสัปดาห์วนั ต้ นไม้ แห่งชาติโครงการ “ปลูกป่ าชายเลน” ป้อมพระ
จุลจอมเกล้ า จํานวน 100 ไร่ และค่าบํารุงรักษาหลังการปลูกปี 2551 โครงการอนุรักษ์
พันธุ์ปลาในท้ องถิ่น “เยาวชนคนรักปลา” เป็ นความร่ วมมือระหว่างโรงงานยาสูบและคณะ
ประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ อสร้ างจิ ตสํานึกในเรื่ องการอนุรั กษ์ พันธุ์ปลาใน
ท้ องถิ่นไทยโดยมุ่งเน้ นไปที่กลุม่ เด็กและเยาวชน ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ มีนาคม 2551
ถึง กันยายน2551
- การตลาดเพื่อมุ่งแก้ ไขปั ญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็ นการ
สนับสนุนการพัฒนาหรื อการทําให้ เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้ านสาธารณสุขด้ านความปลอดภัย ด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อด้ านสุขภาวะเช่น โครงการ “ใช้
ถุ ง ผ้ า ลดโลกร้ อน” เพื่ อ ลดสภาวะโลกร้ อนที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ด้ วยการใช้ ถุ ง ผ้ าแทน
ถุงพลาสติก โครงการ “จัดสร้ างและติดตั้งจุดพักสูบบุหรี่ ” ภายใต้ แนวคิด “Green World
for Green Smile” หรื อรอยยิ ้มสีเขียวโดยการจัดพื ้นที่สบู บุหรี่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอ
ชิต เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะต่อผู้ไม่สบู บุหรี่ และสร้ างนิสยั ใน
การสูบและทิ ง้ ก้ นบุหรี่ ให้ เป็ นที่ เป็ นทางซึ่งโรงงานยาสูบระบุว่า นอกจากจะช่ วยรั กษา
สภาพแวดล้ อมให้ ถูกสุขลักษณะแล้ วยังเป็ นการสนองตอบต่อกฎหมายคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สบู บุหรี่ ว่าด้ วยสํานึกของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมโครงการนี ้
ใช้ งบประมาณกว่า 10 ล้ านบาท
- การบริ จาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) ซึง่ จัดเป็ นรูปแบบดั ้งเดิม
และง่ายที่สดุ คือการบริ จาคทั้งเงินสินค้ าหรื อสิ่งของเพื่อเป็ นสาธารณกุศลเช่นให้ กับมูลนิธิ
โรงเรี ยนหรื อชุมชน หรื อการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปั ญหาทางสังคมโดยตรง ในรู ปของการ
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บริ จาคเงินหรื อวัตถุ เช่น “โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชี วิตชุมชนเลียบแม่นํา้ มูล
จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีการมอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื ้นที่ซึ่งได้ รับผลจากโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่นํ ้ามูลของ
เทศบาลอุบลราชธานี นอกจากนี ้ ยังมีการมอบเงินให้ กบั มูลนิธิตา่ งๆ เช่น มูลนิธิตะวันฉาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการด้ อยโอกาสและครอบครัวที่มีฐานะยากจน มูลนิธิคนพิการไทย
เพื่อซื ้อรถสามล้ อโยกให้ คนพิการ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ร่ วมสานฝั น
ดับไฟใต้ ” ให้ บุตรข้ าราชการที่เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในพื ้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังมี การมอบทุนการศึกษาให้ กับโรงเรี ยน มหาวิ ทยาลัย
หน่วยงานราชการ และสมาคมกีฬาประเภทต่างๆ อีกเป็ นจํานวนมาก อาทิ การสนับสนุน
สมาคมว่ายนํ ้าแห่งประเทศไทย ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เป็ นจํานวนเงิน
45,000,000 บาท
ผู้บริ หารโรงงานยาสูบยังได้ กล่าวถึงผลของการทํา CSR อย่างต่อเนื่องว่า การ
กระทําดังกล่าวส่งผลให้ ทศั นคติของสังคมที่มีตอ่ โรงงานเป็ นไปในทางที่ดีขึ ้น
กรณี ของอุตสาหกรรมยาสูบต่างประเทศก็ เช่ นกัน คื อมี ความพยายามอย่ าง
ต่อเนื่องในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางอ้ อมด้ วยการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีและการ
นํ าเสนอโครงการทางสังคมต่างๆ ผู้อํานวยการฝ่ ายบรรษั ทสัมพันธ์ และสื่อสารองค์ กร
บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เปิ ดเผยว่า บริ ษัทมีนโยบายทําโครงการเพื่อสังคม
6 ด้ าน (ทักษ์ ศลิ ฉัตรแก้ ว 2546) ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาสังคม (Social Services)
2. การตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ (Humanitarian Aids)
3. การบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Relief)
4. การรณรงค์ ต่อต้ านการกระทํ ารุ นแรงทางเพศต่อเด็กและสตรี (Domestic
Violence)
5. การมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้ อม (Environmental Preservation)
6. การส่งเสริ มด้ านศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส อินเตอร์ แนชัน่ แนล ได้ บริ จาคเงินในปี ค.ศ. 2005 ให้ แก่ 3
โครงการคือ สมาคมเพื่อส่งเสริ มสถานะภาพสตรี (Association for the Promotion ofthe
343

Status of Women) มูลนิธิพฒ
ั นามนุษย์และเด็ก (Human Development and Children
Fund) พัฒนาประชากรสากล (Population Development International) ในปี ค.ศ. 2006
บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริสได้ บริ จาคเงินจํานวน 12,821 ดอลลาร์ สหรัฐ ผ่านสมาคมชาวไร่ ยาสูบ
ผู้บ่มยาสูบ และผู้ค้ายาสูบของจังหวัดเชียงรายและพเยาว์ สําหรั บบรรเทาสาธารณะภัย
บริ จาคเงินจํานวน 130,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ผ่านสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อ
โครงการบริ การสังคมและมนุษย์ (Human/Social services) และบริ จาคเงินจํ านวน
50,795 ดอลล่าร์ สหรัฐผ่านสมาคมผู้ปลูกยาสูบ ผู้บ่มยาสูบ และผู้ค้ายาสูบ เพื่อโครงการ
การศึกษา การฝึกอบรม และเพื่อโครงการที่เกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม (นิทศั น์ ศิริ
โชติรัตน์ 2553)
จากการสํารวจโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ (2547) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535
พบว่าอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งในและต่างประเทศ ต่างปรับปรุ งรู ปแบบในการทําการตลาด
รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายรู ปแบบ หรื อที่เรี ยกว่าการสื่อสารทาง
การตลาด โดยมีกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ , 2547)
การโฆษณาสถาบัน (Corporate advertising) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสื่อสาร
ทางการตลาดที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างภาพลักษณ์แก่องค์กรหรื อบริ ษัท ทําให้ สงั คมเกิด
ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตัวองค์กร โดยนําเสนอภาพขององค์กรในลักษณะที่มีชีวิต มีความรู้สกึ ร่ วม
เป็ นส่วนหนึ่งหรื อเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม การแสดงออกถึงปรั ชญาขององค์กร โดยใช้
กิจกรรมทางสังคมเป็ นสื่อเพื่อให้ องค์กรเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของสังคม ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริ โภคให้ ร้ ูสกึ ดีตอ่ องค์กร และนําไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อสินค้ าของ
องค์กรในอนาคต มีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การให้ ทนุ อุปถัมภ์กิจกรรม การ
บริ จาคเงิน การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การจัดการแสดงดนตรี และศิลปะ เป็ นต้ น
การสนับสนุนกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม ได้ แก่
- การจัดการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ ยมแห่งประเทศไทย และการจัดการ
ประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ ยมแห่งอาเซียน โดยบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด
ตั ้งแต่ปี 2537 ถึง 2547
- การจัดการประกวดแผ่นพับวิธีปฏิบตั ิ “เสริ มสร้ างนิยมไทย ร่ วมใจประหยัด”
โดยของโรงงานยาสูบ เดือน ธันวาคม 2544
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- การจัดการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมซึง่ สนับสนุนร่ วมกับองค์กรอื่นๆเช่น
การจัดแสดงคอนเสิร์ตของโทนี เบนเนตต์ และแมคคอยไทเนอร์ ทรี โอ โดยบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์
ริ ส (ไทยแลนด์) จํากัดเมื่อปี พ.ศ.2536
การบริ จาคเงินได้ แก่
- บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทยแลนด์) จํากัด มอบเงินแก่นายกสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน เพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ า้ ท่วมที่ จังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์
จํานวน 1 ล้ านบาท เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544
- โรงงานยาสูบมอบเงินจํานวน 1 ล้ านบาท แก่บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
เพื่อสนับสนุนโครงการมอบหนังสือดีให้ ห้องสมุด 250 โรงเรี ยน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.
2546
- บริ ษัท บริ ติช อเมริ กัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด มอบเงินแก่ผ้ ูว่า
ราชการกรุ งเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนในโครงการคนรั กคลอง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2544
- บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทยแลนด์) จํากัด มอบเงินแก่กรมประชาสัมพันธ์
จํานวน 3 ล้ านบาทเพื่อสนับสนุนในการผลิตรายการ Be My Guest ซึง่ เป็ นรายการสอน
ภาษาอั ง กฤษในช่ ว งการจั ด ประชุ ม เอเปก ที่ ไ ทยเป็ นเจ้ าภาพ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
- การจัดกิ จกรรมเพื่ อสังคม โดยอุตสาหกรรมยาสูบได้ จัดทํ าโครงการเพื่ อ
สัง คมในลัก ษณะต่ า งๆ และได้ มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ โ ครงการดัง กล่ า วผ่ า น
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น
- โครงการ Youth Smoking Prevention (YSP)ของบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทย
แลนด์) จํากัดซึง่ มีกิจกรรมต่างๆ คือ 1. จัดทําแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
2. จัดทําสปอตโทรทัศน์เผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ 3. จัดทําบทความและแฟชัน่
พิเศษในนิตยสาร ลิปส์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545
- โครงการเพื่อการสูบบุหรี่ ให้ เป็ นที่เป็ นทางของโรงงานยาสูบ โดยมีการจัดทํา
เป็ นสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ได้ แก่ ฐานเศรษฐกิจ และมติชนในปี พ.ศ. 2543
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- โครงการเสริ มสร้ างนิยมไทย ร่ วมใจประหยัดของโรงงานยาสูบ โดยมีการ
จัดทําสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และ การจัดทําสติ๊กเกอร์ เพื่อติดบนรถประจําทางของ
ขสมก.
- โครงการดับเครื่ องยนต์ มองก่อนสูบ ของโรงงานยาสูบร่ วมกับสถานีบริ การ
นํา้ มันของ ปตท. มี การจัดทําสติ๊กเกอร์ ติดที่ปั๊มนํา้ มัน และมีข่าวประชาสัมพันธ์ ทาง
หนังสือพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2544
บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส เป็ นผู้อปุ ถัมภ์หลักในการประกวดภาพวาดอาเซียนตลอด 10
ปี ที่ผา่ นมาซึง่ เหตุผลที่แท้ จริ งเพื่อ 1) ทําการตลาดผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ของบริ ษัท และ 2) เข้ าถึง
ข้ าราชการชั้นสูงของประเทศ
นายแพทริ ค รี การ์ ท ผู้จัดการฝ่ ายกิ จกรรมองค์ กรของบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริ ส ได้
ออกมาให้ สมั ภาษณ์ หนังสือพิมพ์ว่า เพราะโฆษณาบุหรี่ ในเมืองไทยไม่ได้ จึงต้ องเปลี่ยน
แผนการตลาดมาใช้ การอุปถัมภ์งานประกวดภาพวาดแทน (หทัย ชิตานนท์,2550) จาก
เอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบ ได้ บ่งชี ้ว่า การจัดการประกวดภาพวาดอาเซียนทํา
ให้ บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส สามารถเข้ าถึงโดยตรงต่อข้ าราชการระดับอาวุโสของรัฐบาลในแต่
ละประเทศ และทําให้ มีความสัมพันธ์อนั มัน่ คงกับสํานักเลขาธิการอาเซียนดังนั้น จะเห็นได้
ว่าจากการสืบค้ นข้ อมูล และงานวิจัยเอกสารพบว่า การดําเนินการเป็ นองค์กรเพื่อสังคม
ของอุตสาหกรรมยาสูบ ก็ เพื่ อที่จะทําการตลาด สร้ างภาพลักษณ์ องค์ กร และโน้ มน้ าว
ความคิดสาธารณะ (Public opinion) ให้ เป็ นไปในทางที่ดีตอ่ อุตสาหกรรมยาสูบ
อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้งการบริ จาคเงินใน
รูปแบบต่างๆ (philanthropic endeavours) เพื่อเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
อุตสาหกรรมยาสูบไม่เคยสนใจในการพัฒนาสังคมอย่างจริ งใจ แต่ดําเนินกิจกรรมการเป็ น
องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งในการเพิ่มผลกําไรจากการขายสินค้ า
แห่งความตาย (Southeast Asia Tobacco Control Alliance: SEATCA, 2008) เงิน
จํานวนหลายล้ านดอลล่าร์ สหรัฐที่อุตสาหกรรมยาสูบข้ ามชาติใช้ เพื่อกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคมเป็ นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อ ‘ซื ้อ’ ความน่าเชื่อถือ และการสนับสนุนจาก
ภาคส่ ว นการเมื อ ง ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมยาสูบ สูญ เสี ย ไปจากการที่ ส าธารณชนทราบถึ ง
พฤติกรรมที่แท้ จริ งของอุตสาหกรรมยาสูบจากเอกสารภายใน (internal documents) ที่ถกู
ศาลสหรัฐสัง่ ให้ เปิ ดเผยจากการที่อตุ สาหกรรมยาสูบถูกฟ้องร้ อง การอวดอ้ างเกี่ยวกับการ
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เป็ นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ไม่สามารถปิ ดบังข้ อเท็จจริ ง
ว่า ผู้สบู บุหรี่ จํานวน 4.9 ล้ านคนกําลังเสียชีวิตในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาว่า บริ ษัท บริ
ทิช อเมริ กัน โทแบคโก ครองตลาดยาสูบทัว่ โลก 15.4% ในขณะที่บริ ษัท ฟิ ลิบ มอร์ ริส
ครองตลาดโลก 16.4% จึงทําให้ อุตสาหกรรมยาสูบทั้งสองต้ องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต
ของผู้สบู บุหรี่ 754,600 คน และ 803,600 คน ต่อปี ตามลําดับ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1998 โลกของอุตสาหกรรมยาสูบต้ องตกตะลึงจาก
คําพิพากษาของศาลในรัฐ มินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่วนหนึ่งของคําพิพากษาที่
อุตสาหกรรมยาสูบต้ องปฏิบตั ิคือจะต้ องเผยแพร่ เอกสารภายในขององค์กรนับล้ านๆ หน้ า
ให้ แก่สาธารณชนได้ ทราบข้ อเท็จจริ ง การตัดสินของศาลในครั้งนี ้เป็ นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อ
คดีความอื่นๆ ที่กําลังตามมาในรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Chapman S, 2004)
ดังนันอุ
้ ตสาหกรรมยาสูบจึงยินยอมทําความตกลงประวัติศาสตร์ กบั อัยการของรัฐในเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1998 ที่เรี ยกว่า Master Settlement Agreement (MSA) ซึง่ ประเด็น
สําคัญของความตกลงคือ อุตสาหกรรมยาสูบจะต้ องจ่ายเงินจํานวนกว่า 2 แสนล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐให้ แก่รัฐต่างๆ และเอกสารทุกชิน้ ที่ ‘ค้ นพบ / เปิ ดเผย’ ในคดีต่างๆ จนถึงปี
ค.ศ. 2010 จะต้ องถูกนํามาเผยแพร่ บนเว็บไซด์ เอกสารจํานวน 40 ล้ านชิ ้นที่เป็ นเอกสาร
ลับเฉพาะภายในอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งบันทึกข้ อความ โทรสาร รายงาน และ จดหมาย
ต่างๆ ถูกนํามาเผยแพร่สําหรับผู้ที่สนใจ (ดูได้ ทางเว็บ http://legacy.library.ucsf.edu/)
เมื่อความลับต่างๆ ภายในองค์กรถูกเปิ ดเผยดังกล่าว อุตสาหกรรมยาสูบข้ ามชาติ
จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ ใหม่ด้วยการสร้ างภาพลักษณ์ ใหม่ในการเป็ นองค์กรที่มีจริ ยธรรม คือ
ยอมรับว่าการสูบบุหรี่ มีภยั ต่อสุขภาพ แต่ใช้ คําพูดที่ระมัดระวัง เช่น บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั
โทแบคโก เขียนใน ‘รายงานทางสังคม’ (Social Report) ประจําปี ค.ศ. 2003/4 ว่า ‘บทบาท
หลักของเราคือการยอมรับต่อสาธารณะเกี่ยวกับอันตรายทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ใน
ขณะเดียวกันสื่อสารเกี่ยวกับองค์กรอย่างชัดเจน’ แปลความคือ ‘เรายอมรับข้ อเท็จจริ งของ
ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ แต่เราจะแสดงความชัดเจนให้
รัฐบาลได้ รับทราบในมุมมองของเราเกี่ยวกับการถูกบังคับให้ พิมพ์ภาพคําเตือนบนหีบห่อ /
ซอง ของยาสูบเกี่ ยวกับอันตรายทางสุขภาพของยาสูบ’ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
กรณีศกึ ษาตัวอย่างของ บริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก ในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ.
2004 หลังจากที่บริ ษัทประกาศว่าจะอุทิศตนในการให้ ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับอันตรายจาก
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ยาสูบ แต่ได้ ทําการล้ อบบี ้รัฐบาลออสเตรเลียอย่างหนักในการให้ ยกเลิกแผนการพิมพ์ภาพ
คําเตือนบนซองบุหรี่ รวมทั้งให้ ทนุ สนับสนุนร้ านค้ าปลีกในการอุทธรณ์ประเด็นดังกล่าว
ตัวอย่างเช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่า อุตสาหกรรมยาสูบไม่ใช่ผ้ กู ระทําผิดที่กลับใจใหม่ที่
สารภาพความผิ ดต่อสาธารณชน อุตสาหกรรมยาสูบไม่ เคยขอโทษต่อสาธารณะที่ ได้
หลอกลวงมาโดยตลอด ถึงแม้ ถกู พิพากษาโดยศาลสถิตยุติธรรม แต่อตุ สาหกรรมยาสูบไม่
เคยยอมรั บว่าตลอดเวลาที่ ผ่านมาได้ โกหกหลอกลวง และไม่เคยแสดงท่าที ที่จะชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ และเป็ นโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ อุตสาหกรรมยาสูบไม่ลดละในการ
ที่จะยอมรับว่าได้ ลอ่ ลวงและดึงดูดเยาวชนด้ วยกลยุทธ์ต่างๆ ให้ มาสูบบุหรี่ ด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจระยะยาวขององค์กร สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความจริ งใจของอุตสาหกรรมยาสูบใน
การไม่อยากให้ เยาวชนมาสูบบุหรี่ คือ องค์กรปฏิเสธที่จะคืนผลกําไรมหาศาลที่ได้ รับจาก
การขายยาสูบให้ แก่เยาวชนที่มีอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดว่าซื ้อบุหรี่ ได้
เอกสารภายในเหล่านี บ้ ่งบอกถึ งพฤติกรรมที่ ปราศจากศีลธรรมและคุณธรรม
(unscrupulous conduct) เช่น การล่อลวงเยาวชนให้ เริ่ มสูบบุหรี่ การเพิ่มสารเคมีเพื่อให้ ผ้ ู
สูบเสพติดยาสูบได้ เร็ วขึ ้น และการปฏิเสธเกี่ยวกับอันตรายของยาสูบต่อสุขภาพ แต่เมื่อ
อุตสาหกรรมยาสูบต้ องเผชิญกับการควบคุมที่เข้ มงวดมากขึ ้นของกฎ ระเบียบ จากรัฐบาล
ประเทศต่างๆ รวมทั้งการถูกจํากัดการทําการตลาด จึงต้ องปกป้องตนเองจากกฎหมายและ
ต้ องการความเห็นใจจากสาธารณะ ดังนัน้ อุตสาหกรรมยาสูบจึงใช้ การดําเนินการกิจกรรม
เพื่ อ สังคมต่างๆ เพื่ อ ต่อ สู้ หรื อ เรี ยกร้ องความเห็ นใจจากการถูกควบคุมโดยกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มภาษี กฎหมายควบคุมมลพิษภายในอาคาร และ
ข้ อจํากัดในการทําการตลาด (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2553)
สําหรับประเทศไทย ตัวอย่างของเครื่ องมือทําความดีที่ช่วยให้ แบรนด์องค์กรเป็ นที่
รู้ จกั ได้ รับการยอมรับจากสังคม และเพิ่มความผูกพัน ระหว่างผู้บริ โภคกับแบรนด์องค์กร
มากยิ่งขึน้ ซึ่งผู้นําองค์กรเป็ นตัวจักรสําคัญในการสร้ างแบรนด์ องค์ กรเพื่ อสังคม จาก
รายงานประจํ า ปี 2554-ปั จ จุ บัน โรงงานยาสูบ ได้ ใ ช้เครื่ อ งมื อ แสดงกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่าง การใช้ มาตรฐาน ISO 26000 โดยการนํามาตรฐาน ISO
26000 มาผสมผสานเข้ ากับการสร้ างแบรนด์ องค์ กรตามแนวทาง “ดาวแห่ งกลยุทธ์ ”
(Strategic Stars) ซึ่งเริ่ มต้ นที่การนํามาตรฐาน ISO 26000 กําหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์ของ
องค์กร โดยสื่อสารและประสานงานกับคนภายในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ ได้
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รั บรู้ ถึงเหตุและผลในการทํ าและเข้ าใจถึงความมุ่งมั่นในความรั บผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร กระตุ้นให้ พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 26000 ให้
เกิ ด ผลในทางปฏิ บัติ อย่ า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ ง นํ า ไปสู่ก ารสร้ างจิ ต สํ า นึ ก แห่ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ องค์กรผ่านมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่ง
โครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้ างภาพลักษณ์ มีแผนเสนอว่าควรทํา
เกี่ยวกับเกษตรกรรม เช่น โครงการ Green Earth สนับสนุนการปลูกป่ า โครงการ Think
Green สนับสนุนให้ ใช้ วสั ดุ Recycle เพื่อลดปริ มาณขยะ ลดสภาวะเรื อนกระจก ลดมลพิษ
หรื อ โครงการ Sin Bin/Smoking Area การจัดพื ้นที่และกันอาณาเขตของผู้สบู บุหรี่ ให้ เป็ นที่
เป็ นทางในจุดสาธารณะและสถานบันเทิงต่าง ๆ
จากรายงานประจําปี ต่อเนื่องหลายปี ของโรงงานยาสูบได้ นําเสนอถึงการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถจําแนกได้ 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านวัฒนธรรม ด้ านสังคม ด้ านการศึกษา ด้ านการกีฬา และ
ด้ านความมัน่ คง
1. ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม การดํ า เนิ นการผลิ ต ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ลดการใช้ พลังงาน และพึงธรรมชาติใกล้ ตวั องค์กรต้ อง
ควบคุมคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้ อม และ ควบคุมความสัมพันธ์ ระหว่างกิ จกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ ที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การปล่อยมลพิษในอากาศ
พื น้ ดิน หรื อนํ า้ ซึ่งจะช่ วยลดค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขบํ าบัด อี กทั้งทํ าให้ ภาพลักษณ์ ของ
องค์กรดีขึ ้น โรงงานยาสูบมีโครงการต่อเนื่องที่ปฏิบตั ติ อ่ กันมาหลายปี ได้ แก่
ก. โครงการปฏิบตั ิงานด้ านเกษตรกรรมที่ดี เน้ นการผลิต ใบยาสูบที่มีคณ
ุ ภาพ
ได้ ม าตรฐาน ปลอดภัย จากสารตกค้ า ง เพิ่ ม ความปลอดภัย ต่ อ เกษตรกร ผู้ผ ลิ ต และ
ผู้บริ โภค ใช้ ป๋ ุยและสารเคมี ทางการเกษตรได้ ถูกต้ องตามข้ อกํ าหนด ลดมลภาวะจาก
ขั้น ตอนการผลิ ต ใบยา มี ก ารจัด การดิ น และนํ า้ อย่ า งเหมาะสม จัด การศัต รู พื ช แบบ
ผสมผสาน ปลุกพืชหมุนเวียน
ข. โครงการก่อสร้ างโรงบ่มใบยาด้ วยไอร้ อน (ใบยาเวอร์ ยิเนีย) แบบประหยัด
พลังงาน ซึ่งสามารถลดต้ นทุนการบ่มใบยา โดยใช้ เชื ้อเพลิงน้ อยกว่าเดิม เกิดการเผาไหม้
สมบูรณ์ ลดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อม ลดการตัดไม้ ทําลายป่ า และการสนับสนุนการก่อสร้ าง
ให้ ชาวไร่ยาสูบ
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ค. โครงการโรงงานยาสูบดูแลโลกสัญจร ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก กิจกรรม
ได้ แก่
- กิจกรรมล้ อมรั้ว (โรงเรี ยน ล้ อมรักษ์ ) ปลูกต้ นไม้ หายาก สมุนไพร ต้ นไม้ ใน
วรรณคดี ต้ นไม้ มงคล ต้ นไม้ เศรษฐกิจ ต้ นไม้ ยืนต้ นที่ให้ ร่มเงา จํานวน 6,383 ต้ น และให้
โรงเรี ยน รายงานผลการดูแลบํารุงรักษาต้ นไม้ ที่ปลูกทุก 7 เดือน เป็ นระยะเวลา 2 ปี
- กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารจักรยาน มอบจักรยานให้ แก่โรงเรี ยน แห่งละ 25
คัน เป็ นการปลูกฝั งให้ เด็กรู้ จกั ลดใช้ พลังงาน ช่วยลดมลภาวะที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม และ เป็ น
การออกกําลังกาย
- กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้ หวั ข้ อ “ต้ นไม้ ในฝั น”
2. ด้ านวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรม เป็ นวีถีการดํารงชีวิตที่ดีงาม ได้ รับการสืบ
ทอดจากอดีตสู่ปัจจุบนั เป็ นผลผลิตของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริ ญงอกงาม ทั้งด้ านวัตถุ
แนวคิดจิตใจ วัฒนธรรมคงอยูไ่ ด้ อาทิ เช่น
ก. การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุนการวิ จัย การพัฒ นา การฟื ้นฟู การอนุรั ก ษ์
การศึกษา และเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน ทั้ง
ภาคราชการ และเอกชน
ข. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้ างความร่ วมมือขององค์กร และสถาบัน
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ค. ส่งเสริ มกิจกรรมการจัดการแสดง การจัดนิทรรศการทางศิลปะและกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ง. ช่วยเหลือผู้มีผลงานทางด้ านวัฒนธรรม และศิลปิ นในด้ านสวัสดิการและ
ความเป็ นอยู่ สนับสนุนให้ มีการจัดซื ้อผลงานทางศิลปะที่เป็ นผลงานของศิลปิ นไทยและ
เป็ น สมบัตขิ องชาติ
จ. ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม และการสืบทอดงาน
ศิลปะทั้ง ในระบบ และนอกระบบโรงเรี ยน
ฉ. ส่งเสริ มและสนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะและ
วัฒนธรรม โรงงานยาสูบมีการสนับสนุนกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการสนับสนุน
ต่อเนื่อง คือ โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ “แทงหยวกช่างศิลป์ บนถิ่นไทย” ติดต่อกัน
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มา 3 ปี ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตแห่งหนึ่ง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ในจังหวัดต่าง ๆ การจัดซื ้อกิ่งพันธุ์ทเุ รี ยนพื ้นบ้ านนนทบุรี เพื่อฟื น้ ฟูทเุ รี ยนพื ้นบ้ านให้ เป็ น
มรดกของชาติ สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพในพระบรมราชินปู ถัมภ์ โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เป็ นต้ น
3. ด้ านสังคม เนื่องจากสังคมไทยในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และ
สถาบันทางสังคมก็ทําหน้ าที่ไม่ครบสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่ทําให้ เกิดปั ญหา
สังคม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหายาเสพติด ปั ญหาความยากจน ปั ญหาโรค เอดส์ ปั ญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ปั ญหาการศึกษา ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาความเสื่อม โทรม
ทางด้ านจิตใจและศีลธรรม ปั ญหาสุขภาพอนามัย ปั ญหากลุ่มผู้ด้อยโอกาส และปั ญหา
ทุจริ ต คอรัปชัน่ ปั ญหาสังคมในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ ้น ซับซ้ อนขึ ้น และ
รุนแรงขึ ้น ดังนั้น การดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสังคม จึงเป็ นการ เข้ าใจ
ปั ญหาสังคม และใช้ เงินทุนสนับสนุนแก้ ไขปั ญหา กิจกรรมที่โรงงานยาสูบสนับสนุนอยู่เป็ น
ประจํ า คื อ การจั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ อ อก ให้ บริ ก ารประชาชน การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
4. ด้ านการศึกษา การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด
คุณธรรมของเด็กและ เยาวชน ให้ เป็ นพลเมืองที่ดีมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี ้ การศึกษายังเป็ น
กุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทํางาน และการ
พึ่งพาตนเองได้ ในที่สดุ ดังนั้น หากจะ มุ่งหวังให้ การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
ราบรื่ น ก็ มี ความจํ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้ องกระจาย โอกาสทางการศึกษาให้ แก่ เด็กและ
เยาวชนอย่างทัว่ ถึง แต่ปัญหาความยากจนยังเป็ นอุปสรรคที่ทําให้ เด็กและเยาวชนไทยส่วน
หนึง่ ขาดโอกาสทางการศึกษา ต้ องออกจากโรงเรี ยน กลางคันหรื อไม่ได้ ศกึ ษาต่อในระดับที่
สูงขึน้ ดังนัน้ การดํ าเนิ นการด้ านความรั บผิ ดชอบต่อสังคมด้ านการศึกษาจึงเป็ นการ
ุ ภาพ พึ่งพาตนเองได้
สนับสนุนให้ เยาวชนได้ รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ เป็ นคนที่มีคณ
อาทิ เช่น
ก. การส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจํ า ไม่ ว่ า จะเป็ นทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รพนั ก งาน ชาวไร่ และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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ข. สนับสนุนด้ านการกีฬา การกีฬามีสว่ นช่วยสร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีให้ กบั
คนในสังคม ทั้งส่งเสริ มให้ มีสขุ ภาพดี และให้ เยาวชนใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ทั ้งยังช่วย
ขัดเกลาให้ คนในสังคมเป็ นคนดี โรงงานยาสูบ จึงให้ การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์
ทางด้ านกีฬาให้ กบั สมาคมกีฬาสําคัญ ๆ ของประเทศ เช่น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งและสนับสนุนสโมสรฟุตบอลพนักงาน ยาสูบ สนับสนุน
โครงการมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติเป็ นประจําทุกปี รวมถึงการ ฝึกสอน
ในระดับเยาวชนเพื่อพัฒนาและปลูกจิตสํานึกให้ เยาวชนสนใจและรักกีฬา
5. ด้ านความมั่นคงในประเทศ เนื่องจากภัยคุกคามความมั่นคงของชาติในมิติ
ใหม่อาจเกิดจากการก่อความไม่สงบของกลุ่มบุคคลที่มีอดุ มการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง
กัน ความไม่พอใจต่อรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ปั ญหาด้ านสังคม ความขัดแย้ งของกลุม่
ชนในชาติ ที่ ต่ า งเชื อ้ ชาติ ต่ า งศาสนา วัฒ นธรรม และประเพณี การจลาจล การก่ อ
วินาศกรรม การก่อการร้ ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ และมีผลโดยรวมต่อความเปราะบาง
ต่อจิตวิทยาของประชาชนในด้ านความมั่นคงในมิติต่างๆ การสนับสนุนอุปกรณ์ สําหรั บ
เจ้ าหน้ าที่รักษาความมัน่ คงประจําจุดตรวจ เช่น กล่องไฟหยุดตรวจ กรวยยาง เสื่อสะท้ อน
แสง กระบอกไฟฉาย ให้ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิ จใน จังหวัดต่างๆ รวมถึงการจัด
คอนเสิร์ตเพื่อนํารายได้ มอบให้ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
นอกจากนี ้ยังได้ กําหนดนโยบายด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ในแผน
วิสาหกิจ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ ตามหัวข้ อยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดับ องค์ ก ร การสร้ างความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง
ยุทธศาสตร์ ระดับกลุ่มภารกิ จ เป็ นองค์ กรที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคม โครงการ สร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ เป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนกิจกรรม ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม และดําเนินงานตามหลัก CSR/ISO 26000 โดยจัดทําโครงการทางการตลาดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ การสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ CSR
26000 เพื่ อ สร้ างทัศ นคติ ที่ ดี กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง
พิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร คํานึงถึง
สังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ยุทธศาสตร์ ระดับกลุ่มภารกิ จ ส่งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
โครงการควบคุมการใช้ สารเคมี เพื่อส่งเสริ มการผลิตใบยาปลอดสารตกค้ างและรั กษา
สิง่ แวดล้ อม โดยคัดเลือกชาวไร่ที่มีพื ้นที่ปลูกที่เหมาะสม และมีความพร้ อมเข้ าร่ วมโครงการ
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ให้ คําแนะนําการเพาะปลูกยาสูบแบบผสมผสาน (Integrated Crop Management)
ติดตามแนะนํา ส่งเสริ มการผลิตทุกขั้นตอน ควบคุมการใช้ ป๋ ยและสารปราบศั
ุ
ตรู พืชของ
ชาวไร่ ให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ ได้ ใบยาที่มีคณ
ุ ภาพดีและปลอดสารตกค้ าง ผลิต
ยาสูบให้ ได้ มาตรฐานตามแนวทางของ CORESTA (Cooperation Centre for Scientific
Research Reactive to Tobacco) ซึ่งเป็ นองค์กร ที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริ มความร่ วมมื อในงานศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับยาสูบในระดับนานาชาติ ซึ่ง
CORESTA มุ่งเน้ นผลิตใบยา Clean Tobacco โดยจัดฝึ กอบรมให้ แก่ชาวไร่ และจัดตั้ง
ศูนย์เผยแพร่ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: I PM )
เป็ นการพิจารณาวิธีควบคุมศัตรู พืชทั้งหมดที่มีอยู่อย่างรอบคอบ รวมทั้งลดความเสี่ยงที่
ก่อให้ เกิดอันตรายแก่มนุษย์ และ สิ่งแวดล้ อมให้ มีน้อยที่สดุ เน้ นในเรื่ องของการปลูกพืชที่
แข็งแรงโดยการรบกวนระบบนิเวศเกษตรให้ น้อยที่สดุ และสนับสนุนกลไกการควบคุมโดย
ศัตรู ธรรมชาติ รวมถึงการตรวจเลือดเกษตรกรหาสารพิษตกค้ าง และการให้ รางวัลชาวไร่
ดีเด่น โครงการลดปริ มาณทาร์ ในควันบุหรี่ เพื่อควบคุมคุณภาพบุหรี่ ให้ ได้ ตามมาตรฐานที่
กําหนด
กฎหมายควบคุม การบริ โ ภคยาสูบ พ.ศ. 2560 นี ้ แม้ ว่ า โรงงานยาสูบ ได้ จัด
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมํ่าเสมอ แต่การทํา CSR ของบริ ษัท
บุหรี่ มีเป้าหมายหลัก เพื่อต้ องการยับยั้งมาตรการควบคุมยาสูบ และคงไว้ ซงึ่ ค่านิยมการสูบ
บุหรี่ ดังนั้น จึงมี การยกร่ างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ โดยเนื อ้ หาส่วนหนึ่งห้ าม
บริ ษัทบุหรี่ ทํากิจกรรม CSR ในผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด และห้ ามประชาสัมพันธ์ การทํา
CSR ในทุกสื่อ รวมถึงในโรงภาพยนตร์ ด้วย
6. ความเท็จเกี่ยวกับการเป็ นองค์ กรธุรกิจเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ
การประชุมกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ (Conference of the Parties:
COP) ที่เมือง Durban ประเทศ แอฟริ กาใต้ ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2008 ได้ เตือนให้
เกิดความตระหนักว่าอุตสาหกรรมยาสูบข้ ามชาติไม่ได้ มีความใจกว้ าง หรื อความจริ งใจใดๆ
ต่อสังคม การบริ จาคเงินให้ แก่องค์กรสาธารณกุศล การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
หรื อโครงการรณรงค์ต่างๆ โดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยข้ อเท็จจริ งแล้ วเป็ นเครื่ องมือทาง
การตลาดเพื่อสร้ างภาพและมีจุดประสงค์เพื่อหาพรรคพวกและดึงดูดใจสาธารณชนทัว่ ๆ
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ไป นอกจากนี ย้ ังเป็ นส่วนหนึ่งของการไล่ล่ากลุ่มคนรุ่ นใหม่เพื่ อให้ เป็ นเหยื่ อของยาสูบ
(Hastings G and Liberman J, 2009)
การสร้ างภาพลักษณ์ ต่อสาธารณชน
อุตสาหกรรมยาสูบมีความพยายามสร้ างภาพลักษณ์ ที่น่าเคารพ น่าเชื่ อถื อต่อ
สาธารณชน (Manipulating public opinion to gain the appearance of respectability)
ด้ วยการให้ เงินทุนสนับสนุนแผนงาน โครงการเกี่ ยวกับเด็กหรื อเยาวชน หรื อการให้ เงิน
บริ จาคในกิจกรรมทางสังคม เช่น การช่วยเหลือด้ านภัยพิบตั ิ, การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติบริ ษัทบุหรี่ มกั จะทําให้ ประชาชนทัว่ ไปลืมภาพลักษณ์ของผู้ผลิตสินค้ า
ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และสร้ างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือทางสังคมแทน (เนาวรัตน์ เจริ ญ
ค้ า และ คณะ 2558)
การสนับสนุนกลุม่ องค์กรบังหน้ า (Fabricating support through front groups)
อุตสาหกรรมยาสูบมักจะต้ องการพันธมิตรหรื อองค์กรอื่นที่ให้ การสนับสนุนตนเอง จึงได้
สร้ างกลุ่มองค์ กรบังหน้ า (front
groups) ขึน้ มา ด้ วยการสนับสนุนกลุ่มรากหญ้ า
(grassroots) กลุม่ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กลุม่ นักสิทธิมนุษยชนที่มกั อ้ างถึงสิทธิเสรี ภาพที่
ได้ รับผลกระทบจากนโยบายหรื อกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่
การโจมตีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (Discrediting proven science) การ
สร้ างข้ อสงสัยเกี่ ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในประเด็นอันตรายจากยาสูบหรื อควัน
บุหรี่ มื อสอง ถื อเป็ นเทคนิ คที่อุตสาหกรรมยาสูบมักจะนํ ามาใช้ อยู่เสมอ เพื่อที่จะทําให้
เหตุผลในการเสนอหรื อแก้ ไขกฎหมายควบคุมยาสูบอ่อนลงแทน (เนาวรัตน์ เจริ ญค้ าและ
คณะ 2558)
การข่มขู่ว่าจะฟ้องร้ องรั ฐบาลหรื อเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรั ฐ (Intimidating
governments with litigation or the threat of litigation) สิ่งที่อตุ สาหกรรมยาสูบมักจะ
ดําเนินการก็คือ การข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีฟ้องร้ องรัฐบาลหรื อเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการควบคุมยาสูบ ในบางกรณีจะกล่าวอ้ างถึงความตกลงทางการค้ าระหว่าง
ประเทศในชั้นศาลในประเทศ เพื่อที่จะยกระดับให้ เป็ นคดีความระหว่างประเทศตัวอย่าง
วิธีการที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ รวมถึงการขัดขวางหรื อ
354

ลดทอนประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย มีดงั นี ้แทน (Foong Kin, et al, 2009;
เนาวรัตน์ เจริ ญค้ า และคณะ 2558)
- การแทรกแซงการให้ สตั ยาบันหรื อการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายตาม FCTC
- การร้ องขอที่จะมีส่วนร่ วมในการเป็ นกรรมการหรื อคณะทํางานควบคุมยาสูบ
ระดับชาติหรื อท้ องถิ่น
กลุม่ องค์กรบังหน้ า เช่น กลุม่ Center for Consumer Freedom (CCF) เป็ นกลุม่
ที่อ้างว่าจัดตั้งขึ ้นเพื่อรักษาสิทธิผ้ บู ริ โภคในการเลือกบริ โภค ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ ว CCFเป็ นกลุ่มองค์กรบังหน้ าที่ได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทบุหรี่
อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และกลุม่ ร้ านอาหาร
- การส่งเสริ มเรื่ องการควบคุมกันเองของธุรกิจยาสูบ โดยไม่ต้องมีกฎหมาย
- การเสนอร่างกฎหมายที่เอื ้อต่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
- การยื่นจดหมาย เอกสาร ความเห็นต่อผู้กําหนดนโยบายโดยตรง เพื่อคัดค้ าน
มาตรการที่ เ ป็ นผลเสี ย ต่ อ อุ ต สาหกรรมยาสู บ หรื อ เสนอแนวทางอื่ น ที่ เ ป็ นผลดี ต่ อ
อุตสาหกรรมยาสูบ
- การดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน หรื อทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดแก่
สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมยาสูบผ่านสื่อสารมวลชน โฆษณา โปสเตอร์
การข่ ม ขู่ว่ า จะฟ้ องร้ องรั ฐ บาลหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
สถาบันการศึกษา
- การท้ าทายการบังคับใช้ กฎหมายของรัฐ โดยพยายามทําให้ กฎหมายนั้นไม่มีผล
ใช้ บงั คับตามเวลาที่กําหนดไว้
- การเสนอผลประโยชน์แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐและนักการเมือง เพื่อให้ มีจุดยืนที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมยาสูบ
- การว่าจ้ างอดี ตเจ้ าหน้ าที่ รัฐหรื อว่าจ้ างให้ มี ตํ าแหน่งในธุ รกิ จยาสูบเช่ น
กรรมการบริ หาร ผู้ประสานงาน
- การกล่าวอ้ างประเด็นทางการค้ าหรื อเศรษฐกิจว่ามีความสําคัญกว่าประเด็น
สุขภาพ
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- การใช้ บคุ คลอื่นที่เป็ นกลุม่ องค์กรบังหน้ า เช่น กลุ่มชาวไร่ ยาสูบ ผู้ค้ารายย่อย
นักวิชาการกลุ่มเยาวชน ฯลฯ เพื่อที่จะคัดค้ านนโยบายควบคุมยาสูบหรื อการริ เริ่ มด้ าน
สาธารณสุข
- การให้ เงินทุนสนับสนุนแก่รัฐบาล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมยาสูบ เช่น การเสริ มสร้ างสุขภาพ การป้องกันโรค การบรรเทาภัยพิบตั ิ
- การส่งเสริ มหรื อให้ เงินทุนโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ ของกลุม่ เยาวชนซึง่ เป็ น
การลบล้ างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของบริ ษัทบุหรี่
- การจัดกิจกรรม CSR เช่น การให้ ทนุ การศึกษา การสนับสนุนศิลปะ การแข่งขัน
กีฬา การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม การวิจยั ต่าง ๆ
- การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่สมาชิกรัฐสภา เจ้ าหน้ าที่ในรัฐบาลหรื อหน่วยงาน
ของรัฐรวมถึงกลุม่ ผู้สื่อข่าว
การเป็ นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ การเป็ น “องค์กรที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)” ได้ กลายเป็ นปั จจัยที่สําคัญและ
จําเป็ นในการวางแผนธุรกิจสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ ทุกองค์กร องค์การบางแห่งตระหนัก
ถึงความรั บผิดชอบและเน้ นกิ จกรรมการเป็ นองค์การที่ รับผิดชอบต่อสังคมไปในด้ านที่
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของตนเองโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น องค์ การข้ ามชาติที่เกี่ ยวกับด้ าน
อาหารและเครื่ องดื่ม แสดงความรับผิดชอบโดยเฉพาะทางด้ านการตลาดของผลิตภัณฑ์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคของผู้บริ โภค เป็ นต้ น
ถึงแม้ อตุ สาหกรรมยาสูบจะพยายามทําให้ องค์กรธุรกิจของตนเป็ นที่ยอมรับด้ วย
การทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม แต่ความจริ งคือ อุตสาหกรรมยาสูบพยายามที่จะ
ป้องกันไม่ให้ มีการดําเนินการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการควบคุมยาสูบ
ผู้อํานวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลกได้ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในปี
ค.ศ. 1999 เพื่อศึกษาเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบ และพบว่า อุตสาหกรรมยาสูบ
พยายามที่จะบ่อนทําลายนโยบายการควบคุมยาสูบทัว่ โลก รวมทั้งการพัฒนาวิจยั เกี่ยวกับ
ยาสูบ คณะกรรมการชุดนี ้พบเอกสารที่บ่งชี ้ว่าอุตสาหกรรมยาสูบมองว่าองค์การอนามัย
โลกคือศัตรูที่สําคัญ และวางแผนกลยุทธ์ในการควบคุม ทําให้ การควบคุมยาสูบไร้ ผล และ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการควบคุมยาสูบ
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กรอบอนุสัญ ญาการควบคุม ยาสูบ ขององค์ ก ารอนามัย โลก เป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น
มาตรฐานในการควบคุม ยาสูบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ดัง นั้น ข้ อ อ้ า งและกิ จ กรรมต่า งๆของ
อุตสาหกรรมยาสูบในการเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นเพียงแค่ ‘ม่านควัน’ ที่ปกปิ ด
ความเป็ นจริ งและพฤติกรรมที่แท้ จริ งของอุตสาหกรรมยาสูบ
ดังนั้น อุตสาหกรรมยาสูบและการเป็ นองค์ กรที่ รั บผิ ดชอบต่อสังคม เป็ นสิ่งที่
ขัดแย้ งกันอย่างสิ ้นเชิง
องค์การอนามัยโลกได้ วิเคราะห์ว่าการที่อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม เช่นการอุปถัมภ์ รายการศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (World
Health Organization 1996)
1. เป็ นการส่งเสริ มบริ ษัทบุหรี่ โดยใช้ บุคคลผู้เป็ นแบบอย่าง คือทําให้ เกิดความ
เกี่ ยวพันทางบวกระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับการสูบบุหรี่ ผู้บริ โภคโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
เยาวชนจะถูกแนะนํ าให้ เชื่ อมโยงการสูบบุหรี่ กับศิลปิ นและผู้ประสบความสําเร็ จด้ าน
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
2. เป็ นการส่งเสริ มบริ ษัทบุหรี่ โดยกิจกรรมทางการตลาด คือการใช้ นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มสื่ อทางการตลาด เช่ น การแสดงสัญลักษณ์ บุหรี่ ตั้งที่ ห้ องโถงแสดงงานศิลปะ
วัฒนธรรม การแถลงข่าวการจัดงานทางสื่อมวลชนโดยใช้ ชื่อบริ ษัทบุหรี่ เป็ นผู้อปุ ถัมภ์
3. เป็ นการส่งเสริ มบริ ษัทบุหรี่ โดยการมีบุญคุณ บริ ษัทบุหรี่ ใช้ การอุปถัมภ์เป็ น
โอกาสในการแสวงหาการสนับ สนุนจากองค์ ก รและบุคคลสํ าคัญในวงการศิ ล ปะ ใน
กิ จกรรมเหล่านี บ้ ริ ษัทบุหรี่ จะให้ ผ้ ูมีอํานาจตัดสินใจ หรื อผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะได้
ประโยชน์ ในกรณี ต่างๆ เช่นเป็ นกรรมการตัดสินให้ ได้ รั บค่าตอบแทนหรื อให้ ได้ รับการ
สนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งจะทําให้ ผ้ มู ีชื่อเสียงหรื อมีอํานาจในการ
ตัดสินใจของวงการศิลปะนี ้ ทดแทนบุญคุณบริ ษัทบุหรี่ โดยการสนับสนุน หรื อเป็ นปากเสียง
แทนให้ แก่บริ ษัทบุหรี่ ในกรณีที่ถกู กดดัน หรื อถูกกระทบจากกฎหมาย หรื อเสียงคัดค้ านจาก
การรณรงค์ตา่ งๆ
อนุสญ
ั ญาในมาตรา 5.3 กํ าหนดให้ จํากัดการติดต่อของเจ้ าหน้ าที่รัฐกับผู้แทน
บริ ษัทบุหรี่ ให้ เหลือเท่าที่จําเป็ น ห้ ามเจ้ าหน้ าที่รัฐร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยบริ ษัท
บุหรี่ ห้ ามรั บบริ จาค หรื อบริ การใดๆ ทั้งสิน้ นอกจากนี ้ มติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 17
เมษายน 2555 ยังให้ หน่วยงานราชการปฏิบตั ิตามแนวทางของกรอบอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
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เพื่อป้องกกันการแทรกแแซงนโยบายกาารควบคุมยาสูสูบของรัฐ โดยยให้ กระทรวงกการคลัง ห้ าม
ธุ ร กิ จ ยา สูบ ทํ า กิ จ กรรรมภายใต้ น โยยบาย CSR
และให้ กระทรวงวั
ก
ฒนธรรม
น
กรม
ประชาสััม พัน ธ์ และกกระทรวงเทคโนโลยี แ ละก ารสื่ อ สารปรั บปรุ
บ ง กฎหมาาย ห้ า มการ
ประชาสัมมพันธ์ ความรับผิ
บ ดชอบต่อสังั คมของภาคธธุรกิจยาสูบทาางภาพยนตร์ โทรทั
โ ศน์และ
สื่อมวลชนต่างๆ เป็ นต้ต้ น ซึ่งตรงนี ้คววรมีการดําเนินนการอย่างจริ งจั
ง งด้ วย เมื่อบริ
บ ษัทบุหรี่ ใช้
ณรงค์ไม่สบู บุหรีี่ และเป็ นการรผูกมิตรกับเยาวชน ชุมชน
CSR เป็ นกลยุทธ์ ลดททอนกระแสรณ
ผู้นํา ผู้กําาหนดนโยบายยต่างๆ และการสร้ างชื่อเสียงงให้ บริ ษัทเป็ นทที่ร้ ูจกั ของตลาาด จัดเป็ นวิธี
สร้ างควาามแข็งแกร่งให้ ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ รัฐต้ องงเอาจริ งกับเรื่องนี
อ ้
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บทที่ 12
การแทรกแซงและการป้องกันการแทรกแซง
นโยบายการควบคุมยาสูบ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. เครื่ องมือการแทรกแซงทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ
2. การแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ
3. การป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจยาสูบ

1. กลยุทธ์ และเครื่ องมือการแทรกแซงทางการเมืองในภูมิภาคต่ าง ๆ
1.1 กลยุทธ์ หรื อแนวทางการเข้ าไปแทรกแซงของบริษัทบุหรี่
กลยุทธ์หรื อแนวทางการเข้ าไปแทรกแซงของบริ ษัทบุหรี่ กลุม่ นี ้คือ การเข้ าไปมีสว่ น
ร่ วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและนโยบายการเมือง โดยยกข้ ออ้ างถึงเรื่ อง
สิทธิ ในความเป็ นพลเมืองอาทิ เช่น กลุ่มบริ ษัท อัลเทรี ย มักจะเข้ าไปมีส่วนร่ วมอยู่เสมอ
โดยมีเป้าหมายในการชี ้นํานโยบายของรัฐบาลหรื อหน่วยงานต่างๆ ด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น
- การเฝ้าระวังติดตามและวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของรั ฐ
และให้ ความเห็นต่อผู้บริ หารบริ ษัท เพื่อประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจ รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริ โภค
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
- การทํางานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกัน
และแสดงความเห็นในประเด็นที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
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- การสร้ างภาคีเครื อข่ายกับสมาคมธุรกิ จการค้ าต่างๆ และองค์กรด้ าน
นโยบายสาธารณะ (public policy organizations) ในประเด็นที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริ ษัท โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายการเมือง
ร่วมกัน
- การเปิ ดโอกาสและรับฟั งข้ อมูลของผู้ถือหุ้น เพื่อทําความเข้ าใจมุมมอง
หรื อความเห็นของบุคคลกลุม่ นี ้ต่อธุรกิจของบริ ษัท
ตัว อย่ า งล่ า สุด ของการคัด ค้านร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ฉ บั บ ที่ เ ป็ นปั จจุ บั น คื อ
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมยาสูบได้ พยายาม
คัดค้ าน การว่าจ้ างสื่อมวลชนบางคนเสนอข่าวในเชิงไม่เห็นด้ วยกับร่ างกฎหมายนี ้ โดย
เที ยบเคี ยงกับกรณี ฮิ ตเลอร์ (ข่าวสด วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2558) มี การใช้ ว่าจ้ าง
สถาบันการศึกษาทําโพลล์ สํารวจร้ านค้ าปลีก (โชห่วย) ทัว่ ประเทศ 1,011 ร้ าน เมื่อเดือน
ตุลาคม 2557 (บางกอกทูเดย์ วันศุกร์ ที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558) ได้ ข้อสรุปว่า
ร้ อยละ 90 เห็นว่า “ไม่ใช่ประเด็นเร่ งด่วนและยังเป็ นการซํ ้าเติมผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก
รายย่อยที่ได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอยู่แล้ วในปั จจุบนั ” ร้ อยละ 79 เชื่อมัน่ เป็ นอย่าง
มากกว่าร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีมาตรการอันสุดโต่งจะสร้ างความเสียหาย
แก่ธุรกิจ ร้ อยละ 52 เชื่อว่ากฎหมายที่เข้ มงวดเกินความจําเป็ นจะส่งผลให้ การบริ โภคยา
เส้ นมวนเองเพิ่มสูงขึ ้นซึง่ ไม่ได้ เป็ นการช่วยการลดการบริ โภคยาสูบลงแต่อย่างใด ในขณะที่
ร้ อยละ 90 เชื่อว่าการใช้ ซองบุหรี่ แบบเรี ยบจะนําไปสู่การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
สามารถทําได้ ง่ายขึ ้นและจะมีบุหรี่ ปลอมเพิ่มมากขึ ้นในตลาด รวมทั้งการลักลอบนําบุหรี่
ผิดกฎหมายมาจําหน่ายในประเทศก็จะเพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย
เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
....เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2558 สํ า นัก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) ได้ ส่ ง ร่ า ง
คืนกลับมาให้ กระทรวงสาธารณสุขทบทวนใหม่เป็ นครัง้ ที่ 2 โดยเนื ้อหาของข่าวระบุว่า “ร่ าง
กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไขตามความเห็นของส่วนราชการ” (มติชน วันจันทร์ ที่
18 พฤษภาคม 2558)
ต่ อ มาในวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุมั ติ ห ลัก การร่ า ง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็ นการปรับปรุ งกฎหมาย
ว่าด้ วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่
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ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ ส่ง สํ า นัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจ
พิจารณา โดยให้ นําความเห็นของส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะประเด็นที่ ขัดกับ
กฎหมายอื่นไปปรับแก้ ไขในร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวด้ วย รวมทั้งกรณีขั้นตอนการเสนอ
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ กระทรวงสาธารณสุขประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 (เรื่ อง
แนวทางปฏิบตั ิในการเสนอร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่า
ด้ วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน) แล้ วแจ้ งผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป แล้ วส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสภา
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรี ยงั มีมติให้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่ วมเพื่อกํ าหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทา
ผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ แล้ วเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนส่งร่ าง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพิจารณา
การแทรกแซงการพิจาณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมการค้ า
ยาสูบไทยนําโดยผู้อํานวยการบริ หารสมาคมฯ และตัวแทนกลุ่มชาวไร่ ยาสูบภาคเหนือ ได้
ขอเข้ าร่ วมชีแ้ จงการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ..... ของ
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะ 10) ตั้งแต่ที่ เริ่ มมี การพิจารณาร่ างกฎหมายนี ใ้ นเดือน
มิถนุ ายน 2558 ซึ่งก็ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุมพิจารณาร่ างกฎหมาย ทั้งๆ ที่เป็ นเรื่ อง
ที่ละเมิดต่อ FCTC มาตรา 5.3อย่างชัดเจนเพราะมี เนื อ้ หากํ าหนดห้ ามธุรกิ จยาสูบ
แทรกแซงนโยบาย กฎหมายหรื อมาตรการควบคุมยาสูบของภาครัฐ โดยที่ผ้ แู ทนกระทรวง
สาธารณสุขที่มิได้ ทกั ท้ วงหรื อให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างถูกต้ อง (ไพศาล
ลิ ้มสถิตย์ 2558)
1.2 เครื อข่ ายธุรกิจบุหรี่ กับองค์ กรธุรกิจการค้ านานาชาติ
บริ ษัทพีเอ็มฟิ ลลิปปิ นส์ (PM Philippines Inc. (PM PH) เริ่ มทําธุรกิจในประเทศ
ฟิ ลลิ ป ปิ นส์ เ ป็ นครั้ง แรกในปี ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498)เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อบุหรี่ ของโรงงานชื่อ La Suerte Cigar and Cigarette Factor เพื่อผลิต
บุหรี่ ตราสินค้ ามาโบโร หลังจากนั้นอีกราว 40 ปี จึงมีการจดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัท PM
Philippines Inc. (PM PH) ในปี ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) เพื่อทําการตลาดและจัดจําหน่าย
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บุหรี่ ตราสินค้ ามาโบโรและตราสินค้ า PM ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) บริ ษัท PMI ได้
ลงทุนด้ วยเงิน 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพื่อสร้ างโรงงานผลิตบุหรี่ ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ใน
เอเชียแปซิฟิกในขณะนั้นในเมือง Tanauan City จังหวัด Batangas ในปี เดียวกันนั ้นเอง มี
การจัดตั ้งบริ ษัทใหม่ชื่อ PM Philippines Manufacturing Inc. (PM PMI) เพื่อดําเนินธุรกิจ
ยาสูบครบวงจร ต่อมามีการควบรวมบริ ษัท PM PH เป็ นบริ ษัท PM PMI เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริ ษัท PM PMI ได้ ตกลงควบรวมกิจการกับบริ ษัท Fortune
Tobacco Corp. ซึง่ มีเจ้ าของคือมหาเศรษฐี Lucio Tan ส่งผลให้ ยตุ ิบทบาทของบริ ษัท
Fortune Tobacco Corp.ที่ผกู ขาดการผลิตบุหรี่ ในฟิ ลลิปปิ นส์มานานถึง 55 ปี บริ ษัทใหม่
ที่ควบรวมกันชื่อว่า PM FTC Inc. (PM FTC) ปั จจุบนั บริ ษัท PM FTC เป็ นบริ ษัทผลิตบุหรี่
ในประเทศ ครองส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ มากถึงร้ อยละ 90ผลิตและจําหน่ายบุหรี่ ราคาถูกหลาย
ตราสินค้ า เช่น Fortune, Champion และตราสินค้ า Hope โรงงานใน Marikina มีกําลัง
ผลิตบุหรี่ มากถึงปี ละ 70 พันล้ านมวน (Alechnowicz & Chapman, 2004; กรมเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2554)
เครื อข่ายธุรกิจ PM มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับกับกลุม่ ตัวแทนธุรกิจอเมริ กนั
ในไทยและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มการค้ านานาชาติ ซึ่งมีผลสําคัญต่อการติดต่อสัมพันธ์
กับ กลุ่ม ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ในไทย และมี ป ระเด็ น เรื่ อ งการล็ อ บบี น้ ัก การเมื อ งไทย เพื่ อ
แทรกแซงการกําหนดนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย องค์กรทางธุรกิจที่ศกึ ษา
ได้ แก่ USCC, AmCham, US ABC, ICC, ITGA
1.2.1 หอการค้ าสหรั ฐ
หอการค้ าสหรัฐ (U.S. Chamber of Commerce : USCC) ก่อตังมาเป็
้
นเวลากว่า
100 ปี คื อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 มี วิ สัยทัศน์ ขององค์ กรคื อ การยื นอยู่ข้ างหรื อต่อสู้เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทอเมริ กนั (standing up for American enterprise) ถือเป็ นกลุ่ม
องค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก กล่าวคือเป็ นตัวแทนของธุรกิจอเมริ กันมากกว่า 3
ล้ านองค์กร มีตั้งแต่บริ ษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงบริ ษัทขนาดเล็ก มีบทบาทในการสื่อสารกับ
รัฐบาลอเมริ กันในนามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก18 มีสมาชิกทัว่ โลกประมาณ 3
ล้ านบริ ษัทและถือเป็ นองค์กรด้ านธุรกิจที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกหอการค้ าสหรัฐฯ เป็ นหน่วยงาน
เอกชน เป็ นสมาคมการค้ าที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี ตั้งอยู่ในกรุ งวอชิงตันดีซี เมื่อแรกเริ่ ม
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ตั้งขึน้ ในนามธุรกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่ อเป็ นหน่วยงานสื่อสารกับรั ฐบาล แต่
ปั จจุบันทําการล็อบบีท้ ั้งในและนอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา ในนามของบรรษั ทข้ ามชาติ
ขนาดใหญ่
แม้ ว่าจะมี การอ้ างว่าเป็ นองค์ กรตัวแทนทุกขนาดกว่า 3 ล้ านแห่ งทั่วโลกของ
USCC แต่มีรายงานว่า ในปี ค.ศ.2012 เงินทุนมากกว่าครึ่งของหอการค้ าสหรัฐฯ ได้ มาจาก
การรับบริ จาคจากบริ ษัทที่ไม่ระบุนาม และในช่วงปี ค.ศ.1998-2013 หอการค้ าสหรัฐฯ ได้
ใช้เงิ น ถึ ง 1 พัน ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพื่ อ การล็ อ บบี ภ้ ายในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ส่ ว น
ค่าใช้ จ่ายภายนอกประเทศไม่ค่อยเป็ นที่เปิ ดเผยมากนัก แต่มีข้อมูลจากเอกสารการชําระ
ภาษี ที่ระบุว่า ในระหว่างปี 2008-2013หอการค้ าสหรัฐฯ มีค่าใช้ จ่ายอย่างน้ อย 21 ล้ าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ในการดํ า เนิ น ภารกิ จ ระหว่ า งประเทศโดยหอการค้ า สหรั ฐ ฯ ได้ ก่ อ ตั้ง
AmCham 116 แห่ง ใน 103 ประเทศ ซึ่งใช้ เป็ นเครื อข่ายในการพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของ
บริ ษัทสมาชิกขนาดใหญ่ รวมถึงบริ ษัทบุหรี่ โดยให้ ข้อเสนอแก่สมาชิกเหล่านั้นว่า
1. สามารถเข้ าถึงผู้บริ หารระดับสูงในรั ฐบาลและเจ้ าหน้ าที่ อาวุโสทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและต่างประเทศ
2. จะสนับสนุนประเด็นต่างๆ ของสมาชิ ก ทั้งที่ กรุ งวอชิ งตันดี ซี และใน
ต่างประเทศ
3. จะสนับ สนุน การพัฒ นาธุ ร กิ จ และสร้ างความสัม พัน ธ์ กั บ เจ้าหน้าที่
ระดับสูงในรัฐบาล
4. ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างสมํ่าเสมอของการพัฒนาสินค้ าและการ
ลงทุนทัว่ โลก
หอการค้ าสหรัฐฯ ต่อสู้กับมาตรการควบคุมยาสูบทัว่ โลก โดยกล่าวถึงกรณีต่างๆ
ในหลายประเทศที่หอการค้ าสหรัฐฯ ได้ แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยาสูบ (Danny Hakim บทความในนิตยสาร New York Times 30 มิถนุ ายน ค.ศ. 2015)
ในปี 2012 ประเทศยูเครนยื่ นฟ้ องรั ฐบาลออสเตรเลี ยเรื่ องการออกกฎหมาย
ควบคุมยาสูบและซองบุหรี่ ปราศสีสัน ซึ่งนักกฎหมายจํ านวนหนึ่งมองว่าเป็ นเรื่ องไม่มี
เหตุผล ปรากฏว่าผู้ที่ออกมาแถลงแทนอุตสาหกรรมยาสูบชื่อ Taras Kachka หัวหน้ า
ผู้แทนหอการค้ าสหรัฐฯ ประจํายูเครน กล่าวชื่นชมบริ ษัทยาสูบในยูเครนที่ส่งออกสินค้ า
ยาสูบไปหลายประเทศ แม้ จะไม่ส่งไปยังออสเตรเลียก็ตาม แต่ประเทศยูเครนต้ องการการ
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สนับสนุนด้ านการลงทุน เป็ นที่น่าสังเกตว่านาย Kachka คนนี ้ไม่ใช่เป็ นนักล็อบบี ้ของ
บริ ษัทบุหรี่ ไม่ใช่ชาวไร่ยาสูบ หรื อเจ้ าของโรงงานยาสูบแต่อย่างใด
การที่หอการค้ าสหรัฐฯ ให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบในระยะหลังนี ้ นับเป็ น
เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กันกับที่อตุ สาหกรรมยาสูบต้ องเผชิญหน้ ากับมาตรการ
เข้ ม ของกรอบอนุสัญ ญาน ซึ่ ง มี ป ระเทศภาคี ล งสัต ยาบัน แล้ ว 179 ประเทศ หนึ่ ง ใน
มาตรการนั้นก็คือการยุติอิทธิ พลของอุตสาหกรรมยาสูบในการแทรกแซงนโยบายของรั ฐ
เมื่อต้ องเผชิญกับความเข้ มงวดของกฎหมายใหม่ทวั่ โลก อุตสาหกรรมยาสูบได้ หนั ไปหา
ความช่วยเหลือจากหอการค้ าสหรัฐฯ โดยมีกลุม่ ธุรกิจอเมริ กนั หนุนหลัง
นสพ.นิวยอร์ คไทม์ ทบทวนกลยุทธ์ ของหอการค้ าสหรั ฐฯ ในการช่วยรณรงค์ทั่ว
โลกเพื่อหนุนกิจกรรมของบริ ษัทบุหรี่ ใน 3 ลักษณะ คือ
1.) การล็อบบี ้เครื อข่ายพันธมิตรที่อยู่ในประเทศที่มีการออกกฎหมายต้ านยาสูบ
ให้ ทําการคัดค้ านการออกกฎหมายเหล่านั้นการล็อบบี ้เพื่อธุรกิจบุหรี่ ของหอการค้ าสหรัฐฯ
สร้างความสับสนและเข้ าใจผิดว่าหอการค้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาลสหรัฐ เช่น ในประเทศ
เอสโตเนี ย เอกอัครราชทูตสหรั ฐ เจฟรี ย์ ลีไวน์ ได้ ทําหน้ าที่เป็ นประธานกิ ตติมศักดิ์ของ
หอการค้ าสหรัฐฯ ประจําประเทศนั้นอีกตําแหน่งหนึ่ง ดังที่ระบุในเอกสารของบริ ษัท PM
แมททิว มายเออร์ ประธานขององค์กร Campaign for Tobacco Free Kid (CTFK) ซึ่ง
บริ หารกองทุนระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือประเทศที่ถูกบริ ษัทบุหรี่ ฟ้อง กล่าวว่า “USCC
เป็ นกลุม่ บังหน้ าของบริ ษัทบุหรี่ ที่น่ากลัวที่สดุ ”
2.) การยุยงให้ เกิดกรณีพิพาททางการค้ าระหว่างประเทศต่างๆ เช่นกรณีที่ประเทศ
ยูเครนฟ้องออสเตรเลียนั้น นายกรัฐมนตรี ArseniyYatsenyuk ยอมรับว่ามีการผลักดันจาก
หอการค้ าสหรัฐฯ ในประเทศของเขา
3.) การปกป้องธุรกิจยาสูบในการใช้ สิทธิฟ้องร้ องเกี่ยวกับความตกลงยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (TPP)
หอการค้ าสหรัฐฯ และประเทศเครื อข่ายสมาชิกได้ มีความพยายามที่จะขัดขวาง
กฎหมายต้ านยาสูบทัว่ โลก โดยต่อสู้ในนามของบริ ษัทบุหรี่ ดงั นี ้
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ประเทศออสเตรเลีย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 หนังสือจากหอการค้ าสหรัฐฯ
แสดงความกั ง วลเรื่ อ งบุ ห รี่ ซ องเรี ย บหรื อ ซองปราศสี สัน ว่ า จะไม่ ทํ า ให้ เ กิ ด ผลดี ด้ า น
สาธารณสุขแต่อย่างใด
ประเทศเนปาลเมื่อปี พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุขเนปาล ประกาศขยายขนาด
ภาพคําเตือนข้ างซองบุหรี่ เป็ น 90%จากนั้นไม่นานเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงได้ รับอีเมล์เตือนจาก
ผู้แทนหอการค้ าสหรัฐฯ ประจําเนปาลว่าจะกระเทือนต่อการลงทุนจากต่างประเทศ เดือน
มกราคม 2015 รองประธานอาวุโสของหอการค้ า Tami Overby ส่งหนังสือถึงรอง
นายกรั ฐมนตรี เนปาล ความว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ชีว้ ่ารู ปภาพคําเตือนที่ มี
ขนาดใหญ่ขึ ้นจะมีผลทําให้ การใช้ ยาสูบลดลง ในขณะที่การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฮาร์ วาร์ ด ในปี 2013 พบว่าการใช้ รูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ เป็ นสิ่งเตือนใจที่ดีให้ ผ้ สู บู
บุหรี่ อยากเลิกบุหรี่
ประเทศจาไมก้ า เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จาไมก้ า
ประท้ วงการมีรูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ พร้ อมขู่ว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการค้ าระหว่าง
ประเทศ
ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 หอการค้ าสหรั ฐฯ ทําจดหมายถึง
รัฐบาลนิวซีแลนด์พร้ อมแจ้ งว่าร่างกฎหมายบรรจุภณ
ั ฑ์ปราศสีสนั ที่จะออกมาเป็ นกฎหมาย
นั้นเป็ นสิง่ ที่อนั ตรายมากๆ และละเมิดกฎหมายการค้ า
1.2.2 หอการค้ านานาชาติ
หอการค้ านานาชาติ (International Chamber of Commerce: ICC) ก่อตั้งขึ ้นใน
ปี ค.ศ.1919 ช่วงหลังสงครามโลกที่หนึ่ง เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรธุรกิจการค้ าทัว่
โลกกลุ่มเล็กใน 5 ประเทศ เช่น นักอุตสาหกรรม นักการธนาคาร นักธุรกิจระหว่างประเทศ
จนปั จจุบนั มีองค์กรธุรกิจที่เป็ นสมาชิกรวม 120ประเทศ ซึง่ มีทั้งธุรกิจข้ ามชาติ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กบทบาทหลักของหอการค้ านานาชาติคือ การปกป้องผลประโยชน์ของ
กลุ่มธุ รกิ จเป็ นสํ าคัญ และจัดทํ าข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายต่อรั ฐบาล และองค์ กรหรื อ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ
โครงสร้ างการบริ หารงานของหอการค้ านานาชาติจะขึ ้นตรงต่อสภาหอการค้ าโลก
(World Council) ซึง่ มีผ้ แู ทนที่มาจากคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศที่เป็ นสมาชิกทุก
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ประเทศทัว่ โลกที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้แทนแต่ละประเทศและมีองค์กรบริ หารงานที่ชื่อว่า
คณะกรรมการบริ หาร (ICC Executive Board) ทําหน้ าที่ในการพัฒนานโยบาย
ข้ อเสนอแนะ แผนงานของ ICC ประกอบด้ วยสมาชิกโดยตําแหน่งที่เป็ นกรรมการเต็มเวลา
และสมาชิกที่ได้ รับการเลือกตั้ง (เว็บไซท์ http://www.iccwbo.org/about-icc/)
ในด้ า นนโยบาย หอการค้ า ฯ มี ค ณะกรรมการให้ คํ า ปรึ ก ษาซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านธุ รกิ จมากกว่า 500 คน องค์ กรด้ านธุ รกิ จที่ เป็ นสมาชิ กมี หลากหลาย
ประเภทอุตสาหกรรมยาสูบก็เป็ นสมาชิกของหอการค้ าฯ ด้ วย เช่น British American
Tobacco (BAT) และ PM ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจยาสูบกับหอการค้ านานาชาติ
หอการค้ านานาชาติได้ จดั ตังหน่
้ วยงานชื่อฺ BASCAP (Business Action to Stop
Counterfeiting and Piracy) หรื อเป็ นหน่วยงานที่หยุดสินค้ าปลอมและผิดกฎหมาย โดย
ในปี 2009 ICC ได้ จดั การประชุมที่มีผ้ บู รรยายเป็ นผู้แทนจาก BAT และ PM
- ปี ค.ศ 2000 BAT Chief Executive Officer: CEO) นาย Martin Broughton
มีตําแหน่งในคณะกรรมการบริ หารของ ICC-UK โดยการแนะนําของผู้อํานวยการ ICC-UK
(Sir Philip Watts) ในการนี ้เขาได้ อธิบายถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับ ได้ แก่ สามารถเข้ าถึง
องค์การสหประชาชาติและองค์กรในสังกัดเข้ าร่ วมประชุมองค์การการค้ าโลก (WTO) ใน
ฐานะผู้สงั เกตการณ์ และตําแหน่งที่เป็ นกลางนี ้จะสามารถเข้ าถึงภาคีสําคัญๆ ทั้งใน UK
และต่างประเทศเช่น รัฐมนตรี เจ้ าหน้ าที่ระดับสูง เจ้ าหน้ าที่ทตู และประชาคมธุรกิจอื่นๆ
- ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ICC ยังได้ ทําการล็อบบี ้ในสหภาพยุโรป (EU)
ผู้อํานวยการ BASCAP คือ Jeffrey Hardy ได้ ทําหนังสือถึงคณะกรรมการบริ หารสหภาพ
ยุโรปแสดงความกังวลว่าซองบุหรี่ ปราศสีสนั เป็ นการละเมิดเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา จะ
ทําให้ สินค้ าปลอมมีมากขึ ้น และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค
และในปี พ.ศ. 2554 BASCAP จัดประชุมใน Ukraine เรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาของสินค้ า
ประเภทอาหาร ยาสูบ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ICC ได้ ช่วยล็อบบี ้สนับสนุนอุตสาหกรรม
ยาสูบในการคัดค้ านมาตรการซองบุหรี่ ปราศสีสนั
- ปี พ.ศ. 2553 ITGA ได้ ช่วยเหลือในการรวมพลเกษตรกรในประเทศเม็กซิโก
ให้ ประท้ วงต่อต้ านการขึน้ ภาษี บุหรี่ ที่ มี การเสนอวาระขึน้ บ่ อยครั้งที่ กลุ่มเกษตรกรใน
เม็กซิโกได้ รับการจ่ายเงินและถูกพาขึ ้นรถบัสเข้ ามาในกรุงเม็กซิโกซิตี ้โดยกลุม่ อุตสาหกรรม
ยาสูบเพื่อประท้ วงต่อต้ านมาตรการการควบคุมบุหรี่ ที่มีการเสนอวาระขึ ้นมา อุตสาหกรรม
366

ยาสูบอ้ างว่ามาตรการดังกล่าวจะคุกคามหนทางทํามาหากินของเกษตรกร แต่ในความเป็ น
จริ ง เป็ นเงื่อนไขที่อตุ สาหกรรมยาสูบไม่พอใจ
- ปี พ.ศ. 2554 เลขาธิการ ICC ได้ ทําหนังสือถึงรัฐมนตรี พาณิชย์ออสเตรเลีย
กล่าวประณามตําหนิที่รัฐบาลออสเตรเลียจะใช้ มาตรการซองบุหรี่ ปราศสีสนั
- ปี พ.ศ. 2554 สมาชิกองค์กรในกลุ่ม ITGA ในบราซิล (Associacao dos
Fumicultores do Brazil หรื อ AFUBRA) ได้ สง่ จดหมายลายเซ็น 250,000 ฉบับจากผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ คนงานและสมาชิกชุมชนที่เกี่ ยวข้ องไปยังหน่วยงานการเฝ้าระวังด้ าน
สุขภาพแห่งชาติ (ANVISA) จดหมายลายเซ็นดังกล่าวถูกส่งไปเพื่อต่อต้ านกฎระเบียบที่
เสนอโดย ANVISA ให้ มีการห้ ามใช้ สารเสพติดในผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1.2.3 กลุ่มบังหน้ าเทียม
ตัวอย่างกรณีบริ ษัท PM ได้ จดั ตั้งกลุม่ บังหน้ าเทียม (Deceptive Front) ในช่วงต้ น
ทศวรรษ 1990s องค์กรที่ชื่อ Healthy Building International (of Australia) ได้ สง่ วิทยากร
ชื่อ Gray Robertson เดินสายบรรยายทัว่ เอเชียเรื่ อง “Sick Building Syndrome” กิจกรรม
นี ้จัดขึ ้นโดยบริ ษัท PM (Charoenca N. et al., 2012) ด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อเบี่ยงเบน
ปั ญหาควันบุหรี่ มือสองในอาคาร บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติต้องการยืดเวลาหรื อยกเลิกกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับควันบุหรี่ มือสอง ซึ่งในประเทศไทยนั้นกลยุทธ์ ของบริ ษัท PM และ Gray
Robertson เกิดขึ ้นหลังจากที่มี พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ (2535) ผลงานของ
นักวิชาการอิสระ Gray Robertson ประสบผลสําเร็ จเพราะทําให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและ
นักวิชาการเลิกสนใจที่จะติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นมลพิษ
จากควันบุหรี่ มือสองในอาคาร (PM, 1993)
ในฮ่องกงก็มีการแทรกแซงองค์กรควบคุมยาสูบรัฐบาลฮ่องกงได้ ตั้งสภาบุหรี่ และ
สุขภาพ (Council on Smoking and Health หรื อ COSH) ขึ ้นในปี ค.ศ. 1987 มีภารกิจ
สําคัญคือ ดําเนิ นการตามมาตรการควบคุมยาสูบต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาและงานวิจยั (Knight J, 2004; Winokur M, 1987) กลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่ต่อต้ าน COSH ได้ แก่ การทําลายความน่าเชื่อถือขององค์กร COSH ทั้งต่อหน้ า
รั ฐบาลและต่อสายตาสาธารณะตอบโต้ การสํารวจของ COSH ว่าไม่สามารถพิสูจน์
หลักการวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Tobacco Institute of Hong Kong Limited, 1989)
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จากเอกสารงานวิจยั ของ Ross MacKenzie, J. Collin, K. Sriwongcharoen,
และ M.E. Muggli มีข้อมูลจากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลอบบี ้ (lobby) ของอุตสาหกรรมยาสูบในความพยายามที่จะยับยั้งการออกกฏหมายในปี
พ.ศ. 2535 ที่บงั คับให้ อตุ สาหกรรมยาสูบเปิ ดเผยส่วนประกอบต่างๆ ในบุหรี่ โดยมีข้อมูล
ดังต่อไปนี ้
จากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม
พ.ศ. 2535 บ่งชี ้ว่าตัวแทนของอุตสาหกรรมยาสูบมีการติดต่อและพบกับนักการเมืองและ
ข้ าราชการกระทรวงสาธารณสุขในระดับสูงหลายครั้งถึงแม้ รัฐบาลไทยจะออกประกาศ
เตือนเรื่ องการห้ ามทําการลอบบีร้ ะหว่างการพิจารณาออกกฏหมายหลายต่อหลายครั้ง
“เพื่อเตือนให้ ผ้ ทู ี่อาจจะเอนเอียงในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบให้ ทราบว่าอาจจะถูก
เพ่งเล็งว่ารับสินบน” (Aitkin D. Re, 1992)
ตัวแทนจากบริ ษัท British American Tobacco รายงานว่าได้ รับข้ อมูลจาก
“เพื่อนที่อยู่ในองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กาซึง่ จะช่วยจัดการนัดหมายให้ พบกับ
บุคคลหนึ่งซึ่งมี โอกาสที่ จะเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ร่างมาตรฐานเกี่ ยวกับการออก
กฏหมายที่บงั คับให้ อตุ สาหกรรมยาสูบเปิ ดเผยส่วนประกอบในบุหรี่ ” (Harris, D, 1992)
อุตสาหกรรมยาสูบได้ สร้ างสายสัมพันธ์ กับรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นมีบนั ทึกของการ
นัดพบครัง้ แรกของอุตสาหกรรมยาสูบกับรองนายกรัฐมนตรี ซงึ่ อุตสาหกรรมยาสูบบันทึกว่า
มีผล “ในทางบวกมากกว่าที่คาดไว้ ”
รองนายกรัฐมนตรี ผ้ นู ั ้นกล่าวเปิ ดเกี่ยวกับประเด็นการออกกฏหมายนี ้ว่าเขา “ไม่
เห็นด้ วยกับร่ างกฏหมายฉบับนี ้และไม่มีความจําเป็ นสําหรับกฏหมายฉบับนี ้” เขาพร้ อมที่
จะเปิ ดใจรับคําเสนอแนะของอุตสาหกรรมยาสูบ .... และเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมยาสูบ
ว่าให้ “แสดงความกังวลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา” และ “เริ่ มติดต่อกับรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข” โดยกล่าวด้ วยว่า “เขาจะติดต่อรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
หยัง่ เสียงดู” อุตสาหกรรมยาสูบรู้สกึ ได้ ว่ารองนายกรัฐมนตรี ผ้ นู ั้นเป็ นพันธมิตรที่สําคัญใน
การต่ อ ต้ านกฏหมายการเปิ ดเผยส่ ว นประกอบในบุ ห รี่ พร้ อมทั้ง ให้ ข้ อมู ล แก่ ร อง
นายกรั ฐมนตรี พื่ อเตรี ยมพร้ อมในการต่อสู้เพื่ อยับยั้งร่ างกฏหมายเพื่ อการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบก่อนที่กฏหมายฉบับนี ้จะไปถึงคณะรัฐมนตรี (Trairatanobhas, V. British
American Tobacco Fax to Richard Davies. 22 October 1991) และในเดือนมีนาคม
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ร่ างกฏหมายฉบับนี ้ “ถูกย้ ายไปเป็ นวาระสุดท้ ายอย่างน่าสงสัย” (Chitanondh, H, 2000)
ซึง่ มีผลทําให้ ร่างกฏหมายฉบับนี ้ถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยรัฐสภา
สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมยาสูบได้ เขียนรายงาน 3 ฉบับเกี่ยวกับการจัด
ประชุมวิชาการ APACT Conference ในประเทศไทย (PM Asia Inc. 1995) ก่อนหน้ าที่จะ
มีการประชุม APACT ในกรุ งโตเกียวในปี 1993 อุตสาหกรรมยาสูบได้ เตรี ยมการอย่าง
รอบคอบ โดยจัดประชุมเชิงวิชาการเรื่ องควันบุหรี่ มือสอง (ETS) ล่วงหน้ าหลายเดือน ซึ่ง
ปรากฏในบันทึกของ PM เช่นเดียวกับ BAT ว่าการประชุมเรื่ อง ETS นั้นเป็ นการเตรี ยมตอบ
โต้ การประชุมวิชาการ APACT (ด้ วยการควบคุมสื่อ) เพื่อลดทอนความสําคัญของการ
ประชุมวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในระหว่างการประชุม APACT ในกรุ งโตเกียว สถาบันยาสูบแห่งญี่ ปนุ่ (TIOJ)
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ “Action Plan for APACT” แจกจ่ายแก่สมาชิกบริ ษัทบุหรี่ ซึ่งระบุ
ชัดเจนถึงมาตรการตอบโต้ ทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม ตลอดจนกลยุทธ์ที่จะ
“จัดการ” กับสื่อ (Japan Tobacco. Asian plan for APACT. 1 Mar 1993) ปี ค.ศ. 1995
การประชุม APACT ครั้งต่อมา จัดขึ ้นในประเทศไทย ที่จงั หวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมยาสูบ
ใช้ กลยุทธ์ “จัดการ” ผู้สื่อข่าวที่จะรายงานข่าวเกี่ยวกับการประชุม ดังปรากฏในเอกสาร
ภายในของบริ ษัท PM ดังนี ้ (ประกิต วาทีสาธกกิจ. 2551)
“...เมื่ อ องค์ ก รรณรงค์ เ พื่ อ การควบคุม ยาสูบ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค (Asia
Pacific Association for the Control of Tobacco : APACT) จัดให้ มีการประชุมเรื่ องการ
ควบคุมยาสูบในกรุ งเทพฯ (ที่ถกู ต้ องคือ เชียงใหม่) ซึ่งเป็ นการจัดการประชุมทุกสามปี เรา
ได้ ทําการสังเกตการประชุมดังกล่าว และด้ วยเวลาที่เหมาะสม เราได้ จัดให้ มีหน่วยข่าว
กรองเพื่อสืบให้ ทราบว่าการประชุมมีการอภิปรายอะไรบ้ าง เรายังสามารถบริ หารจัดการได้
อย่างรอบคอบกับสื่อมวลชนจํานวนมาก ที่รายงานเกี่ยวกับการประชุม”
2. การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจยาสูบ
ในปี พ.ศ. 2541 รัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริ กา ได้ ฟ้องอุตสาหกรรมยาสูบและชนะคดี
ผลที่สําคัญของการชนะคดีนี ้คือศาลมีคําสัง่ ให้ อุตสาหกรรมยาสูบเปิ ดเผยเอกสารลับนับ
ล้ านชิ ้น ซึ่งประกอบด้ วย จดหมาย บันทึกข้ อความ ผลงานวิจัย การศึกษาต่างๆ แผนการ
ตลาด นโยบาย เอกสารที่ถกู ตีพิมพ์เผยแพร่ และข่าว ในประเด็นต่างๆ จํานวนมาก ขณะนี ้
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เอกสารเหล่านี ้ถูกเก็บรักษาไว้ ที่ห้องเก็บเอกสารของรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริ กา และที่เมือง
กิลฟอร์ ด ประเทศอังกฤษ เอกสารลับเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าความจริ งเกี่ยวกับฤทธิ์การเสพ
ติดและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่ อตุ สาหกรรมยาสูบได้ ว่าจ้ างและจ่ายเงินให้ นกั วิทยาศาสตร์
เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล ที่ ส ร้ างความสับ สนเกี่ ย วกั บ อัน ตรายของบุ ห รี่ ต่ อ สุข ภาพ การขัด ขวาง
มาตรการควบคุมยาสูบด้ วยวิธีการต่างๆ ทัว่ โลก และปั จจุบนั อุตสาหกรรมยาสูบก็ยงั คง
ดําเนินกลยุทธ์ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ ปฏิเสธหลักฐานทางสุขภาพ อันตรายของควัน
บุหรี่ มือสอง การท้ าทายนโยบาย กฎหมาย และโครงการต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี ้ ยังมี
การจ้ างนักวิ่งเต้ น (lobbyist) ทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศ เพื่อเคลื่อนไหวให้ บุหรี่ เป็ น
สินค้ าที่มีการควบคุมน้ อยที่สดุ และสนับสนุนร่ างกฎหมายที่เป็ นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรม
ยาสูบ (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล. 2549)
2.1 การแทรกแซงทางการเมืองในภูมิภาคต่ าง ๆ
องค์กร CAI (Corporate Accountability International) ได้ จดั ทํารายงานเรื่ อง
กลวิ ธี ข องบริ ษั ท บุ ห รี่ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ นการแทรกแซงสนธิ สัญ ญาด้านสาธารณสุ ข (Big
Tobacco Tactics to Undermine the Treaty and Public Health) โดยศึกษาสถานการณ์
และเสนอแนวทางในการเฝ้าระวัง การแทรกแซงของบริ ษัทบุหรี่ ต่อนโยบายด้ านสุขภาพใน
ประเทศต่างๆ เพื่ อเตือนรั ฐภาคีที่เข้ าร่ วมประชุม COP4 ที่ ประเทศอุรุกวัย เมื่ อ ปี พ.ศ.
2553 (Corporate Accountability International and NATT 2010) ดังนี ้
1. อาเซียนและออสเตรเลีย: รัฐบาลเผชิญกับกลุ่มองค์กรบังหน้ า (Front Group)
เชื่อมความสัมพันธ์กบั นักการเมืองให้ ช่วยอํานวยความสะดวกในเรื่ องต่างๆ เช่น
- USABC เป็ นตัวแทนของธุรกิจในสหรัฐอเมริ กามีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน
ดีซีกรุ งเทพฯ ฮานอย จาร์ กาต้ า มะนิลา และสิงคโปร์ องค์กรนี ้อ้ างว่า จะนําข้ อกังวลใจของ
บริ ษัทสมาชิกเข้าหารื อกับรัฐมนตรี คลังและรัฐมนตรี เศรษฐกิ จของประเทศสมาชิ ก ASEAN
รวมถึงอธิบดีกรมศุลกากรด้ วย (US-ASEAN Business Council)
• ASEAN เป็ นเป้าหมายหลักของการขยายตลาดของธุรกิจยาสูบการเข้ าถึง
เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงในรัฐบาลคือกลยุทธ์ สําคัญที่สร้ างความมัน่ ใจแก่ธุรกิจยาสูบในการเข้ า
มาในภูมิภาคนี ้
• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 US ABC มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตไทยใน
สหรัฐอเมริ กาแจ้ งวัตถุประสงค์ในการขอเข้ าพบนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สาธารณสุข และ
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รัฐมนตรี อื่นๆ อีก 12 กระทรวง (The letter requests meetings with government
officials and lists participants in USABC’s Thailand Annual Mission)
• สภาธุรกิจอเมริ กันอาเซียนยังได้ ทําหนังสือขอเข้ าพบรั ฐมนตรี สาธารณสุข
อาเซียนในการประชุมรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่สิงคโปร์ ออสเตรเลียหลังจากการประกาศกฎหมายซอง
บุหรี่ มาตรฐานหรื อซองปราศสีสนั เป็ นประเทศแรกในโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 US
ABC ร่วมกันกับองค์กรแกนนําด้ านการค้ าออกโรงคัดค้ านว่าเป็ นการขัดต่อกฎหมายว่าด้ วย
เครื่ องหมายการค้ า และทรั พย์ สินทางปั ญญา องค์ กรเหล่านี ร้ วมถึ งหอการค้ าสหรั ฐฯ
(USCC) และองค์กรด้ านการค้ าอื่นๆ อีก 10 องค์กร (Mellissa Sweet, 2010)
• องค์กรภายในประเทศออสเตรเลียที่ร่วมคัดค้ านรวมถึงกลุม่ ร้ านค้ าปลีก 16 กลุม่
ผู้ผลิตบุหรี่ 4 บริ ษัท และสภาธุรกิ จขนาดเล็กโดยหลายๆ กลุ่มเหล่านี ม้ ี สายสัมพันธ์ กับ
บริ ษัทบุหรี่
• บริ ษัทบุหรี่ PMI, BAT Australia และ Imperial Tobacco Australia ร่ วมกัน
ลงทุนก่อตั้งสมาคมที่ เป็ นตัวแทนร้ านค้ าสะดวกซื อ้ ร้ านค้ าปลีก และร้ านค้ าย่อยในปั้ม
นํ ้ามัน มีชื่อว่า Alliance of Australian Retailers ทําหน้ าที่ออกข่าวทางสื่อต่างๆ และ
โฆษณากระจายข่าวที่น่ากลัวและบิดเบือนเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของออสเตรเลีย
• ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลออสเตรเลียก็ออกกฎหมายบรรจุภณ
ั ฑ์
ปราศสีสนั ได้ สําเร็ จท่ามกลางการขู่และท้ าทายจากอุตสาหกรรมยาสูบ โดยนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น Kelvin Rudd ประกาศว่ามาตรการนี ้จะลดการบริ โภคยาสูบลงได้ 6% (Anne
Jones, 2010)
ลาตินอเมริ กา
รัฐบาลโคลัมเบีย
• เนื่องจากรัฐสภาโคลัมเบียใช้ มาตรการกรอบอนุสญ
ั ญาฯ FCTC 5.3 ป้องกัน
ไม่ให้ ตวั แทนยาสูบเข้ าร่ วมในกระบวนการร่ างกฎหมายควบคุมยาสูบที่มีมาตรการต่างๆ
สอดคล้ องกับ FCTC ในปี พ.ศ. 2551 และ 2552 (Corporate Accountability
International, 2009) แต่หลังจากนั้นไม่นาน บริ ษัท PMI ได้ มอบเงินจํานวน 200 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาภายใต้ ความตกลงร่ วมกัน ที่ตรงข้ ามกับแนวทางปฏิบตั ิในมาตรา 5.3
ของกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององค์ การอนามัยโลก คือทั้งฝ่ ายรั ฐบาลและ
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อุตสาหกรรมยาสูบจะต้ องทํางานร่ วมกันและระบุเงื่อนไขเรื่ องโอกาสการลงทุน การขยาย
ธุรกิจของ PMI และการส่งเสริ มการพัฒนาตลาดยาสูบในโคลัมเบีย รวมถึงการลงทุนปลูก
ยาสูบอีกด้ วย นอกจากนี ้ ยังมีสญ
ั ญาการให้ ทนุ อย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพใบยาสูบ
และเพิ่มปริ มาณการซื ้อใบยาสูบที่มีคณ
ุ ภาพสูง ตลอดจนการสนับสนุนการปลูกป่ าเพื่อนํา
ไม้ มาเป็ นเชื อ้ เพลิงในการบ่ มใบยา ในความตกลงยังผูกมัดให้ รั ฐบาลโคลัมเบี ยจัดตั้ง
ห้ องปฏิบตั ิการเพื่องานวิจยั และพัฒนาของ PMI สําหรับการทดสอบยาสูบและผลิตภัณฑ์
ยาสูบโดยเฉพาะ (Colombian Government, 2009)
รัฐบาลอุรุกวัย
ในปี พ.ศ. 2552 อุรุกวัยประกาศใช้ กฎหมายภาพคําเตือนขนาด 80% บนซองบุหรี่
PMI ยื่นฟ้องในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ศูนย์วิจยั การระบาดของยาสูบ (Center for
Research on the Tobacco Epidemic หรื อ CIET) เปิ ดเผยว่า PMI สัญญาว่าจะถอนฟ้อง
ถ้ าหากรัฐบาลอุรุกวัยยอมเจรจากับบริ ษัทบุหรี่ วา่ จะลดความเข้ มงวดของกฎหมายลง
2.2 การแทรกแซงโดยพบปะเจ้ าหน้ าที่รัฐบาลชัน้ สูง
อุ ต สาหกรรมยาสู บ แทรกแซงกระบวนการของนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และ
สถาบันวิจยั ต่างๆ ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทางด้ านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ดังนั้น จึง
เป็ นความจํ าเป็ นของภาคี เครื อข่ายการควบคุมการบริ โภคยาสูบที่ จะต้ องชี แ้ จงข้ อมูล
ข่าวสารแก่สาธารณะถึงกระบวนการและพฤติกรรมดังกล่าวของอุตสาหกรรมยาสูบซึ่ง
นับว่าเป็ นโอกาสใหม่ที่ดีสําหรับกลุม่ ควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศไทย ถ้ าหากมีแนว
ร่วมที่กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
เมื่อ PM ฟิ ลิปปิ นส์ ได้ รวมกับบริ ษัทฟอร์ จนู โทแบคโค ทําให้ มีสว่ นแบ่งการตลาด
รวมถึง 90% ขณะนีเ้ ป็ นบริ ษัทที่ส่งออกบุหรี่ ไปยังหลายๆ ภาคส่วนในเอเชี ย ได้ แก่ ไทย
ฮ่องกง กัมพูชา และเกาหลี และขยายต่อไปยังมาเลเซีย บังคลาเทศ และอินเดียบุหรี่ ที่
บริ ษัท PM ผลิตส่งออกไปประเทศไทย มีฉลากรู ปภาพคําเตือนสุขภาพติดบนซองตามที่
กฎหมายไทยกําหนด แต่ตราสินค้ าที่ผลิตขายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์นั้นไม่มีฉลากภาพคํา
เตือน ซึ่งกลยุทธ์ ทําธุรกิจสองหน้ าของบริ ษัทบุหรี่ นั้นมีปรากฏให้ เห็นอยู่ บริ ษัทบุหรี่ จะปรับ
กลยุทธ์ ให้ เป็ นไปตามทิศทางที่จะเอื ้อประโยชน์แก่ตนเองเท่านัน้ จากข้ อมูลในเอกสารลับ
บริ ษัทบุหรี่ พบว่าคํากล่าวของบริ ษัทบุหรี่ แต่ละครั้งไร้ จดุ ยืนที่แน่นอน แกว่งไปมาขึ ้นอยู่กบั
372

สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น “ผลกระทบต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ ยงั ไม่ชดั เจน”... “ยาสูบ
เป็ นสิ่งเสพติดแต่การเสพติดไม่ใช่เรื่ องสําคัญ” เป็ นต้ น (Hirschhorn N., 2008; Yang &
Malone, 2008, 17: 391-398) ในเอกสารลับอีกฉบับหนึ่ง ระบุว่าเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทบุหรี่
ที่เข้ าไปพบเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทย ใช้ วิธีติดต่อกับฝ่ ายการเมืองโดยวิธีการล็อบ
บี ้อย่างลับๆ นัน่ เอง (Harris D. Memorandum from PM Asia International on 3
December 1991)
จากการสืบค้ นข้ อมูลเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบพบว่าในปี พ.ศ. 2535
ในขบวนการออกกฎหมายควบคุมการบริ โภคยาสูบที่ คลอบคลุม
2
ฉบับคื อ
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ อุตสาหกรรมยาสูบพยายามอย่างยิ่งในการใช้ อิทธิพลเพื่อเปลี่ยนแปลงร่ างกฎหมาย
ทั้งสองฉบับทั้งในคณะกรรมการ และในคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อทบทวนร่ างกฎหมาย)
และในระดับคณะรัฐมนตรี แม้ ว่าร่ างกฎหมายทั้งสองจะไม่ถูกระงับอย่างที่อุตสาหกรรม
ยาสูบต้ องการแต่กฎหมายทั้งสองฉบับถูกเปลี่ยนแปลงให้ ลดความเข้ มข้ นลงไป
ในเอกสารฉบับหนึ่งของอุตสาหกรรมยาสูบลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534 บริ ษัท ฟิ ลิป
มอร์ ริส พยายามที่จะทํ าให้ มาตราที่เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยส่วนประกอบในบุหรี่ ลดความ
เข้ มข้ นลงไป อุตสาหกรรมยาสูบมี การดําเนินการติดต่อลับกับเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ให้ ทนายความของบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ชื่ อ “โทนี่
อันดราเด้ (Tony Andrade)” เตรี ยมข้ อมูลให้ กบั ผู้แทนของอุตสาหกรรมยาสูบในการเข้ าพบ
กับผู้แทนรั ฐบาลไทย และพบกับรองนายกรัฐมนตรี ที่กํากับดูแลคณะกรรมการกฤษฎีกา
(อ้ างใน Harris, D. Philip Morris Asia International, Hong Kong. (Thailand
Ingredient Disclosure) 1991 December 3. Philip Morris. Bates No. 2504025109/
5111) ในรายงานของอุตสาหกรรมยาสูบฉบับหนึ่ง บ่งชี ้ว่ามีการนัดพบกับรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2535 ซึง่ อุตสาหกรรมยาสูบรายงานว่าประสบความสําเร็ จ
ในการ “ล็อบบี ้” รัฐมนตรี ผ้ นู ี ้ทั้งในทางส่วนตัวและทางสาธารณะอย่างเปิ ดเผย (Rekart, P.
Ministry of Health Meeting. 1992 June 4. Philip Morris. Bates No.
2025593984/3989.)
ในประเทศไทยมีนกั การเมืองในอดีตบางคนที่มีสายสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมยาสูบ
เอกสารลับของบริ ษัท PM ปี ค.ศ.1992 บันทึกถึงการวิ่งเต้ นในประเทศไทยว่าตัวแทนบริ ษัท
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ได้ เข้ าพบรั ฐมนตรี สาธารณสุขว่า “ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ารั ฐมนตรี คนปั จจุบนั เปิ ดทางให้ เราได้ มี
โอกาสแสดงแง่คิดของบริ ษัท และการที่เราจะประสบความสําเร็ จมากหรื อน้ อยอย่างไร
ขึ ้นอยู่กับว่าเราสามารถให้ ความรู้ ในประเด็นดังกล่าวแก่รัฐมนตรี ผ้ นู ั ้น และแผนกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้ มากน้ อยแค่ไหน โดยที่เราจะต้ องไม่สร้ างภาระแก่เขาด้ วยรายละเอียดต่างๆ ที่
มากเกินไป ซึง่ อาจทําให้ เขาหันไปหาคําอธิบายที่กระจ่างจากฝ่ ายตรงข้ ามได้ ” (Rekart P,
1992. Ministry of Health Meeting, June 4; ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2551. PM Report
of the Meeting.)
2.3 กรณีศึกษาการแทรกแซง
2.3.1 การแทรกแซงนโยบายภาษีและราคา
ข้ อมูลเกี่ยวกับศูนย์ภาษี และการลงทุนระหว่างประเทศ (International Tax and
Investment Center : ITIC) ในเว็บไซต์ของ ITIC ระบุว่า เป็ นองค์กรด้ านวิชาการและวิจยั ที่
ไม่แสวงหากําไร จัดตั้งในปี ค.ศ.1993 การดําเนินงานของ ITIC ได้ รับเงินสนับสนุนจาก
องค์กรธุรกิจมากกว่า 100 แห่ง ITIC มักจะล็อบบี ้หรื อทํางานใกล้ ชิดกับหน่วยงานที่มีหน้ าที่
รั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิ จคือกระทรวงการคลัง หน่วยงานด้ านศุลกากร และหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี ในประเทศต่างๆ มากกว่า 85 ประเทศบทบาทหรื อภารกิจหลักของ ITIC จึงเป็ น
เรื่ องการผลักดันข้ อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายที่เป็ นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่เป็ นผู้ให้
ทุน โดยกล่าวอ้ างเรื่ องการสร้ างโต๊ ะเจรจาต่อรองที่มีสถานะเท่าเทียมกันระหว่างภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ ทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล การเรี ยนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการอ้ างถึงข้ อมูล
ทางวิชาการที่จะสนับสนุนข้ อเสนอของภาคธุรกิจ เพื่อให้ ธุรกิจมี ส่วนร่ วมในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิ จที่ สําคัญ ตัวอย่างกิ จกรรมที่ อุตสาหกรรมยาสูบผลักดันให้ เกิ ดขึน้ ใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธุรกิจยาสูบจัดจ้ าง ITIC ทํารายงานเกี่ยวกับภาษี องค์กร ITIC ร่ วมกับ Oxford
Economics จัดทํารายงานการประมาณปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคบุหรี่ หนีภาษี ใน
เอเชีย เมื่อปี 2012 และ 2013 ซึ่งเป็ นรายงานที่ได้ รับทุนจากบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ PMI
องค์กรพันธมิตรต่อต้ านยาสูบ SEATCA (The South East Asia Tobacco Control
Alliance) ได้ ประเมินคุณภาพของรายงานฉบับนี ้พบว่ามีปัญหา 4 ข้ อที่เป็ นข้ อผิดพลาด
เช่น ระเบียบวิธีวิจยั ไม่ถกู ต้ อง ทําให้ ผลการศึกษาวิจยั เอนเอียงไปในทางให้ การสนับสนุน
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อุตสาหกรรมยาสูบ (Industry-funded report on illicit trade in Southeast Asia lacks
credibility. 12 Jun 2015)
คดีพิพาทในองค์การการค้ าระหว่างฟิ ลลิปปิ นส์กบั ไทยเรื่ องภาษี บหุ รี่ (ไพศาล ลิ ้ม
สถิตย์ 2556)
ข้ อพิพาททางการค้ าระหว่างไทยและฟิ ลลิปปิ นส์ในกรณีของ บริ ษัท PM ประเทศ
ฟิ ลลิปปิ นส์กล่าวหาทางการไทยว่า เรี ยกเก็บภาษี บหุ รี่ ที่นําเข้ าจากบริ ษัทในอัตราที่ไม่เป็ น
ธรรมขัดต่อความตกลง GATT 1994 มาตรา 3 และมาตรา 10 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
(ค.ศ. 2008) ประเทศฟิ ลลิปปิ นส์ได้ ยื่นคําร้ องต่อองค์การการค้ าโลก (World Trade
Organization: WTO) โดยกล่าวหาไทยว่า ประเมินราคาศุลกากรบุหรี่ นําเข้ าไม่เป็ นไปตาม
หลักการและไม่เป็ นธรรม โดยกําหนดราคาประเมินที่สงู เกินจริ ง ส่งผลให้ ผ้ นู ําเข้ าต้ องเสีย
ภาษี ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ภาษี ศลุ กากร ภาษี มลู ค่าเพิ่มภาษี สรรพสามิต ภาษี กองทุนสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) และเงินบํารุ งองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ไทยพีบีเอส) เกินกว่าที่ควรจะต้ องเสียรวมทั้งกําหนดราคาขายปลีกสูงสุด (ซึ่งใช้ เป็ น
ฐานในการคํานวณภาษี มลู ค่าเพิ่ม) สําหรับบุหรี่ นําเข้ าสูงกว่าบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศ จึงขัด
กับหลักห้ ามเลือกปฏิบตั ิของความตกลงแกตต์ ค.ศ.1994 ต่อมาคณะผู้พิจารณา (Panel)
ขององค์การค้ าโลกชี ้ขาดออกมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ว่า เห็นด้ วยกับข้ อกล่าวหา
ของทางการฟิ ลปิ ปิ นส์ และมีคําสัง่ ให้ ไทยปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี ในการ
คํานวณภาษี ศลุ กากรให้ สอดคล้ องกับแนวทางขององค์การค้ าโลก และให้ เป็ นธรรมในการ
แข่งขัน
เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2554 (2011) คณะผู้พิจารณาอุทธรณ์ (Appellate Body)
ขององค์การค้ าโลก ได้ ตดั สินยืนตามคําวินิจฉัยของคณะผู้พิจารณา (Panel) ว่า กฎหมาย
ศุลกากรของไทยสอดคล้ องกับองค์การค้ าโลก เรื่ องราคาสมมุติที่ไทยสามารถกําหนดขึ ้น
เพื่อใช้ เป็ นฐานในการเก็บภาษี ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ ราคาขายปลีกจริ งการขอคืนเงินภาษี
และการแต่งตั ้งผู้บริ หารระดับสูงของกระทรวงการคลังเป็ นกรรมการบริ หารโรงงานยาสูบ
เป็ นต้ น แต่ยงั มีบางประเด็นสําคัญที่ไทยปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีภายใต้ องค์การ
ค้ าโลก เช่น ความล่าช้ าในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ การไม่ให้ สิทธิอุทธรณ์คําสัง่ ให้
ผู้นําเข้ าวางประกัน การกําหนดราคาขายปลีกสูงสุด (Maximum Retail Selling Price –
MRSP) ที่ไม่ชดั เจน และการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่มสําหรับสินค้ าบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศ แต่มี
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การจัดเก็บภาษี มลู ค่าเพิ่มสําหรับบุหรี่ นําเข้ าจากต่างประเทศ ละเมิดต่อหลักในเรื่ อง “การ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ” (the national treatment) ซึง่ ไทยมีพนั ธกรณีต้องปฏิบตั ิตามความ
ตกลง GATT 1994 อธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในยุคนั้นให้
ข้ อมูลในกรณีนี ้ว่า สิ่งที่ไทยจะต้ องดําเนินการหลังคําตัดสินสุดท้ ายขององค์การค้ าโลก คือ
ต้ องปรับเปลี่ยนมาตรการคํานวณภาษี ศลุ กากรสําหรับบุหรี่ นําเข้ าที่เกี่ยวข้ องให้ สอดคล้ อง
กับพันธกรณีภายใต้ องค์การค้ าโลก แต่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เรื่ องการจ่ายค่าปรับ หรื อจ่ายคืน
ภาษี หรื อค่าชดเชยของไทยที่ เป็ นฝ่ ายแพ้ คดีให้ กับฟิ ลลิปปิ นส์ ทั้งสิน้ (รายงานผลการ
พิจารณาข้ ออุทธรณ์ 2554)
ในประเทศไทยมีกรณีคดีเลี่ยงภาษี บหุ รี่
เป็ นที่รับรู้กนั ดีวา่ คดีเลี่ยงภาษี บหุ รี่ ฯ นี ้เป็ นมหากาพย์ที่เกิดขึ ้นมายาวนานร่ วมสิบ
กว่าปี กว่าจะมีการยื่นฟ้องบริ ษัทฟิ ลิป มอร์ ริส และพวก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรื อดี
เอสไอ ได้ เข้ าไปทําคดีดงั กล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หลังจากกรมสรรพากร ตรวจสอบพบว่า
ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552 บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ซึง่ เป็ นผู้นําเข้ าบุหรี่ นอก 2 ตราสินค้ าคือ
มาร์ ลโบโร และแอลแอนด์เอ็ม สําแดงการนําเข้ าสินค้ าบุรี่จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นความ
เท็จ โดยระบุราคานําเข้ าตํ่ากว่าราคาที่แท้ จริ งเพื่อเลี่ยงภาษี หากเปรี ยบเทียบกับผู้นําเข้ า
อิสระเจ้ าอื่น 3 รายคือ บริ ษัท สายการบินกรุงเทพ จํากัด บริ ษัท คิงส์เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด และ บริ ษัท อลิส อินเตอร์ จํากัด พบว่าต้ องนําเข้ าราคาสูงกว่า กล่าวคือ ฟิ ลิป
มอร์ ริส สําแดงราคานําเข้ าบุหรี่ ตราสินค้ ามาร์ ลโบโร 7.76 บาทต่อซอง และบุหรี่ ตราสินค้ า
แอลแอนด์เอ็ม ราคา 5.88 บาทต่อซอง ในขณะที่ 3 บริ ษัท สําแดงนําเข้ าบุหรี่ ตราสินค้ า
มาร์ ลโบโร 27.46 บาทต่อซอง และบุหรี่ ตราสินค้ าแอลแอนด์เอ็ม ราคา 16.81 บาทต่อซอง
ซึง่ รวมทังหมดแล้
้
ว ฟิ ลิป มอร์ ริส สําแดงราคานําเข้ าตํ่าไปประมาณ 68,881 ล้ านบาท ทาง
ดีเอสไอ จึงส่งสํานวนมาให้ อยั การสูงสุดสัง่ ฟ้องคดี แต่สํานักคดีพิเศษ อัยการสูงสุด (อสส.)
มีความเห็นไม่สงั่ ฟ้อง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 (ผู้จดั การรายวัน 30 เมษายน 2559)
เมื่ออัยการมีคําสัง่ ไม่ฟ้องคดี จึงกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ และเป็ นประเด็นสําคัญที่ทํา
ให้ พรรคเพื่ อไทย หยิ บยกขึน้ มาเป็ นหนึ่งในหัวข้ อการอภิ ปรายไม่ ไว้ วางใจรั ฐบาลนาย
อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2554 โดยกล่ า วหาว่ า นายอภิ สิ ท ธิ์ ใช้อํ า นาจ
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แทรกแซงกรมสรรพากรและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินคดีกบั บริ ษัทฟิ ลิป มอร์ ริส ซึ่ง
นําเข้ าบุหรี่ จากฟิลิปปิ นส์ และเลี่ยงภาษี อากร ทําให้ รัฐเสียประโยชน์กว่า 68,000 ล้ านบาท
ก่อนที่คดีนี ้จะหมดอายุความ ต่อมา อัยการได้ ยื่นฟ้อง บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทย
แลนด์ ) ลิมิเต็ด และพวก คดี เลี่ ยงภาษี บุหรี่ นี ้ นับเป็ นคดี สําคัญ 1 ใน 12 คดี ที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สัง่ ให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ ยวข้ องเร่ งดําเนิ นการสอบสวนคดีให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว กระทั่งนํ ามาสู่การฟ้องร้ องคดี
หลังจากยืดเยื ้อมานานนับทศวรรษ และที่สําคัญนี่เป็ นคดีประวัติศาสตร์ (ผู้จดั การรายวัน
30 เมษายน 2559)
สําหรับคําฟ้องคดี ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2559 สรุ ปได้ ว่า เมื่ อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 นิติ
บุคคลดังกล่าวกับพวกจําเลยทั้งแปด และอีก 4 คน ที่หลบหนีอยู่ ร่ วมกันนําสินค้ าประเภท
บุหรี่ ตราสินค้ ามาร์ ลโบโร (MARLBORO) และตราสินค้ าแอลแอนด์เอ็ม (L&M) เข้ ามาใน
ราชอาณาจักรไทย โดยร่ วมกันแสดงราคาสินค้ าอันเป็ นเท็จ ฉ้ อโกง และอุบาย ด้ วยการยื่น
ใบขนสินค้ าขาเข้ าและใบขนส่งสินค้ าเลขที่อื่นๆ อีก ต่อเจ้ าหน้ าที่ศุลกากร กรมศุลกากร
เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร โดยสําแดงราคาของบุหรี่ ทั้งสองตราสินค้ าไม่ตรงตามราคาที่
แท้ จริ งและถูกต้ องตามกฎหมายศุลกากร จําเลยร่ วมกันสําแดงเท็จในราคาบุหรี่ แต่ละตรา
สินค้ า เพื่ อหลี กเลี่ ยงการชํ าระค่าอากรให้ ครบถ้ วน จํ าเลยร่ วมกันกระทํ าการดังกล่าว
ต่อเนื่องในรายการใบขนส่งสินค้ ารวมทั้งสิ ้น 272 ครั้ง เป็ นความผิดรวม 272 กรรม โดยรวม
ราคาของสินค้ าบุหรี่ บวกกับภาษี อากรเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 20,210,209,582.50 บาท
คดีนี ้ อัยการบรรยายฟ้องจํานวนทุนทรัพย์ 2 หมื่นล้ านบาท ถ้ าศาลรับฟั งหลักฐาน
ของโจทก์ และมีคําพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดจริ ง ศาลจะสัง่ ปรับจําเลยเป็ นจํานวน 4
เท่าของอากร คิดเป็ นเงิน 8 หมื่นล้ านบาท โดยคดีมีอายุความ 15 ปี นับแต่เกิดเหตุปี 2546
มีผ้ ตู ้ องหาที่ทางอัยการสูงสุด มีความเห็นสัง่ ฟ้อง 14 ราย ซึ่งอัยการได้ ฟ้องเป็ นจําเลยแล้ ว
8 ราย ส่วนผู้ต้องหาที่ เหลื อ 6 รายนั้น มี คดี ขาดอายุความ 1 ราย เสี ยชี วิ ต 1 ราย และ
หลบหนีอีก 4 ราย โดยเป็ นผู้บริ หารชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งผู้ต้องหาที่ยงั หลบหนีแต่ละคน
ถูกกล่าวหาในความผิ ดต่างกัน ดังนั้นแต่ละคนจะมี อายุความเหลื อตั้งแต่ 2-5 ปี หาก
ติดตามตัวมาได้ ต้องยื่นฟ้องภายในปี 2561 (ผู้จดั การรายวัน 30 เมษายน 2559)
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“แต่เหตุที่ใช้ เวลาดําเนินการถึง 3 ปี กว่าจะส่งฟ้องต่อศาลได้ เพราะต้ องมีการ
ปรั บปรุ งตัวเลขค่าปรับใหม่ ทําให้ ตวั เลขเพิ่มขึน้ จากเดิม 6.8 หมื่นล้ านบาท เป็ น 8 หมื่น
ล้ านบาท โดยเป้าหมายของคดีนี ้คือการเรี ยกค่าปรับมากกว่าจําคุกจําเลย ซึ่งหากจําเลย
ต่อสู้ และศาลพบว่ามีความผิดจริ ง ก็จะปรับเต็มจํานวน แต่ถ้าจําเลยรับสารภาพหรื อให้
การเป็ นประโยชน์ ก็อาจจะลดโทษลง เช่น ลดโทษหนึ่งในสาม” รองอธิบดีอยั การสํานักงาน
คดีพิเศษ เคยออกตัวปฏิเสธไม่มีการวิ่งเต้ นล้ มคดีในวันแถลงข่าวการยื่นฟ้องคดีบริ ษัท
ฟิ ลิป มอร์ ริส (ไทยแลนด์) หลีกเลี่ยงภาษี ศลุ กากรนําเข้ าบุหรี่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อสรุ ปบทเรี ยนจากประสบการณ์การควบคุมการบริ โภคยาสูบของประเทศไทย
แล้ วพบว่าบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้คือจะต้ องมีองค์กรผลักดันเรื่ องการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
ทั้งในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ การวิจยั เชิงนโยบายเป็ นประโยชน์ใน
การปลุกกระแสความคิดและการโน้ มน้ าวผลักดันให้ รัฐบาลออกกฏหมาย การสร้างภาคี
เครื อข่ายและแนวร่ วมทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ การควบคุมการบริ โภคยาสูบที่มี
ประสิทธิผลจําเป็ นจะต้ องมีความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายต่างๆ รวมทั้งจากนักการเมือง
และกลุ่มที่ทํางานด้ านการควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศไทย (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ,
2548)
2.3.2 การแทรกแซงโดยการให้ ทุน/ผู้อุปถัมภ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 มาประเทศไทยต้ องมีการเปิ ดตลาดให้ มีการนําเข้ าบุหรี่ จาก
ต่างประเทศ แต่เพราะประเทศไทยมีกฎหมายห้ ามโฆษณาบุหรี่ PM จึงใช้ กลยุทธ์ ทาง
การตลาดโดยหันมาอุปถัมภ์ การประกวดศิลปะในภูมิภาคอาเซียนแทน โดยมีเหตุผล 2
ประการคือ 1) เพราะโฆษณาบุหรี่ ไม่ได้ จึงต้ องเปลี่ยนแผนการตลาดมาใช้ การอุปถัมภ์งาน
ประกวดภาพวาดแทนการโฆษณาทางตรง และ 2) เพื่อที่จะเข้ าถึงข้ าราชการชั้นสูงของ
ประเทศ โดยการมอบเงินบริ จาคให้ (Hatai Chitonondh, 2007.)
กรณี ศึกษาที่บริ ษัทฟิ ลิปมอร์ ริสเป็ นผู้อุปถัมภ์ การประกวดภาพวาดอาเซียนนั้น
เป็ นผลสืบเนื่องมาจากความล้ มเหลวที่อุตสาหกรรมยาสูบไม่สามารถที่จะให้ การอุปถัมภ์
การแข่งขันกี ฬาในประเทศไทยจึ งทํ าให้ อุตสาหกรรมยาสูบเปลี่ ยนเป้ าหมายมาที่ การ
อุปถัมภ์ศิลปะในภาคพื ้นอาเซียน (ASEAN Art Awards) ในปี พ.ศ. 2538 จากเอกสาร
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ภายในของอุตสาหกรรมยาสูบทําให้ เห็นความต้ องการที่แท้ จริ งของอุตสาหกรรมยาสูบใน
การให้ การอุปถัมภ์ศิลปะและวัฒนธรรมการที่บริ ษัทฟิ ลิปมอร์ ริสเป็ นผู้อปุ ถัมภ์การประกวด
ภาพวาดอาเซียนซึง่ เกี่ยวข้ องกับตลาด 7 แห่งในประเทศภาคพื ้นอาเซียนเปิ ดโอกาสให้ ฝ่าย
กิ จกรรมองค์ กรและลูกค้ าสัมพันธ์ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ เข้ าถึงข้ าราชการระดับ
อาวุโสของรัฐบาลต่างๆโดยตรงในแต่ละประเทศและเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ให้ แน่นแฟ้น
ระหว่างบริ ษัทบุหรี่ และสํานักงานเลขาธิ การของอาเซี ยนตัวอย่างที่ พบในหนังสือพิมพ์
(นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2548) ดังนี ้
- หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่ 1 กันยายน 2545 หน้ า 4 ลงภาพ ประธาน
องค์มนตรี และรั ฐบุรุษเป็ นประธานมอบเกี ยรติบัตรให้ คณะบุคคลที่ให้ การสนับสนุนการ
ประมูลศิลปกรรม
- หนังสือพิมพ์ไทยโพสท์ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2544 หน้ า 4 ลงภาพพลเอก
ั ชาการทหารบกเป็ นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “พิธีมอบทุนและ
ท่านหนึ่ง ซึง่ เป็ นผู้บญ
ประมูลจัดหาทุนส่งเสริ มการศึกษาการสร้ างสรรค์ศลิ ปะ” มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
- หนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 หน้ า 4 ลงภาพ
พลเอกท่านที่เพิ่งกล่าวอ้ างผู้บญ
ั ชาการทหารบกเป็ นประธานแถลงข่าวการจัดงานและจัด
ประกวดผลงานศิลปะ 80 ปี (งานศิลปะเหล่านี ้คืองานที่ชนะการประกวดอาเซียนและตก
เป็ นสมบัตขิ องผู้อปุ ถัมภ์คือบริ ษัท ฟิลิป มอร์ ริส)
- หนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2539 หน้ า 9 ลงภาพ
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการการประกวดภาพวาดอาเซียน
ร่ วมกับดาโตะอาจิตซิงห์เลขาธิการสมาคมอาเซียน และนายปี เตอร์ บาร์ นส ประธานบริ ษัท
ฟิลิป มอร์ ริส เอเชีย
- หนังสือพิมพ์สยามโพสท์ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2539 หน้ า 8 ลงภาพ
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานมอบรางวัลในการประกวดภาพวาดอาเซียน
- หนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2538 หน้ า 34 ลงภาพ
ประธานองค์มนตรี เป็ นประธานเปิ ดงานแสดงผลงานการประกวดศิลปะอาเซียน
- ข่าวการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชนต่างๆ เหล่านีแ้ สดงให้
เห็นว่าบริ ษัท ฟิลิป มอร์ ริส บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเข้ าถึงข้ าราชการชั้นสูงของไทย
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การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ ของประเทศไทยในทศวรรษที่ 1990 เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่ทําให้ อตุ สาหกรรมยาสูบสามารถเข้ าแทรกแซงทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 25352541 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข 9 ครั้ง ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปิ ด
โอกาสให้ อตุ สาหกรรมยาสูบเข้ าพบได้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งลงนามกฏ
กระทรวงที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยส่วนประกอบในบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2540 เป็ นผู้ซึ่งถูกบ่งชี ้ใน
ภายหลังว่า “เป็ นจุดศูนย์กลางของการกล่าวหา/ข่าวลือว่าเขาต้ องการเงิน 5 ล้ านเหรี ยญ
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) บันทึกภายในของอุตสาหกรรมยาสูบเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2538 บ่งชี ้ถึงการพบระหว่างตัวแทนบริ ษัท British American Tobacco
และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ซึ่ง Martin Riordan เสนอรายชื่อ
สารประกอบในบุหรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา (intellectual property
rights: IPR)
สรุ ปได้ ว่าอุตสาหกรรมยาสูบจะพยายามใช้ ทกุ วิถีทางเพื่อเข้ าถึงนักการเมืองที่จะ
เอื ้ออํานวยให้ ประโยชน์แก่อตุ สาหกรรมยาสูบได้ ดงั นั้นนักการเมืองที่มีตําแหน่งในระดับสูง
เช่นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรื อรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่
ควรจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ แู ทนอุตสาหกรรมยาสูบเข้ าพบเพราะจะทําให้ ถกู มองได้ ว่าอาจจะรับ
สินบนหรื อผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมยาสูบ
การควบคุมการบริ โภคยาสูบเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง หน่วยงาน
เช่นกระทรวงสาธารณสุขควรจะเน้ นการปกป้องสิ่งที่บนั่ ทอนสุขภาพของประชาชนและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วจะเห็นได้ ว่าอุตสาหกรรมยาสูบใช้ กลยุทธ์และ
ดําเนินการปฏิบตั ิที่จะต้ องเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงสาธารณสุข กําหนด
นโยบายต่างๆ ที่จะป้องกันไม่ให้ ความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบในการใช้ อิทธิ พล
ทางการเมืองและการเงิน มีผลในการเข้ าแทรกแซงการตัดสินใจทางนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การควบคุมการบริ โภคยาสูบกับการเมือง สิ่งที่กลุ่ม
ควบคุมการบริ โภคยาสูบควรจะรี บผลักดันและดําเนินการมีดงั ต่อไปนี ้
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- รัฐบาลควรจะห้ ามไม่ให้ นกั การเมืองพบปะกับผู้แทนอุตสาหกรรมยาสูบเป็ น
การส่วนตัว แต่ควรจะมี พยานบุคคลหลายๆคนอยู่ร่วมในการนัดพบ เพื่อเป็ นการแสดง
ความโปร่งใสของนักการเมือง
- รัฐบาลควรจะห้ ามไม่ให้ อุตสาหกรรมยาสูบบริ จาคเงินให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับรัฐ หรื อพรรคการเมืองต่างๆ
- รัฐบาลควรจะห้ ามไม่ให้ หน่วยงานต่างๆของรัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
รัฐ หรื อพรรคการเมืองต่างๆ รวมทั้งโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาต่างๆ รับเงินสนับสนุน
หรื อเงินบริ จาคจากอุตสาหกรรมยาสูบ
- รัฐบาลควรจะห้ ามไม่ให้ หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อ
สังคมโครงการสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้ รับเงินสนับสนุนจากอุตสาหกรรม
ยาสูบ
- รัฐบาลควรจะบังคับให้ อุตสาหกรรมยาสูบเปิ ดเผยส่วนประกอบที่เป็ นสารก่อ
มะเร็ ง และสารที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพต่างๆให้ ประชาชนได้ รับทราบ
2.3.3 การแทรกแซงเกษตรกรปลูกยาสูบ
มีการจัดทํากฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2558 มี
กรณีที่ชาวไร่ เกษตรกรเพาะปลูกยาสูบประท้ วงรัฐบาลอยู่หลายครั้ง เนื่องจากการปรับปรุ ง
แก้ ไขกฎหมาย ดังนี ้
- วันที่ 14 ก.ย.2555 ที่โรงแรมริ ชมอนด์ เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบจากจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย กว่า 200 คน เดินทางมาประท้ วง
คัดค้ านการออก พ.ร.บ. ควบคุมการบริ โภคยาสูบ โดยตัวแทนเกษตรกรปลูกใบยาสูบได้
คัดค้ านการออก พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี ้ เพราะจะมีการจํากัดพื ้นที่เพาะปลูก อีกทั้งมาตรการ
ต่างๆ ทั้งการขึ ้นภาษี การห้ ามโฆษณา การห้ ามจําหน่ายบุหรี่ ให้ แก่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี
ทําให้ ยอดขายบุหรี่ ตกลง ส่งผลให้ ยอดการสัง่ ซื ้อใบยาสูบก็ตก เพราะฉะนั้นจึงขอให้ กลับไป
ใช้ พ.ร.บ. ฉบับเดิมซึง่ ดีอยูแ่ ล้ ว (สํานักข่าวอิศรา 2555)
- ชาวไร่ ย าสูบ และสหภาพแรงงานต้ อ งออกมาประท้ ว งในการทํ า ประชา
พิ จารณ์ กฎหมายรวมทั้งร้ านค้ าปลี กทั้งประเทศที่ ไม่ เห็ นด้ วยกับกฎหมายนี แ้ ละคิดว่ า
กฎหมายนี ้จะทําร้ ายเขา (กรุงเทพธุรกิจ )
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- เหตุผลที่ชาวไร่ ออกมาต่อต้ านร่ าง พ.ร.บ. ควบคุมเพราะฉบับใหม่ต้องการ
ลดการบริ โภคยาสูบให้ หมดไปโดยมีการยกร่ างโดยผู้มีอคติกบั ยาสูบและนําเสนอมาตรการ
สุดโต่ง สร้ างภาระกับผู้ผลิตและผู้ค้ายาสูบกว่า 480,000 รายซึ่งเป็ นปลายนํ า้ ของ
อุตสาหกรรมเมื่อปลายนํ ้าถูกควบคุมต้ นนํ ้า เช่น ชาวไร่ ยาสูบก็ย่อมได้ รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 - 20 ส.ค. 2556)
กระทรวงสาธารณสุขได้ เสนอร่ างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ (ฉบับใหม่)
เข้ าสูก่ ารพิจารณาในคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557 แต่ได้ มีการเข้ าคัดค้ านของ
กลุม่ ชาวไร่ ยาสูบ และสมาคมการค้ ายาสูบ ส่งผลให้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
ได้ สง่ ร่างคืนกลับมาให้ กระทรวงสาธารณสุขทบทวนใหม่ โดยให้ มีการรับฟั งความเห็นของผู้
ที่ได้ รับผลกระทบ ทั้งนี ้ข้ อต่อสู้ของบรรดาองค์กรที่ขดั ขวางการเสนอร่ างฯ ได้ ยกข้ อต่อสู้ไว้
(มติชนวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558)
1. “ร่างกฎหมายนี ้มีผลกระทบต่อทั้งปลายนํ ้า กลางนํ ้า และต้ นนํ ้า คือชาวไร่ ยาสูบ
ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างภาระ ลิดรอนสิทธิ บีบคั้นธุรกิ จยาสูบ โดยไม่เกี่ ยวข้ องกับเหตุผล
คุ้มครองเยาวชนตามที่ สธ.กล่าวอ้ าง”
2. “ข้ อกฎหมายซํ ้าซ้ อนกับกฎหมายเดิม ให้ อํานาจออกกฎหมายลูกโดยไม่ผ่าน
ครม. หรื อสภาจํานวนมาก รวมทั้งอาจละเมิดประเด็นทางการค้ าระหว่างประเทศ ประเด็น
เรื่ องข้ อต่อสู้มาจาก เนื ้อหาของข่าว 2 เรื่ อง ดังนี ้ คือ
ก.. ข่าว มติชน วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 หัวข้ อข่าว “ชาวไร่ -ผู้ค้า” แถลงคัดค้ าน
พรบ.ยาสูบ
ข. ข่าว ทันหุ้น วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 หัวข้ อข่าว “ชาวไร่ ยาสูบ – โชห่วย”
เดินหน้ าดัน “กม.ยาสูบ”
3. “ร้ านค้ าเห็นด้ วยกับการปกป้องเด็กและเยาวชน เช่น การเพิ่มอายุผ้ ซู ื ้อ แต่ขอ
คัดค้ านมาตรการสุดโต่ง เช่น การห้ ามแบ่งขาย กําหนดสถานที่ห้ามขาย ฉลากซอง จํากัด
การติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ หรื อแม้ การจํากัดการจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม”
2.3.4 การแทรกแซงกระบวนการร่ างกฎหมายภายในประเทศ
มีการจัดทํากฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ
2558 พบว่า บริ ษัทต่างชาติและหลายองค์กรในประเทศไทยรับเงินสนับสนุนจากบริ ษัท
บุหรี่ ยกั ษ์ ใหญ่ระดับโลก นพ.ประกิต วาทีสาธกกิตชี ้ว่า “มีความพยายามที่จะล้ มกฎหมาย
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ดังกล่าว โดยหลักๆ มีอยู่ 3 กลุ่ม กลุม่ แรกใช้ ชื่อว่า “สมาคมการค้ ายาสูบไทย” (TTTA) ซึ่ง
สมาชิกหลักคือผู้ค้าปลีกยาสูบ กลุ่มที่สองคือ “สมาคมผู้บ่ม และ ผู้ค้ายาสูบไทย” (สยท.)
ซึ่งมีสมาชิกที่สําคัญคือ ชาวไร่ ยาสูบ และกลุ่มสุดท้ ายคือโรงงานยาสูบของประเทศไทย”
(แนวหน้ าฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555) ทั้ง 2 กลุม่ ล้ วนปรากฏ ผู้สนับสนุนรายใหญ่
คื อ บริ ษั ทบุหรี่ ยักษ์ ใหญ่ ระดับโลก กลุ่มแรกคื อกลุ่มผู้ปลูกใบยาสูบที่ กลัวว่าการออก
กฎหมายฉบับใหม่จะทําให้ บุหรี่ จําหน่ายได้ ยากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลกระทบเป็ นทอดๆ มาสูก่ ลุม่
เกษตรกรดังกล่าว ส่วนอีกกลุม่ คือร้ านค้ าปลีก
ปั จจุบนั มีการห้ ามจําหน่ายบุหรี่ แบบแบ่งขาย แต่ในความเป็ นจริ งก็ยงั พบการแบ่ง
ขายดังกล่าวเป็ นเรื่ องปกติ กฎหมายใหม่ที่จะทําให้ การบังคับใช้ จับปรับผู้แบ่งขายบุหรี่ ทํา
ได้ ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ ้นองค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการจํานวนผู้สบู บุหรี่ น่าจะ
เพิ่มจาก 1,300 ล้ านคน เป็ น 1,600 ล้ านคน ซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียว ดังนั้น กฎหมายฉบับ
ใหม่เกิดขึ ้น รายได้ ของเกษตรกรไร่ ยาสูบคงไม่ลดลงมากนัก เช่นเดียวกับผู้ค้าปลีก นพ.
ประกิตกล่าวว่า กลุ่มคนที่ซื ้อบุหรี่ แบ่งขายมักจะเป็ นเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มลูกค้ าเพียง
ร้อยละ 10 เท่านัน้ การห้ ามแบ่งซองขาย จะเป็ นการปกป้องสุขภาพของประชาชน ซึ่งไม่
เพียงแค่เยาวชนเท่านั้น แต่ยงั รวมถึง ผู้มีรายได้ น้อยด้ วย เพราะนอกจากเยาวชนแล้ ว กลุ่ม
คนวัยทํางานที่ซื ้อบุหรี่ แบ่งขายก็มีมากพอสมควร ที่สําคัญกลุ่มคนดังกล่าว มักเป็ นชนชั้น
รากหญ้ าที่สว่ นใหญ่มีฐานะยากจน (สกู๊ปแนวหน้ าฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555)
ยิ่งกว่านั้น ยังมีการทําลายขวัญของเจ้ าหน้ าที่รัฐด้ วยการฟ้องศาลปกครองเพื่อ
ขอให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ จากร้อยละ 55
เป็ นร้ อยละ 85 สื บ เนื่ อ งจากกรณี ก ระทรวงสาธารณสุข ได้ อ อก “ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงรู ปภาพข้ อความคําเตือนเกี่ยวกับ
พิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต พ.ศ. 2556” (ราช
กิ จ จานุเ บกษา เล่ม 130 ตอนพิ เศษ 45ง (วัน ที่ 5 เมษายน 2556) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับใหม่นี ้ได้ ยกเลิก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการแสดงฉลากและข้ อความในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต พ.ศ. 2552” ซึ่งมีผลทําให้ มี
การเปลี่ยนแปลงรูปภาพคําเตือนในฉลากบุหรี่ ใหม่ทั้งหมดรวม 10 แบบ ข้ อสําคัญคือ มีการ
เพิ่มขยายขนาดพืน้ ที่ ข้อความ ภาพคําเตือนในฉลากบุหรี่ ซิกาแรตจากร้ อยละ 55 ตาม
ประกาศ ฯ ฉบับเดิมเป็ นร้ อยละ 85
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ฉะนั้น การฟ้องร้ องนี ้จึงถือเป็ นครั้งแรกที่บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติฟ้องกฎหมายควบคุม
ยาสูบของไทยการฟ้องร้ องของบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติดงั กล่าว ถือเป็ นรู ปแบบการแทรกแซง
การควบคุมยาสูบที่พบในหลายประเทศ ทําให้ รัฐบาลไม่สามารถใช้ บงั คับกฎหมายควบคุม
ยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใช้ เวลานานในการต่อสู้คดีความในชั้นศาล ได้ แก่
คดีที่ 1 บริ ษัท PM Thailand และ บริ ษัท PM โปรดัคส์ เอส. อาร์ . จํากัด ผู้ฟ้องคดี
กับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ถกู ฟ้องคดี (คดีหมายเลขดําที่ 1324/2556)
คดีที่ 2 บริ ษัท เจที อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริ ษัท เจที อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอส เอ จํากัด ผู้ฟ้องคดี กับกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ถูกฟ้ องคดี ผลของการฟ้ องคดี ข้ างต้ น ทํ าให้ ศาลปกครองกลางมี คํ าสั่ง
คุ้มครองชัว่ คราวประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 ซึ่งมีผล
ในทางกฎหมายคื อ ประกาศฉบับ ใหม่ ยัง ไม่ มี ผ ลตามกฎหมายเป็ นเวลาหลายเดื อ น
จนกระทั่ง ศาลปกครองสูงสุดมีคําสัง่ เปลี่ยนแปลงคําสัง่ ศาลปกครองกลางที่ให้ ค้ มุ ครอง
ชัว่ คราว
คดีที่บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาตินําโดย บริ ษัท PM Thailand เป็ นการฟ้องร้ องของบริ ษัท
บุหรี่ ข้ามชาติฟ้องกระทรวงสาธารณสุข อาจใช้ เวลาพิจารณาคดีอีกหลายเดือนหรื อหลายปี
จึงจะรู้ผลว่า ใครจะเป็ นฝ่ ายชนะคดี การฟ้องร้ องดังกล่าวถือเป็ นรู ปแบบการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบที่พบในหลายประเทศ ทําให้ รัฐบาลไม่สามารถใช้ บังคับกฎหมายควบคุม
ยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใช้ เวลานานในการต่อสู้คดีความในชั้นศาล
กล่าวโดยสรุ ปคือ อุตสาหกรรมยาสูบมีประวัติศาสตร์ ในการใช้ กลุ่มแนวหน้ าใน
ลักษณะขององค์กรบังหน้ า อย่างเช่น ITGA มาโดยตลอดเพื่อลดทอนความสําคัญในการ
ต่อตั้งรวมทั้งกี ดกันเส้ นทางการออกกฎหมายที่เข้ มงวดในการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา นับได้ ว่า ITGA เป็ นตัวแทนแห่งประโยชน์ของบริ ษัทบุหรี่
ข้ ามชาติ มิได้ เป็ นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบแต่อย่างใด ปั จจุบันนี ้ ITGA
กําลังเพิ่มความพยายามในภารกิจการเจรจาหว่านล้ อมเพื่อปิ ดกั้นเส้ นทางและการปฏิบตั ิ
แนวนโยบายที่เข้ มงวดในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศเช่นเดียวกับการพัฒนา
แนวทางของ FCTC
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2.3.5 การฟ้องร้ องและร้ องเรี ยนเพื่อชะลอนโยบายของรั ฐ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 บริ ษัท ยาสูบข้ ามชาติ ฟิ ลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่
แนล ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนต่อ International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID) ว่า ประเทศอุรุกวัย ออกกฎหมายควบคุมการบริ โภคยาสูบ ซึง่ เป็ นกฎหมายใหม่ที่
ออกมาเมื่ อมิ ถุนายน 2552 และมี ผลใช้ บังคับเมื่ อมี นาคม 2553 ให้ ภาพคําเตือนเรื่ อง
สุขภาพมีขนาดร้ อยละ 80 ของทั้งสองด้ าน ซึง่ ผลของกฎหมายนี ้มีผลต่อการลดทอนคุณค่า
ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าบนซองบุหรี่ ตลอดจนการลงทุนในประเทศโดยต้ องการให้
ประเทศอุรุกวัยชดใช้ ค่าเสียหายจํ านวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ภายใต้ สนธิ สัญญาการ
ลงทุนทวิภาคีระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์และอุรุกวัย (Switzerland - Uruguay bilateral
investment treaty (BIT)) ซึ่งฟิ ลิป มอร์ ริส มีสํานักงานใหญ่ในเมืองโลซานน์ (เนาวรัตน์
เจริ ญค้ าและคณะ, 2558)
นักกฎหมายของบริ ษัท PM แจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลอุรุกวัยว่าคดีนี ้สามารถ
จะทําให้ รัฐบาลล้ มละลายได้ บริ ษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่า GDP ของประเทศอุรุกวัยเสียอีก
ปั จจุบนั PM มี Market capitalization ประมาณ 135 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ รายงานล่าสุด
แจ้ งว่าบริ ษัทมีรายได้ 67.4 พันล้ านเหรี ยญฯ แต่ประเทศอุรุกวัย GDP มีเพียง 50 พันล้ าน
เหรี ยญ โดยรัฐบาลมีน้อยกว่าหนึ่งในสาม ความวิตกกังวลที่เกิดขึ ้นทั้งในออสเตรเลียและ
นานาประเทศเกี่ยวกับประเด็นร้ ายแรงทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบรรจุภณ
ั ฑ์ซอง
แบบเรี ยบ (เนาวรัตน์ เจริ ญค้ าและคณะ, 2558)
ความขัดแย้ งกันระหว่างพฤติกรรมของการมีจริ ยธรรมและการขายผลิตภัณฑ์แห่ง
ความตายเป็ นสิ่งที่ทําให้ กลุ่มที่รณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบไม่เชื่อในการทําความดีของ
อุตสาหกรรมยาสูบ กิจกรรมเพื่อสังคมนับเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่มีพลังอย่างมาก
โครงการต้ นแบบ ‘การสอดคล้ องกับกระแสสังคม’(Societal Alignment) ของบริ ษัท ฟิ ลิป
มอร์ ริส เป็ นการปรับเปลี่ยนกระแสสังคม มากกว่ า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กร ทั้งนี ้
เพื่ อให้ อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินธุรกิ จได้ อย่างปกติ อุตสาหกรรมยาสูบใช้ กลยุทธ์ การ
บริ จาคเงินเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร เพื่อการโน้ มน้ าวผู้กําหนดนโยบายและการมี
อิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณสุข
การใช้ มาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบในการควบคุมการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบมีดงั ต่อไปนี ้
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- ห้ ามการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั้งและดําเนินการ
ตามนโยบายการควบคุมยาสูบ เช่น ห้ ามการมีส่วนร่ วมของผู้แทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการควบคุมยาสูบ ห้ ามการ ‘ถ่ายโอน’ ‘แลกเปลี่ยน’
(revolving door) ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมยาสูบ
- ป้ องกัน มิ ใ ห้ รั ฐ บาลเป็ นพัน ธมิ ต ร หรื อ ร่ ว มมื อ กับ อุต สาหกรรมยาสูบ ห้ า ม
อุตสาหกรรมยาสูบบริ จาคเงิน หรื อมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรื อ องค์กร หน่วยงาน และสถาบันของรัฐ (ยกเว้ นการจัดเก็บตามกฎหมายโดย
รัฐบาล)
- ภาครัฐควรหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมยาสูบและตั้งกฎที่เข้ มงวดถ้ า
หากจําเป็ นที่จะต้ องพบกับผู้แทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ ไม่ควรใช้ คําว่า ‘การมีสว่ นร่ วม’ ‘ผู้
มีส่วนได้ เสีย’ ‘ธรรมาภิบาล’ กับอุตสาหกรรมยาสูบ เพราะอาจทําให้ เกิดความสับสน และ
บิดเบือนเป้าประสงค์ของมาตรา 5.3
- ต้ องทําให้ เกิดความโปร่ งใสถ้ าหากจะต้ องพบกันระหว่างผู้แทนจากภาครัฐและ
อุตสาหกรรมยาสูบ เช่ น จะต้ องมี มาตรการอย่ างการทํ าประชาพิ จารณ์ การแจ้ งและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ทราบล่วงหน้ าของการจัดประชุม การมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม
และสาธารณชนสามารถรับทราบถึงข้ อมูลและรายละเอียดจากบันทึกการประชุม
- หลีกเลี่ยงการมี ‘อภิสิทธิ์’ (special treatment) สําหรับรัฐวิสาหกิจยาสูบ เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน รัฐบาลควรแยกการดําเนินงานให้ ชดั เจนระหว่างการกําหนด
และบังคับใช้ นโยบายการควบคุมยาสูบ และ การบริ หารรัฐวิสาหกิจยาสูบ
- ต้ องทําให้ เกิ ดความโปร่ งใสของกิ จกรรมต่างๆ และการดําเนินธุรกิ จของ
อุตสาหกรรมยาสูบ รั ฐบาลควรจะต้ องดําเนิ นการให้ อุตสาหกรรมยาสูบเปิ ดเผยข้ อมูล
กิ จกรรมต่างๆและงบประมาณของกิ จกรรมนั้นๆ เช่น งบประมาณการให้ ทุนวิจัย และ
สาธารณชนสามารถรับทราบข้ อมูลเหล่านี ้ได้
- ปฏิเสธกิจกรรม ‘การเป็ นองค์กรเพื่อสังคม’ โดยอุตสาหกรรมยาสูบ แนวทางของ
มาตรา 5.3 ควรจะต้ องมีมาตรฐานเดียวกับคําจํากัดความของ ‘การโฆษณาและส่งเสริ ม
การขาย’ และ ‘การอุปถัมภ์รายการโดยอุตสาหกรรมยาสูบ’ ในกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุม
ยาสูบ เงื่อนไขในมาตรา 13 ทั้งมาตรา 5.3 และ มาตรา 13 ควรจะสนับสนุนและส่งเสริ มซึง่
กันและกัน
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นอกจากใช้ กับอุตสาหกรรมยาสูบแล้ ว มาตรา 5.3 จะต้ องใช้ ดําเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับยาสูบ เช่น สมาคมผู้ปลูกยาสูบ ผู้ค้าปลีกยาสูบ สมาพันธ์ ผ้ ูค้า
ยาสูบ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (เช่น นักล็อบบี ้) สมาคมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมี
ผลประโยชน์กบั อุตสาหกรรมยาสูบ
รัฐบาลและภาคประชาสังคมควรจะตื่นตัวและเฝ้าระวังเกี่ยวกับทนายความของ
อุตสาหกรรมยาสูบ บริ ษัทประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยาสูบ และกลุ่มบัง
หน้ าที่เป็ นตัวแทน (front groups) ของอุตสาหกรรมยาสูบ ในการใช้ ยทุ ธวิธีต่างๆ ในการ
ขัดขวางการควบคุมยาสูบ
องค์กรมูลนิธิ หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกํ าไร ซึ่งไม่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ มีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินการบังคับใช้ มาตรา 5.3 รวมทั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรานี ้
เอกสารขององค์ การอนามัยโลกรายงานว่า ในสถานการณ์ ปั จจุบัน ผู้บริ โภค
พนักงาน และผู้จดั การต่างก็คาดหวังว่าบริ ษัทต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรข้ ามชาติขนาดใหญ่
จะมีบทบาทที่มากกว่าบทบาททัว่ ๆ ไปในการผลิตและจัดจําหน่ายเพื่อแสวงหาผลกําไรจาก
การดําเนินกิจการธุรกิจ ในมุมมองของสาธารณะ ลําพังแต่เพียงการสร้ างงานและการเสีย
ภาษี ไม่เป็ นการเพียงพอสําหรับองค์กรเอกชนในการที่จะทําประโยชน์ให้ แก่สงั คม
การแพร่ ก ระจายของกระแสการลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (Socially
Responsible Investment: SRI) เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ให้ เห็นแนวโน้ มว่านักลงทุนต่างก็มีความ
ห่วงใยและมีจดุ ยืนเพื่อสังคมและจริ ยธรรม และปรารถนาให้ องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ตนเข้ าไป
ลงทุนและสนับสนุนได้ รับทราบถึงมาตรฐานทางจริ ยธรรมและสังคม นักลงทุนที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมครอบคลุมทั้งบุคคล องค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล มูลนิธิ องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกําไร และองค์กรทางศาสนา
กองทุนอาจจะยกเว้ นผลิตภัณฑ์ หรื อการปฏิ บัติบางอย่าง เช่ น เครื่ องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์ อาวุ ธ สงคราม มลพิ ษ มลภาวะ การทดลองวิ จั ย ในสัต ว์ หรื อ การพนั น
นอกจากนี ้ นักลงทุนอาจจะมองหาจุดเด่นขององค์กร เช่น การมีนโยบายที่ดีเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติ การจ้ างงานโดยที่ ไม่ มี การกี ดกันหรื ออคติต่อเชื อ้ ชาติ เพศ และอายุ การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับสหภาพแรงงานและชุมชน เป็ นต้ น แต่สิ่งที่เป็ นมาตรฐาน
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ส่วนใหญ่ของนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและจริ ยธรรมคือการไม่ลงทุนใน
อุตสาหกรรมยาสูบ
3. การป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจยาสูบ
3.1 มาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมยาสูบ
มาตรา 5.3 ของ FCTC เป็ นมาตรการสําคัญที่รัฐภาคี FCTC จะต้ องใช้ เป็ น
มาตรการคุ้มครองนโยบายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศตนเอง เพื่อต่อสู้กบั
ผลประโยชน์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ ประเทศภาคี FCTC จึงไม่ควรเข้ าไปมีส่วน
เกี่ยวข้ องด้ วยกับกิจกรรมของ ITGA
ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ โดยเฉพาะบริ ษัท PM สามารถ
แทรกแซงการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบของไทยอย่างได้ ผล ทําให้ ภาครั ฐต้ องชะลอการ
บังคับใช้ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบออกไปอย่างกรณีการฟ้องศาลปกครองเพื่อให้
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงรู ปภาพ
ข้ อความคําเตือนร้ อยละ 85 ซึง่ ถือเป็ นครั้งแรกที่บริ ษัทบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข คดีนี ้
ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้ น ซึ่งยังไม่แน่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะชนะ
หรื อแพ้ คดี หรื อกรณีการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....ของ
กลุม่ ธุรกิจยาสูบรวมถึงความพยายามที่จะเข้ ามาตัดทอนกําลังของกลุม่ องค์กรด้ านสุขภาพ
หรื อการจัดทําความตกลงเสรี การค้ าระดับภูมิภาคหรื อแบบทวิภาคี เช่น การเจรจาทําความ
ตกลงหุ้น ส่ ว นยุท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ เอเชี ย แปซิ ฟิ ก (Trans–Pacific
Partnership
Agreement: TPPA)ของสหรัฐอเมริ กา ที่ทําให้ ไทยเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้ องเป็ นคดีพิพาท
ทางการค้ าระหว่างประเทศ
“ในการกํ าหนดและบังคับใช้นโยบายว่าด้วยการควบคุมยาสูบให้ภาคี อนุสญ
ั ญา
ป้ องกันนโยบายดังกล่ าวจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มี ส่ วนได้เสี ยใน
อุตสาหกรรมยาสูบ”
“อุตสาหกรรมยาสูบเป็ นผู้ผลิตและส่งเสริ ม (การขาย) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับการ
พิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ แล้ วว่า มีอํานาจเสพติด เป็ นอันตรายร้ ายแรงต่อสุขภาพ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาสังคมและความยากจน ดังนั้น ภาคีอนุสัญญาควรป้องกันการกํ าหนด และการ
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บังคับใช้ นโยบายสาธารณสุขว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ จากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบ
ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ”
1. สร้ างความตี่นตัวเกี่ยวกับการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ โดยบริ ษัทบุหรี่
และฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
2. จํากัดการติดต่อกับอุตสาหกรรมยาสูบ ให้ เหลือเท่าที่จําเป็ นเพื่อประโยชน์ใน
การควบคุมยาสูบเท่านั้น
3. (เจ้ าหน้ าที่รัฐ) ไม่ร่วมมือกับอุตสาหกรรมยาสูบในกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
4. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้ เกิด “ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน” สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ
5. กํ า หนดให้ อุต สาหกรรมยาสูบ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ รั ฐ บาล ตามที่ รั ฐ บาล
กําหนด
6. ปฏิเสธกิจกรรมที่อตุ สาหกรรมยาสูบเรี ยกว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
7. ห้ ามให้ สทิ ธิพิเศษใดๆ แก่อตุ สาหกรรมยาสูบ
8. ปฏิ บัติต่ออุตสาหกรรมยาสูบของรั ฐ ในลักษณะเท่าเที ยมกับอุตสาหกรรม
ยาสูบอื่นๆ
3.2 แนวทางการป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุ มยาสูบจากธุ รกิจ
ยาสูบ
“อุตสาหกรรมยาสูบได้ ดําเนินการเป็ นเวลายาวนาน โดยเจตนาอย่างชัดแจ้ งที่จะ
ล้ มล้างความพยายามของรั ฐ บาลและองค์ ก ารอนามั ย โลก ที่ จ ะบั ง คับ ใช้ นโยบาย
สาธารณสุขที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบ”
“ภาคี อนุสัญญา จํ าต้ องตื่ นตัวเกี่ ยวกับความพยายามใดๆ ของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่จะทําลายหรื อล้ มล้ างความพยายามในการควบคุมยาสูบของรัฐ และจําต้ องรู้ ถึง
วิธีการต่างๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มี วัถตุประสงค์เพื่อล้ มล้ างความพยายามในการ
ควบคุมยาสูบ”
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รายงานจาก 126 ประเทศรั ฐภาคี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้ เสนอถึง
อุปสรรคของการปฏิบตั ติ าม กรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบดังนี ้
1. การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยบริ ษัทบุหรี่
2. การขาดความตั้งใจทางการเมือง
3. การขาดทุนสนับสนุนการควบคุมยาสูบที่เพียงพอ
4. การขาดการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เพียงพอ
ภายใต้ มาตรา 5.3 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัย
โลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control) โดยที่เป็ นการสมควรกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เป็ นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีเพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบาย
สาธารณะว่าด้ วยการควบคุมยาสูบจากผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ทั้งเพื่อกําหนดมาตรการในการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส “ข้ อ 5 การติดต่อหรื อการขอ
เข้ าพบระหว่างเจ้ าหน้ าที่ กับผู้ประกอบการหรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องให้ กระทําได้ เท่ าที่
จําเป็ นเฉพาะการปฏิบัติการตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ หรื อ
มาตรการอื่ นใดตามกรอบอนุสัญญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบเท่านั้น เพื่ อให้ สามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ” (ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้ วยการ
ติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2555)
สมาชิกสภาคองเกรส นายลอย์ด ดอคเกตต์ ได้ ผลักดันร่ างกฎหมายที่ห้าม USTR
(สํานักผู้แทนการค้ าสหรัฐอเมริ กา) ใช้ งบประมาณของประเทศในการสนับสนุนบริ ษัทบุหรี่
ส่งเสริ มการขาย หรื อส่งออกสินค้ ายาสูบ หรื อความพยายามที่จะขัดขวาง หรื อให้ มีการแก้
กฎหมายมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศอื่น ที่ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ ความหมายคือถ้ า
ประเทศต่างๆ กําหนดนโยบายหรื อออกกฎหมายควบคุมยาสูบที่ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิสํานัก
ผู้แทนการค้ าสหรัฐอเมริ กาจะมาแทรกแซงไม่ได้
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คําสั่งทางปกครอง Executive Order 13193 โดยประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ค.ศ.2001
“ห้ามหน่วยงานสหรัฐอเมริ กา ส่งเสริ มการขาย หรื อส่งออกยาสูบ หรื อดํ าเนิ นการ
ที ่ จ ะลดความเข้ ม ข้ น หรื อยกเลิ ก การห้ า มโฆษณายาสู บ ของรั ฐ บาลต่ า งประเทศ”
หมายความว่า สถานทูตสหรัฐอเมริ กาในประเทศต่างๆ ไม่สามารถช่วยบริ ษัทบุหรี่ ในการ
ขายหรื อส่งออกยาสูบ หรื อขัดขวางกฎหมายห้ ามโฆษณายาสูบของประเทศอื่น
ตัวอย่ างประเทศที่กาํ หนดแนวทางการพบปะกับธุรกิจยาสูบ
ประเทศออสเตรเลีย การพบปะระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และธุรกิจยาสูบจะ
ถูกเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของรัฐบาล
ประเทศแคนาดา จํากัดการพบปะ เพียงที่กําหนดโดยกฎหมายแห่งชาติ
ประเทศฟินแลนด์ การพบปะกับธุรกิจยาสูบจํากัดเฉพาะการรับฟั งความคิดเห็น
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จํากัดการพบปะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและข้ าราชการ
ทุกกระทรวงกับธุรกิจยาสูบ
สิงค์ โปร์ มี แนวทางการพบปะกับธุ รกิ จยาสูบ มี การกํ าหนดวาระการพบปะที่
ชัดเจน
ประเทศไทย กําหนดระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้ วยการติดต่อกับผู้ประกอบการ
และผู้ที่มีเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
บริ ษัทบุหรี่ มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับกลุ่มหรื อสมาคมผู้ค้าปลีก ร้ านค้ าปลีก ให้
ผลประโยชน์ เป็ นตัวเงินแก่ผ้ ูค้าปลีกจํานวนมาก กลุ่มหรื อสมาคมผู้ค้าปลีกจึงเป็ นกํ าลัง
สําคัญทางการเมืองทั้งในระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ การสร้ างความสัมพันธ์ ทาง
การตลาดกับผู้ค้าปลีก ดังที่บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส จัดทํา "โครงการผู้นํานักค้ าปลีก" โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายหลายรูปแบบ อาทิ ให้ เงินรางวัลสําหรับผู้ค้าปลีกหากจัดแสดงและ
การโฆษณารู ปแบบต่างๆ ตามที่กําหนดให้ การวางบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่สําคัญที่สุด ถ้ าทําได้
ตามนันร้
้ านค้ าปลีกก็จะได้ เงินรางวัลพิเศษ
บุหรี่ บางตราสินค้ าจะได้ รับการปฏิบตั ิพิเศษ เช่น จํานวนที่ปรากฏบนชั้นจําหน่าย
ความสูงของชั้น ตํ าแหน่ งของตู้แสดง ความสามารถทํ าให้ ลูกค้ าหยิ บบุหรี่ เองได้ การ
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โฆษณาในร้ าน และราคา ถ้ าผู้ค้าปลีกรายใดสนองความต้ องการได้ มาก ก็จะได้ รับเงินตอบ
แทนสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่าบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส จ่ายผู้ค้าปลีกคาร์ ตอนละ 30 เซนต์
ถ้ าขายจากตําแหน่งที่ลูกค้ าหยิบเองได้ และจ่ายเพียง 15 เซนต์ ถ้ าขายจากตําแหน่งที่
ลูกค้ าหยิบเองไม่ได้ ทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ เด็กขโมยบุหรี่ ด้วยการให้ ร้านค้ าปลีก การจัดวาง
บุหรี่ ในตําแหน่งที่ลกู ค้ าหยิบซื ้อเองได้ แล้ วบริ ษัทบุหรี่ จะชดใช้ ให้ กรณีถกู ขโมย บุหรี่ เล็งเห็น
ว่าการขโมย คือการล่อให้ เด็กติดบุหรี่ และผู้ขายก็ไม่ถกู ดําเนินคดีที่ขายบุหรี่ ให้ เด็ก
บทสรุ ป ประเทศไทยในฐานะภาคีของ FCTC ยังมีหน้ าที่จะต้ องปฏิบัติตาม
พันธกรณี ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะมาตรา 5.3 ในประเด็นการป้องกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ แม้ วา่ รายงานการประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรา 5.3 ของไทยจะระบุว่า
ไทยสามารถป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบได้ แต่ในความเป็ นจริ ง ประเทศ
ไทยจะยั ง ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี ไ้ ด้ กล่ า วคื อ ในช่ ว งเวลา 5 ถึ ง 6 ปี มานี ้
อุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติอย่างบริ ษัท PM ได้ เข้ ามาแทรกแซงการ
กํ า หนดนโยบายและกฎหมายควบคุม ยาสูบ ของไทยในหลายเรื่ อง เช่ น การฟ้ องร้ อง
กระทรวงสาธารณสุขต่อ ศาลปกครอง เพื่อขอให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ หรื อการอยู่เบือ้ งหลังการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุ่มธุรกิ จยาสูบและกลุ่มชาวไร่ ยาสูบรวมถึงการใช้ สาย
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุม่ USCC หอการค้ านานาชาติ และกลุม่ ธุรกิจค้ าปลีกยักษ์ ใหญ่ใน
ไทยการติดตามตรวจสอบภารกิจต่างๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ เป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายนัก ต้ อง
อาศัยความอดทนในการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการใส่ใจในทุกรายละเอียด การสร้าง
งานวิจยั ที่น่าเชื่อถือและต่อเนื่องเพื่อให้ ข้อมูลแก่ฝ่ายผู้กําหนดนโยบาย เป็ นสิ่งจําเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะตอบโต้ ความพยายามแทรกแซงและล้ มล้ างการควบคุมยาสูบ ของธุรกิจบุหรี่
อุตสาหกรรมยาสูบได้ พยายามอย่างก้ าวร้ าวที่จะแทรกแซงนโยบายในประเทศที่มี
รายได้ ตํ่าและปานกลาง (LMICs) ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะให้ ผลกําไรสูงสุดต่อธุรกิจบุหรี่ และ
โดยมาก โครงสร้ างทางการเมื อ งและกฎหมายไม่ ค่ อ ยเข้ ม แข็ ง (World
Health
Organization Committee of Experts on Tobacco Industry Documents, 2000)
กรณีศกึ ษาจากหลายๆ เหตุการณ์ในประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทบุหรี่ ข้าม
ชาติได้ ใช้ กลยุทธ์ หลากหลายในการยับยั้งและป้องกันไม่ให้ เกิ ดความเข้ มงวดต่อธุรกิ จ
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ยาสูบ ได้ ใช้ ความแแยบยลอย่างตต่อเนื่องพยายาามหลีกเลี่ยงกฎฎหมายหรื อสนนองตอบนโยบบาย
ต่างๆๆ การที่บริ ษัท PM (ซึง่ มักจะร่ วมมือกับบริิ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติอื่นๆ) มักจะดําเนินกลยุยุทธ์
เดิมๆ ในหลายๆ ประเทศทั
ป
ว่ โลก ดังนันประเทศ
้
ศในกลุม่ LMICCs พึงตระหนักั และเฝ้าระวังั ว่า
อาจจะเกิดเหตุการณ์ ทํานองเดียวกันกับที่เกิ ดขึ ้นในประเททศไทยในประเทศเหล่านัน้ ด้ วย
ประสสบการณ์ของปประเทศไทยแแสดงให้ เห็นว่าาการควบคุมยาสูบจะทําการรศึกษาวิจยั อยย่าง
จริ งจัง ระมัดระวัง ด้ วยความพยายามอย่างไม่ม่ย่อท้ อ เพื่อให้ห้ เกิดระบบและะโครงสร้ างในกการ
ป้องกกัน และตอบโต้ การแทรกแซงของอุตสาหกกรรมยาสูบ (CCharoenca N, et al., 2012)
เนื่องด้ วยกระแสการค้
ย
าเสรี
า ที่มีธุรกิจข้ ามชาติในกิจการต่
จ างๆ รวมมถึงอุตสาหกรรรม
ยาสูบอยู่เบื ้องหลังทํ
ง าให้ ประเทศศไทยถูกบีบให้ห้ ต้องเปิ ดเสรี ทางการค้
ท
ากับหลายประเทศ
ห
ศ จึง
อาจเกิ ดการแทรกกแซงนโยบายด้ านต่างๆ จาากธุรกิ จข้ ามชชาติ อาจเกิ ดขึน้ ได้ ตลอดเววลา
รัฐบาล หน่วยงานนของรัฐ นักวิชาการ และภา คประชาชน จะต้
จ องตื่นตัว และร่
แ วมมือกันนใน
การเเฝ้าระวัง รู้ เท่าทั
า น และหาแแนวทางป้องกักัน เพื่อลดผลกระทบจากการแทรกแซงขของ
ธุรกิจจต่อการกําหนนดนโยบายสาธธารณะ และกาารออกกฎหมาายควบคุมการบริ โภคยาสูบ
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บทที่ 13
การค้ าเสรี และการพิพาทคดียาสูบ
โดย นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. อิทธิพลของความตกลงการค้ าเสรี ตอ่ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก
3. หีบห่อผลิตภัณฑ์ บุหรี่ ปราศสีสนั แบบเรี ยบง่าย: มาตรการทาง
นโยบาย
4. กรณีศกึ ษา นโยบายและข้ อพิพาทซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั
ของประเทศออสเตรเลีย

1. อิทธิพลของความตกลงการค้ าเสรี ต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
ในปี ค.ศ. 2006 สมัชชาองค์การอนามัยโลก (WHA) ลงมติเน้ นความจําเป็ นในการ
ประสานความร่ วมมือให้ มากขึ ้นในการพัฒนานโยบายต่างๆ ด้ านการค้ าและสุขภาพ และ
สร้ างความตระหนักของการเข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของการค้ านานาชาติและความตกลง
ทางการค้ าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก (Fifty-Ninth World Health Assembly, 2006)
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1.1 การค้ ากับสุขภาพ
ต้ นปี ค.ศ. 2009 วารสาร The Lancet ซึ่งเป็ นวารสารชั้นนําด้ านสาธารณสุข
ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการค้ าและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีผ้ วู ิพากษ์ จํานวนหนึ่งเรี ยกร้ อง
ให้ มี ความสัมพันธ์ กันมากขึน้ ระหว่างชุมชนนโยบายด้ านสาธารณสุขและการค้ า และ
เรี ยกร้ องให้ ชุมชนสาธารณสุขมี ส่วนร่ วมแสดงบทบาทให้ มากขึน้ ในการจัดทํ านโยบาย
การค้ า (Fidler, et al. 2009; Smith, et al. 2009; MacDonald, et al. 2009)
เอกสารที่ตีพิมพ์ ออกมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นสิ่งที่สะท้ อนประเด็นของการค้ าและ
สุขภาพ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ ดึงดูดความสนใจนับตั้งแต่การเจรจาการค้ ารอบอุรุกวัยยุติลง เช่น
ประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับลิขสิทธิ์ ทางปั ญญาและการเข้ าถึงยารักษาโรค รวมทั้งการค้ าและ
การบริ การด้ านสุขภาพ (Smith, et al. 2009)
ประเด็นต่างๆ เหล่านี เ้ กิ ดขึน้ หลังโครงสร้ างการค้ าปี ค.ศ. 1994 และหลังจาก
ข้ อ สรุ ป หรื อ ข้ อ ยุติ ข องความตกลงใหม่ ๆ เช่ น ความตกลงทางทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) และ
ความตกลงทัว่ ไปในการค้ าภาคบริ การ (General Agreement on Trade in Services :
GATS) เมื่อ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ปี ค.ศ. 1947 ได้ ข้อสรุป
ในการตกลง จุดมุ่งหมายสําคัญทางด้ านสาธารณสุขที่กล่าวถึงคือ โรคติดเชื อ้ ซึ่งที่เป็ น
กรณี หรื อบริ บทเดียวกันในปี ค.ศ. 1994 เมื่อ GATT ถูกผนวกรวมเข้ ากับความตกลงของ
องค์การค้ าโลก อย่างไรก็ ดี เมื่ อไม่นานมานี ม้ ี กรอบแนวคิดใหม่ทางด้ านสาธารณสุขซึ่ง
ครอบคลุมโรคไม่ตดิ ต่อที่สมั พันธ์กบั ปั จจัยเสี่ยง เช่น การบริ โภคยาสูบ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ และโภชนาการที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
มี อ ย่ างน้ อยสองจุดที่ เป็ นข้ อขัดแย้ งระหว่ างสาธารณสุขแนวใหม่ และการค้ า
ประเด็นแรกคือ ข้ อขัดแย้ งทางทฤษฎีการค้ าเสรี (trade liberalization) และมาตรการต่างๆ
ในการลดการบริ โภคสินค้ าบางประเภทในระดับประชากร ผลประโยชน์จากนโยบายการค้ า
เสรี เช่น การแข่งขันทางการค้ าซึ่งทําให้ ราคาสินค้ าตํ่าลง กลับกลายเป็ นผลเสียต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะการกระตุ้นทําให้ เกิดการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้
เกิดโรคภัยไข้ เจ็บและการเสียชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ภาษี และการที่รัฐ
สนับสนุนมีผลต่อราคาของสินค้ า ซึ่งหมายถึงการใช้ มาตรการเหล่านี ้เป็ นสิ่งสําคัญในการ
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ตัดสินใจของผู้บริ โภค
ประเด็นที่สอง ช่องว่างของความรู้ระหว่างประชาคมทางด้ านนโยบายการค้ าและ
ประชาคมทางด้ านสาธารณสุข ทําให้ เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้ องมีการพิจารณา
รายละเอี ยดในประเด็ นต่างๆ ของผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบ เนื่ องจากปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าวนี ม้ ี
ผลกระทบสําคัญทั้งด้ านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ และสังคม
ในปี ค.ศ. 2007 รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศของประเทศบราซิล ฝรั่ งเศส
อินโดนีเซีย นอร์ เวย์ เซเนกัล แอฟริ กาใต้ และประเทศไทย ออกแถลงการณ์ประกาศออสโล
(Oslo Ministerial Declaration) ซึง่ ประกาศจุดยืนความเกี่ยวพันระหว่างนโยบายการค้ า
และสุขภาพในการจัดทําความตกลงต่างๆ ทางการค้ าในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และ
ระดับพหุภาคี (Oslo Ministerial Declaration, 2007)
มี การศึกษาวิจัยหลายชิ น้ ซึ่งบ่งชี ว้ ่า การค้ าเสรี อาจกระตุ้นความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ Frank Chaloupka และ Adit Laixuthai (Chaloupka, et al. 1996) ได้
ตรวจสอบการเปิ ดตลาดยาสูบในประเทศญี่ปนุ่ ไต้ หวัน เกาหลีใต้ และ ประเทศไทย ทั้งสอง
สรุปว่า การบริ โภคยาสูบเพิ่มขึ ้นเกือบ 10% โดยเฉลี่ย ในปี ค.ศ. 1991 ใน 4 ประเทศซึง่ เปิ ด
ตลาดให้ กบั บุหรี่ ของสหรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตอนที่ยงั ไม่เปิ ดตลาด
ในลักษณะที่คล้ ายกัน Chee-Ruey Hsieh และทีมตรวจสอบผลกระทบจากการ
เปิ ดตลาดให้ แก่ผลิตภัณฑ์ ยาสูบของสหรัฐ และสรุ ปว่า “การเปิ ดตลาดให้ กับบุหรี่ นําเข้ า
นําไปสูก่ ารบริ โภคที่เพิ่มขึ ้น 20% ต่อประชากรในปี ค.ศ. 1987” (Hsieh, et al. 1999)
งานศึกษาวิจยั หลายชิ ้นตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการค้ าเสรี ทวั่ ไป (ใช้ ส่วน
แบ่งของการค้ าในผลผลิตมวลรวมของประเทศเป็ นตัววัด) และการบริ โภคยาสูบ (Depken,
1999; Taylor, et al. 2000; Bettcher, et al. 2001) ในจุดนี ้ Craig Depken สรุปว่า “....
การเปิ ดตลาดของประเทศใดประเทศหนึ่งแก่การค้ าระดับนานาชาติ...มี ผลทําให้ ราคา
ยาสูบตํ่าลง....”
ในลักษณะที่คล้ ายกัน Allyn Taylor และผู้วิจยั อื่นๆ สรุปว่าการค้ าเสรี นําไปสูก่ าร
สูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ ตํ่าและปานกลาง ซึ่งไม่ได้ เปิ ดประเทศใน
อดีต Douglas Bettcher และคณะให้ ข้อสรุปใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้ Bettcher และคณะ
พบว่า “เมื่อระดับของการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้นจะนําไปสูก่ ารบริ โภคยาสูบเพิ่มขึ ้น”
ข้ อสรุปตรงกับข้ อสังเกตของ Anne Gilmore และ Martin McKee ซึง่ เปรี ยบเทียบ
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ระดับของการลงทุนกับระดับของการผลิตและการบริ โภคยาสูบในประเทศที่เคยเป็ นส่วน
หนึ่งของสหภาพโซเวียตระหว่างปี ค.ศ. 1991-2000 (Gilmore, et al., 2005) ซึง่ พบว่า
การบริ โภคยาสูบเพิ่มขึ ้นเกือบเป็ นทวีคณ
ู ตรงกับการเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในการผลิตยาสูบ
และการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้นนี ้จะเป็ นกลุม่ ประเทศที่ได้ รับการลงทุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ
การบริ โภคที่เพิ่มขึน้ เกื อบ 56% เป็ นสถิ ติสําหรั บประเทศที่ได้ รับการลงทุนเป็ น
จํานวนมากจากอุตสาหกรรมยาสูบ ในขณะที่การบริ โภคยาสูบลดลง 1% ถูกบันทึกในกลุ่ม
ประเทศที่ไม่ได้ รับการลงทุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ นักวิจยั เหล่านี ้นําเสนอทฤษฎีตา่ งๆ ว่า
เหตุใดการบริ โภคยาสูบจึงเพิ่มขึ ้น Chaloupka และ Laixuthai มีสองแนวทางที่อธิบาย
แนวทางแรกคือ การแข่งขันทางการค้ าที่เพิ่มขึ ้น นําไปสู่การลดราคาลง ซึ่งทําให้ เกิดความ
ต้ องการเพิ่มขึ ้น อีกแนวทางหนึ่งของการอธิบายคือ การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายที่
เพิ่มขึ ้นของยาสูบจากสหรัฐ กระตุ้นให้ เกิดอุปสงค์เพิ่มขึ ้น (Hagihara, et al., 1995)
นอกเหนือจากปั จจัยเหล่านี ้ Bettcher และคณะเสนอแนะคําอธิบายที่เป็ นไปได้ ว่า
การเพิ่มจํานวนตราสินค้ า (brand proliferation) และการมุ่งเน้ นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
สินค้ ายังเข้ าไม่ถึง ทั้ง Bettcher และคณะ และ Taylor และคณะ ต่างกล่าวถึงความ
แตกต่างของคุณภาพสินค้ าที่ผลิตในประเทศและยาสูบที่นําเข้ าว่าอาจเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิด
การค้ า Gilmore และ McKee มีข้อสรุปคล้ ายกันคือ ผู้หญิงและเยาวชนเป็ นกลุม่ เป้าหมาย
ของการเสนอตราสินค้ าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศที่เคยเป็ นสหภาพโซเวียต และระดับการ
บริ โภคก่อนปี ค.ศ. 1990 อาจจะตํ่าเกินความเป็ นจริ ง เนื่องจากขาดอุปทาน
1.2 อิทธิพลของการค้ าเสรี
ผลกระทบต่อสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการค้ าเสรี อาจจะแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศและต่างกันจากปั จจัยเสี่ยงหนึ่งไปยังอีกปั จจัยเสี่ยงหนึ่ง แต่ผลเสียทางสุขภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบย่อมหมายถึ งว่าการค้ าเสรี ไม่ ก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ใดๆ ต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการค้ าเสรี ย่อมขึน้ อยู่กับกลยุทธ์ ต่างๆ ของรั ฐในการวางกฎ
ระเบียบ เพื่อควบคุม ทั้งนี ้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ซึง่ ก่อให้ เกิดผลเสียทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการค้ าเสรี คณะกรรมการความตกลงการค้ า
ทัว่ ไปและภาษี (GATT) รายงานกรณีเกี่ยวกับประเทศไทย กรณีผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นสิ่งที่
สะท้ อนแนวคิดนี ้ (GATT Panel Report Thailand, 1990) ประเทศไทยให้ เหตุผลว่าระบบ
การรับอนุญาต (licensing system) ซึง่ มีอิทธิพลในการปิ ดตลาดยาสูบ ซึง่ เป็ นสิ่งที่จําเป็ น
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เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากอันตรายต่างๆ เช่น ผลกระทบจากการเปิ ดตลาดซึ่งมีผล
ต่อการบริ โภค ระบบอนุญาตนี ้ไม่ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการป้องกัน
หรื อปกป้องสุขภาพมนุษย์ หรื อชีวิตภายใต้ มาตรา xx(b) ของความตกลงการค้ าทัว่ ไปและ
ภาษี (GATT) แต่คณะกรรมการ GATT มองว่าประเทศไทยสามารถใช้ มาตรการทางภาษี
ต่างๆ และการห้ ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และมาตรการเหล่านี ้
เป็ นทางเลือกที่มีเหตุผลมากกว่าระบบการให้ อนุญาต (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2559)
อย่างไรก็ตาม กรณีของประเทศไทย อุตสาหกรรมยาสูบ ซึง่ เป็ นการตัดสินภายใต้
ระบบเก่าของความตกลงทัว่ ไปทางการค้ าและภาษี (GATT) ไม่ได้ ข้อยุติอย่างชัดเจนว่า
ความตกลงการค้ าเสรี ตา่ งๆ ขององค์การค้ าโลกจะทําให้ อํานาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ
ในการออกกฎ ระเบี ยบ ภายในประเทศของตนยังคงดํ ารงอยู่ โดยข้ อเท็ จจริ งผู้ชี แ้ นะ
ทางด้ านสาธารณสุขบางคนโต้ แย้ งว่าความตกลงการค้ าเสรี (GATS – ความตกลงทัว่ ไป
เกี่ยวกับการค้ าและบริ การ) จํากัดความสามารถของประเทศสมาชิกในองค์การค้ าโลก ที่จะ
ห้ ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพราะการกระทําเช่นนั้นอาจจะขัดแย้ ง (contravene) กับพันธะ
สัญญาการเข้ าถึงตลาดสําหรับการโฆษณาของผู้ให้ บริ การ (Grieshaber-Otto, et al.
2000; Gould, 2005) นี่เป็ นการสะท้ อนถึงความกังวลต่างๆ เกี่ยวกับอธิปไตยในการออก
กฎ ระเบียบ (regulatory autonomy) ซึง่ เป็ นส่วนที่สองของความขัดแย้ งระหว่างการค้ า
และการสาธารณสุขยุคใหม่ (trade regime and the new public health) ตัวอย่างเช่น ผู้
ชี ้แนะด้ านการควบคุมยาสูบโต้ แย้ งว่า ความตกลงทางการค้ าต่างๆ ที่ครอบคลุมการบังคับ
ใช้ / อุปสรรคทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) จํากัดอิสระ เสรี ภาพในการออก
กฎ ระเบี ยบ ในประเทศถึงขั้นที่ การควบคุมการบริ โภคยาสูบอย่างมี ประสิทธิ ภาพและ
ครอบคลุม ไม่ได้ รับอนุญาตให้ กระทําได้ (Bloom, 2001; Callard, et al. 2001;
Weissman, 2003)
ในปี ค.ศ. 2007 องค์การอนามัยโลกในฐานะประธานคณะทํางานการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบของคณะทํางานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงาน (Chair of the United Nations
Ad Hoc Interagency Task Force on Tobacco Control) องค์การสหประชาชาติ
เรี ยกร้ องให้ มีการตรวจสอบเพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการค้ าระหว่าง
ประเทศ และความพยายามระดับโลกในการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC, 2007) อย่างไรก็
ตาม มีคําอธิบายสองทาง สําหรับเจ้ าหน้ าที่ทางด้ านสาธารณสุขที่ยงั ขาดความเข้ าใจและ
398

ความรู้ เกี่ยวกับความตกลงทางการค้ า ทางแรกคือการใช้ กฎ ระเบียบ ขององค์การค้ าโลก
เพื่อวัดการป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเป็ นมาตรการกว้ างๆ และส่วนใหญ่เน้ นไปที่บริ บทของการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ เช่น การศึกษาร่ วมกันระหว่างองค์การค้ าโลกและองค์การ
อนามัยโลก สรุ ปแต่เพี ยงว่า "ขึน้ อยู่กับว่ารั ฐบาลจะเลื อกอย่างไรในการจัดการการค้ า
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ กฎ ระเบี ยบขององค์ การค้ าโลกจํ านวนหนึ่งอาจจะมี ผลเกี่ ยวข้ องได้ ”
(WTO, 2002) ทั้งนี ้จําเป็ นจะต้ องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดของความเกี่ยวพันกัน
ระหว่างการค้ าและสาธารณสุข
ความจําเป็ นในการวิเคราะห์ประเด็นการค้ าและสาธารณสุขเป็ นที่สนใจมากขึ ้น
โดยจํ านวนข้ อถกเถี ยงที่ เพิ่ มมากขึน้ เช่ น กรณี คณะกรรมการพิ จารณา ประเทศไทยศุลกากร และมาตรการทางการเงิ นเกี่ ยวกับยาสูบที่ มาจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (WTO,
2008) ประชาคมยุโรป (ปั จจุบนั คือสหภาพยุโรป) ได้ ร้องขอคําปรึ กษากับอินเดียเกี่ยวกับ
ภาษี และมาตรการอื่นๆของสินค้ านําเข้ าประเภทไวน์และสุรากลัน่ (WTO, 2008) และ
ประเทศสหรั ฐอเมริ การ้ องขอการจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ ยวกับภาษี สําหรั บสุรากลั่นใน
ประเทศฟิลิปปิ นส์ (WTO, 2010)
ถึ ง แม้ ความขัด แย้งดัง กล่ า วดู เ หมื อ นจะเกี่ ย วข้ อ งเล็ ก น้ อยมากกั บ ประเด็ น
กฎหมายการควบคุมภายในประเทศ ซึ่งต้ องไม่ถูกแทรกแซงในการปกป้องสุขภาพของ
ประชาชน ข้ อโต้ แย้ งอื่ นๆ ดูเหมื อนจะเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับสิ่งที่ เป็ นกังวล ตัวอย่างเช่น
อินโดนีเซียได้ ร้องขอปรึกษากับประเทศสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับมาตรการในการห้ ามบุหรี่ ชรู ส
ต่างๆ รวมถึงบุหรี่ กานพลู (clove cigarette) ซึง่ ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย (WTO, 2010)
มาตรการดังกล่าวถูกกล่าวถึงความเกี่ยวข้ องกับการดึงดูดเด็กและเยาวชนของบุหรี่ ชรู ส ใน
ทํ านองเดี ยวกัน มาตรการการยกเว้ นบุหรี่ เมนธอลเป็ นข้ อโต้ แย้ งที่ อิ นโดนี เซี ยประสบ
ความสําเร็ จในการต่อสู้กบั สหรัฐอเมริ กา (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ 2559)
ประเทศแคนาดาบังคับใช้ มาตรการที่คล้ ายกันโดยการห้ ามขายบุหรี่ ชูรส ซิการ์
มวนเล็ก และใบยาสูบมวนโต (blunt wraps) (Cracking Down on Tobacco Marketing
Aimed at Youth Act, Bill C32) เหมือนกับมาตรการในประเทศสหรัฐอเมริ กา บุหรี่ เมนธอล
ได้ รับการยกเว้ นจากการห้ ามจําหน่าย กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada)
ให้ เหตุผลว่าบุหรี่ เมนธอลมีจําหน่ายอยู่ในตลาดมานานแล้ ว แต่มาตรการห้ ามบุหรี่ ชูรสมี
เป้าประสงค์ห้ามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อดึงดูดเด็กและเยาวชนให้ มาสูบบุหรี่
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(Health Canada, 2009) ถึงแม้ บหุ รี่ เมนธอลจะได้ รับการยกเว้ น และยังมีข้อโต้ แย้ งสําหรับ
มาตรการนี ้ในแคนาดา แต่รัฐบาลแคนาดาไปไกลอีกก้ าวหนึ่งโดยห้ ามรสชาติซึ่งใช้ ในการ
ผลิตบุหรี่ ที่ใช้ ใบยาสูบพันธุ์ตา่ งๆ (blended-style cigarettes) ซึง่ รวมถึงใบยาสูบพันธุ์เบอร์
เลย์ (Burley) ในปั จจุบนั ตลาดยาสูบในแคนาดาส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ ใบ
ยาสูบพันธุ์เวอร์ จิเนีย ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรสชาติ สมาชิกองค์การค้ าโลกจํานวนหนึ่งไม่
เห็นด้ วยกับมาตรการห้ ามบุหรี่ ชูรส และแสดงเจตนารมณ์ที่จะถกเถียงประเด็นนี ้โดยผ่าน
ทาง คณะกรรมการยุตขิ ้ อถกเถียงขององค์การค้ าโลก (WTO dispute settlement)
ความจําเป็ นสําหรับแนวทางวิเคราะห์ใหม่ๆ สําหรับประเด็นต่างๆ สามารถแสดง
ให้ เห็นได้ โดยการอ้ างอิงข้ อโต้ แย้ งต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา เช่น ข้ อโต้ แย้ งที่ว่ามาตรการต่างๆ
ทางสาธารณสุขเป็ นกฎหมายที่ ถูกต้ อง ตราบใดที่ ใช้ อย่ างเท่าเที ยมกัน ทั้งผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์นําเข้ า (Noeth, 2001; Eckhardt, 2002; Burgi, 2011)
ตามมาตรา xx(b) ของความตกลงทั่วไปทางการค้ าและภาษี (GATT) ซึ่งมี
ข้ อยกเว้ นสําหรับมาตรการที่จําเป็ นในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์ โดยคาดว่าจะรักษา
มาตรการที่ดีทางด้ านสาธารณสุขไว้ (Woo, 2002) ข้ อสรุปนี ้ไม่ควรจะยอมรับตามเนื ้อหา
เนื่องจากมีการโต้ แย้ งว่าการใช้ มาตรการดังกล่าวจะทําให้ เกิดความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ ้น
เพราะจะต้ องให้ คณะกรรมการองค์การค้ าโลกพิจารณาถึงความสําคัญของเป้าประสงค์ใน
การใช้ มาตรการดังกล่าวของประเทศสมาชิก และปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบังคับใช้
ทางเลือกอื่นที่สมเหตุสมผล (Howse, 2001)
ข้ อกังวลที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผู้ดําเนินนโยบายเพื่อการควบคุมและออก
มาตรการของรั ฐในยุคการค้ าการลงทุนระหว่างประเทศเสรี เฟื่ องฟู คือ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นหากสินค้ านั้น มีนกั ลงทุนเป็ นชาวต่างชาติ เพราะในสนธิสญ
ั ญาทางการค้ าระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะเป็ นความตกลงเพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment
Treaty หรื อ BITs) ซึง่ ไทยมีความตกลงและมีผลบังคับใช้ แล้ วกับ 37 ประเทศ (ข้ อมูลของปี
พ.ศ. 2557) หรื อพันธกรณีทางการค้ าระหว่างประเทศอื่นๆ อาทิ กรอบความตกลงการค้ า
เสรี (Free Trade Agreements หรื อFTAs) ความตกลงการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment หรื อ ACIA) เป็ นต้ น ทุกฉบับนั้นบรรจุข้อบทว่าด้ วยเรื่ องการ
ระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน หรื อ ISDS (Investor-State Dispute Settlement) อยู่
แทบทังสิ
้ ้น ซึ่งข้ อบทนี ้ให้ สิทธิแก่นกั ลงทุนผู้ถกู ละเมิดสิทธิขั้นพื ้นฐานต่างๆโดยรัฐผู้รับการ
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ลงทุน อาทิ หลักการปฏิบตั ิเยี่ยงชาติที่ได้ รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most Favoured
Nationหรื อ MFN) การปฏิบัติที่เป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นต้ น เลือกระงับข้ อพิพาท
ระหว่ างประเทศระหว่ างรั ฐและเอกชนผู้ลงทุนโดยใช้ กลไกอนุญาโตตุลาการระหว่ าง
ประเทศ โดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศผู้รับการลงทุน ซึง่ ประเทศไทยเคย
ได้ รับประสบการณ์จากการถูกฟ้องร้ องเป็ นคดี ภายใต้ กลไกนี ้เพียงครั้งเดียว คือ คดี Walter
Bau หรื อที่ ทุกคนรู้ จักกันในนาม “ค่าโง่ทางด่วน” ดังนั้น ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกลไกการระงับข้ อพิพาท จึงเข้ ามามี บทบาทในการแก้ ไขปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึ ้นในภายภาคหน้ าอย่างมีนยั สําคัญ
2. การเจรจาความตกลงหุ้นส่ วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก
2.1 การค้ าเสรี ท่ สี ลับซับซ้ อนขึน้
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Trans – Pacific
Partnership Agreement : TPPA หรื อ TPP) เป็ นความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศที่ ถือ
จากข้ อกําเนิดของสหรัฐอเมริ กาใน ปี ค.ศ. 1998 ต่อประเทศออสเตรเลีย ชิลี นิวซีแลนด์
และสิงคโปร์ ในการทําความตกลงการค้ าเสรี ซึ่งได้ มีการกระตุ้นสมาชิกความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation) หรื อ APEC ให้ มีการยอม
ผ่อนปรนมาตรการทางกฎหมายสําหรับการค้ าภายในประเทศของตน ด้ วยความคิดริ เริ่ มนี ้
เองนําไปสูค่ วามตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกซึง่ มีข้อความเชิญชวน
ประเทศอื่ นเข้ าร่ วมเพื่อสร้ างฐานสําหรั บความตกลงที่ยิ่งใหญ่ กว่าและครอบคลุมทั่วทั้ง
ภูมิภาคของ APEC โดยคณะผู้แทนการค้ าสหรัฐ (United States Trade Representative :
USTR) ตั้งความหวังว่าจะพยายามให้ ครอบคลุมประชากรโลกถึงร้ อยละ 40 (หทัย ชิตา
นนท์ และคณะ, 2557)
TPP เป็ นรูปแบบการค้ าเสรี ที่มีความซับซ้ อนยิ่งขึ ้นกว่าการค้ าเสรี ทวั่ ไป TPP ถูก
ได้ รับการวิจารณ์ว่าเป็ นเสมือนร่ างกฎหมายว่าด้ วยสิทธิของบรรษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐที่
สามารถเปลี่ยนสมดุลระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐได้ ที่สําคัญการเจรจาความตกลงเป็ น
“ความลับ” เกือบทั้งหมด จึงทําให้ กระบวนการดังกล่าวได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ว่าเป็ นการ
ยิ น ยอมให้ ผ้ ูเ จรจาสามารถเขี ย นกฎระเบี ย บที่ มี ผ ลในประเทศได้ โ ดยปราศจากการ
ตรวจสอบอันเป็ นการขัดต่อแนวทางประชาธิ ปไตย ประกอบกับเป็ นที่ร้ ู กันว่าตัวแทนของ
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กลุม่ บรรษัทในสหรัฐอเมริ กาทํางานเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั คณะรัฐบาล สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่
เป็ นฉบับร่ างของความตกลงได้ และมีบทบาทพิเศษในการเจรจา จึงเป็ นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง
ถึ ง ข้ อ ความในร่ า งสุดท้ า ยที่ จ ะขยายสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ม บรรษั ท เหล่ า นี อ้ ย่ า งมี
นัยสําคัญทางการเมืองมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้ เห็นว่าอุตสาหกรรมยาสูบรายใหญ่
ได้ ลอบสร้ างอิทธิพลเหนือกลุม่ TPP โดยความช่วยเหลือของเครื อข่ายอุตสาหกรรมยาสูบ
ดังจะเห็นได้ จาก ในปี ค.ศ. 2010 บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล เรี ยกร้ องข้ อเสนอ
ต่อ US Federal Register โดยมีข้อเสนอ 3 ประเด็น คือ
1) การปรับกฎระเบียบด้ านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายให้ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน
2) กลไกเกี่ยวกับข้ อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐภาคี
3) กรณีความสมบูรณ์เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมุ่งเน้ นการ
คุ้มครองในระดับสูงสําหรับเครื่ องหมายการค้ า
โดยข้ อเสนอ 3 ประเด็นนี ้ แต่ละประเด็นได้ สะท้ อนให้ เห็นอยู่ในร่ างความตก
ลง TPP ที่ถูกลักลอบเปิ ดเผยในภายหลัง ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี ้ มี ส่วนสําคัญในการที่
อุตสาหกรรมยาสูบใช้ ในการกีดกันไม่ให้ มีการนําบรรจุภณ
ั ฑ์ปราศสีสนั (Plain Packaging)
มาใช้ กบั สินค้ าของตน
2.2 กลไกเกี่ยวกับข้ อพิพาทระหว่ างนักลงทุนและรั ฐภาคี
การระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (ISDS หรื อ Investor-State Dispute
Settlement) เป็ นกลไกหนึ่งที่น่าสนใจและเป็ นที่กล่าวถึงอย่างมากในยุคการค้ าเสรี เมื่อ
นโยบายของรั ฐผู้รับการลงทุนอย่างประเทศไทย คือการเปิ ดกว้ างรั บชาติผ้ ูเข้ ามาลงทุน
มุ่งหวังผลประโยชน์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สร้ างความร่วมมือทางการค้ า สร้ างอาชีพ
รายได้ และการพัฒนาสังคมพื ้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม ด้ วยพื ้นฐาน
แห่งความเป็ นจริ งที่แต่ละประเทศมี ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ระบบการ
ปกครอง ตลอดจนพื น้ ฐานทางเศรษฐกิ จ และกระบวนการยุติ ธรรม ที่ มี ความซับซ้ อน
ยุ่งยากและแตกต่างกันเป็ นอย่างยิ่ง จึงทําให้ สนธิสญ
ั ญาความตกลงต่างๆ ทางการค้ า ทั้ง
ระดับทวิภาคี พหุภาคี บรรจุข้อบท ISDS ไว้ ในส่วนการระงับข้ อพิพาท ทั้งนี ้ ด้ วยความ
มุ่งหวังเพื่อขจัดความเหลื่อมลํ ้าเหล่านี ้ และดําเนินการแก้ ไขข้ อขัดข้ องในการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศให้ มีความไว้ วางใจและคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น ด้ วยความคาดหวังว่าจะเกิด
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ผลดีทั้งนักลงทุนเอกชนและรัฐผู้รับการลงทุน โดยมีช่องทางให้ ทั ้งสองฝ่ ายระงับข้ อพิพาท
ต่อกันโดยไม่จําเป็ นต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมภายในประเทศของรัฐผู้รับการลงทุน
การศึกษาข้ อพิพาทระหว่างประเทศ ผ่านกรณี ศึกษาที่เกิดการฟ้องร้ องจริ งของ
รัฐบาลออสเตรเลีย มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อบุคลากรในวงการสาธารณสุขของไทย ที่
ต้ องเรี ยนรู้ เข้ าใจปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต เพราะแม้ ว่า รัฐบาลหรื อองค์กรของรัฐมี
ความตั้งใจอันดีเพื่อลดปริ มาณผู้บริ โภคบุหรี่ ลดการเกิดเหตุร้าย อันตรายต่อสุขภาพต่อ
เศรษฐกิ จ และสังคมโดยรวมมากเพียงไร อี กทั้งศาลสูงแห่งประเทศออสเตรเลียจะมี คํา
พิ พ ากษาให้ ฝ่ ายรั ฐ บาลเป็ นผู้ช นะ และรั บรองว่ ามาตรการนี ช้ อบโดยกฎหมายอย่ า ง
สมบูรณ์ แต่ยงั มีช่องทางผ่านกฎหมายระหว่างประเทศนําพาเข้ าสูข่ ้ อพิพาทระหว่างรัฐและ
เอกชน ที่เป็ นกลไกที่ซบั ซ้ อน ต้ องการความชํานาญ และเงินจํานวนมากในการสู้คดี
เมื่ อแพ้ คดี ภายในประเทศออสเตรเลี ย กลุ่มผู้ผลิตและนํ าเข้ าบุหรี่ ในประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งเป็ นบรรษั ทข้ ามชาติอเมริ กัน แคนาดาและญี่ ปุ่น ต่างร่ วมกันจ้ างบริ ษัท
กฎหมายและผู้เชี่ ยวชาญระดับสากล นํ าคดีนีข้ ึน้ สู่กระบวนการระงับข้ อพิพาทระหว่าง
ประเทศที่จะทําได้ ซึง่ มีสองทาง ได้ แก่
หนึ่ง การดําเนินคดีภายใต้ กลไกระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน หรื อ ISDS–
Investor State Dispute Settlement ภายใต้ BIT Hong Kong Australia มาตราที่ 6 และที่
2(2) กล่าวหาว่าการดํ าเนิ นมาตรการนี ล้ ะเมิ ดต่อสิทธิ ในการเป็ นนักลงทุนภายใต้ การ
คุ้มครอง ตามสนธิสญ
ั ญาทางการค้ า
สอง การร้ องเรี ยนภายใต้ องค์การการค้ าโลก WTO Appellate Body กล่าวหาว่า
ประเทศออสเตรเลียละเมิดความตกลง TRIP เนื่องจาก นโยบายซองบุหรี่ แบบเรี ยบง่าย
จํากัดสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของนักลงทุนเกินขอบเขต และการกล่าวหาว่ารัฐบาล
ออสเตรเลียละเมิดต่อข้ อบท TBT หรื อ Technical Barrier to Trade ภายใต้ TRIPs Paris
Convention for Protectionof Industrial Property and WTO’s Agreement on
Technical Barriers to Trade
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฟิ ลิ ป มอร์ ริ ส อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ให้ การสนั บ สนุ น ต่ อ
กระบวนการคุ้มครองการลงทุน อันมีสาระสําคัญคือ การระงับข้ อพิพาทการลงทุนระหว่าง
รัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) ซึง่ ฟิ ลิป มอร์ ริส สามารถใช้
ความสามารถของตนทําให้ ฝ่ายที่คิดจะเริ่ มนํามาตรการบรรจุภัณฑ์ ปราศสีสนั มาใช้ เกิด
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“ความกลัวที่จะเข้ าควบคุม” (Regulatory chill) แม้ ว่าปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะเป็ น
ลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ ในความตกลงทางการค้ าภายใต้ องค์การการค้ าโลก ตลอดจนการ
ระงับข้ อพิพาท แต่กระบวนการระงับข้ อพิพาท ISDS ก่อให้ เกิดผลกระทบที่น่าตกใจมาก
ยิ่งขึ ้น เนื่องมาจาก
ประการแรก วัฒนธรรมการตัดสินที่เอื ้อต่อประโยชน์ในกับภาคธุรกิจ เนื่องมาจาก
อนุญาโตตุลากรที่ ได้ รับการแต่งตัง้ มักเป็ นทนายความที่ ทํางานด้ านการลงทุนระหว่าง
ประเทศซึง่ ได้ รับการเชิญตัวมาจากวงการการค้ าโดยไม่มีความชํานาญในเรื่ องสาธารณสุข
ทํ า ให้ เ กิ ด คํ า ถามถึ ง ความสามารถที่ จ ะตัด สิ น กฎระเบี ย บทางสาธารณสุข และความ
ตระหนักถึงผลที่ตามมาของนโยบายสาธารณสุขที่เกิดจากการตัดสินของตน
ประการที่สอง การระงับข้ อพิพาทแบบ ISDS เปิ ดโอกาสให้ เอกชนสามารถยื่นข้ อ
เรี ยกร้ องโดยตรงต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ เลย แทนที่จะเป็ นการ
เจรจาผ่านทางรัฐบาลของตนเป็ นผู้ดําเนินการแทน อย่างเช่น กระบวนการระงับข้ อพิพาท
ขององค์การการค้ าโลก
ประการที่สาม การเรี ยกค่าเสียหายในกรณีการจ่ายค่าชดเชยจํานวนเงินที่ขออาจ
มากมายมหาศาลอย่างเช่น กรณีสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีระหว่างออสเตรเลียและฮ่องกง (BIT)
ซึง่ บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส เอเชีย กําลังใช้ กระบวนการระงับข้ อพิพาท ISDS เรี ยกเงินจํานวน
พันล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย จากความเสียหายที่บริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส เอเชีย อ้ างว่าเกิดขึ ้น
จากกฎหมายบรรจุภณ
ั ฑ์ปราศสีสนั (Plain Packaging Act 2011) มีความเป็ นไปได้ ถึง
ผลกระทบอันน่ากลัวสําหรั บประเทศที่มีรายได้ น้อยและรายได้ ปานกลาง เนื่ องจากการ
คํานวณค่าชดเชยได้ คํานึงถึงความสามารถของประเทศเหล่านี ้ที่จะจ่ายให้ ได้
ประการที่ สี่ การขาดการทบทวนคํ าตัดสิ น เนื่ องจากการระงับข้ อพิ พาทโดย
อนุญาโตตุลาการไม่มีคณะพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบกับแม้ จะมีการกล่าวอ้ างถึงบรรทัด
ฐานคําตัดสินในคดีก่อนแต่ก็ไม่ผูกพันให้ อนุญาโตตุลาการในอีกคดีจําต้ องผูกพันด้ วย ที่
สําคัญกระบวนการทําคําชี ้ขาดก็มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ จึงทําให้ เกิดปั ญหาความ
ไม่โปร่งใสในกระบวนการ
2.3 ทรั พย์ สินทางปั ญญา
กรณีความสมบูรณ์เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมุ่งเน้ นการคุ้มครอง
ในระดับสูงสําหรั บเครื่ องหมายการค้ า หลังจากที่ความตกลงเรื่ องทรั พย์สินทางปั ญญา
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ภายใต้ องค์การการค้ าโลก หรื อ TRIPs มีผลใช้ บงั คับแล้ ว สหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศ
พัฒนาได้ พยายามผลักดันให้ มีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาให้
สูงขึ ้น มีความพยายามที่จะทําให้ “การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์” (flexibilities) และ
“การปฏิบตั ิอย่างแตกต่างเป็ นกรณีพิเศษ” (special and differential treatment) ลด
น้ อยลง โดยผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า TRIPs-Plus ซึ่ง PMI ได้ เรี ยกร้ องเรื่ องนี ้ต่อ US
Federal Register อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ ตนเองสามารถมีเครื่ องมือในการท้ าทาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับบรรจุภณ
ั ฑ์ปราศสีสนั ได้ (Gary Fooks, Anna B Gilmore, 2012)
กลุ่มธุรกิ จในสหรั ฐฯ นํ าโดย USCC ได้ พยายามคัดค้ านกลุ่มเครื อข่ายสุขภาพ
อย่างเต็มที่ในประเด็นการป้องกันมาตรการควบคุมการบริ โภคยาสูบโดยการเจรจา TPP
เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 USCC เรี ยกร้ องให้ ผ้ แู ทนการค้ าสหรัฐ (USTR) ไม่ให้ ส่ง
ข้ อความที่ นํ าเสนอประเด็ นเฉพาะยาสูบในการเจรจารอบต่อไปที่ จะมาถึ ง และได้ ทํ า
จดหมายถึง USTR ในเดือนสิงหาคม 2013 ในกระทู้ที่โดดเด่นใน blog ของ USCC เดือน
เมษายนปี ค.ศ. 2014 USCC อธิ บายข้ อเสนอกํ าหนดเป้าหมายเรื่ องยาสูบโดยการ
เปรี ยบเทียบกับ "กล่องแพนดอร่ า" (Pandora’s box) ว่าหากกีดกันสินค้ ายาสูบออกจาก
ความตกลงนี ้ได้ ในอนาคตก็จะสามารถทํากับสินค้ าอื่นๆ ได้ เหมือนกับการเปิ ดกล่องให้
ปี ศาจร้ ายออกมา
ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2014 USCC ได้ ใช้ วิธีการส่งจดหมายถึงเอกอัครราชทูต
ของประเทศญี่ปนไปยั
ุ่
งประเทศสหรัฐอเมริ กา ปฏิเสธการตัดทิ ้ง (carve out) ประเด็นเรื่ อง
ยาสูบ และขอเจรจาเร่งรัดการประชุม TPP อย่างต่อเนื่อง
3. หีบห่ อผลิตภัณฑ์ บุหรี่ ปราศสีสันแบบเรี ยบง่ าย: มาตรการทางนโยบาย
3.1 ความเป็ นมาของการชีแ้ นะซองปราศจากสีสัน
ในปี ค.ศ. 1989 กระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลนิวซีแลนด์โดยคณะกรรมการ
ด้ านสารพิษได้ เสนอแนะว่าบุหรี่ ควรจะอยู่ในซองสีขาวและมีตวั อักษรสีดํา โดยไม่มีสีต่างๆ
หรื อตราสัญลักษณ์ใดๆ ในระหว่างปี ค.ศ. 1989 ขณะที่อตุ สาหกรรมยาสูบกําลังต่อสู้กบั
กฎหมายของประเทศแคนาดาที่ห้ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ การให้ ข้อมูลต่อศาลเป็ น
ปั จจัยที่กระตุ้นให้ กลุ่มควบคุมยาสูบเรี ยกร้ องให้ บงั คับใช้ ซองปราศจากสีสนั รองประธาน
ฝ่ ายการตลาดของบริ ษัท อิมพีเรี ยล โทแบคโก ยอมรับว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งสําคัญ
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อย่างยิ่งในการทําการตลาด ซึ่งตรงกับขัอมูลจากบริ ษัท บริ ทิช อเมริ กนั โทแบคโก ที่กล่าว
ว่า ผู้สบู บุหรี่ ไม่สามารถจําแนกความแตกต่างของบุหรี่ ตราสินค้ าต่างๆ โดยการสูบ แต่การ
เลือกตราสินค้ าบุหรี่ เป็ นผลจากปั จจัยทางจิตวิทยา จากมโนภาพมากกว่ารสชาติจากการ
สูบบุหรี่ (Goldberg ME, et al., 1999; Goldberg ME, et al., 1995)
กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริ โภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHOFCTC) เป็ นสนธิสญ
ั ญานานาชาติด้านสุขภาพที่สําคัญสําหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หนึ่งในมาตรการสําคัญคือการห้ ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างสิ ้นเชิงในทุกรู ปแบบ ทั ้ง
ทางตรงและทางอ้ อม ในปี ค.ศ. 1995 Cunningham และ Kyle เสนอแนวคิดหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศจากสีสนั ที่เป็ น ‘มาตรฐาน’ โดยเน้ นว่า ซอง/กล่อง บุหรี่ เป็ นช่องทาง
ส่งเสริ มการขายที่สําคัญและจํ าเป็ นจะต้ องถูกควบคุมในมิติของการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบ (Cunningham R, Kyle K, 1995)
มาตรการการใช้ หีบห่อปราศสีสนั แบบเรี ยบง่าย ซึ่งหมายถึงการทําให้ พื ้นที่ส่วนที่
ไม่ใช่คําเตือนเป็ นสีเดียวกันทุกตราสินค้ า (สีขาวน่าจะเป็ นสีที่ดีที่สุด) ชื่ อของตราสินค้ า
พิมพ์เป็ นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งขนาดและรู ปร่ างตัวอักษร พืน้ ที่ส่วนใหญ่ จะเป็ นคํา
เตือนด้ านสุขภาพซึง่ กําหนดโดยรัฐบาล ความเคลื่อนไหวที่ม่งุ สูห่ ีบห่อปราศสีสนั แบบเรี ยบ
ง่ายได้ เริ่ มขึ ้นในหลายประเทศรวมทั้งแคนาดางานวิจัยหลายชิน้ ในประเทศแคนาดาและ
ออสเตรเลียสํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบแบบเรี ยบง่าย พบว่า ไม่เป็ นที่
ดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชน (Freeman B, Chapman S, Rimmer
M, 2007) การศึกษาวิจยั ในกลุม่ เยาวชนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริ การายงานว่า หีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ แบบเรี ยบง่ายจะทําให้ มองผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบในทางลบมากกว่า
ทางบวก (Rootman I, Flay B, 1995)
ซอง/กล่องบุหรี่ ปราศจากสีสนั จะไม่มีสีของตราสินค้ า สัญลักษณ์ของบริ ษัท และ
เครื่ องหมายการค้ า ผู้ผลิตจะได้ รับอนุญาตให้ พิมพ์ได้ เฉพาะชื่อตราสินค้ าในขนาดตัวอักษร
และรูปแบบตัวอักษรที่กําหนดในตําแหน่งที่ถกู กําหนดให้ และจะต้ องพิมพ์คําเตือนสุขภาพ
รวมทั้งข้ อมูลอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด เช่น ปริ มาณของส่วนประกอบที่เป็ นสารพิษ (toxic
constituents) ตราประทับว่าได้ จ่ายภาษี แล้ ว และจํานวนมวนบุหรี่ ในซอง/กล่อง ทังหมดนี
้
้
มีจดุ ประสงค์เพื่อไม่ให้ มีนวัตกรรมการออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ ซอง/กล่องบุหรี่ ปราศจาก
สี สั น รวมไปถึ ง ภายในซอง/กล่ อ ง และตั ว บุ ห รี่ ด้ วย เนื่ อ งจากผู้ ผลิ ต จะใช้ สี วงเส้ น
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เครื่ องหมาย และความสัน-ยาวของมวนบุ
้
หรี่ ที่แตกต่าง เพื่อทําให้ บุหรี่ ‘มีความน่าสนใจ’
และดึงดูดใจ การใช้ นํ ้าหอม คอมพิวเตอร์ ชิปสําหรับเสียง (audio chip) หรื อใบสอดแทรก
ข้ อมูลอื่นจะถูกห้ ามโดยกฎหมาย (BBC News. 2007) ซอง/กล่องบุหรี่ ปราศจากสีสนั จะ
ทําให้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นมาตรฐานเดียวกันหมด ซึ่งจะลดสถานะและบทบาทของ
หีบห่อผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจ
3.2 ความจําเป็ นของการเกิดกฎหมาย
หี บห่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ที่ เ รี ย บง่ ายหมายถึ งห้ า มใช้ สี สัน โลโก้ คํ าต่ า งๆ และ
รู ปแบบอักษรที่เป็ นเอกลักษณ์ หีบห่อที่เรี ยบง่ายจะควบคุมและทําให้ เป็ นมาตรฐานใน
องค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- ขนาดและรูปร่างของหีบห่อผลิตภัณฑ์
- รูปแบบของการเปิ ดหีบห่อผลิตภัณฑ์
- วัสดุที่ใช้ สําหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระดับของการเคลือบความมัน
(gloss level)
- วัสดุด้านในหีบห่อ และสี
- สีและประเภทของหมึก
- รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร
ถ้ าหากหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบกลายเป็ นป้ายโฆษณาขนาดเล็ก ทางแก้ ไขคือ
ต้ องปลดองค์ประกอบต่างๆ ของการส่งเสริ มการขาย หรื อพูดอีกนัยหนึ่งคือ ออกกฎหมาย
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เรี ยบง่าย และถ้ าหากอุตสาหกรรมยาสูบปรั บเปลี่ยนขนาดและ
รู ปร่ างของหี บห่อผลิตภัณฑ์ เพื่ อสร้ างความต้ องการของผู้บริ โภค และเพื่ อบ่อนทํ าลาย
มาตรการต่างๆ ที่จะลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้ เจ็บจากการสูบบุหรี่ ทางแก้ ไขคือหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน (Standardized package) ที่ไม่ใช่เพื่อการตลาด แต่เพื่อการ
สาธารณสุข
การปฏิรูปหีบห่อผลิตภัณฑ์จะต้ องครอบคลุมตัวผลิตภัณฑ์คือบุหรี่ เพื่อป้องกัน
อุ ต สาหกรรมยาสู บ ถ่ า ยทอด หรื อ ถ่ า ยโอนความชํ า นาญด้านการตลาดจากหี บ ห่ อ
ผลิตภัณฑ์ ไปสู่ตวั ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น บุหรี่ แต่ละมวนจะถูกกําหนดมาตรฐานความ
ยาว เส้ นรอบมวนบุหรี่ (Circumference) และจะไม่มีโลโก้ หรื อลวดลาย (embellishments)
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ใดๆ บุหรี่ แต่ละมวนจะถูกมวนในกระดาษมาตรฐานและสีที่กําหนด ประโยชน์ ทางด้ าน
สาธารณสุข 6 ประการ จากการกําหนดหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เรี ยบง่าย คือ
ก. จะลดการหลอกลวงบนหีบห่อ
ข. จะเพิ่มพลังของการเตือนด้ านสุขภาพ
ค. จะลดความเว้ าวอน / ความยัว่ ยุของภาพลักษณ์ ตราสินค้ า(brand
image)
ง. จะทําลายช่องทางการสื่อสาร (ภาพลักษณ์) ของบุหรี่
จ. จะลดกําไรของอุตสาหกรรมยาสูบเลย
ฉ. จะนําประเทศแคนาดาใกล้ เข้ าไปอีก 1 ก้ าวสูก่ ารห้ ามโฆษณายาสูบ
อย่างครอบคลุม
3.3 บรรจุภณ
ั ฑ์ แบบเรี ยบและปราศสีสัน (Plain packaging)
ภาคีสมาชิกควรพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อจํากัดหรื อห้ าม การใช้ ภาพโลโก้ สี
หรื อตราตราสินค้ า หรื อข้ อมูลเพื่อการโฆษณาบนหีบห่อ นอกเหนือไปจากชื่อตราสินค้ าและ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงไว้ ตามรู ปแบบ สีและขนาดตัวอักษรตามที่กฎหมายกํ าหนด (ซอง
บุหรี่ แบบมาตรฐาน) เพื่อช่วยให้ ข้อความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพมีความเด่นชัด
ขึ ้น อีกทั ้งเป็ นการแก้ ไขปั ญหาด้ านการออกแบบหีบห่อที่อาจชี ้นําให้ เข้ าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์
นั้นเป็ นอันตรายน้ อยกว่า มาตรการทางกฎหมายประเทศสมาชิ กควรมี หลักประกันว่า
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับหีบห่อและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้ องกับข้ อ 11 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
นี ้บังคับใช้ อย่างเสมอภาคกับผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดที่วางจําหน่ายภายในประเทศ ส่วน
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีข้อความและภาพคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพ รวมทั้งข้ อมูล
เกี่ยวกับส่วนประกอบและสารพิษในควันบุหรี่ บนหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เป็ น
ภาระค่าใช้ จ่ายของอุตสาหกรรมยาสูบ
นอกจากนี ้ ควรพิจารณาจัดให้ มี “เอกสารอ้ างอิง” ซึง่ มีภาพตัวอย่างคุณภาพสูงที่
แสดงให้ เห็นว่าข้ อความและภาพคําเตื อนเกี่ ยวกับสุขภาพควรจะปรากฏอยู่บนหี บห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างไร เอกสารอ้ างอิงนี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่การใช้ ภาษา
ในมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชดั เจนเพียงพอ
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มาตรการทางกฎหมายควรได้ รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ ไขเป็ นระยะ
ตามหลักฐานใหม่ๆ ซึ่งปรากฏขึ ้น โดยนําประสบการณ์การบังคับใช้ กฎหมายจากประเทศ
อื่นๆ มาประกอบการพิจารณา การทบทวนแก้ ไขดังกล่าวจะช่วยให้ ค้นพบจุดอ่อนและช่อง
โหว่ รวมไปถึงชี ้ให้ เห็นลักษณะการใช้ ภาษาในระเบียบข้ อบังคับ ที่ควรได้ รับการแก้ ไขให้ มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ทั้งนี ้ ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดให้ มีกระบวนการเฝ้าระวังและประเมินผล
การใช้ มาตรการควบคุมหี บห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เพื่ อดูผลลัพธ์ ที่ เกิ ดขึน้ และ
ประเมินว่ามีมาตรการใดที่ควรปรับปรุ ง ข้ อมูลจากการเฝ้าระวังและประเมินผลยังใช้ เป็ น
หลักฐานที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีอื่นๆ ในการบังคับใช้ มาตรการควบคุมหีบ
ห่อและฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับของอุตสาหกรรมยาสูบควรจะเริ่ ม
ดํ า เนิ น การทัน ที ที่ ก ฎหมายเริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ใช้ และควรดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งการ
ประเมิ นผลของมาตรการควบคุมหี บห่ อและฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบต่อกลุ่มประชากร
เป้าหมายมี ความสําคัญอย่างยิ่ง ประเทศสมาชิกควรพิจารณาประเมิ นด้ านต่างๆ เช่น
ความรู้ สึกนึกคิดที่มีต่อฉลากคําเตือนด้ านสุขภาพบนซองบุหรี่ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยง ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง
ควรจัดให้ มีแผนการประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมหีบห่อและฉลากผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ทั ้งก่อนเริ่ มดําเนินการ และหลังดําเนินการเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพิจารณา
ตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ ผลงานการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และประสิทธิ ผลที่ได้ สู่
สาธารณชนและประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่นเดียวกัน ประเทศสมาชิกควรพยายามแบ่งปั น
ความรู้ และประสบการณ์ในการรับมือกับข้ อโต้ แย้ งต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมหีบห่อ
และฉลากผลิตภัณฑ์จากธุรกิจยาสูบ ทั้งนี ้ควรพิจารณาศึกษารายงานจากประเทศสมาชิก
อื่ น ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ ด้านการควบคุม หี บ ห่ อ และฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ จาก
ประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ
แนวทางในการดําเนินงานตามข้ อ 13 แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบ เรื่ อง
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ การส่งเสริ มการขายและการให้ การสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ
ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากภาคีสมาชิกในสมัยประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 3
(The Conference of the Parties III) ณ กรุงเดอรบัน (Durban) ประเทศสาธารณรัฐ
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แอฟริ กาใต้ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แนวทางใน
การดําเนินงานตามข้ อ 13 นี ้ จัดทําขึ ้นเพื่อให้ ภาคี หรื อประเทศ
สมาชิกได้ มีแนวทางสําหรับการริ เริ่ มและการบังคับใช้ กฎหมายห้ ามการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการให้ การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบ ที่ครอบคลุมทุกด้ าน โดย
กฎหมายต้ อ งใช้ บังคับ กับทุกรู ป แบบของการสื่ อ สาร การแนะนํ า หรื อการกระทํ า เชิ ง
พาณิชย์ รวมทั้งทุกรูปแบบของ การเป็ นผู้สนับสนุน นอกจากนี ้ กฎหมายควรจะครอบคลุม
การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการให้ การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบข้ ามเขตแดน
ด้ วย
4. กรณี ศึ ก ษา นโยบายและข้ อ พิ พ าทซองบุ ห รี่ แบบเรี ย บและปราศสี สั น ของ
ประเทศออสเตรเลีย
4.1 นโยบายซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสัน
นับแต่ปีพุทธศักราช 2553 เป็ นต้ นมา นโยบายซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั
ของประเทศออสเตรเลียได้ ถูกตราขึ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติ ที่มีชื่อว่า Tobacco Plain
Packaging 2011 นโยบายนี ้เป็ นที่สนใจและจับตามมองเป็ นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็ นการ
ดําเนินการนโยบายสุขภาพที่กล้ าหาญด้ วยมาตรการที่เข้ มงวดจริ งจังที่สดุ เท่าที่เคยมีมาต่อ
สินค้ าบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรง
ประเทศออสเตรเลียเป็ นประเทศแรกในโลกที่ออกมาตรการนีไ้ ด้ สําเร็ จ โดยการ
กําหนดห้ ามผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้ นําตราสัญลักษณ์และโลโก้ สินค้ าปรากฏบนซองบุหรี่ แม้
“เครื่ อ งหมายการค้ า ” นั้น จะเป็ นเครื่ อ งหมายการค้ า ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองถูก ต้ อ งตาม
กฎหมาย กฎหมายฉบับนี ก้ ํ าหนดให้ ซองบุหรี่ มี สี เดี ยวกันทุกตราสินค้ า นั่นคื อ สี เขี ยว
มะกอก (Olive) จนผู้ คนขนานนามมาตรการนี ใ้ ห้ ว่ า เป็ น “การปฎิ วั ติ โ อลี ฟ ” (Olive
Revolution) นอกจากนีย้ งั ต้ องมีรูปภาพแสดงเป็ นคําเตือนเกี่ ยวกับสุขภาพ (Graphic
Health Warning) บนซองบุหรี่ อย่างชัดเจน อาทิภาพเตือนเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุมา
จากบุหรี่ เช่น มะเร็ งปอด มะเร็ งปากภายใต้ กฎหมายฉบับนี ้ กระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ออสเตรเลีย ประกาศว่าตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2012 ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่นํามา
ขาย เสนอเพื่อขาย และนํ าเข้ ามาสู่ประเทศออสเตรเลียต้ องดําเนินการตามมาตรการที่
รัฐบาลกําหนด หากไม่กระทําตาม กฎหมายนี ้มีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
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นอกจากนโยบายซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บปราศสี สัน รั ฐ บาลออสเตรเลี ย ยัง ออก
มาตรการอื่ นๆ ควบคู่ไปด้ วย จุดประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อลดความน่าสนใจของหีบห่อ
บรรจุภณ
ั ฑ์เหล่านี ้ต่อผู้บริ โภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น เพิ่มเติมความตระหนักรู้ ของคําเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพที่ก่อเกิดจากบุหรี่ และเป้าหมายในระยะยาวเพื่อลดผู้สบู บุหรี่ ทวั่ ประเทศ
เสริ มสร้ างมาตรการควบคุมบุหรี่ ระดับชาติอย่างเป็ นรูปธรรมที่สดุ
มาตรการอื่ น ๆ ที่ ร วมเรี ยกว่ า มาตรการควบคุ ม ยาสู บ อย่ า งครอบคลุ ม
(Comprehensive package of tobacco control measures) ซึง่ มีด้วยกันหลายด้ าน อาทิ
เช่น
Warning) กฎหมายออก
- มาตรการด้ าน คํ าเตือนสุขภาพ (Health
มาตรการกํ าหนดมี ผลตั้งแต่ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 กํ าหนดให้ มีภาพคําเตื อนบนพื น้ ที่
ด้ านหน้ าซองบุหรี่ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 และ พื ้นที่ร้อยละ 90 ด้ านหลังของซองบุหรี่ ด้วย
- มาตรการจํ ากัดการโฆษณาทางสื่ อออนไลน์ มี ผลควบคุมตั้งแต่เดื อ น
พฤศจิกายน ค.ศ. 2012
- บริ ษั ท บุห รี่ ต้ อ งดํ า เนิ น การลงทุน ในโครงการต่ อ ต้ า นการสูบ บุห รี่ ที่ จ ะ
รณรงค์ในวงกว้ างต่อไป
- การขึ ้นราคาภาษี การขึ ้นภาษี ของประเทศออสเตรเลียมีลกั ษณะเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ โดยทําเป็ นแผนระยะยาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 25 และทยอยขึ ้น
ราคาภาษี บุหรี่ มากขึ ้นครั้งละร้ อยละ12.5 โดยจะค่อยๆ ทยอยใช้ มาตรการนี ้ทีละร้ อยละ
12.5
- มาตรการเพิ่มโทษผู้ลกั ลอบนําบุหรี่ เข้ าประเทศโดยผิดกฎหมาย
แน่นอนว่าซองบุหรี่ แบบเรี ยบปราศสีสนั เป็ นนโยบายที่เข้ มงวดผนวกกับมาตรการ
อื่นๆ ที่ออกมาพร้ อมกันถือว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความตั้งใจอย่างจริ งจังที่จะลดจํานวนผู้
ติดบุหรี่ และกระทําอย่างเป็ นระบบและรอบด้ าน กฎหมายฉบับนี ้นั้นมีความน่าสนใจและ
เป็ นประโยชน์ที่จะหยิบยกมาศึกษา
ก่อนตรากฎหมาย การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายสาธารณสุขนั้นมี
อย่างกว้ างขวางและลึกซึ ้ง นอกจาก หน่วยงานเฉพาะด้ านการสาธารณสุขหลักของภาครัฐ
แล้ ว ยังมีหน่วยงานของเอกชนรวมทัง้ มีผลงานวิจยั หลากหลาย วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ก่อ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรบุคคลของชาติ รายงานจากการวิจยั นั้น
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มีมากมาย อาทิ การศึกษาวิจัยอย่างจริ งจังโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพในประเทศ
ออสเตรเลีย ที่รวมตัวกันในชื่อ The National Preventive Health Taskforce ราวปี ค.ศ.
2009 ผลงานวิจยั บทความและข้ อเสนอหลายฉบับตีพิมพ์ได้ เผยแพร่ นอกจากกลุ่มผู้มี
ความชํานาญในด้ านสุขภาพ ยังมีรายงานศึกษาเกี่ยวกับผู้บริ โภคและตลาดตลอดจนข้ อมูล
เกี่ ยวกับคําเตือนสุขภาพ ยืนยันผลจากภาพเตือนสุขภาพกราฟิ กที่จะมีต่อผู้บริ โภค โดย
บริ ษัทผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั ข้ อมูลโดยเฉพาะ ซึง่ รายงานทั้งหมดอยู่บนหน้ าเว็บไซต์ของ
กระทรวงสาธารณสุของออสเตรเลีย และที่สําคัญที่สดุ คือ รัฐบาลได้ ดําเนินกระบวนการรับ
ฟั งความคิดเห็น หรื อ consultation ทั้งแบบเป็ นทางการ และกลุ่มย่อยกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัตฉิ บับนี ้
นอกจากกระบวนการที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น รั ฐบาลออสเตรเลียให้ ความสนใจ
เรื่ องข้ อมูลงานวิจยั ในเชิงลึกเพื่อออกมาตรการต่างๆ จากการศึกษาพบว่า แม้ ภายหลังจาก
การออกมาตรการซองบุหรี่ แบบเรี ยบปราศสี สัน ศูนย์ วิ จัยและมหาวิ ทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศออสเตรเลียก็ยงั ดําเนินการ รวบรวมข้ อมูล ศึกษา และออกเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน
ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีเป้าประสงค์เพื่อสํารวจวิเคราะห์ ผลการออก
มาตรานีว้ ่าได้ ผลต่อผู้บริ โภคจริ งหรื อไม่ ผลงานวิจัยจํานวนมากถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร
The British Medical Journal (BMJ) การศึกษาจัดทําการสํารวจผู้บริ โภคอย่างจริ งจังโดย
หลากหลายสถาบัน ตัวอย่างเช่น การวิจยั โดย Centre for Behavioural Research in
Cancer, Cancer Council Victoria มีการเลือกผู้บริ โภคบุหรี่ 7,000 คน ซึ่งถือว่าเป็ น
ตัวแทนประชากรผู้ติดบุหรี่ ทวั่ ออสเตรเลียที่มีความแตกต่างทั้ง อายุ อาชีพ และที่อยู่ มีการ
ติดตามผลทุกเดือนทังทางโทรศั
้
พท์และผ่านการตอบคําถามออนไลน์ เป็ นเวลายาวนานถึง
สองปี กว่า งานวิจัยรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วยคําถามที่เจาะลึกและมีการศึกษามาแล้ ว
อย่างละเอียด อาทิ ความรู้สกึ ที่แท้ จริ งเมื่อได้ เห็นภาพคําเตือน เห็นด้ วยหรื อไม่ว่าคําเตือน
นี ้ทําให้ ท่านไม่อยากสูบบุหรี่ อีก ความชอบ ความพอใจ องค์ประกอบที่ทําให้ อยากซื ้อบุหรี่
ฯลฯ อีกผลการวิจยั โดยสถาบันเดียวกันที่ได้ รับการสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุขและ
นักวิชาการหลายแขนงทั้งสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอว่า รู ปภาพคําเตือนสุขภาพ
มีผลทําให้ นักสูบต้ องการเลิกสูบบุหรี่ ได้ จริ ง ผู้สบู บุหรี่ จํานวนมากคิดถึงการเลิกสูบอย่าง
น้ อยหนึ่งครั้งต่อวัน เพราะรู ปภาพคําเตือน นอกจากนี ้ งานวิจยั บางชิ ้นสรุ ปด้ วยว่าผู้ที่สบู
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บุหรี่ ร้ ู สึกว่ารสชาติของบุหรี่ นั้นด้ อยลง เมื่อหยิบออกมาจากซองบุหรี่ แบบเรี ยบปราศสีสนั
ลดความต้ องการและความน่าสนใจในการสูบไปโดยปริ ยาย
นอกจากรั ฐ บาลออสเตรเลี ย จะเน้ น เรื่ อ งการศึก ษาวิ จัย ทั้ง ช่ ว งก่ อ นและหลัง
กฎหมายบังคับใช้ รัฐบาลออสเตรเลียยังใส่ใจในการทําความเข้ าใจกับคนในชาติหรื อคน
ต่างชาติ ที่ อาศัยในออสเตรเลี ยที่ ไม่ ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก เอกสารสํ าคัญ
เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมซองบุหรี่ ถกู แปลเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 10 ภาษา อาทิ ฝรั่งเศส
อารบิคฮินดี จีน เวียดนาม เกาหลี เป็ นต้ น เพื่อสื่อสารทําความเข้ าใจและเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี ้เผยแพร่ แก่ประชากร (ข้ อมูลจาก National Library of Australia)
จากการศึกษาข้ อมูลทั้งหมดผนวกกับผลงานวิจยั จากสถาบันต่างๆ ที่รัฐบาลออสเตรเลีย
ใช้ เป็ นรากฐานข้ อสนับสนุนในการตรากฎหมาย และรั บรองผลภายหลังการบังคับใช้
แสดงออกถึงการให้ ความสําคัญอย่างเป็ นลําดับขั้นตอนในทางปฏิบตั ิที่สอดคล้ องนโยบาย
สาธารณสุขระดับชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศด้ านสุขภาพอย่างแท้ จริ ง
การออกร่ างกฎหมายว่าด้ วยหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสนั แบบเรี ยบเมื่อวันที่
7 เมษายน 2554 โดยรัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าจะเพิ่มขนาดพื ้นที่ของภาพสี่สีคําเตือน
สุขภาพเป็ น 75% ของด้ านหน้ าและ 90% ของด้ านหลังซอง/หีบห่อบุหรี่ และขนาดที่
ใกล้ เคียงกันสําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาสูบอื่ นๆ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลทําให้ ออสเตรเลียมี
พื ้นที่ภาพคําเตือนสุขภาพที่ใหญ่ ที่สุดในโลกโดยมี ขนาดเฉลี่ยทัง้ ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
82.5%
ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายบังคับให้ บริ ษัทยาสูบพิมพ์ภาพสี่สีคําเตือนสุขภาพ
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2006 ในปี ค.ศ. 2008 มีการประเมินผลอย่างครอบคลุมถึง
ประสิ ท ธิ ผลของภาพสี่ สี คํ า เตื อนสุขภาพ ซึ่ง บ่ งชี ว้ ่ า ภาพคํ า เตื อ นบรรลุเป้ าประสงค์ ที่
คาดหวัง โดยเพิ่มความรู้ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคเกี่ยวกับผลเสียทางสุขภาพของการสูบบุหรี่ ส่งเสริ ม
ให้ เลิกสูบบุหรี่ และไม่เอือ้ ให้ ริเริ่ มสูบบุหรี่ หรื อกลับมาเริ่ มสูบบุหรี่ อีก อย่างไรก็ตาม ยังมี
ส่วนที่พฒ
ั นาได้ อีก เช่น ภาพและข้ อความด้ านหน้ าของซองอาจจะ ‘เล็กไป’ ความสําคัญ
ของการปรับเปลี่ยนคําเตือนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ เกิดประสิทธิผล เครื่ องหมาย ตราสินค้ า
และการใช้ สีของบริ ษัทยาสูบ ‘โดดเด่นกว่า’ คําเตือนด้ านหน้ าซอง การเพิ่มขนาดพื ้นที่ของ
ภาพคําเตือน
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รั ฐ บาลออสเตรเลี ย พั ฒ นาและทดสอบภาพคํ า เตื อ นสุ ข ภาพใหม่ ๆ ใน
ขณะเดียวกันกับร่ างกฎหมายหีบห่อผลิตภัณฑ์ ปราศสีสนั แบบเรี ยบ ภาพสี่สีคําเตือนจะ
เพิ่มพื ้นที่เป็ น 75% ของด้ านหน้ าซอง ส่วนด้ านหลังซองพื ้นที่ภาพคําเตือนจะมีพื ้นที่ร้อยละ
90 การเปลี่ยนแปลงนี ้อยู่ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคของออสเตรเลีย (Australia
Consumer Law) มีรายงานข่าวว่าบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ขู่ฟ้องรัฐบาล
ออสเตรเลียโดยอ้ างว่าละเมิดสนธิ สญ
ั ญาลงทุนระหว่างประเทศกรณีถอดถอนโลโก้ ออก
จากซองบุหรี่ ระบุคา่ เสียหายอาจสูงหลายพันล้ านดอลล่าร์ (Perry M, 2011)
แม้ ว่ า ออสเตรเลี ย จะเป็ นประเทศแรกในโลกที่ บัง คับ ใช้ ซองบุ ห รี่ ป ราศจาก
เครื่ องหมายการค้ า เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไอร์ แลนด์ และสหราชอาณาจักร
ได้ ประกาศใช้ กฎหมายซองบุหรี่ ปราศสีสันแบบเรี ยบ ในขณะที่ ประเทศนิวซี แลนด์และ
แคนาดาได้ พิจารณามาตรการลักษณะเดียวกัน
4.2 ข้ อพิพาทและคําตัดสินของศาลสูงออสเตรเลีย
ภายหลังจากการดําเนินมาตรการซองบุหรี่ แบบเรี ยบปราศสีสันอย่างเคร่ งครั ด
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริ ษัทต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บรรษัท
ข้ า มชาติ เ หล่ า นี ้ ทัง้ จากประเทศอัง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก า และญี่ ปุ่ น ต่ า งไม่ ร อช้าที่ จ ะ
ดําเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย การต่อสู้ทางการศาลเริ่ มขึ ้นเมื่อ
โจทก์ ได้ แก่ British American Tobacco และ Japan Tobacco International บริ ษัทข้ าม
ชาติชื่อดังยื่นฟ้องรัฐบาลออสเตรเลีย มีโจทก์ร่วมภายหลังเป็ นบริ ษัท Phillip Morris Ltd
และ Imperial Tobacco การฟ้องร้ องครั้งนี ้มีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อนโยบาย
สาธารณะที่ น่ าสนใจอยู่หลายประการ ได้ แก่ กฎหมายเกี่ ยวกับรั ฐธรรมนูญ กฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และกฎหมายมหาชนว่าด้ วยเรื่ องนโยบายรัฐ
ศาลสูงแห่งประเทศออสเตรเลีย มีคําวินิจฉัยเป็ นคดีเลขที่ S389/2411 British
American Tobacco Australian Limited and Ors. V. The Commonwealth of Australia
พิ พ ากษาว่ า นโยบายซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บปราศสี สัน มิ ไ ด้ ล ะเมิ ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ออสเตรเลีย หรื อสิทธิใดๆ ของโจทก์ผ้ ปู ระกอบการจนเกินขอบเขต ส่งผลให้ คําฟ้องของฝ่ าย
โจทก์ไม่สมั ฤทธิ์ผล คําพิพากษากว่า 130 หน้ า สรุปใจความว่าโดยย่อดังนี ้
ประการแรก ศาลเน้ นนํ ้าหนักไปที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่สอดคล้ องกับกรอบ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control) ของ
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องค์การอนามัยโลกว่ามีความสําคัญอย่างไร ศาลตัดสินว่าการที่รัฐบาลออสเตรเลียดําเนิน
นโยบายดังกล่าว ก็เพื่อพยายามสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ลดจํานวนผู้บริ โภค เจตนารมณ์
แห่งกฎหมายเป็ นไปเพื่อสุขภาพอนามัยของประชากร อีกทั้งนโยบายนี ้เป็ นหลักสําคัญของ
เป้าหมายทั ้งหมด และเป็ นหน้ าที่ของออสเตรเลียในฐานะชาติสมาชิกองค์การอนามัยโลกที่
พึงต้ องปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญานี ้ ผู้พิพากษาเสียงส่วนมาก หกต่อหนึง่ ปฏิเสธข้ ออ้ างเกี่ยวกับ
สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่งได้ รับความคุ้มครองภายใต้ รัฐธรรมนูญออสเตรเลียว่าสิทธิ
ตามที่ฝ่ายโจทก์อ้างนั้นมิได้ รับผลกระทบหรื อถูกละเมิดดังอ้ างแต่อย่างใด Justice Hayne
กล่าวว่า กฎหมายใดๆ ที่ ระบุให้ มีคํ าเตื อนสุขภาพบนผลิตภัณฑ์ แม้ หากว่าจะมี ความ
เข้ มข้ นเทียบเท่าพระราชบัญญัติซองบุหรี่ แบบเรี ยบง่ายก็ไม่อาจถือได้ ว่าส่งผลกระทบต่อ
การครอบครองกรรมสิทธิ์ของโจทก์
ประการที่สอง เรื่ องกรรมสิทธิ์ ของทรั พย์สินทางปั ญญา สิทธิ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
(Ownership) ในการใช้ เครื่ องหมายทางการค้ าของตนถูกลิดรอนเนื่องด้ วยการดําเนิน
นโยบายรัฐ ประเด็นนี ้มีการตีพิมพ์เป็ นบทความโดย WIPO: World Intellectual Property
Organization วิเคราะห์ผลกระทบจากคําพิพากษาฉบับนี ้ เป็ นที่สนใจในวงการกฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทัว่ โลก
อนึ่ง ข้ ออ้ างของโจทก์ คือ สิทธิ ทรั พย์สินทางปั ญญาอันได้ รับการรั บรองภายใต้
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็ น Trademarks, Patents, Designs, Copyrights ย่อมไม่สามารถ
ละเมิดได้ ทนายโจทก์อ้างว่า การไม่อนุญาตให้ มีตราเครื่ องหมายการค้ าใดๆ บนซองบุหรี่
เป็ นการลิดรอนสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าอย่างร้ ายแรง และโต้ แย้ งเพื่อเพิ่มนํ ้าหนัก
ในประเด็นนี ถ้ ึงขนาดอ้ างว่า การไม่อนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ าเปิ ดโอกาสให้ บุหรี่
ปลอมและธุรกิจผิดกฎหมายเติบโต เป็ นการสนับสนุนองค์กรอาชญากรรมทางอ้ อม พร้ อม
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากรัฐบาลเป็ นมูลค่ามหาศาล
้ าถามว่า การอ้ างเรื่ องกรรมสิทธิ์ ในสิทธิ เหล่านี ้ถูกต้ อง
Justice Gummon ตังคํ
หรื อไม่ ในอดีตไม่ เคยมี คดีไหนเลยที่ อ้ างนโยบายของรั ฐละเมิ ดสิทธิ ทางทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาขัดหรื อแย้ งกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามศาลสูงแห่งออสเตรเลียได้ พิพากษาอย่าง
แจ้ งชัดว่า แม้ ตวั เจตนารมณ์ แห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้ รับการรับรองภายใต้
รัฐธรรมนูญนั้น แท้ จริ งแล้ วถูกร่ างขึ ้นให้ สอดคล้ องและเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดําเนินนโยบาย
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ของรัฐทั้งสิ ้น Justice Gummon เน้ นยํ ้าว่า อิสรภาพในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าที่ได้ รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย แต่มิใช่เป็ นสิทธิเบ็ดเสร็ จเหนือกฎหมายอื่นๆได้
ประเด็นที่สาม คือการที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหลายๆ ท่านเชื่อว่า แม้ ว่ามาตรการซองบุหรี่
แบบเรี ยบปราศสีสนั จะเคร่ งครั ดเพียงใดก็ตาม แต่กฎหมายนี ้ก็ดําเนินการกับผู้ผลิตและ
นําเข้ าบุหรี่ ทกุ รายด้ วยความเท่าเทียม (Fair and Equal Treatment) ดังนั้น เป็ นการ
ดําเนินการแบบไม่มีอคติต่อบริ ษัทต่างชาติแต่อย่างใด (non-discriminatory measure)
อัยการสูงสุด Stephen Gageler เสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่า การกําหนดกฎหมายดังกล่าว
มิได้ ปฏิบตั ิแตกต่างระหว่างสินค้ าชนิดหนึ่งต่อสินค้ าอีกชนิด กรณีนี ้ สินค้ าบุหรี่ เป็ นสินค้ าที่
มีอนั ตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชากร จึงเป็ นประเภทที่ต้องได้ รับการควบคุมอยู่แล้ ว
และที่สําคัญยิ่งคือ สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาโดยชอบด้ วยกฎหมายนั้นพึงถูกจํากัดด้ วย
เหตุผลเพื่อป้องกันอันตรายแก่สงั คมและสาธารณสุข ทั้งนี ้ ภายใต้ ข้อบทที่ 8 ข้ อตกลงว่า
ด้ วยสัญญาทริ ปส์ (TRIPS Agreement) กฎหมายเปิ ดช่องในการดําเนินนโยบายของรัฐไว้
ว่ า แต่ ล ะประเทศสามารถเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขกฎหมายภายในประเทศ หรื อ กํ า หนด
มาตรการจําเป็ นเพื่อเป็ นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพและอนามัยอันดีของคนในชาติได้
เลขาธิการองค์การอนามัยโลก Dr. Margaret Chan แถลงชื่นชมคําตัดสินของ
ศาลสูงออสเตรเลียเป็ นทางการ ว่าแนวคําพิพากษานี ้ส่งสัญญาณอันดีต่อประเทศอื่นๆ ที่
จะเจริ ญรอยตามมาตรการควบคุมยาสูบต่อไปในภายภาคหน้ า ถือว่านี ้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ั ญา
ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอนามัยของประชากรโลก สอดคล้ องกับกรอบอนุสญ
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ซึ่งบังคับใช้ เมื่อปี ค.ศ. 2005 มีประเทศสมาชิกกว่า 170
ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อดําเนินการตามมาตรการลดความต้ องการในการบริ โภคยาสูบ
อย่างเป็ นรูปธรรมทัว่ โลก มาตราเหล่านี ้ WHO แถลงว่ารวมถึง การควบคุมการโฆษณาและ
การอุปถัมภ์รายการ (Sponsorship) ตลอดจนการกําหนดอายุผ้ บู ริ โภคขั้นตํ่า และเพิ่มภาษี
ฯลฯ ความสําเร็ จก้ าวแรกของรัฐบาลออสเตรเลียจุดประกายความหวังให้ แก่ประเทศอื่นๆ
ให้ กล้ าที่จะดําเนินนโยบายเหล่านี ต้ ่อไป ผลการวิจัยทางการแพทย์ ตอกยํา้ ว่า บุหรี่ เป็ น
สาเหตุแห่งการเสียชีวิตจํานวนมากถึง 6 ล้ านคนต่อปี องค์การอนามัยโลกคาดว่า ใน
อนาคต หากประเทศต่างๆ ไม่ดําเนินการมาตรการที่เคร่งครัด บุหรี่ อาจะเป็ นสาเหตุแห่งการ
เสียชีวิตคนถึง 8 ล้ านคนต่อปี ได้
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เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 ประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) เป็ นประเทศที่สองใน
โลกนับจากออสเตรเลียที่ประกาศใช้ มาตรการเดียวกันต่ออุตสาหกรรมยาสูบ Dr.James
Reilly รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกิจการเด็กและเยาวชน ให้ สมั ภาษณ์ถึงเหตุผลที่ประกาศ
มาตรการดังกล่าว เพราะ 1 ใน 5 ของจํานวนประชากรมีสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากบุหรี่
รัฐบาลไอร์ แลนด์มีความตั ้งใจให้ ประเทศของตนปราศจากบุหรี่ ภายในปี ค.ศ. 2025 และที่
สําคัญที่สดุ การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของซองบุหรี่ แบบเรี ยบปราศสีสนั ของประเทศ
ออสเตรเลียมีประสิทธิภาพมาก จากสถิติพบว่าขณะนี ้อัตราการติดบุหรี่ มีตวั เลขน้ อยที่สดุ
ในประวัติศาสตร์ ของออสเตรเลียเท่าที่เคยมีมา สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ประเทศ ไอร์ แลนด์
ตัดสินใจดําเนินมาตรการนี ้ด้ วย แม้ ว่าจะได้ รับความกดดันและต่อต้ านภายในประเทศจาก
ผู้ค้าและคาดหมายไว้ วา่ ไม่นานผู้ค้าเหล่านี ้อาจนําคดีขึ ้นฟ้องร้ องสูศ่ าลเช่นเดียวกัน
การวิ จัย ขยายขอบเขตโดยใช้ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เพื่ อพิ สูจน์ ข้ อ สมมุติ ฐ านที่
กระทรวงสาธารณสุข ยกมากล่ า วอ้ างว่ า คํ า เตื อ นสุข ภาพส่ ง ผลแท้จริ ง ต่ อ ผู้ บริ โ ภค
เทคโนโลยีนี ้มีชื่อว่า Eye Tracking โดยนักวิจยั จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
Dr.Olivia Maynard เสนอว่าจากผลการวิจัยภาพคําเตือนสุขภาพ (Graphic Health
Warning) มี ประสิทธิ ภาพและส่งผลได้ จริ งต่อความรู้ สึกผ่านประสาทสัมผัสทางตา ผล
วิเคราะห์เสนอว่าซองบุหรี่ แบบเรี ยบปราศสีสนั ทําให้ ความสนใจทั้งหมดผ่านการมองเห็น
นั้นอยู่ที่ภาพคําเตือน โดยละความสนใจจากชื่อตราสินค้ าบุหรี่ Dr. Olivia Maynard กล่าว
ด้ วยว่า รูปภาพคําเตือนคือกุญแจสําคัญในการให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ี่สบู และไม่ได้ สบู บุหรี่ ถึงพิษ
ภัยอันร้ายแรงของบุหรี่ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2014 ผลงานวิจัยชิ ้นนีไ้ ด้ รับรางวัล
งานวิจัยยอดเยี่ยม จากสภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social
Research Council: ESRC) แต่มิใช่นกั วิชาการทุกคน ที่มีความเชื่อว่านโยบายซองบุหรี่
แบบเรี ยบปราศสีสนั มีประสิทธิภาพในการทําให้ ผ้ สู บู คิดจะเลิกสูบได้ จริ ง Professor Chris
Armitage แห่ง University of Manchester มีข้อกังวลว่าผู้ที่ติดบุหรี่ จริ งและสูบเป็ นประจํา
ไม่ได้ ให้ ความสนใจกับคําเตือนทางสุขภาพเท่าที่ควร เขาคิดว่าการห้ ามโฆษณาตราสินค้ า
บนซองบุหรี่ บีบบังคับให้ เกิดการพัฒนาการโฆษณาออนไลน์ของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ecigarette advertising เพิ่มมากขึ ้นในอนาคต Professor Chris Armitage เสนอด้ วยว่า
จากหลักฐานการวิเคราะห์พบว่าการเพิ่มภาษี อากรน่าจะมีประสิทธิ ภาพที่สดุ เพื่อลดการ
บริ โภคบุหรี่ ของประชากร
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บทสรุ ปของอุตสาหกรรมยาสูบใช้ หีบห่อผลิตภัณฑ์เป็ นช่องทางที่สําคัญในการทํา
การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์และส่งเสริ มการขาย เพราะคุณค่า
ทางการตลาดเพิ่มมากขึ ้น เมื่อการโฆษณาและการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์กิจกรรมโดยอุตสาหกรรม
ยาสูบถูกจํากัดมากขึ ้นในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ดังนั ้น หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงกลายเป็ น
ช่องทางการตลาดที่สําคัญเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภค
เมื่ออุตสาหกรรมยาสูบใช้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นช่องทางในการสื่อสาร พื ้นที่
ดังกล่าวสามารถใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารโดยภาครัฐได้ เช่นกัน ภาพและคําเตือนสุขภาพ
บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นมาตรการหนึง่ ทางนโยบายสาธารณะที่สําคัญในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินการที่น้อยมาก
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสนั แบบเรี ยบเป็ นการแก้ ไขปั ญหาอย่างครอบคลุม
เพื่อไม่ให้ อตุ สาหกรรมยาสูบใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความเข้ าใจผิด
ซอง/กล่องบุหรี่ ปราศจากสีสนั จะทําให้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นมาตรฐานเดียวกันหมด
ซึง่ จะลดสถานะและบทบาทของหีบห่อผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจ
ถึงแม้ อุตสาหกรรมยาสูบต่อต้ านหี บห่อผลิตภัณฑ์ ปราศสีสันอย่างรุ นแรงเพื่ อ
ปกป้องเครื่ องหมายการค้ า โดยอ้ างว่าเป็ นการละเมิดความตกลงทางการค้ าสากลและ
ลิขสิทธิ์ทางปั ญญา แต่ความตกลงทางการค้ าสากลมีข้อยกเว้ นสําหรับประเด็นทางสุขภาพ
ซึ่งประสบความสํ าเร็ จในการให้ ความสําคัญทางสุขภาพมากกว่าการค้ าการที่ รัฐบาล
ประเทศต่างๆ บังคับให้ บริ ษัทยาสูบพิมพ์ภาพและคําเตือนสุขภาพบนซอง/กล่องบุหรี่ และ
ยัง ไม่ มี ป ระเทศใดต้ อ งจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ กับ บริ ษั ท บุห รี่ ที่ พ ยายามจะอ้ า งว่ า “สูญ เสี ย
เอกลักษณ์ ของตราสินค้ า” คือข้ อเท็จจริ งว่าข้ อกล่าวอ้ างโดยอุตสาหกรรมยาสูบว่าการ
ออกแบบซอง/กล่องบุหรี่ เป็ นทรั พย์ สินทางปั ญญาเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งจะละเมิดมิได้ ไม่เป็ น
ความจริ ง
ชัยชนะของนโยบายสาธารณสุขภายในประเทศออสเตรเลีย ทํ าให้ เกิ ดกระแส
ความตื่นตัวที่น่าชื่นชมทัว่ โลก
รายงานจากสํ า นัก ข่ า วบลูม เบิ ร์ ก เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2560 แจ้งว่ า ทาง
องค์การการค้ าโลก (WTO) พิจารณาและลงมติยอมรับกฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่
บังคับใช้ ซองบุหรี่ ปราศสีสนั และเป็ นมาตรฐาน (plain and standardized packaging) ซึง่
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มติดดังั กล่าวขององงค์การการค้ าโลกยอมรับว่าากฎหมายดังกล่าวของประะเทศออสเตรเเลีย
เป็ นมมาตรการทางด้ด้ านสาธารณสสุขที่ถกู ต้ อง
ประเทศ ออสเตรเลี ยประกาศบั
ป
ง คับั ใช้ ก ฎหมายยซองบุห รี่ ป ราาศสี สัน และเเป็ น
มาตรฐานตังแต่
ว าสูก่ ารเป็ นนคดี
้ ปี ค.ศ. 2011 แลละบริ ษัท ฟิ ลิป มอร์ ริส ได้ นํากรณีดงั กล่าวเข้
ความมต่อองค์การกการค้ าโลกเพือตั
่อ ดสิน และถึงงแม้ ว่าการประกาศมติอย่างเป็
ง นทางการขของ
องค์ก์ ารการค้ าโลกกจะกําหนดในนเดือนกรกฎาคคม พ.ศ. 25600 แต่สํานักข่าวบลู
ว มเบิร์กอ้ างงอิง
จากสสองแหล่งข่าวที่ใกล้ ชิดกับคดีดงั กล่าวผู้ได้ เห็นร่ างมติอย่ยางเป็ นทางกาารขององค์การรค้ า
โลก เมื่อปี ที่แล้ ว (พพ.ศ. 2559) ประเทศอั
ป
งกฤษษ ไอร์ แลนด์ แลละฝรั่งเศส ได้ผ่านร่ างกฎหมมาย
ซองบบุหรี่ ปราศสีสีนและเป็
น
นมาตตรฐาน ซึ่งมีผลลบังคับใช้ ในปีปี นี ้ (พ.ศ. 25560) ในขณ
ณะที่
ประเเทศฮังการี นิวซีแลนด์ แคนาาดา แอฟริ กาใใต้ ต่างก็ดําเนินการผลั
น
กดันกฎหมายดั
ก
งกลล่าว
ในปรระเทศของตน (Miles T andd Geller M, 20017)
สรุ ป การที่จะบรรลุวตถุ
ตั ประสงค์ในกการลดแนวโน้ มการบริ
ม
โภคยาสูบในระดับโโลก
จําเป็ป็ นจะต้ องควบบคุมและเปลี่ยนแปลงมิ
น
ติตา่ งงๆ ของสังคมใให้ ครอบคลุมมากขึ
ม ้น มาตรกการ
ต่าง ๆ ควรจะครออบคลุมตัง้ แต่การเปลี่ ยนแปปลงขัน้ พื น้ ฐาานต่างๆ รวมถึ งวิ ธี การในกการ
ดําเนินิ นการปลูก ผลิ
ผ ตและการคค้ าใบยาสูบในนหลายๆ ประะเทศ การควบบคุมทางสังค มที่
ครอ บคลุม มากขึ น้ เพื่ อ เป้ าประะสงค์ ใ นการลลดความชุกของโรคไม่
ข
ใ ช่สิส่ ิง ใหม่ และเเป็ น
ควา มหวังของเวชชศาสตร์ สังคมและสาธาร ณสุข อย่ า งไรก็ ตาม ในกาารตัง้ เป้ าสํ า หหรั บ
แนวโน้ มการบริ โภคยาสู
ภ
บระดับโลก
บ ความตตกลงทางการคค้ าระหว่างปรระเทศนับเป็ นนภัย
คุกคคามความมั่นคงทางสุ
ค
ขภาพพของประชากกรโลกที่สําคัญอย่
ญ างมาก เพพราะความตกกลง
การคค้ าเสรี มีอิทธิ พลต่
พ อรัฐบาลขของประเทศต่าางๆ ในการอออก กฎ ระเบียบ
ย และมาตรกการ
ต่างๆๆ ในการควบคคุมการบริ โภคยยาสูบ ดังนัน้ รั ฐบาลควรจะยยกเว้ นสินค้ าประเภทยาสูบอออก
จากการเจรจาการรค้ าเสรี เพื่อปกป้องสุขภาพพของประชาชนนจากอิทธิพลขของอุตสาหกรรรม
ยาสูบ
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บทที่ 14
การปฏิบัตติ ามกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบโลก
โดย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์ตามกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก
2. สถานการณ์การปฏิบตั ติ ามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ของประเทศไทย
3. ผลการปฏิบตั ติ ามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ

1. หลักเกณฑ์ ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค์ การอนามัยโลก
กรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบฯ ทําให้ ประเทศต่างๆ สามารถกําหนดมาตรการ
การควบคุมยาสูบตามมาตราต่างๆ ของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ทั้งนี ้ ข้ อกําหนดต่างๆ ภายใต้
กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์ การอนามัยโลก เป็ นข้ อกํ าหนดขัน้ ตํ่า ที่ รัฐภาคี
สามารถที่จะกําหนดมาตรการหรื อกฎเกณฑ์ที่เข้ มงวดกว่าได้ ซึ่งการที่ประเทศไทยยกร่ าง
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบฉบับใหม่ นี ้ ก็ ได้ นํ าข้ อกํ าหนดที่ เกี่ ยวกับการ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการลดการเข้ าถึงยาสูบของเด็กและเยาวชน มาบัญญัติ
ไว้ โดยไม่มีบทบัญญัติใด ที่เข้ มงวดไปกว่าที่กําหนดไว้ ในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ จึงไม่ใช่ร่าง
กฎหมายที่สดุ โต่ง ตามที่ธุรกิจยาสูบกล่าวอ้ าง หรื อบิดเบือนข้ อเท็จจริ งแก่สาธารณะในช่วง
ที่ผา่ นมา (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2558)
1.1 หลักการที่ประเทศสมาชิกต้ องอนุวัตรตาม
กรอบอนุสัญ ญาควบคุม ยาสูบ ขององค์ ก ารอนามัย โลก มี ห ลัก การสํ า คัญ ที่
ประเทศต่างๆ ต้ องอนุวตั เิ ป็ นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศและในบางประเทศก็มีหลัก
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กฎหมายสารบัญญัติอยู่แล้ ว แต่สารบัญญัติอาจไม่ครบถ้ วนซึ่งต้ องมาปรับให้ สอดคล้ อง
ครบถ้ วนเท่าที่ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญของประเทศกับกรอบอนุสญ
ั ญาฯ หลักกฎหมายที่อยู่ใน
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ มีดงั นี ้
มาตรา 5 พันธกรณีทวั่ ไปและการป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจยาสูบ
มาตรานี ้เป็ นพันธกรณีที่จะต้ องดําเนินงานตามบทบัญญัติต่าง ๆ สาระสําคัญอยู่
ที่มาตรา 5.3 “การจัดทําและการบังคับใช้ นโยบายสาธารณสุขในด้ านการควบคุมยาสูบ
ของภาคี โดยให้ ภาคี ค้ ุมครองนโยบายควบคุมยาสูบจากผลประโยชน์ ทางการค้ าที่ มี
อุตสาหกรรมยาสูบให้ เป็ นไปตามกฎหมาย”
มาตรา 6 มาตรการด้ านราคาและภาษี เพื่อลดอุปสงค์ของยาสูบ
มาตรานี เ้ ป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการกํ าหนดนโยบายทางราคาและภาษี ให้ เหมาะสม
เพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพในการลดปริ มาณการบริ โภคยาสูบของประชาชน รวมถึงการห้ าม
หรื อจํากัดการจําหน่าย การนําเข้ าผลิตภัณฑ์ ยาสูบซึ่งปลอดจากภาษี ศุลกากรและภาษี
สรรพกรของบุคคลที่เดินทางระหว่างประเทศ
มาตรา 8 การปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบ
มาตรานี ้กับการปกป้องการสูดดมควันยาสูบที่เป็ นสาเหตุของการเสียชีวิต การเกิด
โรคและความพิ ก าร โดยกํ า หนดและใช้ มาตรการทางนิ ติ บัญ ญั ติ มาตรการบริ ห าร
มาตรการทางการปกครองหรื อมาตรการอื่นที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อดําเนินการจัดให้ มีการ
ปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบในสถานที่ทํางานซึ่งอยู่ในตัวอาคาร ระบบขนส่ง
มวลชน สถานที่สาธารณะในตัวอาคาร และสถานที่สาธารณะอื่นๆ ที่เหมาะสม
มาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 เกณฑ์
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรานี ม้ ี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับการใช้ มาตรการที่ มีประสิทธิ ภาพในการทดสอบ วัด
ปริ มาณและควบคุมสารต่าง ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ และมาตรา 10 มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับการใช้ มาตรการที่ มี ประสิทธิ ภาพที่
กํ าหนดให้ ผ้ ูผลิตและผู้นําเข้ าผลิตภัณฑ์ ยาสูบเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับสารต่างๆ ที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อหน่วยงานภาครัฐ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับสารพิษของผลิตภัณฑ์ ยาสูบและ
สารพิษซึง่ อาจปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อสาธารณชน
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มาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรานี ม้ ี ส าระสํ า คัญ เกี่ ย วกั บ การให้ ภ าคี อ อกกํ า หนดและใช้ ม าตรการที่ มี
ประสิทธิ ภาพเพื่อทําให้ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ ยาสูบแต่ละซอง / กล่อง / หีบห่อ หรื อบรรจุ
ภัณฑ์หรื อฉลากภายนอกของผลิตภัณฑ์ต้องแสดงคําเตือนด้ านสุขภาพซึ่งระบุถึงอันตราย
การใช้ ยาสูบและข้ อความคําเตือนอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี ้ยังต้ องไม่มีการส่งเสริ มการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ เกิดการเข้ าใจผิด เป็ นการหลอกหลวง หรื อทําให้ มีความรู้ สกึ ผิดๆ ที่
เกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสุขภาพ หรื อสารที่ปล่อยออกมาจากการบริ โภค
มาตรา 12 การให้ การศึกษา การสื่อสาร การฝึ กอบรม และการสร้ างจิตสํานึกของ
สาธารณชน
มาตรานี ้ประเทศภาคีจะต้ องช่วยส่งเสริ มและเสริ มสร้ างจิตสํานึกของสาธารณชน
ในการควบคุมยาสูบโดยใช้ เครื่ องมือสื่อสารที่มีตามความเหมาะสม และใช้ มาตรการที่มี
ประสิทธิ ภาพต่อการเข้ าถึงการให้ การศึกษาและสร้ างจิตสํานึกในเรื่ องของความเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่ เกิ ดจากการบริ โภคยาสูบ และการสูดดมควันยาสูบ รวมถึงมี การฝึ กอบรมที่
เหมาะสมซึง่ จัดให้ แก่บคุ ลากร เช่น เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เจ้ าหน้ าที่ชมุ ชน เจ้ าหน้ าที่สงั คม
สงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพมวลชน นักการศึกษา ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ ผู้บริ หาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ และการมีส่วนร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาและดําเนินโครงการในการควบคุมยาสูบ
มาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การส่งเสริ มการขายยาสูบ และการให้ การสนับสนุน
โดยยาสูบ
มาตรานี ้เน้ นการห้ ามโฆษณา ส่งเสริ มการขาย และให้ การสนับสนุนยาสูบอย่าง
ครอบคลุมโดยใช้ มาตรการหรื อกฎหมายกํ าหนดให้ มีคําเตือนหรื อข้ อความด้ านสุขภาพ
หรื อด้ านอื่ น ๆ ตามความเหมาะสมที่จะมาพร้ อมกับการโฆษณายาสูบไม่ว่าจะผ่านสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ หรื อสื่ออื่น ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ตนอกจากนี ้ทุกประเทศควรให้ ความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการห้ าอย่างครอบคลุมและไม่สนับสนุนยาสูบในลักษณะข้ าม
พรมแดน
มาตรา 14 มาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกับการติดยาสูบและการเลิกยาสูบ
มาตรานี ้เกี่ยวกับการให้ ภาคีพยายามช่วยกันออกแบบโครงการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่ อส่งเสริ มบริ การช่ วยเลิกบุหรี่ ทั้งนี ย้ ังควรที่ จะต้ องรวบรวมการวิ นิ จฉัยโรคและการ
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บําบัดรักษา การจัดตั้งโครงการศูนย์ฟืน้ ฟูรักษาสุขภาพเพื่อวินิจฉัย ให้ คําปรึ กษาป้องกัน
และรักษาการติดบุหรี่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาและเผยแพร่ ค่มู ือเกี่ยวกับการติด
ยาสูบและเลิกยาสูบให้ ครบถ้ วน ครอบคลุม และเหมาะสม
มาตรา 15 การค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การขจัดการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรู ปแบบ รวมทั้งการลักลอบ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ ยาสูบอื่ น การผลิตผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบโดยผิ ดกฎหมาย และการกระทํ า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม รวมถึงการพัฒนาระบบการติดตามและสืบหาให้ มีประสิทธิ ภาพ
เพื่อช่วยในการสืบสวนเกี่ยวกับการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
มาตรา 16 มาตรการที่ห้ามมิให้ มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ แก่บคุ คลที่มีอายุตํ่า
กว่า 18 ปี หรื อตํ่ ากว่ าเกณฑ์ ที่ กํ าหนดไว้ ในกฎหมาย รวมถึ งการส่งเสริ มให้ มี การห้ าม
แจกจ่ายและห้ ามแบ่งขายบุหรี่ ให้ แก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยาว์ หรื อเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้เยาว์รวมทั้งกําหนดบทลงโทษแก่ผ้ ขู ายหรื อผู้
จัดจําหน่ายเพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ
มาตรา 17 บทบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้
ในทางเศรษฐกิจแก่คนงานยาสูบ ผู้ปลูกยาสูบ และผู้ขายยาสูบรายย่อย และมาตรา 18
การคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของบุคคล
มาตรา 19 ความรับผิด
มาตรานี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ
โดยมีสาระสําคัญ 2 ประเด็นด้ วยกัน คือ การพิจารณาดําเนินการด้ านกฎหมายที่จําเป็ น
ส่งเสริ มการใช้ กฎหมายที่มีอยู่เพื่อจัดการกับความรั บผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญา
รวมถึงการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามความเหมาะสม และอีกประเด็นที่เกี่ยวกับความ
ร่ วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ านผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการบริ โภคยาสูบ
และสูดดมควันยาสูบ ข้ อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตลอดจน
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มาตรา 20 การวิจยั การเฝ้าระวัง และการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับ 1) การ
ให้ ส่ ง เสริ ม การอบรมให้ แ ก่ บุค ลากรด้ า นการควบคุม ยาสูบ และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิการแก่หน่วยงานระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคให้ มากขึ ้น และ 2)
บูรณาการโครงการเฝ้าระวังยาสูบร่ วมกับโครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพในระดับชาติและ
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ภูมิภาค เพื่อสามารถนําข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ได้
มาตรา 22 ความร่ วมมื อในด้ านวิ ทยาศาสตร์ ด้ านเทคนิ ค และด้ านกฎหมาย
ตลอดจนการจัดสรรความชํานาญที่เกี่ยวข้ อง
มาตรานี เ้ ป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการให้ ความร่ วมมื อโดยทางตรงหรื อผ่านหน่วยงาน
ระหว่างประเทศในสนับสนุนการถ่ ายทอดเทคโนโลยี และความเชี่ ยวชาญด้ านเทคนิ ค
วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย เพื่อจัดตั้งและเสริ มสร้ างกลยุทธ์ ในการควบคุมการบริ โภค
ยาสูบ
1.2 กลไกการควบคุมและสถานการณ์ การควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบของไทย
1.2.1 กลไกในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเทศไทยมีกลไกในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) กรอบอนุสัญญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์ การอนามัยโลก (World
Health Organization Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC)
2) นโยบายการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ แก่
MPOWER
3) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2535)
4) คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
5) คณะกรรมการควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร
6) คณะกรรมการควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
7) แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
1.2.2 สถานการณ์ การควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
ที่ ผ่ านมา องค์ ก ารอนามัย โลกได้ ส่ง ตัว แทนมาประเมิ นประเทศไทยเกี่ ย วกับ
มาตรการการควบคุมยาสูบ (วันที่ 2-13 พฤศจิ กายน 2551) พบว่า รั ฐสามารถดําเนิ น
มาตรการควบคุมยาสูบ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิหลักในการลดการบริ โภคยาสูบโดยเฉพาะใน
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ด้ านการบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ การห้ ามโฆษณา และสถานที่
สาธารณะปลอดบุหรี่ เนื่องจากผลของมาตรการเหล่านี ้ ทําให้ อตั ราการสูบบุหรี่ ของทั้งสอง
เพศลดลงอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งการได้ รับควันบุหรี่ มื อสองใน
ครั วเรื อนลดลง อย่างไรก็ ตาม แม้ ว่าจะมี แนวโน้ มที่ ลดลง แต่ความท้ าทายยังคงมี อยู่
กล่าวคืออัตราการสูบบุหรี่ ในผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้ วยังคงสูงอัตราส่วนของผู้หญิ งรุ่ น
ใหม่ที่สูบบุหรี่ สูงกว่ารุ่ นก่อนๆ และการได้ รับควันบุหรี่ มือสองยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรั บ
ไม่ได้
ในบางหน่วยงานของรั ฐบาลและภาคประชาสังคมอาจทําให้ มองข้ ามความท้ า
ทายของงานที่ เหลื อ ซึ่งต้ องทํ าเพื่ อควบคุมยาสูบในประเทศไทยกฎหมายที่ ผ่ านมาถึ ง
ปั จจุบันอนุญาตให้ สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้ ในบางพื ้นที่และไม่เป็ นไปตามข้ อ 8 (ความ
คุ้มครองจากการได้ รับควันยาสูบมือสอง) แห่งกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลกดังนั้น ควรมี การเสริ มสร้ างการบังคับใช้ กฎหมายต่อไป (สํานัก
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ )
การประเมินสมรรถนะด้ านประสิทธิผลของการดําเนินงานนโยบายควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลก พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องคือ
- ภาวะผู้นําอย่างต่อเนื่องของภาคประชาสังคมด้ านการควบคุมยาสูบ รวมทั้งการ
มีผ้ นู ํารุ่นใหม่และการมีองค์กรใหม่ๆ ในการควบคุมยาสูบเพิ่มขึ ้น
- การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั หน่วยงานภาครัฐในการควบคุมยาสูบมากขึ ้น
- การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการควบคุมยาสูบอย่างต่อเนื่อง
- ให้ ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติโดยการ
มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน มีกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และรวมถึงมีระบบ
การติดตามประเมินผล
- สร้ างความตระหนักของประชาชนในเรื่ องการควบคุมยาสูบ โดยใช้ การรณรงค์
ผ่านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
และยังมีข้อเสนอแนะเป็ นแนวทางในการดําเนินการและสร้ างความก้ าวหน้ าด้ าน
การควบคุมยาสูบที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย คือ
- การเพิ่มราคายาสูบผ่านการเก็บภาษี ยาสูบ โดยคํานึงถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ ้น
รวมถึงการเพิ่มภาษี บหุ รี่ มวนเอง
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- การจัดให้ พื ้นที่ภายในอาคารของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน รวมไปถึง
พื ้นที่ที่ไม่มีการติดตั ้งเครื่ องปรั บอากาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็นต์เพื่อเป็ นการ
ปกป้องคนทํางานและสาธารณชนจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสองอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
- การสนับสนุนการบริ การเลิกยาสูบให้ แก่ผ้ บู ริ โภคยาสูบทุกคน โดยเพิ่มกิจกรรม
การเลิกบุหรี่ เข้ าไปในระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื ้นฐาน
จากรายงานของจํานวน 126 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 อุปสรรคที่สําคัญที่สดุ 4
ประการแรก ในการที่รัฐภาคีจะดําเนินการตามข้ อกําหนดของ FCTC (ประกิต วาทีสาธกกิจ
2554) คือ
1. การแทรกแซง และขัดขวางนโยบายควบคุมยาสูบ โดยธุรกิจยาสูบ
2. ขาดความมุ่งมัน่ ทางการเมือง (Political will)
3. การได้ รับงบประมาณในการควบคุมยาสูบที่ไม่เพียงพอ
4. การขาดการมีส่วนร่ วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
การประเมินขีดความความสามารถของประเทศไทยในการดําเนินงานควบคุม
ยาสูบตามนโยบาย MPOWER (สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 2555) ได้
มีการเสนอข้ อแนะนําด้ านเสริ มสร้างและยกระดับรู ปแบบการควบคุมยาสูบของไทยโดย
กําหนดและพัฒนาผู้นําในอนาคตเพื่อการควบคุมยาสูบทั้งภายในรัฐบาลและภาคประชา
สังคมเสริ มขีดความสามารถของรั ฐบาลในการนํ าความเปลี่ยนแปลงทางด้ านนโยบาย
ประสานความร่ วมมื อจากหลายภาคส่วนในการวางแผนการควบคุมยาสูบและดําเนิ น
ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบอย่างยัง่ ยืน
องค์การอนามัยโลกได้ ติดตามการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยอีก
เป็ นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และได้ ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยแบ่งเป็ น 5 ประเด็น
หลัก ได้ แก่
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบ
2. การเสริ มสร้ างบทบาทที่เข้ มแข็งของภาครัฐในการควบคุมยาสูบ
3. การสนับสนุนให้ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานด้ านการควบคุมยาสูบ
4. การเพิ่มภาษี /เพิ่มราคาบุหรี่ ผ่านระบบการจัดเก็บภาษี
426

5. นโยบาย/สร้ างระบบบริ การช่วยเลิกบุหรี่
2. สถานการณ์ การปฏิบัตติ ามกรอบอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย
การปฏิบัติตามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ของประเทศไทยเมื่อพิจารณารายมาตรา พบ
ข้ อมูล ดังนี ้
ตามมาตรา 5 พันธกรณีทวั่ ไป พบว่า
1. กระทรวงสาธารณสุขได้ มีจัดทํา “แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562” โดยประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ ที่สําคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้ างความเข็มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ, ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ป้องกันมิให้ เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่ม่งุ
เป้าไปยังเด็ก เยาวชน และนักสูบหน้ าใหม่, ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้ เลิกใช้ ยาสูบ,
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ควบคุมและเปิ ดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ยาสูบยุทธศาสตร์ ที่ 5 ทํ า
สิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่ และยุทธศาสตร์ ที่ 6 ใช้ มาตรการทางภาษี และปราบปราม
เพื่อควบคุมยาสูบโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
และให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถือปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
2. ในประเทศไทยได้ มีการจัดตั้งหน่วยงานหลักที่มีอํานาจรับผิดชอบการควบคุม
ยาสูบของประเทศไทยคือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง
3. โรงงานยาสูบเคยได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี อากรจากรัฐโดยได้ รับยกเว้ นการ
จัดเก็ บ ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ในขณะที่ บุหรี่ นํ าเข้ ามี ภาระทางภาษี มูลค่ าเพิ่ ม สูงกว่ าบุหรี่ ใ น
ประเทศ ซึ่งเป็ นเหตุผลประการหนึ่งที่ทําให้ ประเทศไทยแพ้ คดีพิพาทกรณีพิพาทเรื่ องสินค้ า
บุหรี่ ระหว่างไทยกับฟิ ลิปปิ นส์ขององค์การการค้ าโลก แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ ง
ในเรื่ องของภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT)
4. การรวมกฎหมายทั้งสองฉบับอันได้ แก่ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้ องกับกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบของ
องค์กรอนามัยโลกขององค์กรอนามัยโลก Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC) ครอบคลุมความหมายยาสูบ อายุขั้นตํ่าในการจําหน่ายยาสูบ การป้องกันเยาวชน
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ในการสูบบุหรี่ การบ่งแยกซองจําหน่าย การโฆษณายาสูบการส่งเสริ มการขายยาสูบและ
การให้ การสนับสนุนโดยยาสูบ
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 6 มาตรการด้ านราคาและมาตรการทาง
ภาษี เพื่อลดอุปสงค์ยาสูบ พบว่า
1. มีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรต รวม 11 ครั้ง โดยล่าสุดในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศใช้ กฎกระทรวงขึ ้นภาษี สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตในอัตราตาม
มูลค่าจากร้ อยละ 87 เป็ นร้ อยละ 90 และอัตราตามปริ มาณจากกรัมละ 1 บาท เป็ น 1.10
บาท ในระยะที่ผ่านมาจากการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิตทําให้ กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
ยาสูบได้ เป็ นมูลค่าเพิ่มขึ ้น
2. อัตราภาษี จะใช้ อตั ราผสมแบบสองเลือกหนึ่งคือใช้ อตั ราภาษี ตามมูลค่า (Ad
Valorem) คิดเป็ นร้ อยละของราคา หรื ออัตราภาษี ตามปริ มาณ (Specific) เลือกใช้ อตั รา
แบบใดขึ ้นกับมูลค่าภาษี ที่คํานวณได้ ว่าอย่างใดมีมลู ค่าเป็ นตัวเงินมากกว่ากัน ก็จะจัดเก็บ
ในอัตรานั้น และมีการส่งภาษี ร้อยละ 2 ของภาษี สรรพสามิตยาสูบเข้ ากองทุนสร้างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.)
3. การอนุญาตให้ ผ้ ูที่เดินทางเข้ าประเทศสามารถนําบุหรี่ ซิกาแรตเข้ ามาเพื่อ
บริ โภคซึ่งสําหรับประเทศไทยมีการอนุญาตให้ สามารถนําเข้ ามาได้ ในปริ มาณไม่เกิน 200
มวนหรื อผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นได้ ไม่เกิน 250 กรัม
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 8 การปกป้องบุคคลจากการสูดดมควัน
ยาสูบ พบว่า
1. ปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ในเรื่ องสถานที่สาธารณะ
ปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์ เซ็นต์ โดยการควบคุมกํากับหน่วยงานในสังคมตามกฎหมาย
2. การผลักดันและสนับสนุนให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานควบคุม
ยาสูบในระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังและมีประสิทธิภาพ
3. การประสานงานหน่วยงานส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื ้นที่ ได้ แก่ สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้ าจังหวัด และสมาคมส่งเสริ มธุรกิจท่องเที่ยวไทย ในการ
กําชับนักท่องเที่ยวเรื่ องเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย
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4. การส่งเสริ มสนับสนุนการดําเนินการดําเนินการตามมาตรการมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ รวมทั้งสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยปั จจุบนั มีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งที่ร่วม
ดําเนินการ
สถานการณ์ ข องประเทศไทยตามมาตรา 9 การควบคุ ม สารต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ น
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 เกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
จะขายจะต้ องมาส่วนประกอบตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
สถานการณ์ ของประเทศไทยตามมาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดป้าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2554 เรื่ องข้ อความที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อจูงใจให้ บริ โภคในฉลากของซองบุหรี่ และยาเส้ น มีผลใช้ บงั คับ
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2554 เรื่ องการแสดงข้ อความ
เกี่ยวกับสารพิษและสารก่อมะเร็ งในฉลากของซองบุหรี่ ซิกาแรต เริ่ มมีผลบังคับใช้
3. กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2556 เพิ่มขนาดคําเตือน
พิษภัยบนซองบุหรี่ จากร้ อยละ 55 เป็ นร้ อยละ 85 โดยให้ จดั พิมพ์ภาพ ข้ อความคําเตือน
10 แบบคละกัน ในอัตรา 1 แบบ ต่อ 5,000 ซอง กําหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2556
สถานการณ์ ของประเทศไทยตามมาตรา 12 การให้ การศึกษา การสื่อสาร การ
ฝึ กอบรม และการสร้ างจิตสํานึกของสาธารณชนมี การสร้ างเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการโรงเรี ยน /สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีโรงเรี ยนเข้ าร่ วมมากกว่า 1,000 แห่ง
เพื่อลดจํานวนปริ มาณนักสูบหน้ าใหม่ให้ ลงได้ อี กทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรการควบคุม
ยาสูบให้ แก่นกั ศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาชีพสุขภาพ และกระตุ้นให้ เกิดความตระหนักถึง
พิษภัยบุหรี่ รวมทั้งรู้ เท่าทันกลยุทธ์ อุตสาหกรรมยาสูบ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ใน
สถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
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สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การส่งเสริ มการ
ขายยาสูบ และการให้ การสนับสนุนโดยยาสูบ พบว่า
1. ประเทศไทยมีกฎหมายห้ ามการโฆษณา และการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ใน
ทุกรูปแบบ รวมทั ้งการห้ ามการตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
2. การจัดทําสื่อรณรงค์ เรื่ องยาเส้ นอันตราย ตายเหมือนบุหรี่
3. การจัดทําหนังสือไม่รับการสนับสนุนกิจกรรม CSR จากอุตสาหกรรมยาสูบโดย
มีหนังสือจากกรมควบคุมโรคแจ้ งไปยังหน่วยงานราชการ
4. คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบให้ สถานีโทรทัศน์ขึ ้นคําเตือนด้ านสุขภาพ
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 14 มาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกับการติด
ยาสูบและการเลิกยาสูบ พบว่า
1. ระบบการให้ บริ การเลิกยาสูบและระบบส่งต่อผู้บริ โภคยาสูบแบบบูรณาการ
และยกเว้ นค่าใช้ จ่ายการเรี ยกเข้ าหมายเลข 1600 ให้ เป็ นหมายเลขพิเศษ โดยผู้บริ โภค
ยาสูบสามารถโทรเข้ าได้ ทกุ ที่ทวั่ ประเทศไทย
2. พัฒนาสถานพยาบาลให้ บริ การเลิกสูบบุหรี่ แบบบูรณาการ มีมาตรฐาน และ
แผนการดําเนินงานที่ชดั เจน โดยมีสมาชิกคลินิกฟ้าใส จํานวน 310 แห่งใน 77 จังหวัด รวม
ไปถึงโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ บริ การช่วยเลิกสูบบุหรี่
จํานวน 555 แห่งทัว่ ประเทศ และการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในการพัฒนาคุณภาพคลินิกอดบุหรี่ ในโรงพยาบาลกว่า 200 แห่ง
สถานการณ์ ข องประเทศไทยตามมาตรา 15 การค้าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ที่ ผิ ด
กฎหมาย พบว่า
1. การตั้งคณะทํางานป้องกันและปราบปรามยาสูบผิดกฎหมายเพื่อดําเนินการ
กํากับติดตามการแก้ ไขสถานการณ์และการประชุมประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
2. การบังคับใช้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการด้ านความปลอดภัยและ
การป้องกันในการจัดเก็บและขนส่งสินค้ า รวมถึงมีการกําหนดบทลงโทษตามความผิด
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3. การกําหนดมาตรการในการใช้ เทคนิคการสืบสวนพิเศษที่ใช้ เฉพาะการค้ า
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ได้ มีการประสานงานรวบรวมข้ อมูลผลการป้องกันและ
ปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย และดําเนินโครงการเฉพาะกิจด้ านการสกัดกั ้นยาสูบที่มิชอบ
ด้ วยกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดน
4. การศึกษาข้ อมูล การจัดทําโครงการระบบการสืบค้ น ติดตาม และการศึกษา
การดําเนินงานมาตรการทางกฎหมาย การดําเนินงานระงับการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ตหรื อวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ การดําเนินงานศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม
รวมทั้งการปรับปรุ งบทลงโทษเพื่อนําเสนอแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ผิดกฎหมายและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการกระทําผิด
สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 16 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ แก่ผ้ เู ยาว์
และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้เยาว์ พบว่า
1. พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (10) ห้ ามการให้ บหุ รี่ แก่
เด็ก
2. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 22 ระบุว่า การขายยาเส้ นต้ องขาย
ทั ้งซอง ห้ ามแบ่งขายนอกจากยาเส้ นที่ทําจากใบยาสูบพันธุ์พื ้นเมือง ข้ อสังเกตกฎหมาย
ห้ ามเฉพาะการขายยาเส้ นแบบแบ่งขาย แต่ไม่ได้ ห้ามการขายยาสูบแบบแบ่งขาย
3. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติมิให้ ขายบุหรี่ แก่บคุ คลอายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
สถานการณ์ ของประเทศไทยตามมาตรา 17 และ 18 บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางเลื อ กที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ใ นทางเศรษฐกิ จ และการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของบุคคล พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายที่ชดั เจนในเรื่ องการ
ปลูกพืชทดแทน แต่มีการศึกษาวิจัยเพื่อเตรี ยมผลักดันนโยบาย ได้ แก่ การศึกษาความ
เป็ นไปได้ และผลกระทบในการปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรใบยาสูบในเขตภาคเหนื อ
สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรค
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สถานการณ์ของประเทศไทยตามมาตรา 19 ความรับผิด
1. ประเทศไทยมีการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ดังนี ้
- ชั้นจับกุม สอบสวน และเปรี ยบเทียบปรับโดยเจ้ าพนักงาน (ยังไม่มีข้อมูล)
- กรณีที่คดีเข้ าสูก่ ารพิจารณาของศาล ได้ แก่ คดีหมายเลขแดงที่ 1133/2544 ศาล
มุกดาหาร (คดีสติกเกอร์ คาร์ เมล) คําพิพากษาศาลอาญา คดีเลขแดงที่ 5083/2549 (คดี
ณ จุดขายเซเว่น คดีเลขแดงที่ 4185/2552 (คดี TABINFO) และล่าสุดคดีอยั การสูงสุดฟ้อง
บริ ษัท ฟิลิป มอร์ ริส หลีกเลี่ยงภาษี
2. สําหรับคดีแพ่งเรี ยกค่าสินไหมทดแทนยังไม่มีการดําเนินคดี
3. มีหน่วยงานที่รวบรวมข้ อมูลผลกระทบต่อสุขภาพหลายหน่วยงาน ได้ แก่ สํานัก
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขฯลฯ
4. สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ มีการ
รวบรวมข้ อมูลด้ านกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
สถานการณ์ ของประเทศไทยตามมาตรา 20 การวิ จัย การเฝ้ าระวัง และการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล
1. ประเทศไทยมีการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังการระบาดของการบริ โภคยาสูบ
ระดับชาติดงั นี ้
- การสํารวจระดับชาติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ คือโครงการสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการ (สํารวจทุก 5 ปี ) และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของ
ประชากร (สํารวจทุก 2 ปี )
- การวิเคราะห์สถานการณ์การบริ โภคยาสูบอย่างต่อเนื่องโดยใช้ ฐานข้ อมูลจาก
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
- การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย (Health
Exam Survey) โดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส)
- การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดยศูนย์ข้อมูลโรค
ไม่ตดิ ต่อ กระทรวงสาธารณสุข
2. ระบบการเฝ้าระวังการบริ โภคยาสูบโดยประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาค
และนานาชาติ ดังนี ้
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- การสํารวจการสูบบุหรี่ ในเยาวชนระดับโลก (Global youth tobacco survey:
GYTS)
- การสํารวจวิชาชีพสุขภาพระดับโลก (Global Health Professional Survey:
GHPS)
- การสํารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco
Survey : GATS)
3. การแลกเปลี่ยนข้ อมูล South East Asia Tobacco control Alliance หรื อ
SEATCA ได้ มีการประสานข้ อมูลระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคีสมาชิกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการควบคุมยาสูบ รวมทั้งมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบให้ กบั ประเทศสมาชิก
สถานการณ์ ของประเทศไทยตามมาตรา 22 ความร่ วมมือในด้ านวิทยาศาสตร์
ด้ านเทคนิค และด้ านกฎหมาย และการจัดสรรความชํานาญที่เกี่ยวข้ อง
1) ประเทศไทยมีองค์กร หน่วยงานที่มีศกั ยภาพ และดําเนินการในด้ าน
เทคนิค วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และการวิจยั
2) ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง และ
ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศด้ านการส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี ทักษะต่างๆ
และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ แรงงานยาสูบ และเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
3. ผลการปฏิบัตติ ามกรอบอนุสัญญาควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ องค์ การอนามัยโลก
การประเมินนโยบายการควบคุมการบริ โภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ได้ แก่
MPOWER ประกอบด้ วย
1) การกํ า กั บ นโยบายการป้ องกั น และควบคุ ม การใช้ ยาสู บ (Monitor
tobacco use and prevention policies)
2) การปกป้องประชาชนจากควันบุหรี่ (Protect people from tobacco
smoke)
3) การให้ ความช่วยเหลือในการเลิกใช้ ยาสูบ (Offer help to quit tobacco
use)
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4) การเตือนถึงอันตรายของยาสูบ (Warn about the dangers of tobacco)
5) การบังคับการห้ ามโฆษณา การส่งเสริ มการขายและสปอนเซอร์ (Enforce
bans on advertising, promotion, sponsorship)
6) การขึ ้นภาษี ยาสูบ (Raise taxes on tobacco products)
สมรรถนะการปฎิ บัติ ต ามกรอบอนุสัญ ญาควบคุม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสูบ โดยใช้
MPOWER มีรายละเอียด ดังนี ้ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และดวงกมล สีตบุตร, 2559)
3.1 การกํ า กั บ นโยบายการป้ องกั น และควบคุ ม การใช้ ยาสู บ (M:
Monitor tobacco use and prevention policies)
มาตรา 5 พันธกรณีทวั่ ไปและการป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจยาสูบ ซึ่ง
การกํากับนโยบายที่สําคัญ ได้ แก่
1. การจัดทํายุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบให้ สอดคล้ องกับกรอบอนุสญ
ั ญาฯ
2. การจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้ างพื ้นฐานของการควบคุมยาสูบ
3. การพัฒนาและมาตรการด้ านการบริ หารงานในการควบคุมยาสูบ
4. การพัฒนาและการดําเนินงานทางกฎหมายของการควบคุมยาสูบ
5. การป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจยาสูบ
ก) หน่วยงานรัฐ-เอกชน และประชาชนมีความตระหนักรู้ ในเรื่ องการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
ข) การมีมาตรการในการจํากัดปฏิสมั พันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมยาสูบกับ
หน่วยงานของรัฐ และมีปฏิสมั พันธ์ที่โปร่งใส
ค) การมีมาตรการปฏิเสธข้ อตกลงกับอุตสาหกรรมยาสูบให้ กบั หน่วยงาน
ของรัฐ
ง) การมีกฎหมายที่กําหนดหน้ าที่ให้ อตุ สาหกรรมยาสูบมีหน้ าที่ต้องแจ้ ง
ข้ อมูลเกี่ ยวกับการดําเนินการต่างๆ ให้ ภาครั ฐและสาธารณชนได้ รับรู้ รวมถึงบทลงโทษ
สําหรับผู้ไม่ปฏิบตั ติ าม
จ) การมีมาตรการทางกฎหมายในการห้ ามหรื อจํากัดการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องทราบถึงข้ อเสียและผลกระทบของการทํากิจกรรม
เพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ
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ฉ) การมีกฎหมายหรื อนโยบายที่ไม่ให้ สิทธิ พิเศษให้ แก่อุตสาหกรรม
ยาสูบหรื อรัฐวิสาหกิจด้ านยาสูบในการประกอบกิจการ
ช) รั ฐวิสาหกิ จด้ านยาสูบได้ รับการปฏิ บัติเที ยบเท่ากับบริ ษัทบุหรี่
ต่างชาติและมีหน่วยงานด้ านนโยบายควบคุมยาสูบที่แยกออกมาจากหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลอุตสาหกรรมยาสูบ
ปั ญหาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในการกํ าหนดนโยบายและ
มาตรการควบคุมยาสูบของภาครัฐ แนวทางปฏิบตั ิ มาตรา 5.3 ในที่นี ้เป็ นประเด็นสําคัญ
ของไทย (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และดวงกมล สีตบุตร, 2559) คือ
1. ประเทศไทยมี กฎหมายใหม่คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.
2560 ซึ่ ง ให้ ค วามหมายของยาสูบ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ เพิ่ ม เพื่ อ เกิ ด การครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ๆ และได้ เพิ่มมาตรการป้องกันการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน
คือ ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ ทู ี่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ห้ ามขายบุหรี่ ซิกาแรตที่บรรจุซอง
น้ อยกว่าซองละยี่สิบมวน ห้ ามแบ่งขายบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นมวนๆ ตามมาตรา 16 การขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ แก่ผ้ เู ยาว์ และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้เยาว์ (Article 16 : Sales
to and by minors)
2) การจํากัดการติดต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ หรื อการติดต่อต้ องทําอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส เช่น กรณี ที่ตวั แทนบริ ษัทบุหรี่ มักจะ
หาทางสร้ างความสัมพันธ์กบั นักการเมือง ข้ าราชการระดับสูงในหน่วยงานที่มีประโยชน์ได้
เสียกับบริ ษัทบุหรี่ หรื อการให้ สินบนหรื อเงินบริ จาคแก่นักการเมื อง พรรคการเมื อง สิ่ง
เหล่านี ้จะทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายหรื อมาตรการควบคุมยาสูบ
มาตรา 5 พันธกรณีทวั่ ไป ควรมีการดําเนินงานหลักที่จําเป็ นดังนี ้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้ านสิทธิ พิเศษทางภาษี และเผยแพร่ ใน
รูปแบบรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในเรื่ องผลกระทบการค้ าเสรี ต่อการ
ควบคุมยาสูบ
3. จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตามแนวทางเพื่อการดําเนินงานตาม
มาตรา 5.3 ตามกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้รับผิดชอบ
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4.

จัดตั้งเครื อข่ายเฝ้าระวังในการควบคุมยาสูบภาคประชาสังคมและ

วิชาการ
มาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ยาสูบ และมาตรา 10
เกณฑ์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ควรมีการดําเนินงานหลักที่จําเป็ น
ดังนี ้
1. ควรให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนประกอบที่ใช้ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่
ภาครัฐและการเปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ ข้ อมูลการติดต่อที่เกี่ยวกับผู้จําหน่ายส่วนผสมโดยตรงเพื่อ
สามารถตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามได้
2. ควรมีข้อห้ ามสําหรับสารส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น รสชาติ
และสี เป็ นต้ น
3. ควรมี การเปิ ดเผยข้ อมูลถึงลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการ
ทดสอบความเป็ นพิษของผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบ และแจ้ งให้ ภาครัฐทราบ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุ งระเบียบเกี่ยวกับสารพิษและการปล่อยมลพิษของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนได้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์
มาตรา 19 ความรับผิด ควรมีการดําเนินงานหลักที่จําเป็ น คือ การให้ กรมควบคุม
โรควางแผนบริ หารทรั พยากรบุคคลและกํ ากับติดตามให้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ในการบังคับใช้
กฎหมายให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพมากที่ สุด รวมทั้งการปรั บภารกิ จให้ มี ความชัดเจนและ
รูปธรรมมากขึ ้นในเรื่ องการบังคับใช้ กฎหมาย
3.2 การปกป้องประชาชนจากควันบุหรี่ (P: Protect people from
tobacco smoke)
ตามมาตรา 8 แนวทางการป้องกันบุคคลจากควันยาสูบ (Guideline for
implementation of article 8: protection from exposure to tobacco smoke) โดยในปี
พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เรื่ อง
กําหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่
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และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใด หรื อทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว เป็ นเขตสูบบุหรี่
หรื อเขตปลอดบุหรี่
ผลการปฏิบตั ติ ามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ มีมาตราที่ต้องดําเนินการคือ
มาตรา 8 การปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบ ควรมีการดําเนินงาน
หลักที่จําเป็ น ดังนี ้
1. การให้ จัดโปรแกรมและวิธีถ่ายทอดให้ เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายที่
ครอบคลุมการเรี ยนรู้ ให้ เข้ าใจถูกต้ องถึงผลการได้ รับสัมผัสควันบุหรี่ ที่มีสาเหตุทําให้ เกิด
การตายเกิดโรค และความพิการ ผ่านสื่อต่างๆ เครื อข่ายทางสังคม และนักวิชาการด้ าน
สุขภาพ
2. การให้ มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้ มีประสิทธิภาพโดยตรงกับ
สถานที่หรื อพื ้นที่ปลอดบุหรี่ และตรวจสอบการละเมิด หรื อ การฝ่ าฝื นกฎหมายห้ ามสูบ
บุหรี่ ในพื ้นที่
3. ปรับปรุ งขอบเขตพื ้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ ครอบคลุมพื ้นที่ระยะ 10
เมตรโดยรอบ
มาตรา 16 การขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้ แก่ผ้ ูเยาว์ และการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบโดยผู้เยาว์มาตรานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบใน
เด็กและเยาวชน ประกอบด้ วยแนวทางสําคัญ 3 ด้ าน คือ ห้ ามขายบุหรี่ โดยผู้เยาว์ห้ามขาย
ให้ ผ้ เู ยาว์ และห้ ามขายแบบแยกมวน หรื อขายเป็ นซองเล็กๆ ควรมีการดําเนินงานหลักที่
จําเป็ นดังนี ้
1. การให้ กรมสรรพสามิตออกกฎ เรื่ องเขตกําหนดในการจําหน่ายบุหรี่ การ
จัดโซน (zoning) การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใกล้ สถานศึกษา
และควรมีอบรมการขอ
ใบอนุ ญ าตจํ า หน่ า ยบุ ห รี่ แ ก่ ผ้ ู จํ า หน่ า ยในกรณี ต่ อ ใบอนุ ญ าต รวมถึ ง ทบทวนปรั บ
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
2. การให้ จดั ทําฐานข้ อมูลร้ านค้ าในประเด็นพิกดั และเขตกําหนดโดยมีการ
ลงตรวจ 2-4 ครัง้ ต่อปี และมีการประสานงานร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข
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3.3 การให้ ความช่ วยเหลือในการเลิกใช้ ยาสูบ (O: Offer help to quit
tobacco use) ผลการปฏิบตั ติ ามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ มีมาตราที่ต้องดําเนินการคือ
มาตรา 14 มาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกับการติดยาสูบและเลิกยาสูบ ควรมี
การดําเนินงานหลักที่จําเป็ น ดังนี ้
1. การให้ มีการคัดกรอง วินิจฉัยโรค และเขียนแผนการรักษาผู้ป่วยติดยาสูบ
ในระบบบริ การสาธารณสุขไทยและระบบข้ อมูลช่วยเลิกบุหรี่ บรรจุลงในข้ อมูล 43 แฟ้ม
ของกระทรวงสาธารณสุข
2. การให้ หน่วยงานและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องกําหนดตัวชี ้วัดถึงความสําเร็ จ
ในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ค วามเชื่ อ มโยงของระบบบริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ แ ละพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณของการบริ การช่วยเลิกบุหรี่ ให้ ชดั เจน
3. การให้ ภาครัฐได้ บรู ณาการการส่งเสริ มการเลิกยาสูบในระดับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและควรจัดลงในหน่วยงานบริ การปฐมภูมิ และดําเนินการให้ ยารักษาโรคเสพติด
บุหรี่ ได้ รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติหลายชนิด
มี การสนับสนุนการบริ การเลิกเสพยาสูบแก่ผ้ ูใช้ ยาสูบทุกคนโดยผ่านการ
บําบัดเพื่อเลิกยาสูบแบบกระชับภายในระบบบริ การสุขภาพปฐมภูมิ (Primary care
system) ควรให้ ความสําคัญกับการจัดทําและส่งเสริ มการบําบัดเพื่อเลิกยาสูบแบบกระชับ
ซึ่งสามารถรวมอยู่ในเครื อข่ายระบบดูแลสุขภาพที่มีอยู่แล้ วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ
บริ การสุขภาพปฐมภูมิอย่างน้ อยที่สดุ ควรจะครอบคลุมถึงการส่งเสริ มความพยายามใน
การเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้ บริ การสุขภาพทั้งหมดผ่านการซักถามข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ยาสูบการ
ให้ คําปรึ กษาสั้นๆ ในการเลิกยาสูบแก่ผ้ ใู ช้ ยาสูบทุกคน และการให้ คําแนะนําเพื่อส่งไปรับ
บริ การการรักษา (Active Referral) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุม่ ประชากรที่จําเป็ นเร่ งด่วน
และมี ความเปราะบาง ซึ่งต้ องมี การจัดทํ าและดํ าเนิ นงานตามแนวทางการเลิกยาสูบ
แห่งชาติ ความยัง่ ยืนของรู ปแบบการควบคุมยาสูบของประเทศไทยขึ ้นอยู่กับปั จจัย 3 ข้ อ
คือ ความเป็ นผู้นําอย่างต่อเนื่องของภาคประชาสังคมพร้อมกับการเข้ าร่ วมของผู้นําใหม่
และองค์กรใหม่ในการควบคุมยาสูบ การเสริ มสร้ างบทบาทของรัฐบาลในการควบคุมยาสูบ
และการไหลเข้ ามาอย่างต่อเนื่องของเงินสนับสนุน (สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ)
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3.4 การเตือนถึงอันตรายของยาสูบ (W: Warn about the dangers of
tobacco)
ในการดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ประเทศไทยได้ ดําเนินการตาม
พันธะกรณีตามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ร่ วมกับประเทศสมาชิก การดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิ
ในการทํางานตามมาตรา 11 (Guideline for implementation of article 11) เรื่ องการบรรจุ
หีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ การแสดงคําหรื อข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิดในฉลาก อาทิ mild medium light ultra light low tar หรื อคํา ข้ อความ ที่มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ผ้ สู บู เข้ าใจว่า เป็ นบุหรี่ ที่ปลอดภัย หรื อมีระดับสารพิษน้ อย
กว่าบุหรี่ ทั่วไปเรื่ องของการมี ภาพคํ าเตื อนบนซองบุหรี่ และแก้ ไขกฎหมายให้ มี ความ
เข้ มงวดขึ ้น คือ ฉลากรูปภาพและข้ อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ 10 ภาพ พิมพ์ด้วย 4
สี พื ้นที่ขนาดร้ อยละ 85 บนซองบุหรี่ ด้านหน้ าและด้ านหลังทุกซอง พร้ อมเบอร์ โทรสายด่วน
เลิกบุหรี่ 1600
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมีบทบาทที่สําคัญเป็ นอย่างมากสําหรับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อการโฆษณาและส่งเสริ มการขายถูกจํากัดด้ วยกฎหมายในประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก ข้ อความสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบต้ องการสื่อสารถึงความเสี่ยงทาง
สุขภาพจากการสูบบุหรี่ ข้อความสุขภาพมีประสิทธิผลในการลดการบริ โภคยาสูบโดยจูงใจ
ให้ ผ้ สู บู บุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรื อสูบให้ น้อยลงคําเตือนสุขภาพช่วยลดความน่าสนใจ
ของซอง/กล่องบุหรี่ ที่มีตอ่ กลุ่มเยาวชน ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สี่ของโลกที่พิมพ์คําเตือน
พร้ อมภาพสี่สีและพบว่ามีผลทําให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เปลี่ยนแปลงค่านิยมโดยกระตุ้นเตือนใจและ
ความจําของผู้สบู รวมทั้งทําให้ เริ่ มคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่
มาตรา 11 การบรรจุ หี บ ห่ อ และติ ด ป้ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ควรมี ก าร
ดําเนินงานหลักที่จําเป็ นดังนี ้
1. การให้ ผลักดันการออกระเบียบการใช้ ซองมาตรฐานสําหรับยาสูบทุกชนิด
2. การให้ ทบทวนข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของสารเคมีตา่ งๆ
และสารปลดปล่อยบนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มีประสิทธิผล
3. การให้ ศกึ ษาวิจยั การประเมินผลการสนับสนุนการใช้ ข้อความและภาพ
คําเตือนบนซองบุหรี่ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารด้ านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
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ในอนาคต มาตรการการใช้ หีบห่อปราศสีสนั แบบเรี ยบซึ่งหมายถึงการทําให้
พื ้นที่ส่วนที่ไม่ใช่คําเตือนเป็ นสีเดียวกันทุกตราสินค้ าชื่อของตราสินค้ าพิมพ์เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันหมดทั้งขนาดและรู ปร่ างตัวอักษร พื ้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นคําเตือนด้ านสุขภาพซึ่ง
กําหนดโดยรัฐบาล ความเคลื่อนไหวที่ม่งุ สู่หีบห่อปราศสีสนั แบบเรี ยบได้ เริ่ มขึ ้นในประเทศ
ออสเตรเลีย และงานวิจยั หลายชิ ้นสํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเรี ยบ
พบว่า ไม่เป็ นที่ ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน หีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบปราศสีสันแบบเรี ยบเป็ นการแก้ ไขปั ญหาอย่างครอบคลุมเพื่อไม่ให้ อุตสาหกรรม
ยาสูบ ใช้ เ ป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ซอง/กล่ อ งบุห รี่
ปราศจากสีสนั จะทําให้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นมาตรฐานเดียวกันหมดซึง่ จะลดสถานะ
และบทบาทของหีบห่อผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจ (นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์
2558)
มาตรา 12 การให้ ก ารศึ ก ษา การสื่ อ สาร การฝึ กอบรม และการสร้ าง
จิตสํานึกของสาธารณชน ควรมีการดําเนินงานหลักที่จําเป็ นคือ การจัดทําหลักสูตรการ
อบรมด้ านการควบคุมยาสูบและทําการประเมินกระบวนการทั้งหมด
3.5 การบังคับการห้ ามโฆษณา การส่ งเสริ มการขายและการอุปถัมภ์
(E: Enforce bans on advertising, promotion, sponsorship)
แนวปฏิบตั ใิ นการทํางานตาม มาตรา 13 (Guideline for implementation of
article 13) เรื่ อง การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ยาสูบ การส่งเสริ มการขายและการให้ การ
สนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ ในด้ านการห้ ามโฆษณา ส่งเสริ มการขาย และการสนับสนุนอย่าง
เบ็ดเสร็ จ อีกทั้งยังมีการห้ ามตั้งโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ซึ่งกฎหมายกํ าหนดว่า การตั้งแสดง
บุหรี่ ณ จุดขายถือว่าเป็ นรูปแบบหนึง่ ของการโฆษณาบุหรี่
บริ ษัทบุหรี่ ทั้งโรงงานยาสูบและบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ ได้ มีการกระทําที่เข้ าข่าย
โฆษณาและส่งเสริ มการขายทั ้งทางตรงและทางอ้ อม และกิจกรรมที่อ้างว่าทําเพื่อสังคม
เช่น การสนับสนุนเงินทํากิจกรรมเพื่อสังคมกับโรงเรี ยน สมาคมและมูลนิธิต่างๆ องค์กร
ท้ องถิ่ น ชุมชน หน่วยงานราชการ การบริ จาคสิ่งของให้ แก่ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งกิ จกรรม
ทั ้งหมดที่กล่าวแล้ วบริ ษัทบุหรี่ ทําด้ วยเหตุผลเพื่อแก้ ไขภาพลักษณ์ ขององค์กรที่เสียหาย
จากการขายสินค้ าเสพติดที่ทําลายสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ กับผู้กําหนดนโยบายเพื่อ
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ยับยั้งมาตรการควบคุมยาสูบ ลดความกระตือรื อร้ นควบคุมยาสูบเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
กับสื่อ ทําให้ สื่อไม่กระตือรื อร้ นในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบ เพื่อลดทอนกระแสการ
รณรงค์ไม่สบู บุหรี่ ของสังคม ปิ ดปากบุคคล-องค์กร ที่รับการสนับสนุนการบริ จาคเบี่ยงเบน
ความสนใจของสังคม และผู้กําหนดนโยบายจากธุรกิจหลักของบริ ษัทและสร้ างการยอมรับ
การสูบบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 1 มิถนุ ายน 2554)
การเพิ่มข้ อห้ ามการโฆษณาทางอ้ อม
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ เพิ่มมาตรการการโฆษณา
ทางอ้ อม ห้ ามการสื่อสารการตลาดในสื่อต่างๆ รวมถึงการใช้ สื่อบุคคล (พริ ตตี ้) และการ
โฆษณาโดยใช้ ชื่อบริ ษัทบุหรี่
-ห้ ามเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับ “กิจกรรมเพื่อสังคม” (CSR) ของบริ ษัทบุหรี่
ในทุก สื่ อ (ที่ ผ่ า นมาห้ ามเพี ยงสื่ อ วิ ท ยุและโทรทัศน์ ) และในทุก สถานที่ รวมถึ งในโรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การส่งเสริ มการขายยาสูบ และการให้ การ
สนับสนุนโดยยาสูบ (Article 13: Tobacco advertising, promotion and sponsorship)
ในกฎหมายใหม่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 คือ
-ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
-ห้ ามแสดงผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบ ณ จุดขายปลี กยาสูบ รวมถึ งต้ องแสดงสื่ อ
รณรงค์พิษภัยยาสูบ
ตามมาตรา 16 การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ให้ แก่ ผ้ ู เยาว์ และการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้เยาว์ (Article 16 : Sales to and by minors) ประเด็นในกฎหมาย
ใหม่คือ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้ เพิ่มมาตรการป้องกันการเข้ าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน
-ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ ทู ี่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี
-ห้ ามขายบุหรี่ ซิกาแรตที่บรรจุซองน้ อยกว่าซองละยี่สบิ มวน
-ห้ ามแบ่งขายบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นมวนๆ
สมรรถนะการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ที่ได้ อนุวตั ิตามข้ อกําหนดของกรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ (FCTC) แล้ ว อาทิ การจัดพิมพ์คําเตือนพิษภัยเป็ นรูปภาพบนซองผลิตภัณฑ์
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ยาสูบ การห้ ามโฆษณา CSR ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การห้ ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย
การกําหนดแนวทางการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการยาสูบกับเจ้ าหน้ าที่ของกรมควบคุม
โรค การจัดสรรงบประมาณจากภาษี ยาสูบ เพื่ อสนับสนุนการควบคุมยาสูบ และการ
กําหนดสถานที่สาธารณะและที่ทํางานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งหมด (100%) เป็ นต้ น
สิง่ ที่ควรดําเนินการคือ
1. การให้ มีมาตรการห้ ามขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต โดยไม่
มีใบอนุญาตให้ ถือว่าผิดกฎหมายใน พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
2. ปรับปรุ งข้ อกฎหมายให้ มีมาตรการห้ ามขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
อิ นเตอร์ เน็ ตเพิ่ มความเข้ มงวดในเรื่ องการระงับโฆษณาออนไลน์ ที่ เกี่ ยวกับ ยาสูบทุก
ประเภท
3. การให้ มีมาตรการห้ ามการสนับสนุนกิจกรรมจากธุรกิจยาสูบทุกประเภท
อย่างเด็ดขาด
4. การให้ มีมาตรการบังคับใช้ ในการจับกุม หรื อ เร่ ขาย หรื อวางขาย ริ มถนน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเข้ าถึงของเยาวชน
3.6 การขึน้ ภาษียาสูบ (R: Raise taxes on tobacco products)
ปั จจุบนั มาตรการทางด้ านราคาและภาษี ยงั มีข้อควรพิจารณา ดังนี ้
1. โดยปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อหรื อการเปลี่ยนแปลงรายได้ ของครัวเรื อน
2. มีมาตรการทางด้ านราคาและภาษี โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ
ราคาบุหรี่ ถกู ที่สดุ เทียบกับอัตราเงินเฟ้อหรื ออัตราการเติบโตของรายได้ ตอ่ หัวของประชากร
3. อัตราภาษี ควรจะต้ องพิจารณาจากโครงสร้ างภาษี และติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง และการออกแบบระบบภาษี สําหรับผลิตภัณฑ์ ยาสูบทุกประเภทและจะต้ อง
เปรี ยบเทียบภาระภาษี กนั ได้ ทกุ ประเภท
4. การบริ หารจัดการด้ านภาษี ในเรื่ องของการออกใบอนุญาต ควรจะต้ องมี
ระบบหรื อกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสและเป็ นธรรม
5. การจัดทําระบบคลังสินค้ าหรื อระบบการเคลื่อนย้ ายสินค้ าที่ต้องเสียภาษี
และจ่ายภาษี
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6. มีมาตรการห้ ามกักตุนผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยจะต้ องปฏิบตั ิและประเมินผล
ตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีเครื่ องหมายการเสียภาษี (Fiscal marking)
8. การบังคับใช้ และบทลงโทษมาตรการทางราคาและภาษี โดยให้ อํานาจแก่
เจ้ า หน้าที่ ใ นการจัด เก็ บ ภาษี อ ย่ า งเหมาะสมและสามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงมีบทงโทษที่เหมาะสม
9. มีมาตรการห้ ามหรื อจํากัดการขาย-นําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ปลอดภาษี
ศุลกากรและภาษี สรรพกรของบุคคลที่เดินทางระหว่างประเทศ
มาตรา 6 มาตรการด้ านราคาและมาตรการทางภาษี เพื่อลดอุปสงค์ของ
ยาสูบ ควรมีการดําเนินงานหลักที่จําเป็ นดังนี ้
1. การออกอนุบญ
ั ญัติกฎหมายและข้ อยกเว้ นในการนํายาสูบเข้ าประเทศให้
ชัดเจน เนื่องจากข้ อกําหนดไม่ชดั เจนจึงทําให้ นําไปบังคับใช้ ค่อนข้ างลําบาก มีการลักลอบ
ตามแนวพรมแดน
2. การให้ เพิ่มราคาขั้นตํ่าของบุหรี่ เพื่อลดการเข้ าถึงยาสูบในเยาวชนและ
ป้องกันการใช้ ยาเส้ นมวนเองทดแทนบุหรี่ ซิกาแรต
3. ปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวกับการจํากัดการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลด
จํานวนการถือข้ ามพรมแดน
สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้ เสียภาษี เป็ นสินค้ าเถื่อน แนวทางแก้ ไข คือ
1. การใช้ ระบบ Track and trace เพื่อลดการลักลอบบุหรี่ หนีภาษี ของ
องค์กรอาชญากรรม
2. เสนอให้ มีการจับกุมบุหรี่ หนีภาษี ที่นําเข้ ามาขายในประเทศไทย เช่น บุหรี่
ชูรสที่ขายในตลาดนัดจตุจกั รและสะพานพุทธ
3. เสนอให้ มีการศึกษาวิจยั เฝ้าระวังการลักลอบบุหรี่ หนีภาษี
สรุ ป จากรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการ
ควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ของศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบผล พบว่า
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1. การ ห้ ามการขายยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยยาสู บ ให้ แก่ ผูผ้ ู เยาว์ แ ละห้ ามการขาย
ผลิตภัณฑฑ์ยาสูบโดยผู้เยาว์ ซึ่งมีหนวยงานที
น่
่ร่วมปปฏิบตั ิ ได้ แก่ กระทรวงสาธธารณสุขและ
กระทรวงการคลัง (มาตตรา 16)
2. การคค้ าผลิตภัณฑ์ยาสู
ย บผิดกฎหมาย ซึ่งมีหน่วยงานที
ว
่รับผิดชอบหลักคือ
กระทรวงการคลัง, (มาตตรา 15)
3. การใให้ การศึกษา การสื่อสาร ก ารฝึ กอบรม และการสร้
แ
างจิจิตสํานึกของ
สาธารณชน หน่วยงานนที่รับผิดชอบหหลักคือ กระทรวงสาธารณสสุข, กระทรวงงศึกษาธิการ
และสํานักั งานกองทุนสนั
ส บสนุนการสสร้ างเสริ มสุขภาาพ (มาตรา 122)
4. การบบรรจุหีบห่อแลละติดป้ายผลิตตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 11) มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักคือ กระะทรวงสาธารณ
ณสุข และ มา ตรการด้ านราคาและมาตรกการทางภาษี
เพื่อลดอุปปสงค์ของยาสูบู (มาตรา 6)
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บทที่ 15
บทส่ งท้ าย
โดย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ในบทนี ้ ผู้เขียนได้ นําเสนอรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. มาตรการควบคุมยาสูบ
2. ประสิทธิผลของมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3. รุกฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ (Endgame for Tobacco)
4. การตระหนักลดการบริ โภคยาสูบระดับโลก

1. มาตรการควบคุมยาสูบ
รั ฐบาลมี บทบาททางสังคมและเศรษฐกิ จ หากประเทศกํ าลังพัฒนาทัง้ หลาย
ดําเนินมาตรการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ประชากรของประเทศเหล่านั้นจํานวนหลายล้ าน
คนก็จะรอดพ้ นจากความตายและความเจ็บป่ วยที่ป้องกันได้ โดยเฉพาะคนจน ซึง่ จากสถิติ
พบว่าสูบบุหรี่ มากกว่าคนรวย และนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบไม่ได้ ทําให้ เกิ ดผล
ในทางลบต่อเศรษฐกิจ การวิจยั พบว่า นโยบายเรื่ องนี ้ไม่ได้ ทําให้ รายได้ จากการเก็บภาษี
ลดลง หรื อไม่ได้ เป็ นสาเหตุของการว่างงานในระยะยาว (ประกิ ต วาทีสาธกกิ จ 2557)
มาตรการที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหลักๆ ได้ แก่
1. มาตรการเพื่อลดการสูบบุหรี่ โดยเน้ นด้ านอุปสงค์ ได้ แก่ การขึ ้นภาษี ยาสูบ
การห้ ามโฆษณาและส่งเสริ มการขายบุหรี่ ทกุ รู ปแบบ การห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและ
ในสถานที่ทํางาน การให้ ความรู้แก่ประชาชนเรื่ องโทษภัยของยาสูบ และการหาวิธีช่วยให้ ผ้ ู
สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ เช่น การบําบัดโดยใช้ สารทดแทนนิโคติน
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2. ในบรรดามาตรการเหล่านี ้ มาตรการที่ได้ ผลที่สดุ คือ การขึ ้นภาษี บหุ รี่ เพราะ
จะมี ผลต่อเด็ก วัยรุ่ น และผู้มีรายได้ น้อย นอกเหนื อจากมาตรการด้ านอุปสงค์แล้ ว
มาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการลดอุปทาน เช่น การห้ ามขายบุหรี่ การจํากัดการขายแก่ผ้ ซู ื ้อ
บางกลุม่ การจํากัดการค้ าบุหรี่ หรื อการปลูกพืชทดแทน เป็ นมาตรการที่ไม่คอ่ ยได้ ผล
3. เกษตรกรยากจนผู้ปลูกใบยาสูบเลี ้ยงชีพ จะไม่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการ
เหล่านี ้ นโยบายการควบคุมการสูบบุหรี่ ที่ได้ ผลจะทําให้ การสูบบุหรี่ ค่อยๆ ลดลง ดังนั้น
ต้ องใช้ เวลานานนับทศวรรษ ในการที่ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจะได้ รั บผลกระทบจาก
มาตรการนี ้ ไม่ใช่ในชัว่ ข้ ามคืน จึงทําให้ มีเวลาที่จะปรับตัว โดยรัฐบาลจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการให้ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรยากจนเหล่านี ้ให้ มีทางเลือกในการดํารงชีพทางอื่น
ข้ อเสนอแนะของธนาคารโลกที่ให้ ประเทศต่างๆ ควบคุมการบริ โภคยาสูบอย่าง
จริ งจัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็ นเหตุผลทางเศรษฐกิจ และในปี พ.ศ. 2542 ธนาคารโลกได้
สนับสนุนให้ มีการเผยแพร่ หนังสือ Development in Practice. Curbing the Epidemic:
Government and the Economic of Tobacco Control ซึง่ ได้ รับการแปลเป็ นภาษาไทย
ว่า “พัฒนาการทางปฏิบตั ิ หยุดการแพร่ ภยั บุหรี่ สิ่งที่รัฐต้ องทํา และผลเสียทางเศรษฐกิจ
ของการควบคุมยาสูบ”
(สถาบันควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมการแพทย์ 2543)
ธนาคารโลกได้ ให้ คําแนะนําว่า มาตรการที่ได้ ผลประกอบด้ วยการขึ ้นภาษี บุหรี่ การให้
ความรู้ และให้ การศึกษาถึ งพิ ษภัยของการสูบบุหรี่ ควบคู่ไปกับการใช้ มาตรการที่ ไม่
เกี่ยวกับภาษี เช่น การห้ ามการโฆษณาและส่งเสริ มการขายบุหรี่ การห้ ามสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะและในที่ทํางาน และการขยายบริ การการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ตู ้ องการเลิก
บุหรี่
ทําไมจึงกล่าวว่า “บุหรี่ ทําร้ ายคนจน” เพราะจากสถิติทั้งในไทยและต่างประเทศ
รวมทั้งรายงานจากธนาคารโลกและองค์ การอนามัยโลก พบว่า คนที่มี การศึกษาน้ อย
ระดับประถมศึกษาสูบบุหรี่ มากกว่าคนที่มีการศึกษาสูง กล่าวได้ ว่า ยิ่งจนยิ่งเสียเงินไปกับ
การสูบบุหรี่ มาก แม้ ว่าการสูบบุหรี่ ของผู้ชายในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วมีแนวโน้ มลดลง แต่
ในประเทศที่มีรายได้ ระดับปานกลางและยากจน กลับมีแนวโน้ มการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น และ
อัตราการสูบบุหรี่ ของผู้หญิงกําลังเพิ่มมากขึ ้นในเกือบทุกประเทศ นอกจากนี ้ การเปิ ดเสรี
ในการค้ าบุหรี่ ทําให้ เกิดการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้นอย่างมากในระยะช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
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ปัจจุ บั น นี บ้ ุ ห รี่ เ ป็ นสิ น ค้ า อุ ป โภคที่ มี ก ารฟ้ องร้ องต่ อ ศาลมากที่ สุ ด ทั ง้ ศาล
ภายในประเทศ ที่องค์การการค้ าโลก และต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (ประกิต
วาทีสาธกกิจ 2557) ดังนั้น ปั จจัยคุกคาม คือ
1. อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ ใหม่ ๆ ทางการตลาด เช่น บุหรี่ รสกานพลู บุหรี่ ชู
รสต่าง ๆ และมีบหุ รี่ รูปแบบใหม่ ลักลอบขายอย่างผิดกฎหมาย ยัว่ ยวนนักสูบหน้ าใหม่
2. โครงสร้ างภาษี ที่คํานวณภาษี จากราคาหน้ าโรงงานหรื อราคา C.I.F. มีช่องว่าง
ให้ บริ ษัทบุหรี่ แจ้ งราคานําเข้ าตํ่าส่งผลให้ บหุ รี่ ในตลาดมีราคาถูก
3. การเปิ ดเสรี ทางการค้ า ส่งผลให้ มีกลยุทธ์ การแข่งขันทางการตลาดมากขึน้
บุหรี่ ซองยี่ห้อใหม่ ราคาถูกลง กระตุ้นให้ มีผ้ สู บู บุหรี่ หน้ าใหม่
4. ผู้สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อย อยู่ในชนบท
และยากจน มีการเลิกบุหรี่ น้อย ขณะเดียวกัน วัยรุ่ น และผู้หญิง และความเป็ นเมือง เริ่ ม
สูบบุหรี่ มากขึ ้น เพราะความหลากหลายของบุหรี่ เล่ห์กลของบริ ษัทบุหรี่ และราคาถูก
ความท้ าทายและประเด็นที่ต้องร่ างกฎหมายใหม่จนกลายเป็ นพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2560 (คณะกรรมาธิ การการสาธารณสุข วุฒิสภาครั้งที่
31/2555) ได้ แก่
1. สภาพการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติค้ ุมครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไม่มีประสิทธิ ภาพเพราะ
สถานการณ์ตา่ งๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ประเทศไทยได้ ร่วมลงนามในกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้ วย
การควบคุมยาสูบ ซึ่งขณะนี ้มีประเทศที่ร่วมลงนามในกรอบอนุสญ
ั ญาดังกล่าว จํานวน
176 ประเทศ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงมีพนั ธกรณีที่ต้องดําเนินการตามกรอบอนุสญ
ั ญาฯ นี ้
ซึง่ ยังไม่มีปรากฏในกฎหมายไปเพิ่มเติม
3. ปั ญหาใหญ่ของการควบคุมยาสูบของไทย คือ มีแต่หน่วยงานที่ดําเนินการใน
ส่วนกลางโดยไม่มีหน่วยงานที่ดําเนินการในระดับจังหวัด เช่น สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
เป็ นต้ น แต่ด้วย สสจ. ก็มีภาระงานมาก จึงเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถดําเนินการในเรื่ องการ
ควบคุมยาสูบได้ มากเท่าที่ควร จึงทําให้ คนในชนบทโดยเฉพาะผู้ชายยังคงสูบบุหรี่ จํานวน
มาก
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4. การทํางานควบคุมยาสูบที่ผ่านมา จํานวนผู้สูบบุหรี่ ไม่ได้ ลดลง โดยยังคงมี
จํานวนผู้สบู บุหรี่ เท่าเดิม แต่ในข้ อเท็จจริ งก็พบว่าจํานวนผู้สบู บุหรี่ ลดลงกว่าที่ควรจะเป็ น
จํานวน 5-6 ล้ านคน ซึง่ หากไม่มีการดําเนินการเพื่อลดการบริ โภคยาสูบก็อาจทําให้ จํานวน
ผู้สบู บุหรี่ มีจํานวนมากกว่านี ้ แต่การที่มีผ้ ูชายร้อยละ 50 สูบบุหรี่ ก็ยงั คงเป็ นจํานวนตัว
เลขที่องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถยอมรับได้
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภาครั้งที่ 31/2555 (9 ตุลาคม 2555) ได้
พิจารณาประเด็นหลัก จนในปั จจุบันเป็ นพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 คือ
1. ให้ รวมพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 ไว้ ในฉบับเดียวกัน และกําหนดให้
มี คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ และคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับ
จังหวัด โดยกําหนดให้ มีสํานักงานคณะกรรมการควบคุมยาสูบไว้ ในกฎหมายด้ วย
2. ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมเนื อ้ หาสาระจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
พ.ศ. 2535 ใน 4 ส่วนหลัก ได้ แก่ ก) ปรับปรุงคํานิยาม “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” “การโฆษณา”
“ฉลาก” ให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัย
โลก ข) เพิ่มอายุขั้นตํ่าที่จะซื ้อบุหรี่ และห้ ามวิธีการขายที่เยาวชนเข้ าถึงได้ ง่าย ค) เพิ่มข้ อ
ั ญา
ห้ ามการโฆษณาทางอ้ อม และ ง) เพิ่มมาตรการอื่นๆ ตามที่กําหนดในกรอบอนุสญ
ควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ดังนี ้ ห้ ามส่วนราชการรับการอุปถัมภ์จากธุรกิจ
ยาสูบ กําหนดลักษณะของจุดขายปลีกยาสูบ กําหนดให้ บริ ษัทบุหรี่ ต้องจัดส่งรายงาน
ประจําปี ให้ คณะกรรมการควบคุมยาสูบ กําหนดแนวทางการติดต่อระหว่างเจ้ าหน้ าที่รัฐ
กับบริ ษัทบุหรี่ กําหนดและเพิ่มโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย
3. มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
ใน 4 ประเด็น ได้ แก่ กํ าหนดสภาพและลักษณะของ “เขตปลอดบุหรี่ ” กํ าหนดให้
ผู้ดําเนินการ (เจ้ าของสถานที่สาธารณะ) มี หน้ าที่ รับผิดชอบไม่ให้ มีการสูบบุหรี่ ในเขต
ปลอดบุหรี่ กําหนดวิธีการบังคับใช้ กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ และเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝื นสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ และเจ้ าของสถานที่
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2. ประสิทธิผลของมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่มีประสิทธิ ผล พิจารณาได้ 2 ด้ าน คือ
ด้ านอุปสงค์และอุปทาน ดังนี ้ (ประกิต วาทีสาธกกิจ บทสรุ ปรายงานของธนาคารโลก
เรื่ อง "การควบคุมการบริ โภคยาสูบ : บทบาทของรัฐบาลและผลทางเศรษฐกิจ”)
1. มาตรการลดอุปสงค์ (Demand Side Tobacco Control Measures)
1.1 มาตรการภาษี มาตรการที่ได้ ผลที่สุดในการควบคุมการบริ โภคยาสูบคือ
การขึ ้นภาษี บหุ รี่ โดยทัว่ ไปแล้ ว การขึ ้นราคาบุหรี่ ร้อยละ 10 จะทําให้ ความต้ องการในการ
สูบบุหรี่ ลดลงร้ อยละ 8 ในประเทศที่ฐานะเศรษฐกิจตํ่าและปานกลาง และร้ อยละ 4 ใน
ประเทศที่เศรษฐกิจดี กลุม่ ที่ได้ รับผลจากการขึ ้นภาษี บหุ รี่ มากที่สดุ ได้ แก่ เยาวชนและคน
ยากจน และประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้ รับผลกระทบมาก เพราะราคาบุหรี่ และอัตรา
ภาษี บหุ รี่ ในประเทศเหล่านี ้ตํ่ากว่าในประเทศพัฒนาแล้ ว
การขึ้ นภาษี บุหรี ่ ร้อยละ 10 ทัว่ โลกจะสามารถทํ าให้คนกว่า 40 ล้านคนเลิ กสูบ
บุหรี ่ และจะสามารถป้ องกันประชากร กว่า 10 ล้านคน จากการเสี ยชี วิตก่อนถึ งวัยอัน
ควรเนือ่ งมาจากการสูบบุหรี ่
1.2 มาตรการที่ไม่ ใช่ ภาษี : การวิจัยในประเทศพัฒนาแล้ วได้ แสดงให้ เห็นว่า
มี มาตรการที่ ไม่ใช่ภาษี หลายมาตรการที่ มีผลต่อการลดการสูบบุหรี่ ซึ่งได้ แก่ การห้ าม
โฆษณาและส่งเสริ มการขายบุหรี่ การรณรงค์ตอบโต้ การโฆษณาบุหรี่ การพิมพ์คําเตือน
ทางสุขภาพบนซองบุหรี่ และการออกกฎระเบียบห้ ามการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและในที่
ทํางาน ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หลังจากที่นายแพทย์ใหญ่ได้ ออกคําเตือนเป็ นครั้งแรก
ในต้ นทศวรรษที่ 1960 ผลปรากฏว่าการสูบบุหรี่ ลดลง จากการศึกษาวิจยั ในประเทศที่มี
เศรษฐกิจดี พบว่า การห้ ามโฆษณาและส่งเสริ มการขายบุหรี่ ทกุ รู ปแบบ สามารถลดการ
สูบบุหรี่ ลงได้ ร้อยละ 7
การใช้มาตรการทีไ่ ม่เกี ่ยวกับภาษี เหล่านี ้ สามารถทําให้คนสูบบุหรี ่ประมาณ 23
ล้านคนเลิ กสูบบุหรี ่ และป้ องกันไม่ให้คนประมาณ 5 ล้านคนเสียชี วิตก่อนวัยอันควร
1.3 มาตรการบําบัดรั กษา ด้ วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ การฝึ กเป็ นรายบุคคล การ
เข้ ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล การให้ คําปรึ กษาหารื อ เพื่อหาทางช่วยเหลือ และยังมี
ผลิตภัณฑ์ เภสัชกรรมอีกหลายชนิด ผลิตขึ ้นมาช่วยให้ ผ้ ูสูบเลิกสูบได้ สําเร็ จ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ นิโคตินทดแทน สามารถทําให้ ผ้ ูที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ ได้ จากการศึกษา
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พบว่า อัตราการเลิกสูบบุหรี่ จะเพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่า ถ้ ามีการใช้ นิโคตินทดแทน (Nicotine
Replacement Therapies: NRT) อย่างแพร่ หลาย โดยจะสามารถทําให้ คนประมาณ 6
ล้ านคนเลิกสูบบุหรี่ ได้ การที่มีการใช้ สารอื่นแทนนิโคตินเพิ่มขึ ้นจะช่วยให้ คนกว่า 1 ล้ าน
คนไม่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันจากการสูบบุหรี่ รายงานจากธนาคารโลกที่สถาบัน
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ ถอดความออกมา ได้
เปรี ยบเที ยบอัตราการเปลี่ ยนแปลงการสูบบุหรี่ โดยมาตรการต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะช่วยลดการเสียชีวิตคือขึ ้นราคาบุหรี่
10% มาตรการไม่ใช่ราคา ลดการสูบบุหรี่ 2% และ NRT ช่วยให้ คน 0.5% เลิกสูบบุหรี่
ตามลําดับ
ตาราง ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ภูมิภาค
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเสียชีวิต

เอเชียใต้ และแปซิฟิก
ยุโรปตะวันออกและ
เอเซียกลาง
ละตินอเมริ กาและแถบ
คาริ บเบียน
ตะวันออกกลางและ
แอฟริ กาเหนือ
เอเซียใต้
แอฟริ กาแถบซับซาฮารา
ประเทศรายได้ น้อยและ
ปานกลาง
ประเทศรายได้ สงู
ทัว่ โลก

ขึ ้นราคาบุหรี่ 10%

NRT ช่วยให้ คน
0.5% เลิกสูบบุหรี่

มาตรการไม่ใช่ราคา
ลดการสูบ 2%

-4.0
-1.5

-0.5
-0.2

-2.0
-0.7

-1.0

-0.1

-0.5

-0.4

0.0

-0.2

-1.1
-0.7
-9.0

-0.2
-0.1
-1.1

-0.7
-0.3
-4.0

-1.0
-10.0

-0.2
-1.3

-1.0
-5.0

ที่มา สถาบันควบคุมการบริ โภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แปลจาก Curbing
the epidemic-governments and the economics of tobacco control (2543)
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2. มาตรการด้ านอุปทาน (Supply Side Measures)
การปราบปรามบุหรี่ หนี ภาษี เป็ นมาตรการด้ านอุปทานมาตรการเดี ยวที่ มี
ประสิทธิ ภาพในการควบคุมบุหรี่ การควบคุมบุหรี่ หนีภาษี ประกอบด้ วย การติดอากร
แสตป์ การพิมพ์คําเตือนด้ วยภาษาท้ องถิ่นข้ างซองบุหรี่ รวมถึงการมีบทลงโทษที่รุนแรง
สําหรับผู้ที่ลกั ลอบนําเข้ าบุหรี่ การควบคุมที่เข้ มงวดในเรื่ องบุหรี่ หนีภาษี นี ้ มีผลดีต่อการ
เพิ่มรายได้ ให้ แก่รัฐบาลโดยการที่เก็บภาษี ได้ มากขึ ้น
ความท้ าทายของการควบคุมยาสูบ
การบูรณาการการมี ส่วนร่ วมของหลายหน่ วยงาน จะทํ าให้ ลดปั จจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้ านยาสูบได้ (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2555) และไทยเป็ นประเทศสมาชิกของ
กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึง่ มีพนั ธะกรณี
ระหว่างประเทศต้ องปฏิบตั ติ าม ปั ญหายาสูบมิได้ เป็ นปั ญหาทางสุขภาพอย่างเดียวในหลัง
ปี ค.ศ. 2015 ผลิตภัณฑ์ยาสูบเกี่ยวข้ องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วย ความท้ าทายที่เกิดขึ ้น
ตลอดเวลาที่สงั คมโลกและสังคมไทยต้ องตระหนักคือ
1. ปั ญหาการบริ โภคยาสู บ ในกลุ่ ม วั ย รุ่ น อายุ 15-18 ปี เนื่ อ งจากเป็ น
กลุม่ เป้าหมายสําคัญของธุรกิจยาสูบ แต่ละปี มีเยาวชนไทยที่เริ่ มติดบุหรี่ และกลายเป็ นผู้ที่
สูบบุหรี่ ประจํา 2-3 แสนคน ทดแทนกลุ่มผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตหรื อเลิกสูบไป อีกทั้งเยาวชนยัง
สามารถเข้ าถึงบุหรี่ ได้ งา่ ยขึ ้น โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์
โดยผลของการเฝ้ าระวั ง ทางอิ น เตอร์เน็ ต ของกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข เพียงเดือนเดียว (มกราคม 2559) พบว่ามีเว็บไซต์ที่โฆษณาขายบุหรี่ มากถึง
50 เว็บไซต์ บางเว็บไซต์มีผ้ ูเข้ าชมมากกว่า 2 ล้ านครั้ง ทําให้ ในรอบ 10 กว่าปี ที่ผ่านมา
อัตราการสูบบุหรี่ ใน กลุ่มวัยรุ่ นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (การประชุมคณะกรรมการควบคุม
การบริ โภคยาสูบแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
2. การวิเคราะห์กระบวนการแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่วน 3 มาตรการ ได้ แก่ 1) เร่ งรัดให้ มี
การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฎหมายเพื่อควบคุมการบริ โภคยาสูบบริ เวณรอบสถานศึกษา
และพื น้ ที่ เ สี่ ยงที่ เยาวชนเข้ าถึ งผลิ ตภัณฑ์ ยาสูบ ได้ โ ดยง่ าย 2) การโฆษณา/การขาย
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โซเชี ยลมี เดี ย โดยให้ กรมควบคุมโรค ร่ วมกับ
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หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง อาทิ กรมสรรพสามิ ต กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กสทช. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ 3) การกําหนดเรื่ องบุหรี่
เป็ นตัวชีว้ ดั ในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเทศและประเมินผลสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่ อ ป้ องกันการแทรกแซงจากธุ รกิ จยาสูบ โดยการออกระเบี ยบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้ วยการติดต่อระหว่างเจ้ าหน้ าที่กบั ผู้ประกอบการ หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2559 ขึ ้นกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ เฉพาะกรณีการติดต่อ
หรื อการขอเข้ าพบระหว่างเจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ให้ หน่วยงาน
ราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ
ของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ
4. ให้ กระทรวงการคลังดําเนินการปรั บโครงสร้ างภาษี ยาสูบ ให้ สอดคล้ องกับ
บริ บทในปั จจุบนั เพื่อทําให้ ราคาขายปลีกยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ ้น
5. ห้ ามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; CSR)
6. ให้ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข ให้ หลักประกันการเข้ าถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่
รวมถึงการเข้ าถึงการรับยา สมุนไพร แพทย์แผนไทยหรื อบริ การแพทย์ทางเลือกที่จําเป็ นต่อ
การบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในงานเลิกบุหรี่ ในชุมชน
7. ให้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่อห้ ามมีฉากสูบบุหรี่ และการส่งเสริ มการตลาดด้ วยวิธี
ประชาสัมพันธ์ ความรั บผิดชอบต่อสังคมของภาคธุ รกิ จ ทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ
สื่อมวลชนต่างๆ และมีมาตรการส่งเสริ มให้ บคุ คลสาธารณะที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้ อง
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน โดยการไม่สบู บุหรี่ ในที่สาธารณะ
8. ให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกํากับ
องค์กรและเครื อข่ายไม่ให้ รับการสนับสนุนใดๆ จากบริ ษัทยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศ
ตามกฎหมาย
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9. ให้ กระทรวงศึกษาธิ การบรรจุเรื่ องโรคที่เกี่ ยวกับบุหรี่ เข้ าไปในหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครั ฐและเอกชน ดําเนินการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาสูบในสถานศึกษา กําชับให้ สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายห้ ามสูบ
บุหรี่ ในสถานศึกษาและห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดห้ ามสูบบุหรี่ ใน
ขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรื อชุดนักศึกษา ให้ บุคลากรทางการศึกษาเป็ นแบบอย่างแก่
นักเรี ยน นักศึกษา สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ ด้านพิษภัย
จากบุหรี่ อย่างเป็ นรู ปธรรม และการวิจยั กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
10. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกระดับมีบทบาทร่ วมในการควบคุมแหล่ง
ผลิต วัตถุดบิ ในพื ้นที่ และการใช้ มาตรการทางกฎหมาย/ข้ อบังคับอย่างจริ งจัง
ให้ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ
เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ในการบู ร ณาการ โดยร่ วมกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องได้ แก่
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ในการบังคับใช้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพ
3. รุ กฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ
ในการประชุมขององค์การอนามัยโลกร่ วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่ง
สหรั ฐอเมริ กา ที่ กรุ งนิ วเดลฮี ประเทศอิ นเดี ย เมื่ อเดื อนกันยายนปี พ.ศ. 2556 มี การ
นําเสนอรูปแบบ (model) ของการที่จะทําให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ลดลงตํ่ากว่าร้ อยละ 5 ของประชากร
ซึ่งเรี ยกว่า “รุ กฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ” (Endgame for Tobacco) หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า
“End Game” กล่าวคือ หากมีเด็ก 10 คน ติดบุหรี่ จะมีเพียง 3 คน ที่เลิกได้ และต้ องรอให้
3 คนนี ้อายุ 40 ปี ขึ ้นไป จึงจะเลิก ส่วนอีก 7 คน จะสูบบุหรี่ ไปจนตาย และกว่า 5 หมื่นคน
ของผู้ป่วยจากยาสูบเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ซึง่ ประเทศต่างๆ มีรูปแบบวิธีการที่ตา่ งกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์มีเป้าหมายสําหรั บการรุ กฆาตผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในปี ค.ศ. 2025
ดังนี ้
1. มีกฎหมายเพิ่มอายุผ้ ซู ื ้อบุหรี่ คือ 25 ปี
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2. เพิ่มภาษี ยาสูบอย่างรวดเร็ วและสมํ่าเสมอ
3. มีความมุ่งมัน่ ทางการเมือง (political will)
4. มีการขับเคลื่อนทางสังคม (social movement)
สําหรับรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ อาจมองว่าเป็ นรูปแบบที่ลดจํานวนบุหรี่ ใน
ตลาดลง ร้ อยละ 10 ทุกปี (sinking lid model) ห้ ามแสดงผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ณ จุดขาย การ
บังคับใช้ ซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั (plain and standardized packaging) และ
ห้ ามขายบุหรี่ ในร้ านปลอดภาษี (Thomson G, et al., 2010: 431-435; Wilson N,
Thompson G et al., 2013: I18 – i21)
ประเทศฟิ นแลนด์
ฟิ นแลนด์ มีกฎหมายควบคุมการบริ โภคยาสูบฉบับแก้ ไขปี ค.ศ. 2010 ซึง่ กําหนด
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันไม่ให้ ประชาชนใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเสริ มการเลิกสูบบุหรี่
และป้องกันการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยุติการใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มี
สารซึง่ เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ และทําให้ เกิดการเสพติด
นับตั้งแต่ตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้ นมา ประเทศฟิ นแลนด์มีการดําเนินมาตรการ
ต่างๆ ที่ครอบคลุม อาทิ เช่น
1. การส่งเสริ มสุขภาพอย่างมุ่งมัน่
2. มีกฎหมายที่เข้ มงวด และมาตรการทางภาษี
3. การตรวจสอบและข้ อมูลป้อนกลับ
4. นโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สําคัญ คือ
5. ห้ ามโฆษณาหรื อส่งเสริ มการขาย (ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1978)
6. สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ในอาคาร ร้ านอาหาร และที่ทํางาน
7. ภาพคําเตือนสุขภาพ
8. ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่เยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี และห้ ามขายทาง
เครื่ องขายอัตโนมัติ (vending machine)
9. ห้ ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
10. ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ ควัน
11. เพิ่มอัตราภาษี ยาสูบ
12. สนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ และการรณรงค์
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13. นอกจากนี ้ นโยบายสําคัญที่นําเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ คือ
14. สิง่ แวดล้ อมปลอดบุหรี่ 100%
15. เพิ่มอัตราภาษี
16. ลดการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
17. ปกป้องเด็กและเยาวชนจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
18. ซองบุหรี่ แบบเรี ยบและปราศสีสนั
ความสํ า เร็ จ ในการควบคุ ม ยาสู บ รวมทั้ง การรุ ก ฆาตอุ ต สาหกรรมยาสู บ
(Endgame for Tobacco) ไม่เพียงจะมาจากการตัดสินใจที่มีเหตุผล ด้ วยความรู้ และ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สามารถโต้ แย้ งได้ แต่รวมถึงเกมการเมือง ด้ วยกฎต่างๆ ทาง
การเมือง (เช่น การล้ อบบี ้ โครงสร้างเชิงอํานาจ การรับรู้ ของสาธารณะ และภาพลักษณ์
ต่างๆ ฯลฯ)
วารสาร Lancet ได้ นําเสนอกระบวนการที่จะทําให้ โลกปลอดบุหรี่ ภายในปี ค.ศ.
2040 (Beaglehole R, et al, 385: 1011-18.)
วิธีการ “รุ กฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ” มีหลากหลายวิธีแล้ วแต่บริ บทและความ
พร้ อมของแต่ละประเทศ (Arnott D 2013, i38-i39) แต่มีจดุ มุ่งหมายและเป้าประสงค์
เดียวกันคือ ยุคสังคมปลอดบุหรี่ (Berrick AJ. 2013, i22 – i26)
แต่ใ นขณะที่ ยังไม่ บรรลุเป้ าประสงค์ เราจะต้ องหาทางที่ จะลดอันตรายทาง
สุขภาพอันมีสาเหตุจากการบริ โภคยาสูบ (Borland R. 2013, i6 – i9.) ศาสตราจารย์
Richard Daynard คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northeastern ได้ นําเสนอแนวคิดที่
แปลกใหม่ในการ ‘รุกฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ’ (Daynard R. 2009, 2-3.) และ Anna
Gilmore จาก โรงเรี ยนเวชศาสตร์ เขตร้ อนแห่งลอนดอน (London School of Hygiene
and Tropical Medicine) ได้ เสนอแนวทางที่จะเป็ นประโยชน์ต่อทั้งรั ฐบาลและ
สาธารณชน (Gilmore AB, et al 2010, 19: 423-430.)
ศาสตราจารย์ Ruth Malone จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์ เนียที่ซานฟรานซิส
โก นําเสนอแนวทาง “รุกฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ” สําหรับบริ บทในสหรัฐอเมริ กา (Malone
R. 2013, 22: i42 – i44.) ในขณะที่ประเทศแคนาดานําเสนอแนวทางที่ตา่ งออกไปจาก
สหรัฐอเมริ กา (Callard CD, Collishaw NE. 2013, 22: i10 – i13.)
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จะเห็นได้ ว่าแนวทาง “รุกฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ” มีความหลากหลายมากมาย
ซึง่ วารสาร Tobacco Control ได้ นําแนวคิดของนักวิจยั ด้ านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ระดับโลกมารวบรวมอยู่ในฉบับพิเศษเมื่อปี ค.ศ. 2013 ซึ่งแนวทางที่หลากหลายเหล่านี ้
บ่งชี ้ว่า กรอบอนุสญ
ั ญาเพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHOFCTC) เป็ นนโยบายที่จะนําไปสู่เป้าประสงค์ของการ “รุ กฆาตอุตสาหกรรมยาสูบ” ได้
(Myers ML. 2013, 22: i45 – I 46.)
4. การตระหนักลดการบริโภคยาสูบระดับโลก
ปั ญหาบุหรี่ ทําลายสุขภาพของประชาชน ทําให้ รัฐต้ องใช้ จ่ายเงินมหาศาลไปกับ
การรั กษาพยาบาล ขณะที่ประชาชนก็ไม่สามารถทํางานได้ เต็มที่เพราะต้ องทนทุกข์กับ
อาการเจ็บป่ วย ที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็ นมะเร็ ง โรคปอด โรคหัวใจ ทําให้
หลายประเทศมีมาตรการหลายอย่างที่ม่งุ เน้ นควบคุมธุรกิจยาสูบ โดยประเทศที่เอาจริ งเอา
จังเป็ นพิ เศษ เช่ น ออสเตรเลี ย ฟิ นแลนด์ และสิ งคโปร์ เป็ นต้ น ได้ ตั้งเป้ าหมายไว้ ว่ า
ประเทศของตน ต้ องสูบบุหรี่ น้อยกว่าร้ อยละ 5
จากการที่ประเทศต่างๆ ได้ ทยอยออกกฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบ ตามพันธกรณี
ที่ กํ าหนดภายใต้ อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์ การอนามัยโลกซึ่งมี 179 ประเทศเป็ น
สมาชิก ครอบคลุมร้ อยละ 90 ของประชากรโลก โดยวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฯ คือการ
คุ้มครองผู้คนรุ่ นปั จจุบนั และชนรุ่ นอนาคตจากอันตรายร้ ายแรงของยาสูบ ทั ้งนี ้ได้ มีหลาย
ประเทศสามารถควบคุม อัต ราการสูบ บุ ห รี่ ล งเหลื อ ตํ่ า กว่ า ร้ อยละ 20 และประกาศ
เป้าหมายลดให้ เหลือตํ่ากว่าร้ อยละ 5 ที่เรี ยกว่า “End game” ได้ แก่ ประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เป็ นต้ น ขณะที่อตั ราการสูบบุหรี่ ของชายไทยยังสูงถึงร้ อยละ
40 และหญิ งไทยร้ อยละ 2 ปั ญหาพิษภัยจากยาสูบเป็ นหนึ่งในสาเหตุหลักที่คร่ าชี วิต
ประชากร โลก รวมถึงผู้ที่ยงั ไม่เสียชีวิต ส่วนใหญ่ แล้ วมักจะประสบปั ญหาโรคภัยไข้ เจ็บ
เรื อ้ รั ง เป็ นการสูญเสี ยมูลค่าทางเศรษฐกิ จอย่ างมหาศาลเนื่ องจากรั ฐต้ องใช้ จ่ ายงบ
ประมาณจํ านวนมากเพื่อรั กษาและดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ดังนั้นหากประเทศใดปล่อยให้
ธุรกิจยาสูบแพร่ ขยายได้ ง่ายและเสรี แล้ ว ประชากรของ ประเทศนั้นๆ คงมีแต่คนป่ วยเป็ น
จํานวนมาก ทั้งตัวผู้สบู เอง และผู้คนรอบข้ างที่ต้องรับควันมือสองไปด้ วยทั้งๆ ที่ไม่ได้ สบู
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ตัวอย่างกกรณีประเทศสิงคโปร์ ซึง่ เป็ นนหนึ่งในประเททศที่มีอตั ราการสูบบุหรี่ ตํ่าที่สสุด
ในโลลก จากหลายมมาตรการผสมมผสานของรัฐบบาล รวมถึง การขึ
ก ้นภาษี บหรี
หุ ่ สงู ห้ ามตีพิมมพ์
และแพร่ ภาพกระจจายเสียงโฆษณ
ณา และกฎหมมายเข้ มงวดห้ ามจุ
า ดบุหรี่ สบู ในเกือบทุกพื ้น้นที่
ร
บบุหรี่ ในสิ
ใ งคโปร์ ลดดลงตํ่าสุดที่ร้อยละ 12.6 ในปี ี พ.ศ.2547 แต่
ของปประเทศ อัตราการสู
หลังจากนันก็
้ ค่อยๆ สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 13.3 ในปีปี พ.ศ. 2556 ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นนไป
ณาใดๆ เกี่ ยวกกับ
ผู้ค้าปลีกบุหรี่ จะต้ต้ องเก็บบุหรี่ ให้หอยู่นอกสายยตา และต้ องไไม่แสดงโฆษณ
ฎ
ฐสภา
ส ทําให้ สิง คโปร์ เข้ าร่ วมกลุ่มกับออสเตรเลีย แคนา ดา
บุหรีร่ การอนุมัติกฎหมายในรั
นิ วซีซแลนด์ และสหราชอาณาจจักร มี กฎหมาายห้ ามโชว์ หรื อ แสดงบุหรี่ ในร้
ใ านจํ าหน่ าย
ณาบุหรี่ ทกุ รู ปแบบ รวมถึงกการ
นอกกจากนี ้ รัฐสภาาสิงคโปร์ ยงั ได้ด้ ลงมติอนุมตั ิ กการห้ ามโฆษณ
ก ามโชว์หรื อแสดงยังรวมมถึงบุหรี่ ไฟฟ้า และมอระกูด้่ด้วย (เดลินิวส์ 14
โฆษษณาออนไลน์ การห้
มีนาคม 2559)
ปั ญหาผลิลิตภัณฑ์ ยาสูบเป็ นเรื่ องที่โยยงใยกับการพพัฒนาอย่างยััง่ ยืน การบริ โภภค
ยาสูบได้ เพิ่มความมหิวและความมยากจน ทําใหห้ เกิดภาวะมลลพิษทางนํา้ อากาศ
อ
ทําให้ ปป่ า
ลดลง และผู้คนทาางขัวโลกใต้
้
กจะได้
็จ รับผลกระะทบ พืชยาสูบเติ
บ บโตใน 1200 ประเทศทัว่ โล
โลก
ใช้ พื ้้นที่ในการเพาาะปลูก 4.3 ล้ านเฮกต้
า
าร์ (m
million hectaares) ของพืพื ้นที่ ประมาณ
ณ1
พันล้ านคนที่สบู บุหรี่ ทวั่ โลก และร้ อยละ 80 พพวกเขาอยู่ประเทศที
ร
่มีรายไได้ ตํ่าและรายยได้
ปานนกลาง ยาสูบแตกต่
แ างจากพืพืชที่มีมูลค่าอือนๆ
่ ที่เหมือนกาแฟ
น
หรื อ ชา
ช ใน 3 ประกการ
สําคัญ
ั กล่าวคือ ประการแรก
ป
การบ่มยาสูบต้ องการไม้ ฟืนจจํานวนมากทีได้
่ไ มาโดยการตตัด
ไม้ ปประการที่ ส องง พื ช ยาสูบ เป็ป็ นพิ ษ และเป็ปนเหตุใ ห้ เ กิ ดการติ ด นิ โ คติติ น อย่ า งหนัก ใน
เกษตรกรและคนงงานยาสูบ ปรระการที่สาม ผผลิตภัณฑ์ ยาสูบมี พิษและเป็ นอันตรายตต่อ
ภ "ดังนัน้ จึงแตกต่
แ างจากชาาหรื อกาแฟ ยาาสูบเป็ นปั ญหาในประเด็
ห
นททาง
สุขภาพของผู้บริ โภค
สังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศน์
ว ซึ่งไม่สามมารถแก้ ไขและเยียวยาได้ ด้ด้วยการค้ าที่เป็ น
ธรรมม" (solved by fair trade) (SSonja von Eichborn, 2015))
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