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บทสรุปผูบรหิาร 

 

บริษัทบุหร่ีขามชาติอยางฟลลิปมอรริส(Philip Morris : PM) และกลุมบริษัท Altriaเปนกิจการที่มี
เงินทุนมหาศาล มีเปาหมายสําคัญในการขยายกิจการของตนในประเทศตาง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชนทาง
ธุรกิจของตน  จึงพยายามที่จะขัดขวางนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบดวยกลยุทธหรือรูปแบบการ
แทรกแซงที่หลากหลาย  อาศัยสายสัมพันธอยางเหนียวแนนกับนักการเมือง ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 
กลุมธุรกิจคาปลีก หอการคานานานาชาติ หอการคาสหรัฐ สภาหอการคาของไทย กลุมชาวไรยาสูบ และ
กลุมองคกรบังหนา 

ในชวง 5-6 ปที่ผานมา  อุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะบริษัท PM สามารถแทรกแซงการควบคุม
ยาสูบของไทยอยางไดผล  ทําใหภาครัฐตองชะลอการบังคับใชกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบออกไป 
อยางกรณีการฟองศาลปกครองเพื่อใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขการแสดงรูปภาพขอความคําเตือนรอยละ 85  ซ่ึงถือเปนครั้งแรกที่บริษัทบุหร่ีฟองกระทรวง
สาธารณสุข  คดีนี้ยังอยูในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน  ซ่ึงยังไมแนวากระทรวงสาธารณสุขจะชนะ
หรือแพคดี  หรือกรณีการคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุมธุรกิจยาสูบ  
รวมถึงความพยายามที่จะเขามาตัดทอนกําลังของกลุมองคกรดานสุขภาพ  หรือการจัดทําขอตกลงเสรีการคา
ระดับภูมิภาคหรือแบบทวิภาคี เชน การเจรจาทําขอตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Trans 
– Pacific Partnership Agreement :TPPA)ของสหรัฐอเมริกา ที่ทําใหไทยเสี่ยงตอการถูกฟองรองเปนคดี
พิพาททางการคาระหวางประเทศ 

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ ประเทศไทยยังไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก(FCTC) มาตรา 5.3 อยางครบถวน กลาวคือ 
อุตสาหกรรมยาสูบยังสามารถเขาแทรกแซงกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. .... ไดในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดทํา“ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” ที่ควบคุมหรือปองกันการ
แทรกแซงดังกลาว ซ่ึง นพ.หทัย ชิตานนท และกลุมนักวิชาการดานกฎหมายเคยจัดทําเสนอกรมควบคุมโรค
มาแลว  

จากกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ สงผลใหเกิดความตระหนักอยางยยิ่งวา หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 
ควรทํางานเชิงรุกดานการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะกับบริษัทบุหร่ีขามชาติซ่ึงพยายามเขามา
ขัดขวางกลไกการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการเลหเหล่ียมของบริษัทฟลลิปมอรริสที่มีผลตอการควบคุมยาสูบ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นพ.หทัย ชิตานนท กรุณารับเปนที่ปรึกษาโครงการ ฯ อีกทั้งยังเปนผู
ริเร่ิมและสนับสนุนใหคณะผูวิจัยทําการศึกษาคนควา จัดทําเปนเอกสารวิชาการใหคนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

ในการศึกษาคนควาขอมูลคร้ังนี้  คณะผูวิจัยใครขอขอบพระคุณ Dr. Stephen L. Hamannและ 
รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ ที่ใหความอนุเคราะหจัดหาขอมูลออนไลนที่ทันตอเหตุการณ และดานอื่นๆที่
เปนการสนับสนุนใหเอกสารนี้เสร็จสมบูรณขึ้นมา รวมทั้งไดรับการประสานงานดวยดีจากเจาหนาที่ศจย.
และสถาบันสงเสริมสุขภาพไทยที่เอื้อเฟอใหขอมูลและเอกสารประกอบการจัดทํารายงานนี้   ทายนี้ 
ขอขอบคุณฝายสนับสนุนการจัดพิมพและผูเกี่ยวของทานอื่นที่มิไดเอยนาม 

คณะผูวิจัยหวังวา รายงานศึกษาวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูอานที่จะรูเทาทันเลหเหล่ียมของ
บริษัทบุหร่ีขามชาติ และทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบในการ
แทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่เปนอันตรายตอสุขภาพและทําลายชีวิตเพื่อนมนุษยรวมโลก
ปละหลายลานคน โดยบริษัทบุหร่ีและเครือขายการคาที่หวังเพียงผลประโยชนทางธุรกิจเทานั้น 
 

รองศาสตราจารย ดร.เนาวรัตน  เจริญคาและ คณะ 
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คํายอ 

 
คํายอ คําเต็ม 

AmCham หอการคาอเมริกัน 

(American Chamber of Commerce) 

ATC The Asian Tobacco Council 

ATCF มูลนิธิหอการคาอเมริกันในประเทศไทย 

(AMCHAM Thailand Charitable Foundation) 

BASCAP Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy 

BAT British American Tobacco 

COSH สภาบุหร่ีและสุขภาพของฮองกง 

(Council on Smoking and Health) 

FCTC กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on 
Tobacco Control) 

ICC หอการคานานาชาติ 

(International Chamber of Commerce) 

ITIC ศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ  

(International Tax and Investment Center - ITIC)  

ITGA สมาคมผูปลูกยาสูบนานาชาติ 

(International Tobacco Growers Association) 

JTI Japan Tobacco International 

PM ฟลลิปมอรริส 

(Philip Morris) 

PMI ฟลลิปมอรริสอินเตอรเนชั่นแนล 

(Philip Morris International) 
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คํายอ คําเต็ม 

PMTL ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด 

(Philip Morris Thailand Limited) 

PM USA บริษัท ฟลลิปมอรริสสหรัฐอเมริกา 

(Philip Morris USA) 

RJR บริษัท อารเจยเรโนลด 

(RJ Raynolds) 

TIHK สถาบันยาสูบแหงฮองกง 

(Tobacco Institute of Hong Kong) 

TTA สมาคมผูบมผูเพาะปลูกและผูคาใบยาสูบไทย 

(The Thai Tobacco Growers, Curers and Dealers Association) 

TTTA สมาคมการคายาสูบไทย 

(Thai Tobacco Trade Association) 

TPPA ขอตกลงหุนสวนยทุธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Trans – Pacific 
Partnership Agreement) 

US ABC สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียน  

(US-ASEAN Business Council) 

USCC หอการคาสหรัฐ 

(U.S. Chamber of Commerce) 
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บริษัท PM USA เปนบริษัทที่กลุมบริษัทอัลเทรียถือหุนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด เปนบริษัทที่
ครองสวนแบงตลาดบุหร่ีในสหรัฐราวรอยละ 50 โดยมีบุหร่ียี่หอมารลโบโร ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 
รวมถึง L&M, Parliamentและยี่หอVirginia Slims 

บริษัท U.S. Smokeless Tobacco เปนบริษัทผูนําการผลิตภัณฑยาสูบไรควัน (smokeless tobacco)
ยี่หอที่ไดรับความนิยมในสหรัฐคือ Copenhagenและ Skoal 

บริษัท John Middletonเปนบริษัทจําหนายซิการยี่หอ Black & Mildดวยเครื่องจําหนายอัตโนมัติที่
ขายดีที่สุดในสหรัฐ  

บริษัท Ste. Michelle Wineเปนบริษัทผลิตไวนช้ันนําที่มีช่ือเสียงในระดับโลก 

บริษัท Nu Mark เปนบริษัทดานวิจัยและพัฒนา คนควานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบของเครือ 
Altria และจําหนายผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหร่ีอิเล็กทรอนิกสยี่หอ  MarkTen® และ Green Smoke® 

 ภารกิจท่ีเก่ียวกับหนวยงานรัฐบาล 9 

 ขอมูลเกี่ยวกับการแทรกแซงนโยบายหรือกฎหมายควบคุมยาสูบของกลุมบริษัทอัลเทรียที่นาสนใจ
คือ  การมีสวนรวมกับรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ทุกระดับในกระบวนการเสนอกฎหมาย การจัดทํากฎ 
ระเบียบ และการติดตอสรางความสัมพันธกับฝายการเมือง  เพื่อผลประโยชนตอกิจการของบริษัท ผูถือหุน
และยกขออางเรื่องการสงเสริมหลักประชาธิปไตย  

 ยุทธศาสตรหรือแนวทางการเขาไปแทรกแซงของบริษัทบุหร่ีกลุมนี้คือ การเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและนโยบายการเมือง โดยยกขออางถึงเรื่องสิทธิในความเปนพลเมือง 
กลุมบริษัทอัลเทรียมักจะเขาไปมีสวนรวมอยูเสมอ  โดยมีเปาหมายในการชี้นํานโยบายของรัฐบาลหรือ
หนวยงานตาง ๆ  ดวยวิธีการตาง ๆ  เชน 

 การเฝาระวังติดตามและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑของรัฐ  และใหความเห็นตอ
ผูบริหารบริษัท  เพื่อประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ รวมถึงผูถือหุน ผูบริโภค และผูมีสวนได
เสียทุกกลุม   

 การทํางานรวมกับเจาหนาที่ของรัฐในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และแสดง
ความเห็นในประเด็นที่จะกระทบตอผลประโยชนของบริษัท   

 การสรางภาคีเครือขายกับสมาคมธุรกิจการคาตาง ๆ และองคกรดานนโยบายสาธารณะ 
(public policy organizations) ในประเด็นที่สงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท  โดยมุงหวังที่
จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะหรือนโยบายการเมืองรวมกัน 

                                                                    
9 http://www.altria.com/About-Altria/Government-Affairs/Pages/default.aspx?src=leftnav 
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 การเปดโอกาสและรับฟงขอมูลของผูถือหุน  เพื่อทําความเขาใจมุมมองหรือความเห็นของ
บุคคลกลุมนี้ตอธุรกิจของบริษัท 

 1.4 บริษัท Philip Morris International Inc. (PMI) 

ในป 1987 PMI ไดกลายเปนบริษัทลูกของบริษัทแมคือ บริษัท PM Companies ตอมาบริษัทแมแหง
นี้ไดเขาซื้อกิจการในธุรกิจอาหารหลายแหง เชน บริษัท Kraft Foods Inc. ผูผลิตเนยและผลิตภัณฑเครื่องใช
ในครัวเรือนที่ใหญในสหรัฐ บริษัท General Foods Corporationผูขนสงอาหารแชแข็งและอาหารที่จําหนาย
ในชื่อ Maxwell House coffee และ Birds Eye frozen foodsรวมถึงในป 2000 ไดซ้ือบริษัท Nabisco ผูผลิต
ขนมขบเคี้ยวยี่หอ Oreo และขนมแครกเกอร Ritz ซ่ึงตอมากิจการอาหารไดควบรวมกันเปนกลุมบริษัท Kraft 
Foods Inc. กลุมบริษัท PM จึงกลายเปนเจาของกิจการหรือผูผลิตอาหารสําหรับผูบริโภค  

 ในเดือนมีนาคม 2008PMI ไดแยกตัวออกจากกลุมกิจการ Altria Group, Inc.และPMI กลายเปนกลุม
กิจการยาสูบขามชาติของสหรัฐที่มีธุรกิจในเครือขายอื่น ๆ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยสหรัฐในชื่อ “PM” 

 เดือนกันยายน ป 2008  PMI ยังไดเขาซื้อกิจการธุรกิจยาสูบชื่อบริษัท Rothmans, Benson & Hedges 
Inc. (RBH) ของประเทศแคนาดา ซ่ึงกอตั้งในป 1956  ทําให RBH กลายเปนบริษัทลูกของ PMI ในที่สุด
ปจจุบันนี้  แคนาดากลายเปนบริษัทผลิตและจําหนายบุหร่ีและยาเสนที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 รองจาก
สหรัฐ และยังเปนผูผลิตไปปและซิการรายใหญ  มีพนักงานราว 780 คน10 โดยกลุมบริษัท Altria เปนผูถือ
หุนใหญในบริษัทแหงนี้ดวย 

ขอมูลรายไดจากการจําหนายบุหร่ีของ PMI ทั่วโลก  มีสัดสวนราวรอยละ 15.6 ของมูลคาตลาดบุหร่ี
ทั่วโลก  โดยมียอดจําหนายมากถึง 25.7 พันลานเหรียญสหรัฐ (ไมรวมภาษีสรรพสามิต) และมีรายไดจากการ
จําหนายบุหร่ีในสหรัฐราว 10.2 พันลานเหรียญสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
10Rothman’s Benson & Hedges, at http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ca.aspx 
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1.5 บริษัท ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด 

 

 ในป พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) มีการจัดตั้งบริษัท ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด(PMTL) ไดจด
ทะเบียนในมลรัฐเดลาแวรเปนบริษัทสาขาของบริษัท PMI ตั้งอยูในกรุงเทพฯ มีพนักงานจํานวน 350 คน 
บริษัท PMTLไดเร่ิมนําเขาผลิตภัณฑยาสูบหรือบุหร่ีนําเขาของบริษัท PMI เพื่อจําหนายในประเทศไทยและ
มีตัวแทนจําหนายหรือสาขาในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต11ซ่ึงเปนผล
สืบเนื่องจากกรณีที่ประเทศไทยแพคดีขอพิพาทกับประเทศสหรัฐอเมริกาในองคการการคาโลกกรณีหาม
นําเขาบุหร่ีจากตางประเทศ 

 ในเว็บไซตของบริษัท PMTL มีการกลาวอางถึงการบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อชวยเหลือสังคมมา
เปนเวลานานกวา 10 ป เชน การมอบทุนการศึกษา การใหเงินสนับสนุนกิจกรรมดานสตรี การชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ การใหเงินแกชุมชน รวมถึงการใหเงินสนับสนุนแกชุมชนที่ปลูกยาสูบในพื้นที่ตาง ๆ 
เชน การใหทุนโครงการ "Farming for Life" ตั้งแตป 2555 ซ่ึงมีการใหเงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนใน
ครอบครัวที่เปนชาวไรยาสูบมากกวา 9,000 คน ใน 13 จังหวัดที่เพาะปลูกตนยาสูบ 

                                                                    
11เว็บไซตบริษัท ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด http://www.amchamthailand.com/acct/asp/corpdetail.asp?CorpID=572 
(1 กันยายน 2558) 
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2. ความสัมพนัธระหวางเครือขายธุรกิจPM กับองคกรธุรกิจการคานานาชาต ิ

เครือขายธุรกิจPM มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกับกลุมตัวแทนธุรกิจอเมริกันในไทยและ
ตางประเทศ รวมถึงกลุมการคานานาชาติ ซ่ึงมีผลสําคัญตอการติดตอสัมพันธกับกลุมผูประกอบธุรกิจใน
ไทย และมีประเด็นเรื่องการล็อบบี้นักการเมืองไทย เพื่อแทรกแซงการกําหนดนโยบายและกฎหมายควบคุม
ยาสูบของไทย องคกรทางธุรกิจที่ศึกษา ไดแกUSCC, AmCham, US ABC, ICC, ITGA 

2.1 หอการคาสหรัฐ (U.S. Chamber of Commerce : USCC) 

 USCCกอตั้งมาเปนเวลากวา 100 ป คือตั้งแตป ค.ศ.1912 มีวิสัยทัศนขององคกรคือ การยืนอยูขาง
หรือตอสูเพื่อผลประโยชนของบริษัทอเมริกัน (standing up for American enterprise) ถือเปนกลุมองคกร
ธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก กลาวคือเปนตัวแทนของธุรกิจอเมริกันมากกวา 3 ลานองคกร มีตั้งแตบริษัท
ขนาดใหญไปจนถึงบริษัทขนาดเล็ก12 

บทบาทของ USCC 

 USCC การคาสหรัฐเปนหนวยงานเอกชน ไมใชหนวยงานของรัฐบาล และไมเปนตัวแทนของ
รัฐบาลระดับใดทั้งสิ้น เปนสมาคมการคาที่ไดรับการยกเวนภาษี ตั้งอยูในกรุงวอชิงตันดีซี เมื่อแรกเริ่ม ตั้งขึ้น
ในนามธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเปนหนวยงานสื่อสารกับรัฐบาล13แตปจจุบันทําการล็อบบี้ทั้งใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในนามของบรรษัทขามชาติขนาดใหญ 

 USCC เคยมีเอกอัครราชทูตสหรัฐดํารงตําแหนงประธานกิตติมศักดิ์ของหอการคาอเมริกัน 
(American Chamber of Commerceหรือ AmCham) อยางนอยใน 4 ประเทศคือ เอสโตเนีย มอนเตเนโกร 
สเปน และเดนมารค14ซ่ึงทําใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดวา USCC และ AmChamทําหนาที่ในฐานะ
ตัวแทนรัฐบาลอเมริกัน และนําไปสูความเขาใจคลาดเคลื่อนวาหากมีความเห็นตรงขามกับหอการคาใน
ประเด็นสุขภาพ อาจกระเทือนตอความสัมพันธกับรัฐบาลอเมริกัน 

 แมวา USCC มักจะอางวาเปนองคกรตัวแทนทุกขนาดกวา 3 ลานแหงทั่วโลก แตมีรายงานวา ในป 
2012 เงินทุนมากกวาครึ่งของUSCCไดมาจากการรับบริจาคจากบริษัทที่ไมระบุนาม และในชวงป 1998-
2013 USCC ไดใชเงินถึง 1 พันลานเหรียญสหรัฐเพื่อการล็อบบี้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนคาใชจาย
ภายนอกประเทศไมคอยเปนที่เปดเผยมากนัก  แตมีขอมูลจากเอกสารการชําระภาษี ที่ระบุวา ในระหวางป 

                                                                    
12 About the U.S. Chamber at https://www.uschamber.com/about-us/about-us-chamber 
13Richard Hume Werking. Bureaucrat, Businessmen, and Foreign Trade:The Origin of the United States Chamber of 
Commerce, The Business History Review, Vol. 52, No.3, Corporate Liberalism (Autumn, 1978), pp.321-341 
14American Chamber of Commerce Estonia.AboutAmCham Estonia.  Available from:  http://amcham.ee/amcham/about- 
amcham-estonia/ 
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2008-2013 USCC มีคาใชจายอยางนอย 21 ลานเหรียญสหรัฐ ในการดําเนินภารกิจระหวางประเทศ15โดย
USCCไดกอตั้ง AmCham 116 แหง ใน 103 ประเทศ ซ่ึงใชเปนเครือขายในการพิทักษผลประโยชนของ
บริษัทสมาชิกขนาดใหญ รวมถึงบริษัทบุหร่ี16 โดยใหขอเสนอแกสมาชิกเหลานั้นวา 

• สามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงในรัฐบาลและเจาหนาที่อาวุโสทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ตางประเทศ 

• จะสนับสนุนประเด็นตาง ๆ ของสมาชิก ทั้งที่กรุงวอชิงตันดีซี และในตางประเทศ 

• จะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่ระดับสูงในรัฐบาล 

• ติดตามความเคลื่อนไหวอยางสม่ําเสมอของการพัฒนาสินคาและการลงทุนทั่วโลก 

 

USCC คัดคานมาตรการตอตานการสูบบุหรี่ท่ัวโลก17 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2015 มีบทความในนิตยสาร New York Times เขียนโดย Danny Hakim ระบุ
หัวเร่ืองชัดเจนวา USCC ตอสูกับมาตรการควบคุมยาสูบทั่วโลก โดยกลาวถึงกรณีตางๆในหลายประเทศที่ 
USCCแสดงบทบาทอยางชัดเจนวาสนับสนุนอุตสาหกรรมบุหร่ี 

ในป 2012 ประเทศยูเครนยื่นฟองรัฐบาลออสเตรเลียเร่ืองการออกกฎหมายควบคุมยาสูบและซอง
บุหร่ีปราศสีสัน ซ่ึงนักกฎหมายจํานวนหนึ่งมองวาเปนเรื่องไมมีเหตุผล ปรากฏวาผูที่ออกมาแถลงแทน
อุตสาหกรรมยาสูบชื่อ TarasKachka หัวหนาผูแทนUSCC ประจํายูเครน กลาวชื่นชมบริษัทยาสูบในยูเครนที่
สงออกสินคายาสูบไปหลายประเทศ แมจะไมสงไปยังออสเตรเลียก็ตาม แตประเทศยูเครนตองการการ
สนับสนุนดานการลงทุน เปนที่นาสังเกตวานาย Kachka คนนี้ไมใชเปนนักล็อบบี้ของบริษัทบุหร่ี ไมใช
ชาวไรยาสูบหรือเจาของโรงงานยาสูบแตอยางใด 

การที่ USCC ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบในระยะหลังนี้ นับเปนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
พรอมๆกันกับที่อุตสาหกรรมยาสูบตองเผชิญหนากับมาตรการเขมของFCTC ซ่ึงมีประเทศภาคีลงสัตยาบัน
แลว 179 ประเทศ หนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการยุติอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบในการแทรกแซงนโยบาย

                                                                    
15United States Department of Treasury.Internal Revenue Service. Chamber of Commerce of the United States of 
America Form 990 2008-2013. Available from: www.citizenuadit.org 
16U.S. Chamber of Commerce.International Affairs Division. Available from: https://www.uschamber.com/international-
affairs-division 
17 US Chamber of Commerce Works Globally to Fight Antismoking Measures 
http://www.nytimes.com/2015/07/01/business/international/us-chamber-works-globally-to-fight-antismoking-
measures.html?_r=1 
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ของรัฐ เมื่อตองเผชิญกับความเขมงวดของกฎหมายใหมทั่วโลก อุตสาหกรรมยาสูบไดหันไปหาความ
ชวยเหลือจากUSCC โดยมีกลุมธุรกิจอเมริกันหนุนหลัง 

นสพ.นิวยอรคไทม ทบทวนกลยุทธของUSCC ในการชวยรณรงคทั่วโลกเพื่อหนุนกิจกรรมของ
บริษัทบุหร่ีใน 3 ลักษณะ คือ  

1.) ทําการล็อบบี้เครือขายพันธมิตรที่อยูในประเทศที่มีการออกกฎหมายตานยาสูบใหทําการคัดคาน
การออกกฎหมายเหลานั้น 

2.) ยุยงใหเกิดกรณีพิพาททางการคาระหวางประเทศตางๆ เชนกรณีที่ประเทศยูเครนฟอง
ออสเตรเลียนั้น นายกรัฐมนตรี ArseniyYatsenyukยอมรับวามีการผลักดันจากUSCC ในประทศของเขา  

3.) ในสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประธานUSCC โธมัส โดโนฮิว ออกหนาปกปองธุรกิจ
ยาสูบในการใชสิทธิฟองรองเกี่ยวกับขอตกลงยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (TPP) 

ดร.วีรา ลุยซาดาคอสตาอีซิลวา(Dr.VeraLuiza da Costa e Silva)เลขาธิการ FCTC กลาววา “เขา 
(USCC)เปนตัวแทนของธุรกิจยาสูบซึ่งเขาไปแทรกแซงทุกๆที่ที่มีการออกกฎอยางเขมงวด” ผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมยาสูบ Altria เปนกรรมการบริหารของUSCC และเปนผูบริหารของ PMI เขารวมประชุมคู
กับทูตฟลิปปนสที่กรุงวอชิงตัน เพื่อล็อบบี้คัดคานการขึ้นภาษีบุหร่ี 

การล็อบบี้เพื่อธุรกิจบุหร่ีของUSCC สรางความสับสนและเขาใจผิดวาหอการคาเปนองคกรของ
รัฐบาลสหรัฐ เชน ในประเทศเอสโตเนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐ เจฟรีย ลีไวน ไดทําหนาที่เปนประธาน
กิตติมศักดิ์ของUSCC ประจําประเทศนั้นอีกตําแหนงหนึ่ง ดังที่ระบุในเอกสารของบริษัทPM 

แมททิว มายเออร ประธานขององคกร Campaign for Tobacco Free Kid(CTFK) ซ่ึงบริหารกองทุน
ระหวางประเทศที่ชวยเหลือประเทศที่ถูกบริษัทบุหร่ีฟอง กลาววา “USCC เปนกลุมบังหนาของบริษัทบุหร่ีที่
นากลัวที่สุด” 

ในบางประเทศ เกิดความสับสนวาUSCC และAmChamเปนหนวยงานของรัฐบาล ดังเชนธุรกิจใน
ประเทศกัมพูชาตองสมัครสมาชิกผานทางสถานทูต เชนเดียวกันกับในอาเซอร ไบจัน และ สมาชิกหอการคา
ในกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม มักไดรับเชิญทุกปใหเขารวมล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสและผูบริหาร
ระดับสูงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ความจริงแลว USCC เปนหนวยงานเอกชนไมแสวงหากําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีทางการคา 
(ตั้งอยูในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อส่ือสารกับรัฐบาลอเมริกันในนามของธุรกิจขนาด
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กลางและขนาดเล็ก18  มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 3 ลานบริษัทและถือเปนองคกรดานธุรกิจที่ใหญที่สุดใน
โลก19 

USCC ในวอชงิตนัเตือนรัฐบาลทั่วโลก 

USCC และประเทศเครือขายสมาชิกไดมีความพยายามทีจ่ะขัดขวางกฎหมายตานยาสบูทั่วโลก โดย
ตอสูในนามของบริษัทบุหร่ีในประเทศภาคีสมาชิกองคการอนามัยโลกที่ไดออกกฎหมายใหสอดคลองกับ
กรอบอนุสัญญา FCTC  

ออสเตรเลีย 

เดือนพฤษภาคม 2011 หนังสือจากUSCC แสดงความกังวลเรื่องบุหร่ีซองเรียบหรือซองปราศสีสัน
วาจะไมทําใหเกิดผลดีดานสาธารณสุขแตอยางใด 

 

เนปาล 

เมื่อป 2014 กระทรวงสาธารณสุขเนปาล ประกาศขยายขนาดภาพคําเตือนขางซองบุหร่ีเปน 90% 
จากนั้นไมนานเจาหนาที่ระดับสูงไดรับอีเมลเตือนจากผูแทนUSCC ประจําเนปาลวาจะกระเทือนตอการ
ลงทุนจากตางประเทศ  เดือนมกราคม 2015 รองประธานอาวุโสของหอการคา Tami Overbyสงหนังสือถึง
รองนายกรัฐมนตรีเนปาล ความวา ไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรช้ีวารูปภาพคําเตือนที่มีขนาดใหญขึ้นจะมี
ผลทําใหการใชยาสูบลดลง  ในขณะที่การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารด ในป 2013 พบวาการใช
รูปภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีเปนสิ่งเตือนใจที่ดีใหผูสูบบุหร่ีอยากเลิกบุหร่ี 

 

จาไมกา 

เดือนกันยายน 2013 มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาไมกาประทวงการมีรูปภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี
พรอมขูวาจะเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 

นิวซีแลนด 

เดือนมีนาคม 2014 USCC ทําจดหมายถึงรัฐบาลนิวซีแลนดพรอมแจงวากฎหมายบรรจุภัณฑปราศ
สีสันที่จะออกมาเปนกฎหมายนั้นเปนสิ่งที่อันตรายมากๆและละเมิดกฎหมายการคา 

 
                                                                    
18 Richard Hume Working, bureaucrats, Businessmen, and Foreign Trade: The Origins of the United States Chamber of 
Commerce, The Business History Review, Vol. 52, No. 3, Corporate Liberalism (Autumn, 1978), pp. 321-341 
19U.S. Chamber of Commerce.About the Chamber of Commerce.  Available from htpps://www.uschamber.com/about-
us/about-us-chamber 
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USCC of  Commerce  Blowing  Smoke  for  Big  Tobacco 

USCC พนควนัรับใชบริษัทบุหรี่ยักษใหญ 

การเสนอขาวในนิวยอรคไทมอยางตอเนื่องตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เปดเผยถึงการที่USCC ให
ความชวยเหลืออยางเปนระบบแกอุตสาหกรรมยาสูบในหลายประเทศทั่วโลกในการตอสูคัดคานมาตรการ
ยืดชีวิตดวยการลดการเสพยาสูบ โดยการใชกลยุทธแทรกแซงนโยบายสุขภาพ ยุยงใหประเทศตางๆขัดแยง 
ทะเลาะกันในประเด็นการคาระหวางประเทศ และการใชอิทธิพลขอตกลงการคาระหวางประเทศเอื้อ
ประโยชนแกบริษัทบุหร่ี เปนตน 

รายงานฉบับนี้ไดตรวจสอบอยางละเอียดและเสนอขอมูลเพิ่มเติมมากกวา 12 กรณีที่ USCC ทําการ
แทรกแซงนโยบายในนามของบริษัทบุหร่ียักษใหญ ซ่ึงเปนการล็อบบี้แทนอุตสาหกรรมยาสูบที่มีรูป
แบบอยางเปนระบบทั่วโลก บริษัทบุหร่ีเขาใจดีวามาตรการลดเลิกยาสูบเพื่อรักษาชีวิตนั้นเปนภาวะคุกคาม
ตอธุรกิจยาสูบเพียงใด  จึงทําการขับเคลื่อนอยางเขมขนทั่วโลกในการทําใหมาตรการดังกลาวออนลง หรือ
ยืดเวลา หรือลมเลิกในที่สุด  

ดวยตระหนักถึงกลโกงบริษัทบุหร่ีที่เปนอยางนี้มานานและบทบาทที่ทําใหเกิดการระบาดของการ
สูบบุหร่ี FCTC จึงไดกําหนดใหประเทศภาคีสมาชิกปกปองนโยบายควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบกับกลุมรวมคาและองคกรบังหนา 

ฝายธุรกิจยาสูบนั้นก็แสวงหากลุมอิทธิพลมือที่สามเพื่อเขามารวมตอตานมาตรการควบคุมยาสูบที่
เขมแข็งทั่วโลก พันธมิตรสําคัญของบริษัทบุหร่ีที่ใหการชวยเหลือภารกิจนี้เปนอยางดีคือ USCC และ
เครือขายทั่วโลกของ AmCham 

รายงานฉบับนี้อธิบายความเชื่อมโยงและความรวมมือระหวาง USCC และเครือขาย AmCham กับ
ธุรกิจยาสูบที่รวมกันแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบในหลายประเทศ ซ่ึงสวนใหญจะเปนไปโดยไมเปดเผย
เพื่อใหมีการเขาใจผิดวาภารกิจนี้ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาคธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และ
หากประเทศเหลานั้นคัดคานหรือไมเห็นดวยอาจเกิดผลรายทางเศรษฐกิจตามมา 

Thomas Donohue Sells USCC of Commerce To Big Tobacco 

โธมัส โดโนฮิวขาย USCC ใหบริษัทบุหรี่ยักษใหญ 

ขาวออนไลน จากสํานักขาวhttp://www.desmogblog.com   (July 2, 2015) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่
ผานมา เปดโปงความสัมพันธระหวางUSCC และ บริษัทบุหร่ีดังนี้20 

                                                                    
20John Mashey,“Thomas Donohue Sells US Chamber Of Commerce To Big Tobacco”(Thursday, July 2, 2015) 
http://www.desmogblog.com/2015/07/02/thomas-donohue-sells-us-chamber-commerce-big-tobacco 
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นายโธมัส โดโนฮิว รับตําแหนงประธานUSCCตั้งแตเดือนกันยายน ค.ศ. 1997 และเริ่มแสดงความ
เปนมิตรกับบริษัทบุหร่ียักษใหญในสหรัฐอเมริกา  จากการสืบคนขอมูลเอกสารลับบริษัทบุหร่ี 
(UCSF Industry Documents Digital Library) พบหลักฐานที่แสดงความเชื่อมโยงกับ PM ดังนี้ 

นายโธมัส โดโนฮิว มีหนังสือโตตอบกับนาย Roy Mardenเจาหนาที่ของ PM แสดงความหวงใยที่
ทางบริษัทยาสูบตองการมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุม โดยเขาไดใหสัญญาวาทําไดแนนอนถาPM ใหการ
สนับสนุนUSCC21,22,23,24 ซ่ึงบริษัท PM รูสึกยินดีที่ไดเปนสมาชิก USCC ภายใตการนําของโธมัส โดโนฮิว 
และหลังจากที่ไดทําหนาที่ประธาน USCC อเมริกาได 1 ปเขาไดมีนโยบายตอบสนองตอความตองการของ
ธุรกิจใหญๆรวมถึงPMดวย ในป 1998 PMใหเงินสนับสนุน USCC จํานวน 50,000 USD ตอมาไดสมทบทุน
ในโครงการใหชีวิตใหมอีก 100,000 USD และอีก 30,000 USD เพื่อชวยเหลือในคดีฟองรองตางๆของ
USCC 

นอกจากนี้ โธมัส โดโนฮิว ยังไดทําหนังสือขอรับการสนับสนุนจากบริษัท RJ Raynolds (RJR) อีก
ปละ 1 แสนดอลลารเปนเวลา 2 ป โดยยื่นขอเสนอวาจะให RJR มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
อนาคตของ USCC โดยใหตําแหนงเปน “ ที่ปรึกษาประธาน USCC” 25 

โธมัส โดโนฮิวไดรวมตอสูเพื่อบุหร่ีอิเลคทรอนิคส โดยปรากฏในเอกสารลับชุด Familiar Think 
Tanks Fight for e-cigarettes26,27 วา “การติดสารนิโคตินสําหรับคนสวนใหญแลวจะเกิดขึ้นในชวงอายุวัยรุน
ซ่ึงเปนวัยที่สมองกําลังมีพัฒนาการ แลวอาจขยายออกไปถึงอายุ 20 ตนๆ” ดังปรากฏในเอกสารลับของ RJR 
ที่ช่ือ The Importance of Younger Adults Commerce 28ผูใหญวัยตนคือแหลงเดียวเทานั้นที่จะหาผูสูบใหม
ทดแทนได จากการศึกษาวิจัยหลายๆครั้งของรัฐบาลแสดงใหเห็นวา 

- มีเพียง 31% ที่เร่ิมสูบหลังจากอายุ 18 ป (นอยกวา 1 ใน 3) 

- มีผูสูบบุหร่ีเพียง 5% ที่เร่ิมสูบหลังอายุ 24 ป 

 ธุรกิจบุหร่ีดํารงอยูไดโดยการทําใหวัยรุนเสพติดสิ่งที่จะทําลายชีวิตพวกเขาเปนจํานวนมาก และ
USCCไดใหความชวยเหลือธุรกิจนี้มานานโดยเฉพาะเมื่อ โธมัส โดโนฮิว เปนผูนําองคกรตั้งแตป 1998 

                                                                    
21 htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=xynh0041 
22 htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=pqmv0031 
23htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=tmjb0077 
24 htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=mpnh0041 
25htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=xgfw0102   
26 http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-04/e-cigarettes-to-fracking-rules-seen-in-2014-surge  
27http://www.desmogblog.com/2014/01/28/familiar-think-tanks-fight-e-cigarettes  
28 htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=jzyl0056 
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จากการศึกษาขอมูลรายชื่อคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาธุรกิจอาเซียน-
สหรัฐอเมริกาชุดปจจุบัน(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558) มีตําแหนงสําคัญคือ นาย Evan G. Greenberg 
เปนประธาน และมีรายชื่อผูแทนของ PM รวมเปนเลขานุการและกรรมการบริหารดวย คือ นาย Jon 
Huenemannตําแหนงรองประธานบริษัท PMIฝาย U.S. and International Affairs 

ตัวอยางความพยายามแทรกแซงนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของผูแทนสภาธุรกิจสหรัฐ
อาเซียน 

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (2009) นาย Matt Daleyประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ฯใน
ขณะนั้น ไดเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปขอมูล
กิจกรรมตาง ๆ ของสภาธุรกิจ ฯ ที่เนนการสงเสริมการคาระหวางไทยกับสหรัฐ31  ตอมาเมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2552 นาย Alexander Feldman ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐคนใหมได 

 วันที่ 9 มีนาคม 2553 กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ขอเขาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข32 ระหวางวันที่ 25-26 มีนาคม 2553 จํานวนประมาณ 30 คน โดยมีการระบุช่ือตัวแทน
บริษัทเอกชนบางราย ซ่ึงมีผูแทนของบริษัท Phillip Morris ดวย (ระบุช่ือ 2 คนคือ นาย Ashok 
Rammohanผูจัดการบริษัท PM (ประเทศไทย) และ นายจรณชัย ศัลยพงษ ผูอํานวยการฝาย Corporate 
Affairs) ในจดหมายของกระทรวงการตางประเทศไดแจงประเด็นหารือในกรณีนโยบายการบังคับใช
สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) และการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ทั้งนี้ นพ.หทัย ชิตานนทไดแจงเรื่องนี้แกองคกรพัฒนาเอกชนดานสุขภาพในสหรัฐ 2 องคกร
คือ Essential Action ผานแอนนา ไวท และ Corporate Accountability International (CAI) ผานกิกิ คิล
เลท เปน เพื่อทราบและรวมรณรงคตอตาน USABC และเชิญชวนสมาชิกรวมลงนามจํานวน 281 คน 
จาก 44 ประเทศทั่วโลกโดย นพ.หทัยไดแจงใหแอนนารางหนังสือรองเรียนในนามเครือขาย 
GLOBALink ถึงประธาน USABC ขอใหทาง USABC พิจารณาใหบริษัท PM ออกจากUSABC และ
มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศภูมิภาคอาเซียน มิใหเจรจาใดๆ กับ 
USABC ในเรื่องยาสูบ ผลของการคัดคานดังกลาว นาจะมีสวนทําใหคณะตัวแทน USABCไดเล่ือน
การเดินทางมาไทยจากเดือนมีนาคม 2553 มาเปนเดือนมิถุนายนในปเดียวกัน  

                                                                    
31ขาวจากเว็บไซตสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล http://www.thaigov.go.th/en/news-room/item/59833-on-
21-may-2009-mr-matt-daley-president-of-the-us-asean-business-council-called-on-the-prime-minister-at-the-purple-
room-thai-kuh-fah-building-government-house-mr-daley-briefed-the-prime-minister-on-the-current-activities-of-usabc-
to-promote.html (สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556) 
32หนังสือที่ กต. 1102/173 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553  
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 วันที่ 28 ตุลาคม 2553  คณะนักธุรกิจของ USABC ไดเขาพบนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ณ หองรับรอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเขา
เยี่ยมคารวะและมีประเด็นสําคัญหารือคือเร่ืองยาผิดกฎหมาย และประเด็นความเปนหวงเกี่ยวกับสิทธิ
พิเศษขององคการเภสัชกรรม ในการจําหนายยาใหกับหนวยราชการแตรัฐมนตรี สธ.ใหขาววาไมมี
การหารือเร่ืองประเด็นเหลาและบุหร่ีแตอยางใด33  ในเอกสารประเด็นหารือระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข กับ คณะนักธุรกิจของ USABC ระบุถึงกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ฯ หรือ 
FCTC ดวย หนวยงานที่เกี่ยวของในการหารือคือ กรมควบคุมโรค34 

อยางไรก็ดี  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  กอนที่จะการเขาพบดังกลาว นพ.หทัย ชิตานนท ได
กลาววา USABC เปนการรวมตัวบริษัทยักษใหญของสหรัฐ 20 บริษัท โดยมีบริษัทบุหร่ีขามชาติอยาง
PMรวมดวย ซ่ึงเรื่องนี้ประชาคมโลกกวา 10 ประเทศ ไดลงชื่อคัดคานราว 400-500 รายชื่อ ให
USABC ตัดบริษัทบุหร่ีขามชาติออกจากคณะ เนื่องจากเปนบริษัทที่คาขายสินคาที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ทั้งนี้ เครือขายรณรงคปองกันภัยแอลกอฮอลจะรวมตัวแสดงพลังคัดคานกลุมUSABC ที่
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกรองใหนายจุรินทรปฏิเสธไมใหคนกลุมนี้เขาพบ35 

 วันที่ 10เมษายน 2556เวลา 14.00 น. นายอเล็กซานเดอร ซี เฟลดแมน (Mr. Alexander C. 
Feldman) ประธานUSABC นําคณะนักธุรกิจภายใตUSABCเขาเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยประจําป เพื่อกระชับความรวมมือทางการคาและการ
ลงทุนกับรัฐบาลไทย โดยมีบริษัทชั้นนําของสหรัฐ กวา 30 บริษัทในโอกาสนี้มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เขารวมการหารือดวย  คือ นายกิตติ รัตน  ณ  ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายบุญทรง 
เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมอนึ่ง ทางดานประธานสภา
ธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ กลาววาการนําคณะนักธุรกิจสหรัฐ มาเยือนครั้งนี้ ถือเปนครั้งที่มีจํานวนนัก
ธุรกิจมากที่สุด และมีหลากหลายสาขา ทั้งนี้สหรัฐ ยินดีที่เปนประเทศคูคาอันดับตนของไทย และหวัง

                                                                    
33“จุรินทร” เผยสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ช่ืนชม สธ. ที่ควบคุมยาผิดกฎหมายอยางจริงจังใหความมั่นใจไทยไมมีการปดกั้น
การแขงขันตลาดยาเพื่อใหสิทธิพิเศษ อภ.แตอยางใด at http://www.thaigov.go.th/en/news-ministry/2012-08-15-09-44-
34/item/50568.html 
34หทัย ชิตานนท, United States ASEAN Business Council(USABC) สนับสนุนโดย สสส., หนา 62-63. (อยูระหวางการ
จัดทํา)  
35นพ.หทัย” คานPM รวมสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ จับตาขอพบ รมว.สธ. 28 ต.ค.นี้ (26 ต.ค. 2553) at 
http://www.mcot.net/site/content?id=4ff672070b01dabf3c013265#.UnCBFtA5Pcs 
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2.4 หอการคานานาชาติ  

หอการคานานาชาติ (International Chamber of Commerce -ICC) กอตั้งขึ้นในปค.ศ.1919 ชวง
หลังสงครามโลกที่ 1 เกิดจากการรวมตัวกันขององคกรธุรกิจการคาทั่วโลกกลุมเล็กใน 5 ประเทศ เชน นัก
อุตสาหกรรม นักการธนาคาร นักธุรกิจระหวางประเทศ จนปจจุบันมีองคกรธุรกิจที่เปนสมาชิกรวม 120 
ประเทศ ซ่ึงมีทั้งธุรกิจขามชาติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

บทบาทหลักของ ICC คือ การปกปองผลประโยชนของกลุมธุรกิจเปนสําคัญ และจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล และองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ 
องคการการคาโลก กลุม G20 

โครงสรางการบริหารงานของ ICC จะขึ้นตรงตอสภาหอการคาโลก (World Council) ซ่ึงมีผูแทน
ที่มาจากคณะกรรมการแหงชาติของประเทศที่เปนสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทน
แตละประเทศและมีองคกรบริหารงานที่ช่ือวา คณะกรรมการบริหาร (ICC Executive Board) ทําหนาที่ใน
การพัฒนานโยบาย ขอเสนอแนะ แผนงานของ ICC ประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงที่เปนกรรมการเต็ม
เวลา และสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้ง39 

ในดานนโยบาย หอการคา ฯ มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ
มากกวา 500 คน องคกรดานธุรกิจที่เปนสมาชิกมีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมยาสูบก็เปนสมาชิกของ
หอการคา ฯ ดวย เชน British American Tobacco (BAT) และ PMI40 

ความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจยาสูบกับหอการคานานาชาต ิ

ICC ไดจัดตั้งหนวยงานชื่อฺ BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) หรือเปน
หนวยงานที่หยุดสินคาปลอมและผิดกฎหมาย โดยในป 2009 ICC ไดจัดการประชุมที่มีผูบรรยายเปน
ผูแทนจาก BATและ PM และในป2011 BASCAP จัดประชุมใน Ukraine เร่ืองทรัพยสินทางปญญาของ
สินคาประเภทอาหาร ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ICC ไดชวยล็อบบี้สนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบในการคัดคานมาตรการซองบุหร่ีปราศสีสัน โดยในป
2011 เลขาธิการ ICC ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีพาณิชยออสเตรเลียกลาวประณามตําหนิที่รัฐบาล
ออสเตรเลียจะใชมาตรการซองบุหร่ีปราศสีสัน 

นอกจากนี้ ในเว็บไซตของ ICC ยังเผยแพรรายงานของอุตสาหกรรมยาสูบที่คัดคานเรื่องซองบุหร่ี
ปราศสีสันนี้ดวย ในประเด็นเดียวกันนี้ ICC ยังไดทําการล็อบบี้ในสหภาพยุโรป (EU) โดยในป 2010 
ผูอํานวยการ BASCAP คือ Jeffrey Hardy ไดทําหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารEU แสดงความกังวลวาซอง

                                                                    
39 http://www.iccwbo.org/about-icc/ 
40International Chamber of Commerce, Links to ICC member companies. http://www.icc.org 
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บุหร่ีปราศสีสันเปนการละเมิดเรื่องทรัพยสินทางปญญา จะทําใหสินคาปลอมมีมากขึ้น และมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค   

นอกจากนี้เอกสารลับอุตสาหกรรมบุหร่ีระบุถึงความสัมพันธอันยาวนานระหวาง BAT และ ICC-UK 
ซ่ึงประกอบดวยเหตุการณสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

• 1993 ICC-UK ไดเสนอตําแหนงประธานกรรมการดานภาษีแกนาย Ken Etheringtonหัวหนากลุม
ภาษีของ BAT 

• ป 1994 ICC-UK เสนอให BAT อยูในคณะกรรมการที่ดูแลดานการตลาดและการโฆษณา  และใน
ขณะเดียวกันบริษัทบุหร่ี (ตอมาไดรวมกับ BAT, Dunhill, Rothmans, and Player) Rothmans 
International ไดพบกับผูอํานวยการ ICC ที่ช่ือ Richard Bate เพื่อชงประเด็น Plain Packaging ซ่ึงได
กลายเปนประเด็นที่อุตสาหกรรมยาสูบพยายามขัดขวางมาโดยตลอด และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นๆรวมทั้ง ICC-UK41,42 

• ป 1997ICC-UK จัดเวทีใหผูทําธุรกิจระดับผูนําพบกับบุคคลสําคัญหรือนักการเมืองอาวุโส เชน 
ประธานบริษัท BAT ช่ือ Lord Cairns พบกับเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟ อานัน ผลพวงที่เกิด
จากความรวมมือระหวาง ICC กับ UN ในครั้งนั้นคือ การพัฒนาแนวทางการลงทุนสําหรับประเทศ
ดอยพัฒนาในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)/ICC 43 

• ป 2000 BAT Chief Executive Officer : CEO) นาย Martin Broughtonมีตําแหนงในคณะกรรมการ
บริหารของ ICC-UK โดยการแนะนําของผูอํานวยการ  ICC-UK (Sir Philip Watts) ในการนี้เขาได
อธิบายถึงผลประโยชนที่จะไดรับไดแก  

- สามารถเขาถึงองคการสหประชาชาติและองคกรในสังกัด 

- เขารวมประชุมองคการการคาโลก (WTO)ในฐานะผูสังเกตการณ 

- โดยตําแหนงที่เปนกลางนี้ จะสามารถเขาถึงภาคีสําคัญๆทั้งใน UK และตางประเทศ 
เชน รัฐมนตรี เจาหนาที่ระดับสูง เจาหนาที่ทูตและประชาคมธุรกิจอื่นๆ 

- สามารถบรรจุวาระที่สําคัญของ BAT ในที่ประชุมของ ICC ได เชนทรัพยสินทาง
ปญญา  นโยบายการแขงขัน  การคาการลงทุน เปนตน 

                                                                    
41Rothmans, Note from Jacqueline Smithson to David Bacon, 29 June 1994 
42ASH, The smoke filled room: How big tobacco influences health policy in the UK, May 2010, p 14. 
43BAT, Meeting of the committee on international trade and investment policy, 17 October 1997. 
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เฉียงใต การประชุมดังกลาวสงผลใหมีการเรียกรองใหรัฐบาลเพิกถอนคําแนะนําที่ไดรับจาก
องคการอนามัยโลกเมื่อเร็วๆ นี้ ที่หามการแตงกลิ่นรสของผลิตภัณฑยาสูบ โดยเรงรัดใหรัฐบาล
เหลานั้น “ตรวจสอบอยางถี่ถวนเพื่อเสาะหาทางเลือกอื่นที่สามารถบรรลุผลสําเร็จในดาน
สาธารณสุข และยังคงคุมครองงานจํานวนนับลานตําแหนงที่เกิดจากการปลูกใบยาสูบ” มีการ
เรียกรองจากการประชุมในครั้งนั้นใหเกษตรกรที่เขารวมประชุมกลับไปดําเนินการเจรจาตอใน
ประเทศของตน 

• เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2010 ITGA ไดชวยเหลือในการรวมพลเกษตรกรในประเทศเม็กซิโกให
ประทวงตอตานการขึ้นภาษีบุหร่ีที่มีการเสนอวาระขึ้น บอยคร้ังที่กลุมเกษตรกรในเม็กซิโกไดรับ
การจายเงินและถูกพาขึ้นรถบัสเขามาในกรุงเม็กซิโกซิตี้โดยกลุมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อประทวง
ตอตานมาตรการการควบคุมบุหร่ีที่มีการเสนอวาระขึ้นมา อุตสาหกรรมยาสูบอางวามาตรการ
ดังกลาวจะคุกคามหนทางทํามาหากินของเกษตรกร แตในความเปนจริง เงื่อนไขที่ไมนาพอใจ
สําหรับเกษตรกรในเม็กซิโกเปนเรื่องที่ตองไปจัดการกับกลยุทธของบริษัทบุหร่ีในตางประเทศ
มากกวา ไมไดเกี่ยวของกับนโยบายการควบคุมบุหร่ีที่รางขึ้นเพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชนแต
อยางใด 

• ในระหวางการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกคร้ัง
ที่ 4(COP 4) ที่จัดขึ้นในอุรุกวัย เดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2010 ITGA ไดนัดรวมพลเกษตรกรเพื่อ
ตอตานและประทวงรางแนวทางในมาตรา 9, 10, 17 และ 18 ของ FCTC โดย ITGA อางวาแนวทาง
ที่ไดเสนอขึ้นมาเกี่ยวกับกฎระเบียบของผลิตภัณฑยาสูบจะนําไปสูการหามจําหนายบุหร่ีบาง
ประเภท ซ่ึงสงผลกระทบในทางลบตอชีวิตของเกษตรกรนับลานคน ในระหวางการประชุมภาคี 
COP 4 นายอันโตนิโอ อะบรัมโฮซา ประธานกลุม ITGA ยังไดยอมรับตอส่ือมวลชนวาความ
พยายามของ ITGA ในการรณรงคตอตานแนวทางครั้งนั้นไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

• เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2011 สมาชิกองคกรในกลุม ITGA ในบราซิล (Associacao dos Fumicultores 
do Brazil หรือ AFUBRA) ไดสงจดหมายลายเซ็น 250,000 ฉบับจากผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบ คนงาน 
และสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวของไปยังหนวยงานการเฝาระวังดานสุขภาพแหงชาติ (ANVISA) จดหมาย
ลายเซ็นดังกลาวถูกสงไปเพื่อตอตานกฎระเบียบที่เสนอโดย ANVISA ใหมีการหามใชสารเสพติด
ในผลิตภัณฑยาสูบ 
 
กลาวโดยสรุปคือ  อุตสาหกรรมยาสูบมีประวัติศาสตรในการใชกลุมแนวหนาในลักษณะของ

องคกรบังหนา อยางเชน ITGA มาโดยตลอดเพื่อลดทอนความสําคัญในการตอตั้งรวมทั้งกีดกันเสนทางการ
ออกกฎหมายที่เขมงวดในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา นับไดวา ITGA เปน
ตัวแทนแหงประโยชนของบริษัทบุหร่ีขามชาติ  มิไดเปนตัวแทนของกลุมเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบแตอยาง
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ใด   ปจจุบันนี้ ITGA กําลังเพิ่มความพยายามในภารกิจการเจรจาหวานลอมเพื่อปดกั้นเสนทางและการ
ปฏิบัติแนวนโยบายที่เขมงวดในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในประเทศเชนเดียวกับการพัฒนาแนวทางของ 
FCTC  

มาตรา 5.3 ของ FCTC เปนมาตรการสําคัญที่รัฐภาคี FCTC จะตองใชเปนมาตรการคุมครอง
นโยบายในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของประเทศตนเอง เพื่อตอสูกับผลประโยชนของกลุมอุตสาหกรรม
บุหร่ี ประเทศภาคีFCTC จึงไมควรเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวยกับกิจกรรมของ ITGA  
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ผูบริหาร TTTA ที่มีบทบาทในการตอตานนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบคือ นางวราภรณ นะ
มาตร ผูอํานวยการบริหารสมาคม  ผูบริหารอื่น ๆ ไดแก นายสมศักดิ์ สุทนุจินดา นายกสมาคม นางอัญชนา 
ชีววิมล อุปนายกสมาคมนายพงศธร อังศุสิงห เลขาธิการสมาคมและนายทะเบียนสมาคมนางสาวสินีนารถ 
เองตระกูล เหรัญญิก 

ความสัมพันธ ระหว าง เครื อข าย ธุร กิจPMสมาคมการค ายาสูบไทย  กับอดีตผู บริหาร
กระทรวงการคลัง 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554  นายยุทธพงศ จรัสเสถียร รองโฆษกพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น ได
กลาวถึง สาเหตุที่ทําใหกรมสรรพสามิตสามารถยอมรับราคาของบุหร่ีมารลโบโร อยูที่ราคาซองละ 7.76 
บาท เนื่องจากวาบริษัท PMTLไดทําการวาจางบริษัทเฟรนล่ีกรุปส โลจีสติ๊ก จํากัด เพื่อทําการขนบุหร่ียี่หอนี้ 
โดยไดคาขนสงซองละประมาณ 3 บาท ซ่ึงปหนึ่งๆ จะตองนําเขาประมาณ 500 ลานซอง โดยรายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทที่มีอยู 6 คน ไดปรากฏชื่อของ นางสาว สินีนารถ เองตระกูล อยูดวย ซ่ึงประเด็นที่
นาสนใจ  คือ นางสาวสินีนารถ เองตระกูล เปนลูกสาวของ นายสมใจนึก เองตระกูล ซ่ึงเปนปลัด
กระทรวงการคลังดวย เพราะฉะนั้นจึงเปนที่นาสนใจวา สาเหตุที่กรมสรรพสามิตยอมรับราคาของบุหร่ียี่หอ
นี้ ก็คือ การเอื้อผลประโยชนซ่ึงกันและกัน45 

อนึ่ง บริษัท เฟรนลี่กรุปส โลจีสติ๊ก จํากัด46 ซ่ึงมีนางสาวสินีนารถ เองตระกูล เปนผูบริหาร กอตั้ง
ขึ้นในปพุทธศักราช 2536 โดยเร่ิมเปดดําเนินการและใหบริการแกลูกคาทางดานการจัดเก็บสินคาในแบบ
คลังทัณฑบน ใหบริการดานนําสินคาลงหรือข้ึนจากทาเรือและทางอากาศการใหบริการการขนยาย การเปน
ตัวแทนในการจองสายเรือหรือเครื่องบิน รวมถึงการวางกลยุทธสําคัญในขั้นตอนตาง ๆ นอกเหนือจากการ
ใหบริการคลังสินคาทัณฑบน และคลังสินคาธรรมดา 

นอกจากนี้ กรรมการTTTA บางราย ยังมีความสัมพันธทางธุรกิจกับกลุมผูมีตําแหนงระดับสูงใน
ราชการ โดย นายสมศักดิ์ สุทนุจินดา เปนผูถือหุนใหญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)47 ที่มี พล
ตํารวจเอกสมยศ พุมพันธุมวง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูถือหุนใหญที่ถือหุนมากที่สุด รอยละ 19.73  
(ขอมูลผูถือหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)  

 

 

                                                                    
45ไขแมว แฉ “เองตระกูล” เอี่ยวโกงภาษีบุหรี่ ผลประโยชนชาติยับ (11 มีนาคม 2554)  at 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000031779 
46 http://www.friendlygl.com/about_th.html 
47https://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=AQ&ssoPageId=9&selectPage=5 
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ในปพ.ศ. 2554 ส.ย.ท.ไดเขารวมเปนสมาชิกอยางเปนทางการของสมาคมผูปลูกยาสูบนานาชาติ 
(International Tobacco Growers’ Association: ITGA) ซ่ึงเปนองคกรที่กอตั้งในป พ.ศ. 2527 เปนตัวแทน
เครือขายของผูปลูกใบยาสูบหลายลานคนทั่วโลก มีสมาชิกกวา 21 ประเทศ48 
 

3.3 ศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ (ITIC)  
 

 ขอมูลเกี่ยวกับศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ (International Tax and Investment Center - 
ITIC) ในเว็บไซตของ ITIC 49 ระบุวา เปนองคกรดานวิชาการและวิจัยที่ไมแสวงหากําไร จัดตั้งในป ค.ศ.
1993 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการปฏิรูปภาษีและสรางความรวมมือดานการลงทุนระหวางภาครัฐกับภาค
ธุรกิจ  ปจจุบันมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และมีสํานักงานสาขา 12 แหงทั่วโลก เชน 
ประเทศไทย ฟลิปปนส เมียนมาห บราซิล อิรัก ยูเครน คาซัคสถาน อาเซอรไบจัน รัสเซีย สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส    การดําเนินงานของ ITIC ไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรธุรกิจมากกวา 100 แหง   

 ITIC  มักจะล็อบบี้หรือทํางานใกลชิดกับหนวยงานที่มีหนาที่ รับผิดชอบดานเศรษฐกิจคือ 
กระทรวงการคลัง หนวยงานดานศุลกากร และหนวยงานจัดเก็บภาษีในประเทศตาง ๆ มากกวา 85 ประเทศ  
รวมถึงสถาบันการเงินระหวางประเทศอยางกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund - 
IMF), ธนาคารโลก (World Bank), องคกรศุลกากรโลก (World Customs Organization) และ OECD   

 บทบาทหรือภารกิจหลักของ ITIC จึงเปนเรื่องการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายที่เปน
ประโยชนตอภาคธุรกิจที่เปนผูใหทุน โดยกลาวอางเรื่องการสรางโตะเจรจาตอรองที่มีสถานะเทาเทียมกัน
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการอางถึงขอมูล
ทางวิชาการที่จะสนับสนุนขอเสนอของภาคธุรกิจ  เพื่อใหธุรกิจมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ โดยใชช่ือวา  สามเหลี่ยม ITIC หรือ ITIC Triangle (กรุณาดู ภาพดานลางประกอบ)  ประกอบดวย
1.ผูเสียภาษีหรือภาคธุรกิจ  2.ผูกําหนดนโยบายภาษีคือหนวยงานภาครัฐ  และ 3.ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่
เปนอิสระคือ ITIC50  (คลายคลึงกับแนวคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี)  

 

                                                                    
48อางจาก http://www.thaitobacco.org/history.php 
49 Who We Are  at http://www.iticnet.org/about 
50 Stakeholder Value at http://www.iticnet.org/about/Stakeholder-Value 
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ตาง ๆ จะอยูในรูปของการขยายฐานภาษี และการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดเก็บภาษี 
ในขณะที่ภาษีมูลคาเพิ่มมีประเด็นสําคัญคือ การคืนภาษีมูลคาเพิ่มชาทําใหเกิดอุปสรรคตอการทํา
ธุรกิจ รวมทั้งความยากในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในภาคการเงิน เปนตน    

สําหรับในประเด็นของการ Earmark หรือการจัดสรรรายไดภาษีเพื่อนําไปใชจายตามวัตถุประสงคเฉพาะที่
กําหนดไว ที่ประชุมเห็นวาควรจะมีการ Earmark หากมีประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนเกิดขึ้น
จากการ Earmark นั้น ควรรวมการ Earmark ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน และตองคํานึงถึงคาใชจายในการ
บริหารจัดการกองทุนตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีการจัดงานเสวนาวิชาการเพื่อเปดตัว “คูมือสําหรับการปฏิรูปภาษี
สรรพสามิตในอาเซียน” ซ่ึงเปนคําแปลภาษาไทยของ “ASEAN Excise Tax Reform: A Resource 
Manual” จัดโดย กรมสรรพสามิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สภาหอการคาแหงประเทศไทย และ
ศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ (International Tax and Investment Center) ณ หอประชุม
กรมสรรพสามิต กรุงเทพ  นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ไดใหเกียรติกลาวเปดงาน 
และศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวปาฐกถานํา 
หลังจากนั้น Mr. Daniel Witt ประธานศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ และดร.สุทัศน 
เศรษฐบุญสราง ที่ปรึกษาศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน
ไดรวมกันนําเสนอขอมูลในการจัดทํา ASEAN Excise Tax Reform: A Resource Manual ในชวง
สุดทายเปนการเสวนาวิชาการในหัวขอ “การปฏิรูปภาษีสรรพสามิตในอาเซียน” โดยมี นายณัฐกร     
อุเทนสุต ผูอํานวยการแผนภาษี กรมสรรพสามิต, นางกุสุมา นฤปติ ผูบริหารบริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส จํากัด ในนามของสภาหอการคาแหงประเทศไทย, นายนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการบริหาร
และเลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เขารวมเสวนา โดย ดร.สุทัศน เศรษฐบุญสราง 
เปนผูดําเนินการรายการ  การจัดงานเสวนาในครั้งนี้มีเจาหนาที่ของรัฐ และผูเชี่ยวชาญภาษี
สรรพสามิตของภาครัฐและภาคเอกชนกวา 200 คน 
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ตัวอยางกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบผลักดันใหเกิดขึ้นในประเทศไทยและใน Southeast Asia  

1. บริษัท PM ไดจัดตั้งกลุมบังหนาเทียม (Deceptive Front หรือ fake grassroots organizations) 
ในชวงตนทศวรรษ 1990s องคกรที่ช่ือ Healthy Building International (of Australia) ไดสงวิทยากร
ช่ือ Gray Robertson เดินสายบรรยายทั่วเอเชียเร่ือง “Sick Building Syndrome” กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย
บริษัท PM54ดวยวัตถุประสงคเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของนักวิชาการและเจาหนาที่ของรัฐที่กําลัง
ใหความสําคัญกับปญหาควันบุหร่ีมือสองในอาคาร 

• Gray Robertson เสนอตัวเองวาเปน “นักวิชาการอิสระ” แตเบื้องหลังไดรับความชวยเหลือจาก
นักวิชาการ 2 คนที่ทํางานใหPM ที่ตระเวนบรรยายเรื่องคุณภาพอากาศในประเทศไทยและอีกหลาย
ประเทศในเอเชีย  ส่ิงที่เขาอางวาเปนเรื่องคุณภาพอากาศ/การระบายอากาศที่เปนงานวิชาการอิสระ
นั้น ความจริงเปนกิจกรรมบังหนาที่บริษัทบุหร่ีขามชาติสนับสนุนใหมีขึ้นเพื่อยืดเวลาหรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับควันบุหร่ีมือสอง  ซ่ึงในประเทศไทยนั้นกลยุทธของบริษัท PM และ Gray 
Robertson เกิดขึ้นหลังจากที่มีพ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี (2535) แลวอยางไรก็ตามนับวา
ผลงานของนักวิชาการอิสระ Gray Robertson ประสบผลสําเร็จในการประวิงเวลาเพื่อปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับควันบุหร่ีมือสอง  เนื่องจากสามารถทําใหเจาหนาที่ของรัฐและนักวิชาการเลิก
สนใจที่จะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นมลพิษจากควันบุหร่ีมือสอง
ในอาคาร55 

• วันที่ 29 มิถุนายน คศ.1992 นักวิทยาศาสตรของ BAT ช่ือ Sharon (Blackie) Boyseสงโทรสารถึง 
Jorge Basso Dastugueผูจัดการบริษัท BAT ในอารเจนตินา ที่มีใจความอางถึงราคาที่กําหนดโดย 
Healthy Buildings International (“HBI”) สําหรับการเตรียมขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ 
“Indoor Air Quality” ในกรุงบัวโนสไอเรส  ซ่ึงในหนังสือปะหนา BoyseไดกําชับใหDastugueเก็บ
เร่ืองที่ HBI เขาไปเกี่ยวของกับโครงการนี้ไวเปนความลับที่สุด  มีความวา: 

“ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ นี่เปนเอกสารทีมีความออนไหวอยางยิ่ง เนื่องจาก HBI กําลังอยูในระหวางการ
ถูกสอบสวนจากทางสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยาสูบ ดังนั้นชื่อของบริษัทตางๆที่
อางถึงจึงถูกลบ กรุณาอยาถายสําเนาหรือเวียนเอกสารฉบับนี้และโปรดทําลายหนังสือปะหนาโทรสารนี้

                                                                    
54Charoenca N., Mock J., Kungskulniti N., Preechawong S., Kojetin N., Hamann SL. Success counteracting tobacco 
company interference in Thailand: An example of FCTC implementation for low and middle-income countries. Int. J. 
Environ. Res. Public Health, 2012, 9, 1111-1134; doi:10.3390/ijerph9041111. 
55PM. Memorandum to the Thailand file. Trip Report of Drs. Perry and Leslie Lectures on Indoor Air Quality and ETS in 
October 1993.  Available online:  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jcx59b00 
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หลังจากไดอานแลว ฉันรูวามันฟงเหมือนหนังนักสืบเจมสบอนดแตเร่ืองนี้เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของ HBI 
จริงๆ”56 

2. การผูกมิตรกบัสถาบันหรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เพื่อตอตานนโยบายควบคุมยาสูบ 

การผูกมิตรกับสถาบันหรือเจาหนาที่ระดับสูงเพื่อใหชวยรับรองกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ
เปนกลยุทธเกาที่บริษัทบุหร่ีใชมานานแลว ในประเทศอินโดนีเชียองคกร NGO ระดับชาติก็เสียทา
บริษัทบุหร่ีโดยชวยแปลหนังสือ “FORCES International” ซ่ึงเขียนโดยนักเขียนจากสมาคมผูสูบ
บุหร่ีแหงสหรัฐอเมริกา  เมื่อมีการแปลเปนภาษาอินโดนีเชียแลวแจกจายไปตามมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศหลายแหง 

ในประเทศไทยมีนักการเมืองในอดีตบางคนที่มีสายสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ เชน กลุมที่ทํา
ธุรกิจยาสูบทางภาคเหนือ57เอกสารลับของบริษัท PM ป 1992 บันทึกถึงการวิ่งเตนในประเทศไทยวา
ตัวแทนบริษัทไดเขาพบรัฐมนตรีสาธารณสุขวา “ขาพเจาเชื่อวารัฐมนตรีคนปจจุบันเปดทางใหเรา
ไดมีโอกาสแสดงแงคิดของบริษัท  และการที่เราจะประสบความสําเร็จมากหรือนอยอยางไรนั้น  
ขึ้นอยูกับวาเราสามารถใหความรูในประเด็นดังกลาวแกรัฐมนตรีผูนั้น และแผนกตางๆที่เกี่ยวของ
ไดมากนอยแคไหน  โดยที่เราจะตองไมสรางภาระแกเขาดวยรายละเอียดตางๆที่มากเกินไป  ซ่ึงอาจ
ทําใหเขาหันไปหาคําอธิบายที่กระจางจากฝายตรงขามได”5859 

3. บริษัทบุหรี่ยักษใหญรวมตัวกันสรางฐานอาํนาจในเอเชีย 

อินโดนีเชียเปนประเทศเดียวในเอเชียที่ไมไดเขารวมใน FCTC บริษัทบุหร่ียักษใหญจึง
ขยายกิจการไดมากและใชอินโดนีเชียเปนฐานในการตอสูกับกลุมควบคุมยาสูบ โดยมีบริษัท 
Hanjaya Mandala Sampoernaมีอิทธิพลที่สุดในการตอสูกับฝายรณรงคควบคุมยาสูบ 

เมื่อPM ฟลิปปนสไดรวมกับบริษัทฟอรจูนโทแบคโค ทําใหมีสวนแบงการตลาดรวมถึง 
90% ขณะนี้เปนบริษัทที่สงออกบุหร่ีไปยังหลายๆภาคสวนในเอเชีย ไดแก ไทย ฮองกง กัมพูชา และ
เกาหลี  และขยายตอไปยังมาเลเซีย บังคลาเทศ และอินเดีย 

                                                                    
56Tobacco Control Legal Consortium, The Verdict Is In: Findings from United States v. PM, Suppression of Information 
(2006). 
57Ibid. 
58Rekart P. Ministry of Health Meeting, June 4, 1992; PM Report of the Meeting.  Available online: 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jlc81f00. 
59ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2551). การแทรกแซงและบอนทําลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทขามชาติ กรณีศึกษานโยบาย
การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย.  พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ 
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บุหร่ีที่บริษัท PM ผลิตสงออกไปประเทศไทย มีฉลากรูปภาพคําเตือนสุขภาพติดบนซอง
ตามที่กฎหมายไทยกําหนด  แตยี่หอที่ผลิตขายในประเทศฟลิปปนสนั้นไมมีฉลากภาพคําเตือน  ซ่ึง
กลยุทธทําธุรกิจสองหนาของบริษัทบุหร่ีนั้นมีปรากฏใหเห็นอยู บริษัทบุหร่ีจะปรับกลยุทธให
เปนไปตามทิศทางที่จะเอื้อประโยชนแกตนเองเทานั้น  จากขอมูลในเอกสารลับบริษัทบุหร่ี พบวา 
คํากลาวของบริษัทบุหร่ีแตละครั้งไรจุดยืนที่แนนอน แกวงไปมาขึ้นอยูกับสถานการณ ตัวอยางเชน 
“ผลกระทบตอสุขภาพของการสูบบุหร่ียังไมชัดเจน”... “ทุกคนรูดีถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี”... 
“ยาสูบไมใชส่ิงเสพติด” ... “ยาสูบเปนสิ่งเสพติดแตการเสพติดไมใชเร่ืองสําคัญ” เปนตน60,61ใน
เอกสารลับอีกฉบับหนึ่ง ระบุวาเจาหนาที่ของบริษัทบุหร่ีที่เขาไปพบเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาล
ไทย ใชวิธีติดตอกับฝายการเมืองโดยวิธีการที่“difficult” และ “non-public” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การล็อบบี้อยางลับ ๆ นั่นเอง62 

4. การแทรกแซงองคกรควบคมุยาสูบของฮองกง (COSH)63 

• รัฐบาลฮองกงไดตั้งสภาบุหร่ีและสุขภาพ (Council on Smoking and Health หรือ COSH) ขึ้นใน
ป 1987 มีภารกิจสําคัญคือ ดําเนินการตามมาตรการควบคุมยาสูบตางๆตลอดจนการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาและงานวิจัย  ตั้งแตองคกรนี้เร่ิมกอตั้ง อุตสาหกรรมยาสูบก็เฝาจับตามอง
ติดตามตรวจสอบบทบาทขององคกรควบคุมยาสูบนี้อยางใกลชิด64กลยุทธของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่ตอตาน COSH ไดแก การทําลายความนาเชื่อถือขององคกรทั้งตอหนารัฐบาลและตอ
สายตาสาธารณะ  ตอบโตการสํารวจของ COSH ทําหนังสือถึงรัฐบาลตอบโตบทความของ 
COSH กลาวหาวาขอเสนอแนะของ COSH อางถึงหลักการวิทยาศาสตรและการแพทยที่ยัง

                                                                    
60Hirschhorn N. Evolution of the Tobacco Industry Positions on Addiction to Nicotine: A Report to the Tobacco Free 
Initiative; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2008. 
61Yang SS, Malone RE. Working to shape what society’s expectations of us should be.  PM’s societal alignment 
strategy.Tob. Control 2008, 17, 391-398. 
62 Harris D. Memorandum from PM Asia International on 3 December 1991.  Available online: 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/bsqe19e00.  
63 Knight J, Chapman S. “Asia is now the priority target for the world anti-tobacco movement”: attempts by the tobacco 
industry to undermine the Asian anti-smoking movement. Tob. Control 2004;13(Suppl II):ii30-ii36. Doi: 
10.1136/tc.2004.009159. 
64Winokur M. [Memo to YY Tang re: Council on Smoking and Health]. 23 Dec 1987. PM. Bates No. 2504046626.   
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/bdv19e00. 
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พิสูจนไมได  มีทัศนคติแนวคิดที่จะเผชิญหนาดวยจุดมุงหมายชัดเจนในการแบงแยก
อุตสาหกรรมยาสูบออกจากสังคม65,66 

• ในป 1989 สถาบันยาสูบแหงฮองกง (Tobacco Institute of Hong Kong หรือ TIHK) ทําการ
รณรงคประชาสัมพันธอยางกวางขวางเพื่อลดความนาเชื่อถือของ COSH ที่มีตอสาธารณะ ดวย
การบรรยายที่สโมสรโรตารี่  การออกขาวตามสื่อตางๆ การแถลงขาว จดหมายถึงบรรณาธิการ 
และสงจดหมาย 1500 ฉบับทางไปรษณีย และการสํารวจความคิดเห็นประชาชน 

5. ติดตามนักเคล่ือนไหวรณรงคตอตานยาสูบ 

• อุตสาหกรรมยาสูบไดจัดพิมพทําเนียบนักรณรงคตอตานยาสูบตั้งแตป 1986 ถึง 1999 67,68 

• บริษัท PMไดแจกแผนปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก “WHO’s Action Plan on Tobacco or 
Health for 1995-1999” แกพนักงานบริษัทและย้ําวาเปนสิ่งที่ควรอานอยางยิ่ง69 

• PM ไดเปรียบเทียบงบประมาณและกําลังคนที่ทํางานดานควบคุมยาสูบในประเทศตางๆใน
เอเชียกับของ PM เองในชวงเวลานั้น (1995)ซ่ึงพบวามีนอยกวาฝายควบคุมยาสูบ70 

• PM ไดทุมงบประมาณจํานวนมากในประเด็นเกี่ยวกับควันบุหร่ีมือสองในฮองกง เปนจํานวน
เงิน 3-4 ลานเหรียญสหรัฐตอป  ซ่ึงมากกวางบประมาณรัฐบาลฮองกงที่ใชสําหรับการควบคุม
ยาสูบเพียงปละ 400,000เหรียญสหรัฐเทานั้น71 

                                                                    
65Tobacco Institute of Hong Kong Limited. Response to anti-smoking proposals made by the Hong Kong Council on 
Smoking and Health.  Jun 1989. PM Bates No.2504064365.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ohw32e00. 
66Tobacco Institute of Hong Kong Limited. Critique by Tobacco Institute of Hong Kong the Hong Kong on Hong Kong 
Council on Smoking and Health(COSH).  Jun 1989. PM Bates No.2504064381/4386. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/phw32e00. 
67PMI.The international anti-smoking movement organizations and individuals [Part II]. Jun 1986. PM. Bates No. 
2023265010/5063. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ujs02a00. 
68Lenling A. List of tobacco control advocates: [attachment to memo from A. Lenling  to M. Winokur]. 24 Sep 1999. PM. 
Bates No. 2081380266/273. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ykw65c00. 
69 Goddard C. PM Asia Inc. [Inter-office memo forwarding anti-tobacco documents]. 8 Dec 1994. PM. Bates No. 
2048551059.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/kkq36e00. 
70PM Asia Inc.[Corporate affairs – regional overview: Asia]. 1995. PM. Bates No. 2051824808/4824. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/luv14c00. 
71 Stein Associate Inc. Hong Kong: key government personalities in tobacco. 10 Dec 1983.  Brown &Williamson.Bates 
No. 501104006/4011.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/mwf23f00. 
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6. แทรกแซงองคกร Asia-Pacific Association for Control of Tobacco (APACT)   

• สมาคมควบคุมยาสูบแหงเอเชียแปซิฟก (APACT) กอตั้งขึ้นเมื่อป 1989 ปจจุบันเปนองคกรที่
ผนึกกําลังนักวิชาการ นักรณรงคดานการควบคุมยาสูบที่มีอุดมการณรวมกันในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก 

• เอกสารลับของบริษัทPM ระบุวา“กอนที่จะมีการจัดตั้งสมาคมนี้ เราแคตอสูกับองคกรตอตาน
ยาสูบในแตละประเทศเทานั้น  องคกรใหมนี้จะเพิ่มคุณภาพในระดับภูมิภาคมากขึ้น  ซ่ึง
หมายความวาศัตรู/คูตอสูของเราจะยิ่งเพิ่มความรูความชํานาญและประสานพลังกันมากขึ้น  
นับเปนความทาทายที่นาเกรงขามอยางยิ่ง”72 

• ภายใน 6 เดือนหลังจากการกอตั้งสมาคม PM ก็มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนตอ APACT  
“วัตถุประสงคของเราคือตองจํากัดขีดความสามารถของสมาคมนี้ในการมีอิทธิพลตอนโยบาย
สาธารณะ”73  ซ่ึง PM มีวิธีการตอบโตหลายวิธี 

• วิธีหนึ่งก็คือ การจัดตั้งสมาคมระดับภูมิภาคขึ้นมีช่ือวา The Asian Tobacco Council (ATC) 
ตั้งอยูที่ฮองกง  โดยมีวัตถุประสงคคือ : 

“เพื่อติดตามตรวจสอบกลุมตอตานยาสูบในภูมิภาคนี้ แลวรายงานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและ
โครงสรางของกลุมดังกลาวตอผูแทนอุตสาหกรรมยาสูบ และพัฒนาแผนปฏิบัติการในการตอบ
โตภารกิจของกลุมตอตานยาสูบ”74 

• ภารกิจหลักของ ATC คือ “การติดตามตรวจสอบกิจกรรมของ APACT และพัฒนากลยุทธเพื่อ
ตอบโตกิจกรรมเหลานั้น  โดยเนนการชวงชิงพื้นที่ขาวในสื่อตางๆ”ในป 1991 ATC ไดจัด
ประชุมเพื่อหาวิธีการที่จะตอบโตฝายรณรงคควบคุมยาสูบ โดยกําหนดขอคําถามตางๆในการ
ประชุม  เชน  “สถานการณฝายตรงขามเปนอยางไร  และสิ่งใดที่ เราจะพิจารณาวาเปน
ความสําคัญลําดับตนๆของเขา? เรารูดีแลวหรือยังวาฝายตรงขามกําลังคิดอะไรอยู.... เราจะ
ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมฝายตรงขามใหดีขึ้นไดอยางไร? เราจะหาตัวและเขาไปทํา
ความรูจักกับนักรณรงคที่มีความรับผิดชอบไดอยางไร? เราจะจัดการกับการล็อบบี้ของฝาย

                                                                    
72PM Asia Inc. APACT. Jan 1993. PM. Bates No. 2500080700.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/wrl19e00. 
73PM Asia Inc. Corporate affairs plan: 1990-1992. Dec 1989.  PM. Bates No. 2500084000/4042.  
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/lil19e00.  
74Rekart P. Asian Tobacco Council basic charter: [attachment to memo re: Corporate Affairs meeting]. Dec 1989. Philipi 
Morris. Bates No. 2504042080/2081.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/xaw32e00. 
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รณรงคใหดีกวานี้ไดอยางไร?  เราจะทําอะไรไดอีกบางที่จะยุติสงครามตอตานยาสูบที่ไมรูจัก
จบสิ้น? แรงผลักดันการตานยาสูบกําลังเขมขนมากขึ้นและเนนหนักในภูมิภาคของเราดวย”75 

7. การแทรกแซงการจัดประชุม APACT Conference 

APACT Conference เปนการประชุมวิชาการเรื่องบุหร่ีกับสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่จัดขึ้น
ทุกๆ 3 ป โดยหมุนเวียนสถานที่จัดประชุมในเมืองใหญๆของประเทศตางๆในภูมิภาคนี้
อุตสาหกรรมยาสูบไดติดตามและจัดกิจกรรมตอบโตการประชุมนี้จนถึงป 2001 ดังตัวอยางใน
ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การประชุมวิชาการAPACT Conference ในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟกและการตอบโตของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

คร้ังท่ี ปคศ. ประเทศ กิจกรรมและการตอบโตของอุตสาหกรรมยาสูบ 

1 1989 ไตหวนั จัดแถลงขาวโดยสมาคมสงออกบุหร่ีของสหรัฐอเมริกา (US 
Cigarette Export Association) : “การกลาวหาในที่ประชุม APACT 
เกี่ยวกับการสงออกบุหร่ีของสหรัฐอเมริกาเปนขอกลาวหาที่เล่ือน
ลอย มีอคติและปราศจากความจริง”76 

2 1991 เกาหล ี จัดสรุปขาวโดยบริษัทที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมยาสูบวา “ไดโตขอ
กลาวหาในทีป่ระชุม APACT Conference และโดยเฉพาะไดปฏิเสธ
ขอมูลจากการศึกษาของ Dr. Hirayama ที่เกีย่วกับพิษภัยจากควัน
บุหร่ีมือสอง”77 

3 1993 ญ่ีปุน จัดแถลงขาวโดยประธานสถาบันยาสูบแหงญี่ปุน (Tobacco Institute 
หรือ TIOJ) มีเนื้อหาเกีย่วกับบันทึกกลยุทธ และแผนปฏบิัติการ
สําหรับ APACT78 

                                                                    
75 Turner AD. Asian Tobacco Council. November public Affairs conference: Hong Kong, November 19. 13 Jun 1991. 
PM. Bates No. 2504002954/2959.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/fkw19e00. 
76Fung J. Asian Pacific Conference on Cigarette Smoking & Health. 12 Jun 1989. PM. Bates No. 2500080712.  
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/dvc42e00.  
77Ng R. Corporate Affairs weekly highlights: week ending August 30, 1991. 3 September 1991. PM. Bates No. 
2504038185/887.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/llu19e00. 
78Telling WL.Tobacco Institute of Japan.With regard to third APACT conference. Apr 1993. PM. Bates No. 
2500054001/4002.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/kjf42e00. 
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4 1995 ไทย อุตสาหกรรมยาสูบไดเขียนรายงาน 3 ฉบับเกี่ยวกับการจดัประชุม
วิชาการ APACT Conference ในประเทศไทย79,80}81 

 

กอนหนาที่จะมีการประชุม APACT ในกรุงโตเกียวในป 1993 อุตสาหกรรมยาสูบไดเตรียมการ
อยางรอบคอบ โดยจัดประชุมเชิงวิชาการเรื่องควันบุหร่ีมือสอง (ETS) ลวงหนาหลายเดือน ซ่ึงปรากฏใน
บันทึกของ PM เชนเดียวกับ BAT วาการประชุมเรื่อง ETS นั้นเปนการเตรียมตอบโตการประชุมวิชาการ 
APACT (ดวยการควบคุมสื่อ) เพื่อลดทอนความสําคัญของการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

ในระหวางการประชุม APACT ในกรุงโตเกียว สถาบันยาสูบแหงญี่ปุน (TIOJ) จัดทําแผนปฏิบัติ
การ “Action Plan for APACT” แจกจายแกสมาชิกบริษัทบุหร่ี ซ่ึงระบุชัดเจนถึงมาตรการตอบโตทั้ง
กอนการประชุมและระหวางการประชุม ตลอดจนกลยุทธที่จะ “จัดการ” กับสื่อ82 

ป 1995 การประชุม APACT คร้ังตอมา จัดขึ้นในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม  อุตสาหกรรม
ยาสูบใชกลยุทธ “จัดการ” ผูส่ือขาว ที่จะรายงานขาวเกี่ยวกับการประชุม ดังปรากฏในเอกสาร
ภายในของบริษัท PM ดังนี้83 

“...เมื่อองคกรรณรงคเพื่อการควบคุมยาสูบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (Asia Pacific Association for 
the Control of Tobacco : APACT) จัดใหมีการประชุมเรื่องการควบคุมยาสูบในกรุงเทพฯ (ที่ถูกตอง 
คือ เชียงใหม) ซ่ึงเปนการจัดการประชุมทุกสามป  เราไดทําการสังเกตกการประชุมดังกลาว และ
ดวยเวลาที่เหมาะสม เราไดจัดใหมีหนวยขาวกรองเพื่อสืบใหทราบวาการประชุมมีการอภิปราย
อะไรบาง เรายังสามารถบริหารจัดการไดอยางรอบคอบกับสื่อมวลชนจํานวนมาก ที่รายงานเกี่ยวกับ
การประชุม” 

                                                                    
79PM Asia Inc. 1995 APACT conference Chiang Mai, Thailand Nov 22-24, 1995: report 1. 23 Nov 1995. PM. Bates No. 
2046304013/4014  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/klf97d00. 
80PM Asia Inc. 1995 APACT conference Chiang Mai, Thailand Nov 22-24, 1995: report 2. 24 Nov 1995. PM. Bates No. 
2046304015/4020.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/llf97d00. 
81PM Asia Inc. 1995 APACT conference Chiang Mai, Thailand Nov 22-24, 1995: report 3[part three]. 28 Nov 1995. PM. 
Bates No. 2046304048.  http://legacy.library.ucsf.edu/tid/blf97d00. 
82 Japan Tobacco. Asian plan for APACT. 1 Mar 1993. PM. Bates No. 25000540030.  
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/qpi19e00. 
83ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2551). การแทรกแซงและบอนทําลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทขามชาติ กรณีศึกษานโยบาย
ก า รควบคุ มก า รบริ โ ภคย าสู บขอ งไทย .   พิ มพ ค รั้ ง ที่  1  กรุ ง เ ทพฯ  : เ จ ริ ญดี มั่ น ค งก า รพิ มพ (หน า  9 5 ) 
http://www.ysmoking.com/home/th/document.php?categories=30  
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ที่มา : คัดลอกมาจากเอกสารของบริษัทฟลลิปมอรริสจํากัด ที่ระบุถึงการเขาไปลวงความลับในการ
ประชุมที่เชียงใหม ในป ค.ศ. 1995 อีกทั้งยังสามารถควบคุมการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในเรื่อง
เกี่ยวกับการประชุมไดดวย 

(http://www.ysmoking.com/home/th/document.php?categories=30) 

8. กรณีธุรกิจยาสูบจัดจาง ITIC ทํารายงานเกี่ยวกับภาษ ี

• องคกร ITIC (International Tax and Investment Center) รวมกับ Oxford Economics จัดทํารายงาน
การประมาณปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคบุหร่ีหนีภาษีในเอเชีย เมื่อป 2012 และ 2013 ซ่ึงเปน
รายงานที่ไดรับทุนจากบริษัทบุหร่ีขามชาติ PMI 

• SEATCA (The South East Asia Tobacco Control Alliance) ไดประเมินคุณภาพของรายงานฉบับนี้
พบวามีปญหา 4 ขอที่เปนขอผิดพลาด เชน ระเบียบวิธีวิจัยไมถูกตอง ทําใหผลการศึกษาวิจัยเอน
เอียงไปในทางใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ84 

 

 

                                                                    
84 Industry-funded report on illicit trade in Southeast Asia lacks credibility. 12 Jun 2015 Research Alert.  
http://www.tobaccofreekids.org 
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4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของ บริษัท PMท่ีสงผลตอการกําหนดนโยบาย 
กฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศไทย มีดังนี้ 

4.1 กรณีศึกษาที่ 1 การแทรกแซงกระบวนการเสนอรางกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในชวงป 
พ.ศ.2534-253585 

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532 ถึง 2535ไดเกิดสําคัญ 2 ฉบับคือ รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. .... โดยกอนหนานี้ประเทศ
ไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่เปนมาตรการทางภาษีเทานั้นคือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  
แตยังไมมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยเฉพาะบุหร่ี และยังไมมีกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ีเหมือนในตางประเทศและยังไมมีนโยบายหรือยุทธศาสตรการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ
แตอยางใด  

กอนป 2532 การโฆษณาบุหร่ียังไมมีกฎหมายหามแตอยางใด  จนกระทั่งมีการออกคําสั่ง
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ 2/2532 เร่ืองหามการโฆษณาในทุกสื่อโฆษณา และคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคออกประกาศใหบุหร่ีเปนสินคาควบคุมฉลากตาม พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 106 ตอนที่ 25 ลงวันที่10 กุมภาพันธ 253286)  

นพ.หทัย ชิตานนท ในขณะที่ดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดคิดริเร่ิมที่จะราง
กฎหมายควบคุมบุหร่ีและกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหร่ีมาตั้งแตชวงเริ่มทําหนาที่เปนเลขานุการใน
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) ที่จัดประชุมเปนครั้งแรกในเดือนเมษายน 2532  
และไดเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายขึ้น โดยมี นายประเสริฐ นาสกุล เปน
ประธานอนุกรรมการ ฯ ซ่ึงขณะนั้นทานเปนรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการทานอื่น เชน 
นพ.หทัย, นพ.ประกิต, นพ.ชูชัย ศุภวงศ, ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนกรม
สรรพสามิต และมี ผอ.กองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ87 

ในรายงานนี้จะกลาวถึงเฉพาะเหตุการณสําคัญและกรณีการแทรกแซงของบริษัทบุหร่ีขามชาติ ที่
พยายามเขามามีบทบาทในการคัดคานการยกราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ดังนี้88 

                                                                    
85ไพศาล ล้ิมสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย” (2556), อางแลว, น.32-38. 
86ประกิต วาทีสาธกกิจ, สูเพื่อไทยไรควันบุหรี่: บันทึกไวเปนประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 
2549), หนา 106-107. 
87หทัย ชิตานนท,มรรคาสูการตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นักสูไทยพิฆาตยักษพิทักษยาสูบขามชาติ (กรุงเทพ ฯ: ศูนยวิจัย
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2551), หนา 17-18. 
88ดูรายละเอียดใน หทัย ชิตานนท,เลมเดียวกัน. 
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ  พ .ศ .  . . . .  ที่ เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงขณะนั้นมี นายชวน  หลีกภัย  เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   โดยกอนหนานั้นในเดือนเดียวกัน รัฐบาลไดพิจารณาที่จะเปดตลาด
บุหร่ีตางประเทศ  ตามกระแสการกดดันของบริษัทบุหร่ีสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐ และคําตัดสินขององคคณะ
ของแกตตดังที่กลาวมาขางตน  ดังนั้น นพ.หทัย ชิตานนท และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) โดยการแนะนํา
จากทานพชร อิศรางกูร ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงพาณิชยในขณะนั้น ไดขอตอรองใหรัฐบาลไทย ออก
กฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี รวมทั้งการจัดตั้งสํานักงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ในกระทรวงสาธารณสุข89 

เหตุการณการเมืองสําคัญในชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ให
ความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบคือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เกิดเหตุการณรัฐประหาร
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นําโดย พลเอกสุนทร คงสมพงษ หัวหนาคณะ รสช.และ 
พลเอกสุจินดา คราประยูร ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้น  โดยมี นายอานันท ปนยารชุน ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2534 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2535  เหตุการณดังกลาวอาจมีสวนทําใหการ
พิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหยุดชะงักไป เร่ืองนี้เองทํา
ใหภาคประชาสังคมและนักวิชาการดานสุขภาพนําโดย นพ.หทัย ชิตานนท ไดมีจดหมายสวนตัว (ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2534) ถึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ) สอบถามความ
คืบหนาของรางกฎหมายนี้ และไดติดตอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย90 

ดวยเหตุนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพโรจน นิงสานนท) จึงไดออกคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุขที่ 227/2534 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการราง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของกับบุหร่ีและสุขภาพ โดย
มี นพ.หทัย เปนประธานกรรมการ และมีกรรมการที่เปนผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรม
สรรพสามิต ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) นพ.
ประกิต นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล เปนตน  ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดแจงเรื่องการปรับปรุงราง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบตามขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ6 และยืนยันถึงเหตุผลความจําเปน
ในการมีกฎหมายฉบับนี้  

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6 ไดเร่ิมพิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... เปนครั้ง
แรกในวันที่ 12 กันยายน 2534  ในชวงเวลานี้ เร่ิมปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับความพยายามแทรกแซง
กระบวนการรางกฎหมายของบริษัทบุหร่ีขามชาติ เชน   

                                                                    
89ชูชัย ศุภวงศ, 2 ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคมไทย, อางแลว, หนา 31. 
90หทัย ชิตานนท,มรรคาสูการตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นักสูไทยพิฆาตยักษพิทักษยาสูบขามชาติ, อางแลว, หนา 37-45.  
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 วันที่ 30 กันยายน 2534 เวลา 10.00 น.  ตัวแทนบริษัทบุหร่ีขามชาติ (เชน นายวิโรจน BAT, 
นายไพฑูรยนาย Patrick บริษัท PM และนาย Roger Winch)  ไดเขาพบ รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ 
ที่ทําเนียบรัฐบาล โดยปรากฏเปนเอกสารภายในของบริษัทบุหร่ีคือ บันทึกของนายวิโรจน ไตรรัตโนภาส 
ผูแทนของบริษัท BATประจําประเทศไทย ระบุวัตถุประสงค3 ประการในการเขาพบรองนายก ฯ นายมีชัยมี
เนื้อหาดังนี้ 91 

1) เพื่อหารือกับตัวแทนรัฐบาลที่รับผิดชอบราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... เพื่อให
เกิดความมั่นใจวา เรา (กลุมบริษัทบุหร่ีขามชาติ) จะมีสิทธิเขารวมกระบวนการยกรางกฎหมายฉบับนี้ 
โดยเฉพาะในประเด็นการแจงสวนประกอบของบุหร่ีหรือผลิตภัณฑยาสูบ (ingredients issue) วาจะใชวิธีการ
ใดในการบัญญัติเปนกฎหมาย   

2) เพื่อสรางความมั่นใจแกรัฐบาลวา เรา (กลุมบริษัทบุหร่ีขามชาติ) จะปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง
การหามโฆษณา  

3) เพื่อแสดงความกังวลวา ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา กระทรวงพาณิชยและกรมศุลกากรที่เร่ิม
ควบคุมบุหร่ี อาจทําใหทัศนคติเชิงลบของประชาชนตอรางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ อันจะสงผลทําให
มีการลักลอบนําบุหร่ีเถ่ือนเขาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และทําใหรัฐไมสามารถจัดเก็บภาษีได  

รองนายก ฯ นายมีชัย ซ่ึงรับผิดชอบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา รัฐบาลนี้
ยังไมเห็นรางกฎหมายนี้ และไมแนใจวาจะผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม โดยสวนตัวแลวไม
เห็นดวยที่จะใหมีกฎหมายฉบับนี้ เพราะขัดแยงกับนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมเรื่องการผอนคลาย
กฎระเบียบ (DEREGULATING) สนับสนุนเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization)  จึงไมเหมาะสมที่จะ
สรางกฎระเบียบขึ้นใหม (RE-REGULATING) ทานยังพูดติดตลกวาเปนลูกคาที่ซ่ือสัตยของบุหร่ียี่หอ State 
Express 555 (บุหร่ีของ BAT)  และยังไดใหคําแนะนําแกตัวแทนบริษัทบุหร่ีวา   

1) กลุมอุตสาหกรรมยาสูบควรแสดงความกังวลของตนตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
เพิ่งไดรับแตงตั้งคือ นายวัฒนา รัตนวิจิตร  

2) ควรติดตอขอเขาหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพโรจน นิงสานนท) 
เพื่อสอบถามประเด็นที่ทานรัฐมนตรียังกังวลและหาแนวทางแกไขรวมกัน เพื่อเล่ียงการเผชิญหนากัน โดย
รองนายก  ฯ รับปากวาจะโทรศัพทถึงรัฐมนตรี ฯ สธ. เพื่อปรึกษาในเรื่องนี้ เชน อาจเสนอใหกลุม
อุตสาหกรรมยาสูบเขารวมในกระบวนการรางกฎหมายของคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง  

 บันทึกสรุปการประชุมของกลุมตัวแทนบริษัทบุหร่ี (post meeting summary) สรุปความวา พวกเรา
เห็นพองกันวา การเขาพบครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ไมมีความกังวลอะไรรายแรงเกี่ยวกับราง 

                                                                    
91เลมเดียวกัน, หนา 51-55. หรือดู MEMORANDUM from Viroj to David Aitken “INDUSTRY MEETING WITH 
DEPUTY PRIME MINISTER MEECHAI RACHUPHAN AT GOVERNMENT HOUSE, SEPT, 30, 1991 I0.00 A.M.” 
(September 30, 1991).  
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พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... แตควรเรงดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ การขอเขาพบเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาภายในสัปดาหนี้และเสนอกฎหมายสิงคโปรเร่ืองสวนประกอบของบุหร่ี และควรทํา
จดหมายถึงรองนายก ฯ นายมีชัย เพื่อขอบคุณและแจงความคืบหนาการดําเนินการตามคําแนะนําของทาน
รองนายก ฯ และควรสอบถามทานเรื่องการโทรศัพทติดตอกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อที่จะเตรียมการเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตอไป  นาย Patrick จะติดตอสํานักงานที่
สิงคโปรเพื่อใหสงกฎเกณฑเร่ืองสวนประกอบบุหร่ีมาให แตจะไมสงมาตรการเขมงวดอื่น ๆ เชน การตั้ง
แสดงบุหร่ีหรือการจําหนายบุหร่ี 

 วันที่ 9 ตุลาคม 2534  เวลา 15.00 น. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ตัวแทนบริษัท
บุหร่ีขามชาติ (เชน นายวิโรจน BAT, นายไพฑูรยวิโรจนโภคา ผูจัดการบริษัท PM ประเทศไทย  นาย 
Patrick Rekartนาย Larry Matthews บริษัท RJR  และนาย TetsuAsakiบริษัท JTI)  ไดเขาพบรองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (นายไมตรี ตันเต็มทรัพย) ซ่ึงปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ฯ ที่เดินทางไป
ตางประเทศ  นาย Patrick ไดกลาวถึงผลการเขาพบรองนายก ฯ นายมีชัย ที่แนะนําใหเขาพบเลขาธิการ ฯ 
เพื่อที่จะใหขอมูลแกรัฐบาลวา รางกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบนี้มีขอหามหลายเรื่อง และกําหนดใหแจง
สวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบดวย   

นายไมตรี ตันเต็มทรัพย รองเลขาธิการ ฯ ใหขอมูลวา รางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... 
ไดรับการรับรองจากรัฐบาลนี้แลว จึงอยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6   นายไมตรี
ใหขอมูลแกตัวแทนบริษัทบุหร่ีวา คณะกรรมการกฤษฎีกาเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขารวมแสดง
ความเห็นเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ และแนะนําใหอุตสาหกรรมยาสูบยื่น
ขอเสนอแนะโดยเร็วที่สุด   สําหรับประเด็นที่บริษัทบุหร่ีสอบถามเนื้อหาของรางพระราชบัญญัตินี้ นาย
ไมตรีแจงวารางกฎหมายนี้กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาของราง จึงแนะนําใหหารือกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  

กลุมบริษัทบุหร่ีขามชาติกลุมนี้ไดทําจดหมายเปนทางการสงถึงรองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ 
หลายครั้ง เชน  

จดหมายลงวันที่10 ตุลาคม 2534  มีเนื้อหาเปนจดหมายขอบคุณรองนายก ฯ มีชัย ที่ไดใหโอกาส
กลุมอุตสาหกรรมผูนําเขาบุหร่ีเขาพบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 และกลาวเนนย้ําเรื่องความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบกับรัฐบาล โดยเฉพาะการพิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ 
ในประเด็นการกําหนดระดับสารทาร (Tar) และนิโคติน (Nicotine) ในบุหร่ีของรัฐบาลโดยลําพัง รวมถึงการ
ควบคุมกิจกรรมการทําตลาดของบริษัทที่ถูกกลาวหาวาไมเหมาะสม 

จดหมายลงวันที่18 ตุลาคม 2534 มีเนื้อหาอางขอมูลความรวมมือระหวางรัฐบาลกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ ในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑเร่ืองระดับสารทารและนิโคตินในบุหร่ี เชน ฮองกง สิงคโปร ญ่ีปุน  
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และเสนอแนะเรื่องการเปดโอกาสใหบริษัทผูผลิตบุหร่ีมีสวนรวมในการเฝาระวังระดับสารทารและนิโคติน
ในบุหร่ีรวมกับรัฐบาลไทย  เชน การจัดตั้งหองแล็บตรวจสอบ การฝกอบรมบุคลากรที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
การวางแผนเรื่องการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณที่ใชทดสอบตาง ๆ  

จดหมายลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534  ระบุถึงประเด็นหลักเกณฑเร่ืองสวนประกอบของบุหร่ี และการ
ทดสอบระดับสารทารและนิโคตินที่เกิดจากการเผาไหมบุหร่ี  อีกทั้งยังกลาวอางวาสวนประกอบของบุหร่ี
ถือเปนความลับทางการคาของผูผลิตบุหร่ี แมวารัฐบาลหลายประเทศจะกําหนดใหแจงขอมูลดังกลาวก็ตาม 

ตอมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2534 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสงรางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ ที่พิจารณาเสร็จแลว ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขทําหนังสือถึงเลขาธิการ ครม. ลงวันที่ 17 มกราคม 2535 เร่ืองเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินี้
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเสร็จ  เหตุการณนี้ทําใหกลุมบริษัทบุหร่ีทําหนังสือถึงรองนายก ฯ 
มีชัย เพื่อคัดคานเนื้อหาของรางกฎหมายนี้วามีขอเสียหลายประการ   

มีการวิเคราะหมุมมองของบริษัทบุหร่ีขามชาติในการสรางความสัมพันธกับรองนายก ฯ มีชัย วา
เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุด เพื่อที่จะใหเกิดการเจรจาพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลในประเด็นการกําหนด
สวนประกอบของบุหร่ี  กลุมบริษัทบุหร่ีมองวา รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย เปนพันธมิตรสําคัญในการ
คัดคานการเสนอรางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ โดย นพ.หทัยแสดงความเห็นวา รองนายก ฯ มีชัย 
ตองการที่จะใหนําบทบัญญัติเร่ืองการแจงสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบออก (มาตรา 11) รางกฎหมาย
นี้92 ทั้งนี้ รองนายก ฯ มีชัยไดเสนอประเด็นตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 ที่กําลัง
พิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ โดยใหเหตุผลวา มาตรา 11 ไมเปนธรรมตอผูประกอบการเนื่องจากเปน
ความลับทางการคา แต นพ.หทัย ไดช้ีแจงเหตุผลที่ตองมาตรา 11 ไว เพราะสอดคลองกับคําตัดสินของแกตต 
และยังมีกฎหมายแคนาดา และกฎหมายสหรัฐที่กําหนดใหบริษัทบุหร่ีตองเปดเผยขอมูลสวนประกอบบุหร่ี
ตอภาครัฐ   ทําใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ .ศ .  . . . .  ซ่ึง
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2535  
และเห็นชอบใหเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2535 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. .... ทําใหรางกฎหมายทั้ง
สองฉบับถูกเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติพรอมกัน   

สําหรับการขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของกลุมบริษัทบุหร่ีนั้น รัฐมนตรี ฯ ได
มอบหมายให นพ.หทัย เปนผูแทนในการหารือแทน ซ่ึงมีการพบปะกันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2534 ซ่ึงมีการ

                                                                    
92 R MacKenzie, J Collin, K Sriwongcharoen, et al., “If we can just 'stall' new unfriendly legislations the scoreboard is 
already in our favour'': transnational tobacco companies and ingredients disclosure in Thailand,Tob Control 2004 13: 
ii81. 
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บันทึกวีดีโอและเสียงในการประชุมดวย  นพ.หทัยไดกลาวกับตัวแทนบริษัทบุหร่ีวา ตนเองมีจุดยืนที่
แตกตางอยางสิ้นเชิงกับธุรกิจยาสูบ    

การพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติมีกรณี
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการเขาแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบอยางชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 

นายแพทย อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณส่ือมวลชน 
ปรากฏเปนขาวในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535 วา มีตัวแทนบริษัทบุหร่ีตองการเขาพบตน แตตนไมใหเขาพบ 
ทําใหบริษัทบุหร่ีรองเรียนตอรองนายก ฯ มีชัย ขอมีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายนี้  

ตอมา วันที่ 25 กุมภาพันธ 2535  กลุมบริษัทบุหร่ีขามชาติไดทําจดหมายถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เพื่อขออนุญาตเขาชี้แจงรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ โดยอางเหตุผลวา ราง
พระราชบัญญัตินี้จะเปนผลเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ไมมีความจําเปนที่จะออกกฎหมายฉบับ
นี้ เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมการประกอบกิจการสินคาบุหร่ีอยูแลว ขัดตอนโยบายการคาของ
รัฐบาลที่ตองการลดบทบาทของรัฐ เพื่อใหการประกอบธุรกิจมีความคลองตัว  หลักการในราง พ.ร.บ.หลาย
ประการคลุมเครือไมชัดเจน อีกทั้งกระบวนการพิจารณาก็ไมเปดโอกาสใหผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ
แสดงความเห็น     

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ผานการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
.... และรางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ....ในวาระ  1  สภา ฯ จึงสงให
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมพิจารณาคําแปรญัตติของสมาชิก สนช.โดยมีกําหนดเวลาแปร
ญัตติภายใน 3 วัน  โดยราง พ.ร.บ.ควบคุม ฯ มีผูขอแปรญัตติ 3 คนคือ นายธรรมนูญ ลัดพลี  นายโอสถ 
โกศิน และนายดุสิต ศิริวรรณ ทั้งนี้ นายธรรมนูญ ลัดพลี ขอแกไขถอยคําเล็กนอย สวนนายโอสถ โกศิน และ
นายดุสิต ศิริวรรณ ขอตัดมาตรา 4 (การหามขายบุหร่ีแกผูที่มีอายุไมครบ 18 ป) และมาตรา 11 (การ
กําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาแจงสวนประกอบของบุหร่ี) ออกทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ฯ คร้ังแรกในวันที่ 10 มีนาคม 2535 มีตัวแทนของบริษัท 
PM (ประเทศไทย) คือ นายไพฑูรย วิโรจนโภคา เขารวมประชุมอยูดวยโดยไมไดรับเชิญ  ทําให นพ.หทัย 
แจงเรื่องนี้ใหรองประธาน ฯ (ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตต) ทราบ จึงไดแจงใหประธานคณะกรรมาธิการ ฯ คือ ศ.
นพ.ประสพ รัตนากร ทราบ  ประธาน ฯ จึงประกาศใหผูที่ไมไดรับเชิญออกจากหองประชุมไป  นายไพฑูรย 
และนายดุสิต จึงลุกเดินออกจากหองประชุม  เจาหนาที่รัฐสภาแจงวา นายดุสิต ศิริวรรณ สมาชิก สนช.เปนผู
พานายไพฑูรยเขามาในหองประชุม โดยอางวาเปนคนของตน แตมิไดแจงใหทางคณะกรรมาธิการ ฯ ทราบ
ลวงหนา  
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หนังสือพิมพที่ชวยเปดโปงความพยายามดังกลาว ทําใหเกิดกระแสสังคมตอตานการแทรกแซงของผู
ประกอบธุรกิจบุหร่ี ผูที่รับผิดชอบในการพิจารณารางกฎหมายมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น 

4.2 กรณีศึกษาที่ 2 การฟองศาลปกครองเพื่อขอใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองภาพคํา
เตือนบนซองบุหรี่ จากรอยละ 55 เปนรอยละ 8594 

สืบเนื่องจากกรณีกระทรวงสาธารณสุขไดออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงรูปภาพขอความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและชองทางติดตอเพื่อการเลิกยาสูบใน
ฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556”95 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  ประกาศฉบับนี้จะมีผลใชบังคับตามกฎหมาย
เมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เปนตนไป  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหมนี้ไดยกเลิก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรตพ.ศ. 2552”ลงวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2552 
ซ่ึงมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพคําเตือนในฉลากบุหร่ีใหมทั้งหมดรวม 10 แบบ ขอสําคัญคือ มีการ
เพิ่มขยายขนาดพื้นที่ขอความ ภาพคําเตือนในฉลากบุหร่ีซิกาแรตจากรอยละ 55 ตามประกาศ ฯ ฉบับเดิมเปน
รอยละ 85ฉะนั้น การฟองรองนี้จึงถือเปนครั้งแรกที่บริษัทบุหรี่ขามชาติฟองกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย  

การฟองรองของบริษัทบุหร่ีขามชาติดังกลาว  ถือเปนรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบที่พบ
ในหลายประเทศ  ทําใหรัฐบาลไมสามารถใชบังคับกฎหมายควบคุมยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใช
เวลานานในการตอสูคดีความในชั้นศาล ไดแก  

คดีท่ี 1  บริษัทPMTL และ บริษัท PM โปรดัคส เอส.อา. จํากัด ผูฟองคดี กับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูถูกฟองคดี(คดี
หมายเลขดําที่ 1324/2556)  

คดีท่ี 2  บริษัท เจที อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด96) จํากัด และ บริษัท เจที อินเตอรเนชั่นแนล เอส 
เอ จํากัด ผูฟองคดี กับกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูถูกฟองคดี 

ผลของการฟองคดีขางตน ทําใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งคุมครองช่ัวคราวประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับใหม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556  ซ่ึงมีผลในทางกฎหมายคือ ประกาศฉบับใหมยังไมมีผลตาม

                                                                    
94ไพศาล ล้ิมสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย” (2556), อางแลว, น.78-85. 
95ราชกิจจานุเบกษา เลม130ตอนพิเศษ45ง (วันที่ 5 เมษายน 2556) 
96บริษัท เจที อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัดเปนบริษัทสาขาของบริษัทบุหรี่ขามชาติรายใหญที่ช่ือวา Japan Tobacco 
International(JTI) จัดตั้งในป 1999 โดยเปนสวนหนึ่งของกลุมบริษัท Japan Tobacco Group of Companies มีสํานักงานใหญ
ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด ดู http://www.jti.com/our-company/jti-at-a-glance/ 
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กฎหมายเปนเวลาหลายเดือน  จนกระทั่ง ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งศาลปกครองกลางที่
ใหคุมครองชั่วคราว 

ตอมา กระทรวงสาธารณสุขไดรับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุด โดยคําสั่งที่  269  / 2557 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีคําสั่งใหยกเลิกการคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นตนแลว เมื่อชวงบาย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระบุวากระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานถูกตองตามขั้นตอน  ยึดประโยชนปกปอง
คุมครองสุขภาพประชาชนเปนสําคัญ และเปนสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจยาสูบถือปฏิบัติได จึงมีผลให
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯฉบับนี้ ซ่ึงมีขอกําหนด 11 ขอ มีผลบังคับใชทันที ตั้งแตวันที่ศาลปกครองสั่ง 
เปนตนไป ดังนั้น ผูผลิตหรือผูนําเขาบุหร่ีซิกาแรตทุกราย ตองปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้ 

คดีท่ีบริษัทบุหรี่ขามชาตินําโดย บริษัท PMTLฟองรองของบริษัทบุหรี่ขามชาติฟองกระทรวง
สาธารณสุข อาจใชเวลาพิจารณาคดีอีกหลายเดือนหรือหลายป  จึงจะรูผลวา ใครจะเปนฝายชนะคดี การ
ฟองรองดังกลาวถือเปนรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบท่ีพบในหลายประเทศ  ทําใหรัฐบาลไม
สามารถใชบังคับกฎหมายควบคุมยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใชเวลานานในการตอสูคดีความในชั้นศาล  

4.3 กรณีศึกษาที่ 3 การคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุมธุรกิจ
ยาสูบและกลุมชาวไรยาสูบ ในชวงป 2555 ถึงปจจุบัน (2558) 

 กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอรางกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ (ฉบับใหม) เขาสูการพิจารณา
ในคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แตไดมีการเขาคัดคานของกลุมชาวไรยาสูบ และสมาคมการคา
ยาสูบ สงผลใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดสงรางคืนกลับมาใหกระทรวงสาธารณสุขทบทวน
ใหม โดยใหมีการรับฟงความเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งนี้ขอตอสูของบรรดาองคกรที่ขัดขวางการ
เสนอรางฯ ไดยกขอตอสูวา97 

1.1 “รางกฎหมายนี้มีผลกระทบตอทั้งปลายน้ํา กลางน้ํา และตนน้ํา คือชาวไรยาสูบ ไมวาจะ
เปนการสรางภาระ ลิดรอนสิทธิ บีบคั้นธุรกิจยาสูบ โดยไมเกี่ยวของกับเหตุผลคุมครองเยาวชนตามที่ สธ.
กลาวอาง” 

1.2 “ขอกฎหมายซ้ําซอนกับกฎหมายเดิม ใหอํานาจออกกฎหมายลูกโดยไมผาน ครม. หรือ 
สภาจํานวนมาก รวมทั้งอาจละเมิดประเด็นทางการคาระหวางประเทศ98 

                                                                    
97ประเด็นเรื่องขอตอสูมาจาก เนื้อหาของขาว 2 เรื่อง ดังนี้ คือ  

1. ขาว มติชน วันศุกรที่ 3 เมษายน 2558 หัวขอขาว “ชาวไร-ผูคา” แถลงคัดคาน พรบ.ยาสูบ 
2. ขาว ทันหุน วันศุกรที่ 3 เมษายน 2558 หัวขอขาว “ชาวไรยาสูบ – โชหวย” เดินหนาดัน “กม.ยาสูบ” 

98ขาว บานเมือง วันจันทรที่ 13 เมษายน 2558 หัวขอขาว “ระวัง! ปญหา กม.ยาสูบตางชาติกีดกันการคา”  
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1.3 “รานคาเห็นดวยกับการปกปองเด็กและเยาวชน เชน การเพิ่มอายุผูซ้ือ แตขอคัดคาน
มาตรการสุดโตง เชน การหามแบงขาย กําหนดสถานที่หามขาย ฉลากซอง จํากัดการติดตอกับเจาหนาที่
ภาครัฐ หรือแมการจํากัดการจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม” 

1.4 การใหดุลพินิจเจาหนาที่ในการจับปรับรานคา 

1.5“กฎหมายฉบับนี้กระทบตอโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังซึ่งเรานําสงรายไดใหกับรัฐปละ
ไมต่ํากวา 60,000 ลานบาท หากกฎหมายฉบับนี้ผาน รายไดของรัฐจะลดลงและอาจจะกระทบตอการจางงาน
ของโรงงานยาสูบ  

ทั้งนี้ ฝายธุรกิจยาสูบไดดําเนินการคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ดวย
วิธีการตาง ๆ นานา เชน การเขียนไปรษณียบัตร เอกสารคัดคานรางกฎหมายฯ ถึงนายกรัฐมนตรีและ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการวาจางสื่อมวลชนบางคนเสนอขาวในเชิงไม
เห็นดวยกับรางกฎหมายนี้ โดยเทียบเคียงกับกรณีฮิตเลอร99 มีการใชวาจางนิดาทําโพลล สํารวจรานคาปลีก 
(โชหวย) ทั่วประเทศ 1,011 ราน เมื่อเดือนตุลาคม 2557100 ไดขอสรุปวา รอยละ 90 เห็นวา “ไมใชประเด็น
เรงดวนและยังเปนการซ้ําเติมผูประกอบการรานคาปลีกรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจอยูแลวใน
ปจจุบัน”, รอยละ 79 เชื่อมั่นเปนอยางมากกวา ราง พรบ.การควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่มีมาตรการอัน
สุดโตงจะสรางความเสียหายแกธุรกิจ, รอยละ 52 เชื่อวากฎหมายที่เขมงวดเกินความจําเปนจะสงผลใหการ
บริโภคยาเสนมวนเองเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไมไดเปนการชวยการลดการบริโภคยาสูบลงแตอยางใด ในขณะที่รอย
ละ 90 เชื่อวาการใชซองบุหร่ีแบบเรียบจะนําไปสูการปลอมแปลงผลิตภัณฑยาสูบที่สามารถทําไดงายขึ้นและ
จะมีบุหร่ีปลอมเพิ่มมากขึ้นในตลาด รวมทั้งการลักลอบนําบุหร่ีผิดกฎหมายมาจําหนายในประเทศก็จะเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดสงรางคืนกลับมาให
กระทรวงสาธารณสุขทบทวนใหมเปนครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาของขาวระบุวา “รางกฎหมายดังกลาวยังไมไดรับ
การแกไขตามความเห็นของสวนราชการ”101 

ตอมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและ
กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงาน

                                                                    
99จากขาว ขาวสด วันเสารที่ 16 พฤษภาคม 2558 คอลัมน : ใบตองแหง หัวขอ : ฮิตเลอรก็เกลียดบุหรี่ 
100ขาวจาก บางกอกทูเดย วันศุกรที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 หัวขอขาว “ทิศทางยาสูบไทย”/ ไทยรัฐ (กรอบบาย) 
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 หัวขอ “กลุมผูคาปลีกยาสูบยังรองระงม ออนรัฐเบรก กม.ใหมกลัวสูญพันธุ 
101ขาวจาก มติชน วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558 หัวขอขาว “ชาวไรยาสูบช้ี ครม.ตีกลับ กม.ใหม” 
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คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนําความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประเด็นที่
ขัดกับกฎหมายอื่นไปปรับแกไขในรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวย รวมทั้งกรณีขั้นตอนการเสนอจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ใหกระทรวงสาธารณสุขประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 (เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเสนอราง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน) แลวแจงผล
การดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาตอไป แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อกําหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบแกเกษตรกรผู
เพาะปลูกใบยาสูบ แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา กอนสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 

การแทรกแซงการพิจาณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สมาคมการคายาสูบไทยนําโดย นางวราภรณนะมาตร ผูอํานวยการบริหารสมาคม ฯ และตัวแทน
กลุมชาวไรยาสูบภาคเหนือ ไดขอเขารวมชี้แจงการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
.... ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 10)  ตั้งแตที่เร่ิมมีการพิจารณารางกฎหมายนี้ในเดือนมิถุนายน 2558  
ซ่ึงก็ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมพิจารณารางกฎหมาย  ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่ละเมิดตอ FCTC มาตรา 5.3 
อยางชัดเจนเพราะมีเนื้อหากําหนดหามธุรกิจยาสูบแทรกแซงนโยบาย กฎหมายหรือมาตรการควบคุมยาสูบ
ของภาครัฐ  เหตุการณนี้ก็มิใชความผิดของคณะกรรมการกฤษฎีกา  เพราะทานอาจจะรับทราบขอมูลในเรื่อง
นี้  โดยอาจคิดวาเพื่อประโยชนในการรับฟงความเห็นของทุกฝายกรณีนี้อาจกลาวไดวาเปนความบกพรอง
ของผูแทนกระทรวงสาธารณสุขที่มิไดทักทวงหรือใหคําแนะนําแกคณะกรรมการกฤษฎีกาอยางถูกตอง 

การเขารวมพิจารณากฎหมายของกลุมธุรกิจยาสูบ ถือเปนการแทรกแซงกระบวนการพิจารณา
กฎหมายควบคุมยาสูบของภาครัฐ  แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดทํา“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ”ที่กําหนดเนื้อหาควบคุมหรือหามหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงอนุญาตใหกลุมธุรกิจยาสูบเขารวมพิจารณากฎหมายหรือนโยบายควบคุมยาสูบของภาครัฐ  

ฉะนั้น รัฐบาลและผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขไมควรนิ่งนอนใจหรือปลอยปละละเลยที่จะไม
เสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ  เพราะกลุมนักวิชาการควบคุมยาสูบ นําโดย นพ.หทัย ชิตานนท 
และคณะ ไดเคยจัดทํารางระเบียบสํานักนายก ฯ นี้เสนอตอผูบริหารกรมควบคุมโรคเมื่อป พ.ศ. 2554102แตยัง

                                                                    
102หนังสือ สสท. เลขที่ 55/2554 เรื่อง ขอเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบตอนโยบายของรัฐในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
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 บทวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกลุมธุรกิจยาสูบกับจุดยืนของสถาบันการศึกษา 

ดังที่กลาวมาแลววา หอการคาอเมริกันมีความสัมพันธเกี่ยวของในฐานะเปนสมาชิกของสภา
หอการคาแหงประเทศไทย และประธานของหอการคาอเมริกันเปนกรรมการในคณะกรรมการสภา
หอการคาแหงประเทศไทยโดยตําแหนง  หอการคาไทยซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนกลุมธุรกิจคาปลีกยักษ
ใหญในไทยคือ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)ผูดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา 7-
Eleven(เซเวน อีเลฟเวน) ซ่ึงเปนเครือขายสําคัญของอุตสาหกรรมยาสูบขามชาติคือ บริษัท PMจึงมีความ
เชื่อมโยงกับผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาหอการคาไทยที่คัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. ....  
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5. กรณีศึกษา PM บอนทําลายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย106 
 
5.1 ผูชวยบรรณาธิการหนังสือพิมพและบริษัทจัดเหตุการณให PM 
นางกัญจนา สปนเลอร เปนภริยาของนายจูเลียน สปนเลอรซ่ึงเปนผูจัดการบริษัทสปนเลอรแอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัดซึ่งดําเนินการดานการประชาสัมพันธและจัดเหตุการณ (event) ซ่ึง PM ไดใหบริษัทดังกลาว
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดใหภายหลังการตัดสินของ GATT กรณีพิพาท Thailand – Restrictions on 
Importation of Internal Taxes on  Cigarettes  เมื่อป พ.ศ. 2532 สงผลใหประเทศไทยตองมีการเปดตลาดให
มีการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศแตเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายหามโฆษณาบุหร่ี PM จึงใชกลยุทธทาง
การตลาดโดยหันมาอุปถัมภการประกวดศิลปะในภูมิภาคอาเซียนแทน โดยมีเหตุผล 2 ประการคือ  

1. เพราะโฆษณาบุหร่ีไมไดจึงตองเปลี่ยนแผนการตลาดมาใชการอุปถัมภงานประกวดภาพวาด
แทนการโฆษณาทางตรง 

2. เพื่อที่จะเขาถึงขาราชการชั้นสูงของประเทศ โดยการมอบเงินบริจาคให โดยมีขอเท็จจริง คือ
ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543PM ไดบริจาคเงินใหแกมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีในชื่องาน “ประมูลงานศิลปกรรม 80 ป พลเอกเปรม ติณสูลานนท” ณ หองนภาลัย โรงแรมดุสิต
ธานี ซ่ึงพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดรับมอบหมายใหเปนประธานจัดงาน ซ่ึงงานนี้ทําใหพลเอกสุรยุทธ จุลา
นนท กับ นางกัญจนา สปนเลอร รูจักกัน เนื่องจากนางกัญจนา สปนเลอร คงมาชวยงานในฐานะภริยาของ
ผูจัดการบริษัทสปนเลอรแอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึงจัดเหตุการณใหกับ PM และสงผลใหนางกัญจนา สปน
เลอร สามารถเขาถึง พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ได และในปพ.ศ. 2549 นางกัญจนา สปนเลอร 
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
5.2 ลมเลิกการจัดประกวดภาพวาดอาเซียน 

การสนับสนุนการจัดประกวดภาพวาดอาเซียน ของ PM ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปน
เหตุการณที่เชื่อมโยงมาจาก กรณีศึกษาเรื่อง นางกัญจนา สปนเลอร ในหัวขอขางตน ซ่ึงภาคสุขภาพนําโดย 
นพ.หทัย ไดตอสูเพื่อขัดขวางการสนับสนุนของ PM ตอการจัดงานประกวดภาพวาดอาเซียน 
กรณีศึกษานี้มี ลําดับเหตุการณดังตอไปนี ้

• พ.ศ.2537 PM ประกาศอุปถัมภงานศิลปะในภูมิภาคอาเซียนคุณอนุพงศ ไชยฤทธิ์ ผูส่ือขาว นสพ.
บางกอกโพสต  โทรศัพทมาแจง นพ.หทัย ชิตานนทวา “บริษัท PM”เตรียมการจัดการประกวดวาด
ภาพในประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของอาเซียน นพ.หทัย ไดใหสัมภาษณไปตามเหตุผลของเรื่องนี้ 
โดยไดใชตําแหนงประธานสมาคมควบคุมยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟกเปนฐานในการตอบโต 

                                                                    
106สรุปจาก เอกสารวิชาการสําหรับนักวิจัยและนักวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบของ นพ.หทัย ชิตานนท จัดพิมพโดย 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
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ดวยตําแหนง
ยวกับราชการ
งียบกันหมด 
มหาวิทยาลัยก
พอคาบุหร่ี 

นแสดงผลงาน

มกิจกรรมดวย

าโดยการ

ริษัทบุหรี่

ปถัมภงาน

เรื่อง “รัฐ

านไป ไม
ทศเดียวที่
งประธาน
รและการ
 ผลที่ไดก็
ก็ตางเปน

น 

 
ย เริ่มดวย
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ภาคตะวันออก -  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
 ภาคใต -  หมวดวิชาศิลปศึกษา สถาบันราชภัฎสงขลา 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัลในงานประกวด 

• พ.ศ.2540 นพ.หทัย ไดจัดงานการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เร่ืองการอุปถัมภรายการ
ศิลปวัฒนธรรมโดยบริษัทบุหร่ีขามชาติ 

• พ.ศ.2541 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหนังสือที่ ทม. 1101/03753 ตอบสถาบันสงเสริม
สุขภาพไทยอยางเสียไมไดวาไมมีกลาวถึงผลิตภัณฑของผูใหการสนับสนุน แตอยางใด 

จากนั้นก็มีการจัดงานเรื่อยมาตามลําดับดังตอไปนี้ 

• พ.ศ.2542 อหังการศิลปนไทย ประกาศศักดาในศิลปกรรมอาเซียน 

• พ.ศ.2543 “เพื่อโลกศิลปะอาเซียนที่กวางไกล เราเปดใจใหโลกทัศน” 

• พ.ศ.2544 “สานศิลปเปนเกลียวใจ ศิลปะไรซ่ึงพรหมแดน” 

• พ.ศ.2545 “ศิลปกรรมอาเซียนครั้งที่ 8 จุดเปลี่ยนแหงคุมคา” 

• พ.ศ.2546 ศิลปกรรมยอดเยีย่ม ไทย- อาเซียน 

• จนมาถึง ป พ.ศ.2547 นพ.หทัย ไดจัดเหตุการณตอบโต PM ภายใตช่ือ “ตอสูจนอยูหมัด ลมการจัด
ประกวดภาพวาดอาเซียน”โดยการใชเยาวชนเปนเครื่องมือในการรณรงคตอสูกับ การจัดเหตุการณ
ใหการอุปถัมภของ PM ที่มีตอการจัดประกวดงานศิลปะ การจัดกิจกรรมนี้ บริษัท PM  ไดลงทุนถึง 
600,000 เหรียญ หรือ ประมาณ 24 ลานบาท ในการจัดฉลองครบ 10 ป ของความสําเร็จในการ
อุปถัมภศิลปกรรมอาเซียน แตไมสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพพจนใหบริษัทได 
กลาวคือ 

 นายกรัฐมนตรี ไมไปเปนประธานเปดงาน ( และไมไดใหผูอ่ืนไปแทน ) ซ่ึงเตรียมจัดไว
อยางใหญโตมาก 

 ผูวาราชการจังหวัดอยุธยาไมไปเปนประธานในงาน Artist Interaction ตาม
หมายกําหนดการ แตไดสงรองผูวาฯ ไปแทน 

 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ไปในงานฉลองซึ่งจัดขึ้นอยางเงียบๆ เปนการภายในที่โรงแรม 
แชงกรี-ลา โดยส่ือมวลชนทั้งหมดไมไดรับเชิญ 

ความสําเร็จในการดําเนินเหตุการณคร้ังนี้ เปนตัวอยางใหนักชี้แนะการควบคุมยาสูบไทย ไดนํา
ยุทธวิธีนี้มาใชในการตอสูกับยุทธศาสตร nicophilantropy ของบริษัทบุหร่ีขามชาติที่จะเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต 
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5.3  PM โยนระเบิด เปดตลาดสู Asia-Pacific Economic Cooperation :  APEC 
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2546 รองนายกวิษณุ เครืองาม ไดไปเปนประธานในการรับมอบเงินจาก PM 
ซ่ึงไดบริจาคใหกรมประชาสัมพันธจํานวน 3 ลานบาทซึ่งเงินจํานวนนี้จะไดใชในการผลิตรายการสอน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  11 ของกรมประชาสัมพันธโดยรายการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะสอนคนขับรถแท็กซี่ และ ประชาชนทั่วไปใหฟงและพูดภาษาอังกฤษได ซ่ึงจะชวยให
สามารถทําหนาที่ตอนรับชาวตางประเทศที่จะมาประชุม APEC ไดซ่ึงการประชุม APEC เปนการประชุม
‘สมาชิกเศรษฐศาสตร’หรือ member “economies” โดยเริ่มขึ้นเมื่อป 2532 โดยมีประเทศสมาชิก12 ประเทศ 
ตอมาไดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงป 2550 ไดเพิ่มเปน 21 ประเทศ ไดแกออสเตรเลีย, บรูไน, แคนาดา,ชิลี, จีน, 
ฮองกง, อินโดนิเซีย, ญ่ีปุน, เกาหลี,มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด, ปาปวนิวกินี, เปรู, ฟลิปปนส, รัสเซีย, 
สิงคโปร, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม 

การกระทําของ PM ดังกลาวทําใหสาธารณชนเห็นวาบุหร่ีเปนสินคาปกติ,สามารถ ‘ฟอก’ ช่ือ
ของตนที่คนสวนใหญเห็นวา ‘สกปรก’ ในฐานะผูขายความตายใหแกประชากรโลกหลายลานคนตอปและที่
สําคัญก็คือ สามารถทําความรูจักมักคุนกับขาราชการระดับสูงและนักการเมืองคนสําคัญของประเทศซึ่ง นพ.
หทัย ชิตานนท ไดใชการชี้แนะทางสื่อผานทางหนังสือพิมพมติชน อธิบายใหฟงวาการออกมาประกาศถึง
การบริจาคของบริษัทบุหร่ี ถือเปนความผิดตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 คือ
เปนการกระทําที่ทําใหประชาชนเห็น(ทางโทรทัศน) และทราบขอความ (ทางสื่อส่ิงพิมพ) เพื่อประโยชน
ทางการคา (ของบริษัทPM) จึงขอใหเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนพนักงานรักษากฎหมายนี้
ดําเนินคดีกับบุคคลทั้งสองสงผลใหขาวนี้เปนที่สนใจของหนังสือพิมพหลายฉบับอันไดแก 

หนังสือพิมพมติชน หนา 1 ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2546 “หมอหทัย จี้ ก.สาธารณสุข” เอา
ผิด “วิษณุ” รับเงินบริจาค บ.บุหร่ี โฆษณาทางทีวี – วิทยุ และตามมาดวยหนังสือพิมพไทยโพสต เดอะเนชั่น
และบางกอกโพสต ซ่ึงในที่สุด บริษัทบุหร่ียอมไมโฆษณาชื่อของผูบริจาค หมายความวาฟลลิปมอรลิสยอม
ทิ้งเงิน 3 ลานบาทไป โดยไมบรรลุวัตถุประสงคสําคัญที่สุดของการบริจาคนั่นก็คือการโฆษณา ‘ความใจ
บุญ’ ของบริษัท ทุกครั้งที่หนวยงานราชการหรือเอกชนไดรับบริจาคหรือไดรับการอุปถัมภจากบริษัท PM 
บริษัทนี้คงความเปนนักโกหกระดับโลก คือไปแจงตอหัวหนาหนวยงานที่ไดรับการบริจาควา บริษัท PM 
ไมใชคาขายบุหร่ีแตเพียงอยางเดียว แตยังมีสินคาอื่นอีกหลายอยาง ซ่ึงไมเปนความจริงในขณะนั้นเนื่องจาก
ในชวงเวลานั้น บริษัทแม(Altria) มีลูก 5 เฉพา ะPM จําหนายผลิตภัณฑยาสูบเพียงอยางเดียวแบงเปน 
บริษัท PM USA และ Philip Morris International (PMI) บริษัทPMTL อยูในกลุม PMI จึงไมมีสินคาอ่ืน
ท่ีจะนํามาคาขายดวยสําหรับสินคาอ่ืนในประเทศไทย ของ บริษัท Altria ก็มีผูแทนจําหนายโดยบริษัทอื่น
ไมใช PM (ประเทศไทย) กลาวคือ สินคาอาหาร Kraft Food ก็มีผูนําเขาคือ The Krafts Foods (Thailand) 
Ltd. และเบียรมิลเลอรก็มีผูนําเขาคือ C.V.S. Syndicate Co.,Ltd. 
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5.4 PM เล่ียงภาษี 68,000 ลาน 
 

บริษัท PMTL เปนผูนําเขาบุหร่ีที่ผลิตในฟลิปปนสภายใตบริษัท PM (ฟลิปปนส) เขามาในประเทศ
ไทย ในชวงปพ.ศ. 2544 – 2546 กรมศุลกากรมีเหตุสงสัยวาบริษัท PM (ประเทศไทย) แจงราคา CIF ของ
บุหร่ีฟลิปปนสที่นําเขาไทยในราคาต่ํากวามูลคาอันแทจริงเพื่อหลบเล่ียงภาษี ทําใหไทยขาดรายไดทางภาษี
เปนจํานวนประมาณ 6.8 หมื่นลานบาท ซ่ึงอธิบดีกรมศุลกากรใชอํานาจกําหนดราคาศุลกากรใหมโดย
คํานวณจากราคาหักทอน ราคาศุลกากรของมารลโบโรจึงถูกแกไขจาก 7.76 บาทเปนซองละ 8.98 บาท เพื่อ
ใชเปนฐานในการคํานวณภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืนๆตอไป กรมศุลกากรสงเรื่องใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) สืบสวนและหาพยานหลักฐาน ดีเอสไอรับเปนคดีพิเศษที่ 79/2549 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ดีเอสไอจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับPM ในความผิด
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 คณะกรรมการสอบสวน
ประกอบดวยเจาหนาที่จากกรมสรรพสามิต ดีเอสไอ และผูแทนอัยการ  

จากการสอบสวนคณะกรรมการไดพบหลักฐานตางๆดังนี้ 
- ราคาบุหร่ีที่ บริษัท PM (ฟลิปปนส) ขายใหบริษัทอื่นมีราคาสูงกวาราคาตนทุนนําเขาที่

แจงโดยบริษัท PMTL อีกทั้ง ราคานําเขาบุหร่ีมารโบโลในประเทศเอเชียอ่ืนๆก็สูงกวาราคานําเขาที่
แสดงในประเทศไทย โดยตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาของผูนําเขาบุหร่ีรายอื่น ไดแก บริษัท 
อลิสอินเตอร จํากัด, บริษัท การบินกรุงเทพฯ จํากัด และบริษัท คิงเพาเวอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
และราคาตนทุนของบุหร่ีจากแหลงอื่น ๆ ในกลุมประเทศอาเซียนไดขอมูล ดังนี้บุหร่ียี่หอแอลแอนด
เอ็ม PMTLสําแดงราคานําเขาที่ซองละ 5.88 บาท คิงเพาเวอร นําเขา 16.81 บาท ในขณะที่ใน
ประเทศมาเลเซีย แจงราคานําเขาซองละ 14.25 บาท บุหร่ียี่หอมารลโบโร บริษัทการบินกรุงเทพ 
จํากัด สําแดงราคานําเขาซองละ 30.39 บาทบริษัท อลิส อินเตอร จํากัด สําแดงราคาซองละ 
ประมาณ 22.13บาทคิงเพาเวอร27.46 บาท PM นําเขา 7.76 บาทและเมื่อเทียบกับราคานําเขาใน
ประเทศอื่น สิงคโปร ซองละ 20 บาท มาเลเซีย 19.95 บาท อินโดนีเซีย 16 บาท ฟลิปปนส 13.09 
บาท สวนบุหร่ียี่หอมายดเซเวน PMTL นําเขาไทย10.19 บาท คิงเพาเวอร นําเขา 24.59 บาท 

- จากการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรพบวา บุหร่ียี่หอเดียวกันที่นําเขาจากประเทศ
ฟลิปปนส โดย PM กับที่นําเขาจากประเทศมาเลเซียโดยบริษัท คิงพาวเวอรฯ มีความเหมือนกันทั้ง
ในคุณภาพโดยรวม สัดสวนและสวนผสมวัตถุดิบ และรูปแบบโดยรวมของสารประกอบที่ระเหยได
ของบุหร่ี 

- ราคาบุหร่ีที่แจงโดย PM มีราคาต่ําติดตอกันมาหลายปทั้งที่วัตถุดิบที่ใชในการผลิตราคา
สูงขึ้นทุกป ซ่ึงในเอกสารโครงสรางราคาก็ระบุถึงแนวโนมที่วาราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ทุกป 
แมจะอางวาไดเปลี่ยนฐานการผลิตไปที่ฟลิปปนสแลวก็ตาม แตราคาของสินคาที่ผลิตในกลุม
ประเทศอาเซียนจะแตกตางกันไมมาก เพราะตนทุนและคาแรงไมแตกตางกันเทาใดนัก 
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- ไมไดมีการซื้อขายกันจริงๆ เพราะเปนทั้งผูซ้ือและผูขายตางก็อยูในเครือของบริษัทบุหร่ี
ขามชาติเดียวกัน จึงอาจถือไดวาเปนการซื้อขายภายในบริษัทเดียวกัน ราคาที่แจงจึงเปนราคาลวง
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 PM ไดรับจดหมายจากกรมศุลกากรยืนยันวาไมพบการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับการแสดงราคานําเขาเท็จ ดีเอสไอไดมีหนังสือสอบถามไปยังกรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากร 2 คร้ัง คือ ในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 แลวไดรับหนังสือตอบกลับจากทั้งสองหนวยงานมี
เนื้อความในทํานองเดียวกันทั้ง 2 คร้ังวา กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารทางการคาของ PM แลว ไมพบวา
การแจงราคานําเขาบุหร่ีเปนเท็จแตอยางใด หลังจากมีการสอบสวนแลว ดีเอสไอมีความเห็นวาควรสั่งฟอง 
จึงไดสงเรื่องไปที่อัยการในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552บริษัท PMTL ฟองกรมสรรพากรขอคืนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่มตอศาลภาษีอากรกลาง และคําพิพากษาฎีกาที่ 5990/2552 วินิจฉัยวา PMTL ไมมีอํานาจฟอง 
เนื่องจากยังไมไดยื่นคํารองขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรวันที่ 13 
มกราคม พ.ศ 2554 อัยการพิเศษ 4 ผูรับผิดชอบสํานวนออกหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส 0022.4/35 
มีคําสั่งไมฟอง PM เนื่องจากเมื่อพิจารณาขอกลาวหาและพยานหลักฐานแลว ฟงไมไดวา PM แจงราคาเท็จ 

• วันที่ 1 มีนาคม 2555  นพ.หทัย ชิตานนท และคณะนักวิชาการรวม 53 ทาน ไดยื่นจดหมาย
ถึง นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  เพื่อใหร้ือฟนคดีใหมที่อัยการพิเศษเคยมี
ความเห็นไมส่ังฟอง 

• เดือนพฤศจิกายน 2555  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรมศุลกากร ที่มีอธิบดีกรม
ศุลกากรเปนประธาน โดยมีกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีคํานิจฉัยเปนที่สุดวา ราคาสําแดงบุหร่ีนําเขาจากประเทศ
ฟลิปปนสของ PMTL ที่มีการสอบสวนตั้งแตป 2549 เปนราคาที่สอดคลองและถูกตองตาม
กฎหมายศุลกากรไทย  

• เดือนกันยายน 2556  นายจุลสิงห วสันตสิงห อัยการสูงสุด มีความเห็นสั่งฟอง ผูตองหา 12 
คน ซ่ึงมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ไดแก ผูบริหารและพนักงานของPMTL เชน นายจรณ
ชัย ศัลยพงศ   

• วันที่ 3 ตุลาคม 2556  อัยการฝายคดีพิเศษจะทําหนังสือเรียกตองผูตองหา 12 คน มา
รับทราบขอกลาวหา เพื่อใหผูตองหาเตรียมหาทนายฝายจําเลยในการตอสูคดี  กรณีที่
ผูตองหาหลบหนีหรือไมมารับทราบขอกลาวหา  กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอใน
ฐานะพนักงานสอบสวนและเปนเจาของสํานวนฟอง จะตองทําหนาที่ติดตามผูตองหาเขาสู
กระบวนการไตสวนในชั้นศาลตอไป  

• ขอมูลในตนเดือนตุลาคม 2556  ผูแทน PMTL ไดออกแถลงการณวา ยังไมไดรับหนังสือ
จากสํานักงานอัยการสูงสุดแตอยางใด  
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• พฤศจิกายน 2556  อัยการอยูระหวางเตรียมคําฟอง แตไดเล่ือนสั่งคดีออกไป เพราะมีขอมูล 
เอกสารพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีเปนจํานวนมาก  โดยจะนําตัวผูตองหามาฟอง
ศาลในวันท่ี 14 มกราคม 2557 

• วันท่ี 27 มกราคม 2558  นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ  ทําจดหมายถึงอัยการสูงสุด  เพื่อขอทราบความคืบหนาการสั่งฟอง
คดีเล่ียงภาษีของบริษัท PMTL กับพวก  

• วันท่ี 19 พฤษภาคม 2558  เครือขายภาคประชาชนดานสุขภาพไดทําหนังสือถึงอัยการ
สูงสุด  เพื่อสอบถามความคืบหนาการฟองคดีของอัยการ  อัยการแจงวา อยูระหวาง
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ติดตามกลุมผูตองหาที่สวนใหญอยูตางประเทศมา
ฟองตอศาล ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2558 
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6.  รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในตางประเทศ 107 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ตระหนักถึงความสําคัญของการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบเปนอยางมากกลยุทธหรือวิธีการแทรกแซงเหลานี้มีความ
หลากหลายคอนขางมาก โดยมีเปาหมายที่จะทําใหการควบคุมการยาสูบออนแอของประเทศตาง ๆ ออนแอ
หรือไมประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาทางวิชาการหลายเรื่องชี้ใหเห็นถึงยุทธศาสตรของอุตสาหกรรม
ยาสูบหรือบริษัทบุหร่ีที่มักใชกันในประเทศตาง ๆ   สรุปได 6 วิธีการ108 คือ   

 6.1 การแทรกแซงนักการเมืองและกระบวนการเสนอกฎหมาย(Maneuvering to hijack the political 
and legislative process)   

 อุตสาหกรรมยาสูบมักจะสรางความสัมพันธหรือล็อบบี้นักการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในรัฐบาล รวมถึงการสรางอิทธิพลตอกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงมีผลทําใหนโยบาย แผนงาน
ของรัฐบาลหรือการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบมีความลาชาหรือมีขอบกพรอง   

 6.2 การอวดอางถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจที่ไมถูกตองตามความเปนจริง(Exaggerating the 
economic importance of the industry)  

 ส่ิงที่อุตสาหกรรมยาสูบมักกลาวถึงก็คือ การมีสวนสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไมวาจะ
เปนการสรางงานหรืออาชีพใหแกแรงงาน การจัดเก็บภาษีอากร และมูลคาทางเศรษฐศาสตรอ่ืน ๆ แตก็พบวา
มีการบิดเบือน กลาวอางขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริงในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเพิกเฉยตอตนทุนทาง
สังคม (social costs) ตนทุนหรือคาใชจายดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑยาสูบ  

 6.3 การสรางภาพลักษณที่นาเคารพ นาเชื่อถือตอสาธารณชน (Manipulating public opinion to gain 
the appearance of respectability) 

 อุตสาหกรรมยาสูบมีความพยายามที่จะใชเลหเพทุบายในการควบคุมหรือบงการความเห็นของ
ประชาชน  ดวยการใหเงินทุนสนับสนุนแผนงาน โครงการเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน หรือการใหเงินบริจาค
ในกิจกรรมทางสังคม เชน การชวยเหลือดานภัยพิบัติ, การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

                                                                    
107ไพศาล ล้ิมสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย”(2556)สนับสนุนโดย ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)และ สสส., น.15-19. 
108 “Technical Resource for Country Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3”, 
(Geneva: World Health Organization Tobacco Free Initiative, 2012), pp.6-7. at 
http://www.who.int/tobacco/publications/industry/technical_resource_article_5_3/en/index.html 
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บริษัทบุหร่ีมักจะทําใหประชาชนทั่วไปลืมภาพลักษณของผูผลิตสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสราง
ภาพลักษณที่นาเชื่อถือทางสังคมแทน   

 6.4 การสนับสนุนกลุมองคกรบังหนา (Fabricating support through front groups) 

 อุตสาหกรรมยาสูบมักจะตองการพันธมิตรหรือองคกรอื่นที่ใหการสนับสนุนตนเอง จึงไดสรางกลุม
องคกรบังหนา (front groups109) ขึ้นมา ดวยการสนับสนุนกลุมรากหญา (grassroots) กลุมเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ กลุมนักสิทธิมนุษยชนที่มักอางถึงสิทธิเสรีภาพที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายหรือกฎหมายควบคุม
การสูบบุหร่ี   

6.5 การโจมตีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร (Discrediting proven science)  

 การสรางขอสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตรในประเด็นอันตรายจากยาสูบหรือควันบุหร่ีมือ
สอง ถือเปนเทคนิคที่อุตสาหกรรมยาสูบมักจะนํามาใชอยูเสมอ เพื่อที่จะทําใหเหตุผลในการเสนอหรือแกไข
กฎหมายควบคุมยาสูบออนลง  

 6.6 การขมขูวาจะฟองรองรัฐบาลหรือเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ (Intimidating governments 
with litigation or the threat of litigation) 

 ส่ิงที่อุตสาหกรรมยาสูบมักจะดําเนินการก็คือ การขมขูวาจะดําเนินคดีฟองรองรัฐบาลหรือเจาหนาที่
ในหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการควบคุมยาสูบ ในบางกรณีจะกลาวอางถึงขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศในชั้นศาลในประเทศ เพื่อที่จะยกระดับใหเปนคดีความระหวางประเทศ 

 ตัวอยางวิธีการที่อุตสาหกรรมยาสูบใชแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ รวมถึงการขัดขวางหรือ
ลดทอนประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย มีดังนี้ 110 

 การแทรกแซงการใหสัตยาบันหรือการแกไขปรับปรุงกฎหมายตาม FCTC  
 การรองขอที่จะมีสวนรวมในการเปนกรรมการหรือคณะทํางานควบคุมยาสูบระดับชาติ
หรือทองถ่ิน 

                                                                    
109กลุมองคกรบังหนา หรือ front groups เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยแสดงออกวา สนับสนุนนโยบายหรือประเด็นหนึ่ง
ประเด็นใด แตในความเปนจริงแลว กลุมองคกรนี้ไดรับการสนับสนุนทางการเงินที่ไมเปดเผยจากกลุมธุรกิจหรือองคกรอื่น 
เพื่อที่จะใชเปนขออางในการสนับสนุนนโยบายหรือประเด็นบางอยางที่ผูใหการสนับสนุนตองการ มักจะเรียกวา third 
party technique  เชน กลุม Center for Consumer Freedom (CCF) เปนกลุมที่อางวาจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาสิทธิผูบริโภคในการ
เลือกบริโภค ดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหรี่ ซึ่งในความเปนจริงแลว CCF เปนกลุมองคกรบังหนาที่ไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทบุหรี่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกลุมรานอาหาร  
http://www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups 
110Foong Kin, Mary Assunta, Tobacco Industry Interference: In Health Policy in ASEAN Countries (Bangkok: SEATCA, 
2009), p.3. 
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 การสงเสริมเรื่องการควบคุมกันเองของธุรกิจยาสูบ โดยไมตองมีกฎหมาย 
 การเสนอรางกฎหมายที่เอื้อตอประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ 
 การยื่นจดหมาย เอกสาร ความเห็นตอผูกําหนดนโยบายโดยตรง เพื่อคัดคานมาตรการที่เปน
ผลเสียตออุตสาหกรรมยาสูบ หรือเสนอแนวทางอื่นที่เปนผลดีตออุตสาหกรรมยาสูบ 

 การดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารที่บิดเบือน  หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดแก
สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมยาสูบผานสื่อสารมวลชน โฆษณา โปสเตอร 

 การขมขูวาจะฟองรองรัฐบาลหรือเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา 
 การทาทายการบังคับใชกฎหมายของรัฐ  โดยพยายามทําใหกฎหมายนั้นไมมีผลใชบังคับ
ตามเวลาที่กําหนดไว 

 การเสนอผลประโยชนแกเจาหนาที่รัฐและนักการเมือง  เพื่อใหมีจุดยืนที่เปนประโยชนตอ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

 การวาจางอดีตเจาหนาที่รัฐหรือวาจางใหมีตําแหนงในธุรกิจยาสูบเชน กรรมการบริหาร ผู
ประสานงาน  

 การกลาวอางประเด็นทางการคาหรือเศรษฐกิจวามีความสําคัญกวาประเด็นสุขภาพ 
 การใชบุคคลอื่นที่เปนกลุมองคกรบังหนา เชน กลุมชาวไรยาสูบ ผูคารายยอย นักวิชาการ 
กลุมเยาวชน ฯลฯ เพื่อที่จะคัดคานนโยบายควบคุมยาสูบหรือการริเร่ิมดานสาธารณสุข 

 การใหเงินทุนสนับสนุนแกรัฐบาล  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการควบคุม
ยาสูบ เชน การเสริมสรางสุขภาพ การปองกันโรค การบรรเทาภัยพิบัติ 

 การสงเสริมหรือใหเงินทุนโครงการปองกันการสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชนซึ่งเปนการลบลาง
ภาพลักษณที่ไมดีของบริษัทบุหร่ี 

 การจัดกิจกรรม CSR เชน การใหทุนการศึกษา การสนับสนุนศิลปะ การแขงขันกีฬา การ
อนุรักษส่ิงแวดลอม การวิจัยตาง ๆ  

 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแกสมาชิกรัฐสภา เจาหนาที่ในรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ 
รวมถึงกลุมผูส่ือขาว 
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7. กรณีศึกษาการแทรกแซงของ PM ในตางประเทศ 

 7.1 การเจรจาความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก (TPPA)111 

ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก (Trans – Pacific Partnership 
Agreement : TPPA หรือ TPP)เปนความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศที่ โดยถือจากขอกําเนิดของ
สหรัฐอเมริกาใน ป ค.ศ. 1998 ตอประเทศออสเตรเลีย ชิลี นิวซีแลนด และสิงคโปร ในการทําขอตกลง
การคาเสรีซ่ึงไดมีการกระตุนสมาชิกความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟก (Asia Pacific Economic 
Cooperation) หรือ APEC ใหมีการยอมผอนปรนมาตรการทางกฎหมายสําหรับการคาภายในประเทศของ
ตน ดวยความคิดริเร่ิมนี้เองนําไปสูความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟกซึ่งมีขอความ
เชิญชวนประเทศอื่นเขารวมเพื่อสรางฐานสําหรับขอตกลงที่ยิ่งใหญกวาและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของ 
APEC โดยคณะผูแทนการคาสหรัฐ (United States Trade Representative : USTR) ตั้งความหวังวาจะ
พยายามใหครอบคลุมประชากรโลกถึงรอยละ 40 

TPP ถูกวิจารณวาเปนเสมือนรางกฎหมายวาดวยสิทธิของบรรษัทขนาดใหญของสหรัฐที่สามารถ
เปลี่ยนสมดุลระหวางภาคธุรกิจและภาครัฐได ที่สําคัญการเจรจาขอตกลงเปน “ความลับ” เกือบทั้งหมด จึง
ทําใหกระบวนการดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณวาเปนการยินยอมใหผูเจรจาสามารถเขียนกฎระเบียบที่มี
ผลในประเทศไดโดยปราศจากการตรวจสอบอันเปนการขัดตอแนวทางประชาธิปไตย ประกอบกับเปนที่รู
กันวาตัวแทนของกลุมบรรษัทในสหรัฐอเมริกาทํางานเปนที่ปรึกษาใหกับคณะรัฐบาล สามารถเขาถึงขอมูล
ที่เปนฉบับรางของขอตกลงได และมีบทบาทพิเศษในการเจรจา จึงเปนที่นากังวลอยางยิ่งถึงขอความในราง
สุดทายที่จะขยายสิทธิในทรัพยสินของกลุมบรรษัทเหลานี้อยางมีนัยสําคัญทางการเมือง  

มีหลักฐานบางอยางที่แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมยาสูบรายใหญไดลอบสรางอิทธิพลเหนือกลุม 
TPP โดยความชวยเหลือของเครือขายอุตสาหกรรมยาสูบ ดังจะเห็นไดจาก ในป ค.ศ. 2010 บริษัท ฟลลิ
ปมอรริส อินเตอรเนชั่นแนล เรียกรองขอเสนอตอ US Federal Register โดยมีขอเสนอ 3 ประเด็น คือ 

1. การปรับกฎระเบียบดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. กลไกเกี่ยวกับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐภาคี 

3. กรณีความสมบูรณเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยมุงเนนการคุมครองใน
ระดับสูงสําหรับเครื่องหมายการคา 

                                                                    
111หทัย ชิตานนท และคณะ, รายงานวิจัยโครงการ “รักษาอธิปไตยทางการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ใหพนภัยจาก
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (PRESERVING TOBACCO CONTROL SOVEREIGNTY OF 
THAILAND FROM THE TRANSPACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) (2557) 
สนับสนุนโดย สสส.  
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โดยขอเสนอ 3 ประการนี้ แตละประเด็นไดสะทอนใหเห็นอยูในรางขอตกลง TPP ที่ถูกลักลอบ
เปดเผยในภายหลัง ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็นนี้ มีสวนสําคัญในการที่อุตสาหกรรมยาสูบใชในการกีดกันไมใหมีการ
นําบรรจุภัณฑปราศสีสัน (Pain Packaging) มาใชกับสินคาของตน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับกฎระเบียบดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ขอความในรางขอตกลงของ TPP ที่ร่ัวไหลออกมาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสอดคลองกันของ
กฎระเบียบ” (regulatory coherence) ไดแสดงใหเห็นวาฝายที่เกี่ยวของกับการเจรจาไดพยายามใช TPP ใน
การเนนย้ําแนวทางในการออกกฎหมายและทบทวนตรวจสอบกฎหมายที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพดีกวาที่
เปนอยู โดยวัตถุประสงคของบทนี้ คือเพื่อใหประเทศสมาชิก TPP ที่กําลังออกกฎหมายหรือกฎหมายเดิมที่มี
อยูแลว ตองทบทวนเนื้อหาของกฎหมายวาสอดคลองหรือไมกับขอตกลง TPP โดยเสนอใหมีการจดตั้ง
องคกรประสานงานระดับประเทศโดยมีอํานาจทบทวนมาตรการตางๆใหเปนไปตาม “การปฏิบัติการ
ควบคุมที่ดี” (good regulatory practices) ซ่ึงเปนการเปดชองใหอุตสาหกรรมยาสูบสามารถแผอิทธิพลเหนือ
นโยบายดานสุขภาพได เกี่ยวกับประเด็นนี้ “ระบบทบทวนการตรวจสอบ” ที่คลายคลึงถูกนํามามาใชโดย 
Australia Office of Best Practice Regulation โดยองคกรดังกลาวทําหนาที่ในการติดตามดูการทํางานของ
กรมกองและหนวยงานในรัฐบาลในการออกกฎระเบียบ ในป ค.ศ. 2010 องคกรนี้ไดสรุปเอกสารของกรม
สุขภาพและผูสูงอายุ (Department of Health and Ageing) ในเร่ืองของการใชบรรจุภัณฑปราศสีสันวาไม
เปนไปในแนวทางของวิธีปฏิบัติที่ดี และขอสรุปนี้ไดถูกนํามาประกาศในภายหลังวา “ไมสมควรนํามา
ปฏิบัติ” ซ่ึงขอสรุปนี้ไดถูกเก็บไวรอการทบทวนภายหลัง 2 ปหลังจากการมีผลบังคบใชของกฎหมายบรรจุ
ภัณฑปราศสีสัน ในทายที่สุดฉบับรางดังกลาวยังไดเสนอดวยวาใหองคกรของรัฐอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงเอกสารสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับการออกมาตรการควบคุมตางๆของรัฐ การเปดโปงเชนนี้ ทําใหเกิด
ความไมสมสวนกันของขอมูลที่มีอยูระหวางภาคธุรกิจและรัฐและจะสงผลตอการเพิ่มอิทธิพลของภาคธุรกิจ
ที่จะทาทายการตัดสินใจการออกนโยบายของรัฐมากขึ้น 

ที่สําคัญขอตกลงในสวนนี้ กระทบตอมาตรา 5.3 ของ กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลก (Framework Convention of Tobacco Control) ที่มีสาระสําคัญคือการพยายามที่จะลด
โอกาสของอุตสาหกรรมยาสูบในการเขาถึงผูจัดทํานโยบาย 

2. กลไกเกี่ยวกับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐภาคี 

เหตุผลหนึ่งที่ ฟลลิปมอรริส อินเตอรเนชั่นแนล ใหการสนับสนุนตอกระบวนการคุมครองการ
ลงทุน อันมีสาระสําคัญคือ การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute 
Settlement : ISDS) ซ่ึงฟลลิปมอรริส สามารถใชความสามารถของตนทําใหฝายที่คิดจะเริ่มนํามาตรการ
บรรจุภัณฑปราศสีสันมาใชเกิด “ความกลัวที่จะเขาควบคุม” (Regulatory chill) แมวาปรากฏการณดังกลาว
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จะเปนลักษณะเฉพาะที่เห็นไดในความตกลงทางการคาภายใตองคการการคาโลก ตลอดจนการระงับขอ
พิพาท แตกระบวนการระงับขอพิพาท ISDS กอใหเกิดผลกระทบที่นาตกใจมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก 

ประการแรก : วัฒนธรรมการตัดสินที่เอื้อตอประโยชนในกับภาคธุรกิจ เนื่องมาจากอนุญาโตตุลากร
ที่ไดรับการแตงตั้งมักเปนทนายความที่ทํางานดานการลงทุนระหวางประเทศซึ่งไดรับการเชิญตัวมาจาก
วงการการคาโดยไมมีความชํานาญในเรื่องสาธารณสุข ทําใหเกิดคําถามถึงความสามารถที่จะตัดสิน
กฎระเบียบทางสาธารณสุขและความตระหนักถึงผลที่ตามมาของนโยบายสาธารณสุขที่เกิดจากการตัดสิน
ของตน 

ประการที่สอง : การระงับขอพิพาทแบบ ISDS เปดโอกาสใหเอกชนสามารถยื่นขอเรียกรองโดยตรง
ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศไดเลย แทนที่จะเปนการเจรจาผานทางรัฐบาลของตนเปน
ผูดําเนินการแทน อยางเชน กระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก 

ประการที่สาม : การเรียกคาเสียหายในกรณีการจายคาชดเชยจํานวนเงินที่ขออาจมากมายมหาศาล
อยางเชน กรณีสนธิสัญญาทวิภาคีระหวางออสเตรเลียและฮองกง (BIT) ซ่ึงฟลลิปมอรริส เอเชีย กําลังใช
กระบวนการระงับขอพิพาท ISDS เรียกเงินจํานวนพันลานเหรียญออสเตรเลีย จากความเสียหายที่ฟลลิปมอร
ริส เอเชีย อางวาเกิดขึ้นจากกฎหมายบรรจุภัณฑปราศสีสัน (Plain Packaging Act 2011) มีความเปนไปไดถึง
ผลกระทบอันนากลัวสําหรับประเทศที่มีรายไดนอยและรายไดปานกลาง เนื่องจากการคํานวณคาชดเชยได
คํานึงถึงความสามารถของประเทศเหลานี้ที่จะจายใหได 

ประการที่ส่ี : การขาดการทบทวนคําตัดสิน เนื่องจากการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไมมี
คณะพิจารณาอุทธรณ ประกอบกับแมจะมีการกลาวอางถึงบรรทัดฐานคําตัดสินในคดีกอนแตก็ไมผูกพันให
อนุญาโตตุลาการในอีกคดีจําตองผูกพันดวย ที่สําคัญกระบวนการทําคําชี้ขาดก็มิไดมีการเปดเผยตอ
สาธารณะ จึงทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใสในกระบวนการ 

3. กรณีความสมบูรณเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยมุงเนนการคุมครองใน
ระดับสูงสําหรับเครื่องหมายการคา 

หลังจากที่ความตกลงเรื่องทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลก หรือ TRIPs มีผลใชบังคับ
แลว สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศพัฒนาไดพยายามผลักดันใหมีการยกระดับมาตรฐานการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาใหสูงขึ้น มีความพยายามที่จะทําให “การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ” (flexibilities) 
และ “การปฏิบัติอยางแตกตางเปนกรณีพิเศษ” (special and differential treatment) ลดนอยลง โดยผาน
กระบวนการที่เรียกวา TRIPs-Plus ซ่ึง PMI ไดเรียกรองเรื่องนี้ตอ US Federal Register  อยางเฉพาะเจาะจง 
เพื่อใหตนเองสามารถมีเครื่องมือในการทาทายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑปราศสีสันได112 
                                                                    
112สรุปจาก :Gary Fooks, Anna B Gilmore. International trade law, plain packaging and tobacco industry political activity 
: the Trans-Pacific Partnership. TC Online First, published on June 20, 2013 as 10.1136/tobaccocontrol-2012-050869 
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กลุมธุรกิจในสหรัฐนําโดย USCCไดพยายามคัดคานกลุมเครือขายสุขภาพอยางเต็มที่ในประเด็นการ
ปองกันมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการเจรจา TPP เมื่อเดือนพฤษภาคมป 2012 USCCเรียกรองให
ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ไมใหสงขอความที่นําเสนอประเด็นเฉพาะยาสูบในการเจรจารอบตอไปที่จะ
มาถึง และไดทําทางจดหมายถึง USTR ในเดือนสิงหาคม 2013ในกระทูที่โดดเดนใน blog ของUSCC เดือน
เมษายนป 2014 USCCอธิบายขอเสนอกําหนดเปาหมายเรื่องยาสูบโดยการเปรียบเทียบกับ"กลองแพนดอรา"
(Pandora’s box) วาหากกีดกันสินคายาสูบออกจากขอตกลงนี้ได ในอนาคตก็จะสามารถทํากับสินคาอื่นๆได 
เหมือนกับการเปดกลองใหปศาจรายออกมา 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนตุลาคมป 2014 USCC ไดใชวิธีการสงจดหมายถึงเอกอัครราชทูตของประเทศ
ญ่ีปุนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธการตัดทิ้ง (carveout) ประเด็นเรื่องยาสูบ และขอเจรจาเรงรัดการ
ประชุมTPP อยางตอเนื่อง 

7.2 กรณีศึกษาการฟองรองของบริษัท PM Brand Sàrl (Switzerland), PM Products S.A. 
(Switzerland) ตอ ประเทศอุรุกวัย 

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2010 บริษัท ยาสูบขามชาติฟลลิปมอรริสอินเตอรเนชั่นแนลยื่นเรื่องรองเรียน
ตอ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)วาอุรุกวัย ออกกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ซ่ึงเปนกฎหมายใหมที่ออกมาเมื่อมิถุนายน 2009 และมีผลใชบังคับเมื่อมีนาคม 2010 ใหภาพ
คําเตือนเรื่องสุขภาพมีขนาด  80% ของทั้งสองดาน ซ่ึงผลของกฎหมายนี้มีผลตอการลดทอนคุณคาในการใช
เครื่องหมายการคาบนซองบุหร่ี ตลอดจนการลงทุนในประเทศ 

โดยตองการใหประเทศอุรุกวัยชดใชคาเสียหายจํานวน 25 ลานเหรียญสหรัฐ113ภายใตสนธิสัญญา
การลงทุนทวิภาคีระหวางสวิตเซอรแลนดและอุรุกวัย (Switzerland - Uruguay bilateral investment treaty 
(BIT))114ซ่ึงฟลลิปมอรริสมีสํานักงานใหญในเมืองโลซานน115 

นักกฎหมายของบริษัทPM แจงกับเจาหนาที่ของรัฐบาลอุรุกวัยวาคดีนี้สามารถจะทําใหรัฐบาล
ลมละลายได บริษัทฯมีทรัพยสินมากกวา GDP ของประเทศอุรุกวัยเสียอีก ปจจุบัน PM มี Market 
capitalization ประมาณ 135 พันลานเหรียญสหรัฐ รายงานลาสุดแจงวาบริษัทมีรายได 67.4 พันลานเหรียญฯ 
แตประเทศอุรุกวัย GDP มีเพียง 50 พันลานเหรียญ โดยรัฐบาลมีนอยกวาหนึ่งในสาม116 

                                                                    
113 Anon. PM Fuming About Uruguay’s Graphic Cigarette Packaging To The Tune of $25M. Fox News Latino 
September 16, 2014. 
114 Anon. Switzerland and Uruguay: agreement on the reciprocal promotion and protection of  investments (with 
protocol). Oct. 1988. http://untreaty.un.org/ unts / 120001/ 26/2/00021341.pdf 
115Montecino JA, Dreyfus R. PM.vs Uruguay. trutout 9 March 2010. 
116Trefis Team. An Uruguayan Lawsuit With International Implications For PM. TREFIS September 19, 2014 
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ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นทั้งในออสเตรเลียและนานาประเทศเกี่ยวกับประเด็นรายแรงทางกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑซองเรียบ”118,119 

7.4 คดีพิพาทในองคการการคาระหวางฟลลิปปนสกับไทยเรื่องภาษีบุหรี่120 

ขอพิพาททางการคาระหวางไทยและฟลลิปปนสในกรณีของ บริษัท PM ประเทศฟลลิปปนส 
กลาวหาทางการไทยวา เรียกเก็บภาษีบุหร่ีที่นําเขาจากบริษัทในอัตราที่ไมเปนธรรมขัดตอความตกลง GATT 
1994  มาตรา 3 และมาตรา 10 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 (ค.ศ.2008) ประเทศฟลลิปปนสไดยื่นคํารองตอองคการการคาโลก 
(World Trade Organization–WTO) โดยกลาวหาไทยวา ประเมินราคาศุลกากรบุหร่ีนําเขาไมเปนไปตาม
หลักการและไมเปนธรรม โดยกําหนดราคาประเมินที่สูงเกินจริง สงผลใหผูนําเขาตองเสียภาษีที่เกี่ยวของ 
อาทิ ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีสรรพสามิต ภาษีกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเงินบํารุง
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เกินกวาที่ควรจะตองเสีย 
รวมทั้งกําหนดราคาขายปลีกสูงสุด (ซ่ึงใชเปนฐานในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับบุหร่ีนําเขาสูงกวา
บุหร่ีที่ผลิตในประเทศ จึงขัดกับหลักหามเลือกปฏิบัติของความตกลงแกตตค.ศ.1994 

ตอมา คณะผูพิจารณา (Panel) ของดับเบิลยูทีโอช้ีขาดออกมาเมื่อเดือนมีนาคม 2554วา เห็นดวยกับ
ขอกลาวหาของทางการฟลลิปปนส และมีคําสั่งใหไทยปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษี ฐานภาษีในการ
คํานวณภาษีศุลกากรใหสอดคลองกับแนวทางของดับเบิลยูทีโอ และใหเปนธรรมในการแขงขัน 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 (2011) คณะผูพิจารณาอุทธรณ (Appellate Body) ของ WTO ไดตัดสิน
ยืนตามคําวินิจฉัยของคณะผูพิจารณา (Panel) วา กฎหมายศุลกากรของไทยสอดคลองกับ WTO เร่ืองราคา
สมมุติที่ไทยสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนฐานในการเก็บภาษีได โดยไมจําเปนตองใชราคาขายปลีกจริง 
การขอคืนเงินภาษี และการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเปนกรรมการบริหารโรงงาน
ยาสูบ เปนตน แตยังมีบางประเด็นสําคัญที่ไทยปฏิบัติไมสอดคลองกับพันธกรณีภายใต WTO เชน ความ
ลาชาในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ การไมใหสิทธิอุทธรณคําสั่งใหผูนําเขาวางประกัน การกําหนดราคา
ขายปลีกสูงสุด (Maximum Retail Selling Price – MRSP) ที่ไมชัดเจน และการยกเวนภาษีมูลคา เพิ่มสําหรับ
สินคาบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ แตมีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับบุหร่ีนําเขาจากตางประเทศ ละเมิดตอ

                                                                    
118 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/8903507/Philip-Morris-sues-Australian-
government-over-tobacco-packaging.html 
119 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8459947.stm 
120ไพศาล ล้ิมสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย” (2556), อางแลว,น.66-67. 
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หลักในเรื่อง “การประติบัติเยี่ยงคนชาติ” (the national treatment) ซ่ึงไทยมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามความตก
ลง GATT 1994 

นางศรีรัตนรัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย  ใหขอมูลในกรณี
นี้วา ส่ิงที่ไทยจะตองดําเนินการหลังคําตัดสินสุดทายของ WTO คือตองปรับเปลี่ยนมาตรการคํานวณมาภาษี
ศุลกากรสําหรับบุหร่ีนําเขาที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับพันธกรณีภายใต WTO แตไมมีเงื่อนไขใดๆ เร่ืองการ
จายคาปรับ หรือจายคืนภาษี หรือคาชดเชยของไทยที่เปนฝายแพคดีใหกับฟลลิปปนสทั้งสิ้น121 

 

7.5 กรณีศึกษาการเขายึดครองกิจการยาสูบของบริษัท PMฟลลิปปนส 

บริษัท PMฟลลิปปนส เร่ิมทําธุรกิจในประเทศฟลลิปปนสเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498) 
เมื่อไดรับใบอนุญาตจําหนายผลิตภัณฑยาสูบหรือบุหร่ีของโรงงานชื่อ La Suerte Cigar and Cigarette Factor  
เพื่อผลิตบุหร่ียี่หอมาโบโร  หลังจากนั้นอีกราว 40 ป  จึงมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PM Philippines Inc. 
(PMPH) ในป ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) เพื่อทําการตลาดและจัดจําหนายบุหร่ียี่หอมาโบโรและยี่หอPM122 

ในป ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543)  บริษัท PMI ไดลงทุนดวยเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อสราง
โรงงานผลิตบุหร่ีที่ทันสมัยและใหญที่สุดในเอเชียแปซิฟกในขณะนั้นในเมือง Tanauan City จังหวัด 
Batangas  ในปเดียวกันนั้นเอง มีการจัดตั้งบริษัทใหมช่ือ PM Philippines Manufacturing Inc. (PMPMI)เพื่อ
ดําเนินธุรกิจยาสูบครบวงจร  ตอมามีการควบรวมบริษัทPMPH เปนบริษัท PMPMI 

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ.2010  บริษัท PMPMI ไดตกลงควบรวมกิจการกับบริษัท Fortune 
Tobacco Corp. ซ่ึงมีเจาของชื่อ มหาเศรษฐี Lucio Tan  สงผลใหยุติบทบาทของบริษัท Fortune Tobacco 
Corp.ที่ผูกขาดการผลิตบุหร่ีในฟลลิปปนสมานานถึง 55 ป  บริษัทใหมที่ควบรวมกันชื่อวา PMFTC Inc. 
(PMFTC). 

 ปจจุบันบริษัท PMFTC เปนบริษัทผลิตบุหร่ีในประเทศ ครองสวนแบงตลาดบุหร่ีมากถึงรอยละ 90 
ผลิตและจําหนายบุหร่ีราคาถูกหลายยี่หอ เชน Fortune, Championและยี่หอ Hopeโรงงานใน Marikina มี
กําลังผลิตบุหร่ีมากถึงปละ 70 พันลานมวน 

 

 

 

                                                                    
121“WTO รายงานผลการพิจารณาขออุทธรณ กรณีพิพาทเรื่องสินคาบุหรี่ของฟลิปปนส”(27 มิถุนายน 2554)เว็บไซตกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย at 
http://www.thaifta.com/thaifta/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/427/ItemID/6943/Default.aspx 
122 http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ph.aspx 
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7.6 กรณีศึกษาการแทรกแซงของ PM ในภมิูภาคตาง ๆ 

องคกร CAI(Corporate Accountability International)ไดจดัทํารายงานเรือ่ง กลวิธีของบริษัทบุหร่ี
ยักษใหญในการแทรกแซงสนธิสัญญาดานสาธารณสุข (Big Tobacco Tactics to Undermine the Treaty and 
Public Health)  โดยศกึษาสถานการณและเสนอแนวทางในการเฝาระวงั การแทรกแซงของบริษัทบุหร่ีตอ
นโยบายดานสขุภาพในประเทศตาง ๆ  เพื่อเตือนรัฐภาคีทีเ่ขารวมประชมุ COP4 ที่ประเทศอุรุกวัย เมื่อ ป 
2010123ดังนี ้

1. อาเซียนและออสเตรเลีย:รัฐบาลเผชิญกับกลุมองคกรบังหนา (Front Group) 

• อุตสาหกรรมยาสูบไดใชกลุมองคกรบังหนาเพื่อเบิกทางเชื่อมความสัมพันธกับนักการเมือง
ใหชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ 

• PMI กําลังใชความเปนสมาชิกUSABCเพื่อเขาถึงรัฐมนตรีในประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ASEAN)124   USABC เปนตัวแทนของธุรกิจในสหรัฐอเมริกามีสํานักงานตั้งอยูที่กรุง
วอชิงตัน ดีซีกรุงเทพฯ ฮานอย จารกาตา มะนิลา และสิงคโปร  องคกรนี้อางวา จะนําขอ
กังวลใจของบริษัทสมาชิกเขาหารือกับรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก ASEAN รวมถึงอธิบดีกรมศุลกากรดวย125 

• ASEAN เปนเปาหมายหลักของการขยายตลาดของธุรกิจยาสูบการเขาถึงเจาหนาที่ระดับสูง
ในรัฐบาลคือกลยุทธสําคัญที่สรางความมั่นใจแกธุรกิจยาสูบในการเขามาในภูมิภาคนี้ 

• ในเดือนกุมภาพันธ 2010 US ABC มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกา (ดอน 
ปรมัตถวินัย) แจงวัตถุประสงคในการขอเขาพบนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสาธารณสุข  และ
รัฐมนตรีอ่ืนๆอีก 12 กระทรวง126 

• แตมีการเคลื่อนไหวของบุคลากรสาธารณสุขที่อางถึง FCTC มาตรา 5.3 สามารถกีดกัน
ตัวแทนบริษัท PMI ออกจากการรวมประชุมกับเจาหนาที่รัฐบาลได127 

                                                                    
123Corporate Accountability International and NATT.Protecting against tobacco industry interference: 2010 Global 
Tobacco Treaty Action guide. Available online: http://www.stopcorporateabuse.org 
124Member Countries, ASEAN, http://www.aseansec.org/74.htm  
125About us, “Members,” US-ASEAN Business Council, http://www.usasean.org/Aboutus/members.asp  
126Letter from Alexander C. Feldman (President US-ASEAN Business Council) to H.E. Don Poramudwinai (Thai 
Ambassador to the U.S.) CC: Eric John (U.S. Ambassador to Thailand), February 3, 2010.  The letter requests meetings 
with government officials and lists participants in USABC’s Thailand Annual Mission.   
127“Anti-tobacco alliance declares war on Tabinfo Asia,” Bangkok Post, 4 November 2009. 
http://www.bangkokpost.com/news/heallth/26784/anti-tobacco-alliance-declares-war-on-tabinfo-asia. 
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• สภาธุรกิจอเมริกันอาเซียนยังไดทําหนังสือขอเขาพบรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนในการ
ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting) ในเดือน
กรกฎาคม 2010 ที่สิงคโปร 

ออสเตรเลีย 

• หลังจากการประกาศกฎหมายซองบุหร่ีมาตรฐานหรือซองปราศสีสันเปนประเทศแรกใน
โลกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2010   

• US ABC รวมกันกับองคกรแกนนําดานการคาออกโรงคัดคานวาเปนการขัดตอกฎหมายวา
ดวยเครื่องหมายการคา และทรัพยสินทางปญญา  องคกรเหลานี้รวมถึงUSCCและองคกร
ดานการคาอื่นๆอีก 10 องคกร128 

• องคกรภายในประเทศออสเตรเลียที่รวมคัดคานรวมถึงกลุมรานคาปลีก 16 กลุม ผูผลิตบุหร่ี 
4 บริษัท และสภาธุรกิจขนาดเล็กโดยหลายๆกลุมเหลานี้มีสายสัมพันธกับบริษัทบุหร่ี 

• เมื่อไมนานมานี้ บริษัทบุหร่ี PMI, BAT Australia และ Imperial Tobacco Australia รวมกัน
ลงทุนกอตั้งสมาคมที่ เปนตัวแทนรานคาสะดวกซื้อ รานคาปลีก และรานคายอยใน
ปมน้ํามัน มีช่ือวา Alliance of Australian Retailers ทําหนาที่ออกขาวทางสื่อตางๆและ
โฆษณากระจายขาวที่นากลัวและบิดเบือนเกี่ยวกับกฎหมายใหมของออสเตรเลีย 

• ในเดือนกรกฎาคม 2012 รัฐบาลออสเตรเลียก็ออกกฎหมายบรรจุภัณฑปราศสีสันไดสําเร็จ
ทามกลางการขูและทาทายจากอุตสาหกรรมยาสูบ  โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น Kelvin 
Rudd ประกาศวามาตรการนี้จะลดการบริโภคยาสูบลงได 6%129 

2. ลาตินอเมริกา 

2.1 PMI คุกคามรัฐบาลโคลัมเบีย 

• ในป 2008 และ 2009 รัฐสภาโคลัมเบียใชมาตรการ FCTC 5.3 ปองกันไมใหตัวแทนยาสูบ
เขารวมในกระบวนการรางกฎหมายควบคุมยาสูบที่มีมาตรการตางๆสอดคลองกับ FCTC130 

                                                                    
128Mellissa Sweet. Tobacco industry makes plain cigarette packs an Australian election issue. Tobacco Control, 
BMJ2010;314:c4300, 6 August 2010.  Available online: http://www.bmj.com/cgi/content/extract/341/aug06_2/c4300   
129Analysis provided by Anne Jones, Chief Executive Officer, Action on Smoking and Health Australia, August 10, 2010. 
Submissions available online:  
http://www.aph.gov.au/Senate/committee/clac_ctte/plain_tobacco_packaging_09/submissions/sublist.htm    
130Corporate Accountability International, “Colombia adopts sweeping tobacco control law,” Press Release, July 24, 
2009, http://www.stopcorporateabuse.org/colombia-adopts-sweeping-tobacco-control-law.  
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• หลังจากนั้นไมนาน บริษัท PMI ไดมอบเงินจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใต
ขอตกลงรวมกันหลายประเด็นโดยขอตกลงดังกลาวเปนประเด็นที่ตรงขามกับแนวทาง
ปฏิบัติในมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก คือทั้ง
ฝายรัฐบาลและอุตสาหกรรมยาสูบจะตองทํางานรวมกัน 

• ในขอตกลงยังระบุเงื่อนไขเรื่องโอกาสการลงทุน การขยายธุรกิจของ PMI และการสงเสริม
การพัฒนาตลาดยาสูบในโคลัมเบีย รวมถึงการลงทุนปลูกยาสูบอีกดวย 

• นอกจากนี้ยังมีสัญญาการใหทุนอยางชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพใบยาสูบและเพิ่มปริมาณ
การซื้อใบยาสูบที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการสนับสนุนการปลูกปาเพื่อนําไมมาเปน
เชื้อเพลิงในการบมใบยา  ในขอตกลงยงัผูกมัดใหรัฐบาลโคลัมเบียจัดตั้งหองปฏิบัติการเพื่อ
งานวิจัยและพัฒนาของ PMI สําหรับการทดสอบยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบโดยเฉพาะ131 

2.2 PMI กล่ันแกลงรัฐบาลอุรุกวัยเร่ืองกฎหมายฉลากคําเตือน 

• ในป 2009 อุรุกวัยประกาศใชกฎหมายภาพคําเตือนขนาด 80% บนซองบุหร่ี  PMI ยื่นฟอง
ในเดือนมีนาคม 2010 

• ศูนยวิจัยการระบาดของยาสูบ (Center for Research on the Tobacco Epidemic หรือ CIET) 
เปดเผยวา PMI สัญญาวาจะถอนฟองถาหากรัฐบาลอุรุกวัยยอมเจรจากับบริษัทบุหร่ีวาจะ
ลดความเขมงวดของกฎหมายลง132 

                                                                    
131“Investment and Cooperation Agreement,” Signed by Colombian Government, CompaniaColobiana de Tabaco S.A., 
PM Colombia. June 19, 2009.  The agreement sets up representatives from government and industry to meet periodically 
and confer, as well as a system of contributions from PM to the Colombian government.   
132Para Vazquez, MujicaMostro. “debilidad” El Pais Digital, 26 Julio 2010.  Available online: 
http://www.elpais.com.uy/10/07/26/pnacio_504193.asp 
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8. กรณีศึกษาการแทรกแซงของ USCC 

 บริษัทบุหร่ีอาศัยความสัมพันธอันยาวนานกับUSCCเพื่อสรางแรงกดดันตอผูกําหนดนโยบายใน
ประเทศตาง ๆ ที่กําลังพยายามพัฒนาและกําหนดนโยบายสาธารณสุขเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังใน
กรณีศึกษาใน 5 ประเทศและอีก 10 ตัวอยางของการแทรกแซงมาตรการตางๆ ซ่ึงแสดงถึงกิจกรรมของ
USCCที่ดําเนินเคียงคูไปกับบริษัทยาสูบที่สงผลใหนโยบายควบคุมยาสูบในบางประเทศออนลง และในบาง
กรณีกาแทรกแซงของUSCCก็ทําใหเกิดความลาชาและซับซอนในการดําเนินนโยบายดังกลาว  สรุปแลวการ
ขมขูของUSCCที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในหลายประเทศ และครอบคลุมหลายประเด็นของนโยบายควบคุม
ยาสูบ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาUSCCดําเนินภารกิจในนามของบริษัทบุหรี่ในการทําใหนโยบายควบคุม
ยาสูบออนลง 

8.1 การแทรกแซงนโยบายสขุภาพของUSCC 

รายงานฉบับนี้เสนอ 5 กรณีศึกษาในประเทศตางๆ คือ อุรุกวัย โมลโดวา ฟลิปปนส เบอรกินาฟาโซ 
และสหภาพยุโรป โดยUSCCรวมกันกับบริษัทบุหร่ีในการคัดคานนโยบายควบคุมยาสูบ เชน ฉลากภาพคํา
เตือนบนซองบุหร่ี การจํากัดการโฆษณา และการขึ้นภาษี บางครั้งก็ใหการสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการ
ทําใหนโยบายควบคุมยาสูบออนลง หรือบางกรณีการแทรกแซงของ USCCก็ทําใหเกิดการประวิงเวลา และ
ความซับซอนในการออกนโยบายตางๆ 

 รายงานฉบับนี้เรียกรองใหรัฐบาลของประเทศตางๆปฏิเสธขอโตแยงและการคุกคามของUSCC 
และออกมาตรการควบคุมยาสูบและเสนอขั้นตอนในการปกปองนโยบายสาธารณะใหรอดพนจากการ
แทรกแซงของUSCCพรอมกัน  เรียกรองใหUSCCพรอมกับภาคีเครือขาย Am Cham ออกมาเปดเผยธุรกิจที่
อยูเบื้องหลังตอสาธารณะ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐในประเทศตางๆจะไดรับรูถึงความสัมพันธระหวางองคกร
เหลานี้กับบริษัทบุหร่ี 

ประเทศอุรุกวัย:USCCปกปองกลยุทธการตลาดเพื่อลาเยาวชนของบรษิัทบุหรี่ 

ในเดือนเมษายน ป 2014 ประธานUSCCทําหนังสือถึงประธานวุฒิสมาชิกประเทศอุรุกวัย คัดคานการ
ออกกฎหมายหามการแสดงผลิตภัณฑยาสูบ และการโฆษณา ณ จุดขาย โดยขูวาขัดตอกฎขององคการการคา
โลกวาดวยขอตกลงทางการคาและทรัพยสินทางปญญา ในหนังสือยังระบุอีกวาการหามแสดงผลิตภัณฑ
ยาสูบ เปนการสรางความลําบากแกผูบริโภคซึ่งถูกจํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังจะนําไปสูการหามผลิตภัณฑอ่ืน ๆ อยางสุดโตง และทําใหเกิดสินคาบุหร่ีหนีภาษี
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มากขึ้น อยางไรก็ดี ในเดือน กรกฎาคม 2014 รัฐบาลอุรุกวัยก็ออกกฎหมายหามแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุด
ขาย ไดสําเร็จแมจะไดรับความกดดันจากอุตสาหกรรมยาสูบก็ตาม133 

ประเทศโมลโดวา (Moldova): USCCพยายามลมกฎหมายควบคุมยาสูบ 

โมลโดวาเปนประเทศเล็ก  ๆ  อยูในยุโรปตะวันออกใกล เขตติดตอทวีปเอเชีย  ในป  2013 
นายกรัฐมนตรีไดเซ็นผานรางการแกไขกฎหมาย การควบคุมยาสูบ และอยูในระหวางการรอการลงมติ
จากรัฐสภา  ในชวงนั้น USCC และ AmCham ในโมลโดวา ไดทําการรณรงคนานถึง 2 ½ ป เพื่อที่จะ
ประวิงเวลา และทําใหสาระสําคัญในการแกไขกฎหมาย เขมงวดนอยลง โดยการสรางความกดดันแก
เจาหนาที่รัฐ และล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข 
อางถึงบริษัทบุหร่ี (BAT, JTI และ PMI) ที่จะรวมกันทําการแทรกแซงจนทําใหเนื้อหาในรางกฎหมายที่
แกไขนั้นออนลง134 

• เดือน กุมภาพันธ 2014 ประธาน USCC สงหนังสือถึงประธานรัฐสภาโมลโดวา เตือนวา
เนื้อหาในรางกฎหมายใหมขาดหลักฐานรองรับ และขัดตอพันธะทางการคาสากลของโมล
โดวา135 

• เดือน พฤษภาคม 2015 รางกฎหมายใหมผานการเห็นชอบของรัฐสภา136 ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ 

- การหามการโฆษณาสงเสริมการขายทุกรูปแบบ 

- ฉลากภาพคําเตือนขนาด 65 % บนซองบุหร่ี 

- จัดเขตปลอดบุหร่ี 100  % ในอาคาร และสถานประกอบการ 

- การหามรัฐตาง ๆ เปนหุนสวนกับบรษิัทบหุร่ี 

 ทันทีที่รัฐสภาลงมติผานรางกฎหมายใหม และกอนที่ประธานาธิบดีจะลงนาม  AmChamไดสง
หนังสือถึงงประธานรัฐสภา ทวงวาการใหความเห็นชอบตอกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม ไม

                                                                    
133Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of 
Commerce, to DabiloAstori, President of the Senate of Uruguay, 24 April 2014. 
134Letter from Mila Malairau, Executive Director of Associations of Employers, American Chamber of Commerce in 
Moldova, to Minister of Health Andrei Usatii, 29 April 2013 
135Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of 
Commerce, to Igor Corman, President of the Parliament of the Republic of Moldova, 5 February 2014. 
136Cioina E, Bujarov S. Smoking will be banned in bars, restaurants, cafes. The packaging of anti-tobacco law was passed 
in final reading.  29 May, 2015. 
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เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานของรัฐสภา แลละย้ําเนนถึงความสําคัญของธุรกิจยาสูบตอ
เศรษฐกิจของประเทศโมลโดวา 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2015 ประธานาธิบดีลงนามในกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหมหลังจากมีความ
พยายามขัดขวางจาก USCCถึง 2 1/2 ป 

ฟลลิปปนส: USCC และ AmCham หนุนบริษัทบุหร่ีใหคัดคานการขึ้นภาษี 

 อุตสาหกรรมยาสูบคัดคานการขึ้นภาษีอยางตอเนื่องมาตั้งแต ป 2012 โดยมี USCCและ
AmCham ใหการสนับสนุน 

 หนังสือพิมพรายวัน Business Mirror ของฟลลิปปนส รายงานวา  USCC และ US 
ABC โตแยงวาการขึ้นภาษียาสูบจะทําใหภาษีที่เก็บเขารัฐลดลง และเปนภาวะคุกคาม
ตอความมั่นคงของชาติ 

 และยังมีสัญญานการลักลอบนําเขาบุหร่ีเถ่ือนทั่วประเทศ และการขึ้นภาษียาสูบยิ่งเปน
เหมือนการกระตุนใหขบวนการคาบุหร่ีเถ่ือนยิ่งกระจายตัวรวดเร็วข้ึน 

 USCC ไดทําหนังสือถึง รมต.คลังของฟลลิปปนส ย้ําคํากลาวที่คัดลอกจากบริษัทบุหร่ี
วา การเพิ่มภาษียาสูบยิ่งกระตนใหกระบวนการคาบุหร่ีเถ่ือน และสินคาเถื่อนอื่น ๆ 
ลุกลามเร็วขึ้น และผลลรายอื่นๆ ตามมอีกมาก137 

 เดือนธันวาคม 2014 สํานักงานจัดเก็บภาษีภายในยืนยันขอมูลวาหลังจากที่ฟลลิปปนส
ขึ้นภาษียาสูบแลว รายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐเพิ่มขึ้นมากเกินคาด  แมจะมีการ
ประทวงจากบริษัทบุหร่ีและเครือขายก็ตาม138 ซ่ึงพิสูจนไดวาสิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบ
เคยโตแยงวา เมื่อขึ้นภาษียาสูบแลวจะทําใหรัฐจัดเก็บภาษีไดนอยลง และจะสูญเสีย
รายไดไปกับสินคาเถื่อนนั้น ไมเปนความจริง 

เบอรคินา ฟาโซ (Burkina Faso): USCCพยายามขัดขวางการใชฉลากภาพคาํเตือนบนซองบุหรี่ 

 เบอรคินา ฟาโซ เปนประเทศเล็กๆ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอาฟริกา 
ที่มีอัตราการรูหนังสือของประชากรต่ําที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 

                                                                    
137Ross H, Tesche J. Undermining government tax policies: Common strategies employed by the tobacco industry in 
response to increases in tobacco taxes.  Economics of Tobacco Control Project, University of Cape Town; 
Tobacconomics, Health Policy Center, Institute of Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago. 2015.  
138Dela Z Pena. Sin tax  collection up 40%. The Philippine Star. 19 December 2014.  Available from: 
http://www.philstar.com/business/2014/12/19/1404183/sin-tax-collection-40  
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 มีหลักฐานชัดเจนทั่วโลกท่ีแสดงวาฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีเปนสื่อเตือนผูสูบ
บุหร่ีที่มีประสิทธิผลมากในเรื่องอันตรายจากการสูบบุหร่ี กระตุนใหเลิกบุหร่ี และ
ปองกัน139---ผูที่ยังไมสูบบุหร่ีไมใหริเร่ิมลองสูบ 

 ฉลากภาพคําเตือนเปนสื่อที่ใชไดผลมากกวาคําเตือนที่ เปนขอความอยางเดียว 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีอัตราการรูหนังสือนอย 

 ในป 2011 ประเทศเบอรคินา ฟาโซ ไดออกกฎหมายฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี
ขนาด  60 %  แตรัฐบาลใชเวลาถึง 4 ปในการนํากฎหมายมาสูการปฏิบัติได ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขอธิบายวา สาเหตุหลักก็เนื่องจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบและเครือขาย 

 เดือนมกราคม 2014 นายกรัฐมนตรีดีรับหนังสือจาก USCCเตือนวาฉลากภาพคําเตือน
บนซองบุหร่ี เปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ และ
ขอตกลงทางการคา และยังขูอีกวาอุตสาหกรรมยาสูบจะฟองรัฐบาลประเทศนี้ ที่ละเมิด
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ140 

 ปจจุบันประเทศที่มีกําหมายฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่มีขนาดมากกวา 50 % 
ของพื้นที่บนซอง มี 70 กวาประเทศโดยไมละเมิดขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 
หรือ ทรัพยสินทางปญญา ดังที่ USCCกลาวอางแตอยางใด141 

 เดือนเมษายน 2015 หลังจากถูกแทรกแซงมาเกือบ 4 ป รัฐบาลเบอรคินา ฟาโซ ก็ออก
กฎหมายฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีไดสําเร็จ และจะมีผลบังคับใชในเดือน 
เมษายน 2016 

กรณีศึกษาการแทรกแซงตอสหภาพยุโรป 

 อุตสาหกรรมยาสูบ และ องคกรภาคี อยูเบื้องหลัง USCCในการแทรกแซงการออก
ขอแนะนําเรื่องผลิตภัณฑยาสูบของสหภาพยุโรป หรือ European Union’s (EU) 
Tobacco Products Directive (TPD) นานถึง 5 ป เร่ิมตั้งแต ป 2009142 

                                                                    
139Hammond D. Tobacco labellingtookit: Implementation. Tobacco labeling and packaging toolkit: A guide to FCTC 
Article 110. Waterloo: University of Waterloo, 2008.  
140Ministry of Health. Fight against tobacco in Burkina Faso (Luttecontre le tabac au Burkina Faso). 2014. Available 
from:  http://www.sante.gov.bf/index.php/quotidien/actualites/254-lutte-contre-le-tabac-2014 
141Canadian Cancer Society. Cigarette package health warnings: International status report (4thed.). 2014. Available from: 
http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/WL_status_report_en_low.pdf?utm_source=download&utm_medium=pdf
?utm_campaign=factsheet 
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 USCC และ AmCham สาขาที่อยูในยุโรป ใชเหตุผลของอุตสาหกรรมยาสูบในการอาง 
เพื่อขัดขวางกระบวนการเจรจาในการบัญญัติ TPD ที่จะใชเปนกรอบในการควบคุม
ยาสูบในสหภาพยุโรป เชน อางวามาตรการบรรจุภัณฑปราศสีสัน (Plain Packaging) 
ขัดตอกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และพันธะทางการคาระหวางประเทศ ในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป วิธีการขัดขวางการแกไข TPD ในชวง 5 ป มีหลายรูปแบบ เชน  

o การแจกเอกสารตอตาน TPD โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑปราศสีสัน  
ในป 2014 เอกสารเขียนโดย PMI ในประเด็นนี้ ถูกนํามาใช เปนเอกสารทางการ
ของ AmCham EU143 

o สงหนังสืออยางนอย 3 ฉบับ ถึงผูแทนสหภาพยุโรป และรัฐบาลประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป วา TPD ไมมีความเปนวิทยาศาสตร ขัดตอพันธะทางการคาสากล 
และอาจกระทบตอขอตกลงทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป 

o สงจดหมายถึงเอกอัครราชทูตลิธัวเนียประจําสหรัฐอเมริกา144 และขูวาการที่
ประเทศนี้สนับสนุน TPD จะเปนอันตรายตอความสัมพันธทางการคากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และขัดตอกฎหมายการคาระหวางประเทศ  ซ่ึงจะทําใหมีผลตอการ
เพิ่มขึ้นของสินคาเถื่อนในลิธัวเนีย 

กิจกรรมเหลานี้ตอบสนองวัตถุประสงคของอุตสาหกรรมยาสูบอยางชัดเจน คือทําใหความ
เขมงวดของกฎเกณฑใน TPD ออนลงมาก ๆ เชน ตองถอนเรื่องบรรจุภัณฑปราศสีสัน การหามแสดง
สินคาบุหร่ี ณ จุดขาย และประวิงเวลาในการบัญญัติกฎขอบังคับนี้ ถึง 5 ป จนถึงเดือน มีนาคม 2014 
สหภาพยุโรปจึงออกกฎนี้ไดสําเร็จ 

นอกจากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณีนี้แลว ยังมีตัวอยางที่ USCC และ AmCham แทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบทั้งในประเทศเล็ก และประเทศใหญ ในทุกภาคสวนของโลก หลักฐานที่USCC และ AmCham 
ทําภารกิจแทนบริษัทบุหร่ีแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบดานตาง ๆในหลายประเทศแสดงใน ตารางที่ 2  

                                                                                                                                                                                                                  
142Tobacco tactics.EU tobacco products directive revision. December 2014.  
http://www.tobaccotactics.org/index.php/EU_Tobacco_Products_Directive_Revision 
143AmCham EU. AmCham EU concerned about plain packaging measure as precedent to impair intellectual property 
rights. 11 July2014. Available from: 
http://www.amchameu.eu/Documents/DMXHome/tabid/165/Default.aspx?Command=Core_Download&EntryId=10238 
144Dagleis T. U.S. signals to Lithuania regarding the tobacco directive are being suppressed (JAV 
signalaidelTabakodirektyvolsLietuvai – slepiami). Lrytas.lt. 20 July 2013. Available from: http://www.lrytas.lt/lietuvos-
diena/aktualijos/jav-signalai-del-tabako-direktyvos-lietuvai-sle-piami.htm 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของ USCC 

 

นโยบาย ประเทศ ป การแทรกแซงของ USCC และAmCham 

1.ภาษ ี ยูเครน 2009 AmCham ในยู เครนและสมาคมธุ รกิ จในยุ โรป 
(European Business Association)ประทวงการขึ้นภาษี
ของรัฐบาลดวยการเขียนจดหมายถึงเจาหนาที่ของรัฐ  
แตยูเครนก็สามารถขึ้นภาษีไดในป2009และอีกครั้งใน
ป2010145 

2.นโยบายควบคุม
ยาสูบอยางสมบูรณ
แบบ 

โคโซโว 2013 กอนจะมีการโหวตผานรางกฎหมายควบคุมยาสูบไมกี่
วันAmChamในโคโซโวไดจัดประชุมรวมกับตัวแทน
บริษัทบุหร่ีและตัวแทนจากกระทรวงที่กํ าหนด
นโยบายเพื่อจะแทรกแซงการกําหนดสาระสําคัญใน
กฎหมายควบคุมยาสูบที่ครอบคลุมหลายมาตรการ 
ไดแก พื้นที่สาธารณะปลอดบุหร่ี การหามโฆษณา
และสงเสริมการตลาดและสลากภาพคําเตือน ในเดือน
เมษายน 2013 โคโซโวก็ออกหฎหมายควบคุมยาสูบ
ไดสําเร็จแมบริษัทบุหร่ีจะพยายามขัดขวางก็ตาม146 

 เอลซัลวาดอร 2015 ใ น เ อ ล ซั ล ว า ด อ ร  USCCส ง จ ด ห ม า ย ถึ ง ร อ ง
ประธานาธิบดีทวงติงการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบ
ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
หลายมาตรการ  โดย เสนอให มี ก า รหารื อกั บ
ผูสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบหรือกระทรวง
เศรษฐกิจกอนจะมีการผานรางกฎหมาย147  อยางไรก็ดี
ในเดือนมิถุนายน2015 ประธานาธิบดีเอลซาวาดอรก็

                                                                    
145Ross H, Stoklosa M, Krasofsky K. Economic and public health impact of 2007-2010 tobacco tax increases in Ukraine. 
Tobacco Control. 2012;21(4):429-35. 
146Tobacco control laws. Country details for Kosovo(updated 28 October 2014). Available from: 
http://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/kosovo/summary 
147 Letter from Jody Bond, Vice President, Americas, U.S. Chamber of Commerce to H.E. Oscar Ortiz, Vice President, 
Republic of El Salvador, 21 January 2015. 
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นโยบาย ประเทศ ป การแทรกแซงของ USCC และAmCham 
ไดรับรองกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอซึ่ง
ครอบคลุมมาตรการควบคุมยาสูบที่เขมแข็งมากทั้ง
การหามโฆษณา ฉลากภาพคําเตือนและเขตปลอด
บุหร่ี 

3.ฉลากภาพคาํ
เตือนขนาดใหญ 

จาไมกา 2014 USCCทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาไมกาหลังจากที่
มีประกาศวาจะเพิ่มขนาดรูปภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี
เปน75%อางวาขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ยืนยัน
วาขนาดภาพคําเตือน75%จะทําใหสุขภาพประชาชนดี
ขึ้นอยางไร และยังขู อีกวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการคา148  ในที่สุดประเทศจาไมกาตองลด
ขนาดรูปภาพฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเปน60%149 

 เนปาล 2015 เมื่อรัฐบาลเนปาลประกาศจะขยายขนาดภาพคําเตือน
จาก75% เปน 90% USCCไดสงจดหมายถึงรอง
นายกรัฐมนตรีพรอมขูวาการขยายขนาดภาพคําเตือน
ขัดตอพันธะทางการคาระหวางประเทศ150  หลังจาก
นั้นไดจัดประชุมในกลุมสมาชิกUSCCรวมถึงบริษัท
บุหร่ี คือPMI (PMI) และ British-American Tobacco 
(BAT) และเจาหนาที่ระดับกระทรวงจํานวนหนึ่ง  
และในการประชุมอีกที่หนึ่งเจาหนาที่กระทรวง
สาธารณสุขไดรับการขูวาจะฟองรองหากกฎหมายนี้

                                                                    
148Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of 
Commerce, to Portia SimpsonMiller, prime minister of Jamaica, 16 September 2013. 
149Tobacco control laws. Country details for Jamaica (updated 29 August 2014). Available from: 
http://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/jamaica/summary 
150Letter from Tami Overby, Senior Vice President, Asia, International Affairs Division, U.S. Chamber of Commerce, to 
Sigha Durbar, Deputy Prime Minister and Minister of Home, 28 January 2015. 
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นโยบาย ประเทศ ป การแทรกแซงของ USCC และAmCham 
ผานการรับรองจากรัฐสภา  ซ่ึงรัฐบาลเนปาลไดผาน
การเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015151 

4.ซองบุหร่ีปราศ
สีสัน 

ออสเตรเลีย 2009-
2011 

ในชวงเวลากอนที่รัฐบาลออสเตรเลียจะออกกฎหมาย
ซองบุหร่ีปราศสีสัน(Standardized packaging)นั้น
USCCพยายามทุกวิถีทางที่จะไมใหมีการตรากฎหมาย
นี้ และไดสงหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข152 และยัง
ออกเอกสารที่มี เนื้อหาสาระขูวามาตรการใหมนี้
ละเมิดขอตกลงทางการคาระหวางประเทศและ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  นอกจากนี้ Am Cham 
ในกรุง Kiev ประเทศยูเครน ยื่นฟองตอ WTO 
(องคการคาโลก) รัฐบาลออสเตรเลียไดออกกฎหมาย
ซองบุหร่ีปราศสีสันเมื่อเดือนธันวาคม 2012153 

 นิวซีแลนด 2012-
2014 

เหตุการณในนวิซีแลนดก็เชนเดียวกนั เมื่อมีการพัฒนา
รางกฎหมายซองบุหร่ีปราศสีสัน USCCก็เคลื่อนไหว
โดยให Am Chamในอินโดนีเซียสงจดหมายถึง
รัฐมนตรีสาธารณสุข พรอมกับแจกจายเอกสาร
รวมกับธุรกิจอืน่ๆ อางเรื่องการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาและขอตกลงทางการคาสากล  รัฐบาล
นิวซีแลนดจึงชะลอการออกกฎหมายนี้ไปกอนจนกวา
คดีความของประเทศออสเตรเลียจะไดขอยุติ154 

                                                                    
15190%graphic health warnings now required on tobacco packs in Nepal. International Union against Tuberculosis and 
Lung Disease.2014 November 8. Available from: http://www.theunion.org/news/90-graphic-health-warnings-now-
required-on-tobacco-packs-in-nepal-2 
152Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of 
Commerce, to the Assistant Secretary, Department of Health and Aging, 26 May 2011. 
153Cigarette plain packaging laws come into force in Australia. The Guardian. 1 December 2012. Available from: 
http://www.theguardian..com/world/2012/dec/01/plain-packaging-australian-cigarette-tobacco 
154Harrison D. NZ to follow on plain packaging for cigarettes.  The Sydney Morning Herald. 20 February 2013. Available 
from: http://www.smh.com.au/federald-politics/political-news/nz-to-follow-on-plain-packaging-for-cigarettes-20130219-
2epm8.html 
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นโยบาย ประเทศ ป การแทรกแซงของ USCC และAmCham 

 สหราช
อาณาจักร 

2012-
2014 

ในชวงเวลาที่รางกฎหมายซองบุหร่ีปราศสีสันในส
หราชอาณาจกัรก็เชนกนั USCCไดแจกจายเอกสาร
รวมกับกลุมธรุกิจ และยังสงจดหมายไปยังรัฐมนตรี
สาธารณสุข นายกรัฐมนตรแีละผูกําหนดนโยบาย
คัดคานกฎหมายนี้  แตสหราชอาณาจักรไดผานราง
กฎหมายของบุหร่ีปราศสีสันเมื่อเดือนมนีาคม 2015 

 ไอรแลนด 2014 USCCรวมมือกันกับบริษัทบหุร่ีและพวกสงหนังสือ
ไปยังนายกรัฐมนตรีไอรแลนดเมื่อเดือนมนีาคม 2014 
ในชวงที่มกีารรางกฎหมายซองบุหร่ีปราศสีสัน 
เรียกรองใหมกีารทบทวนในเรื่องนี้  แมจะตองเผชิญ
กับการขูและล็อบบี้อยางหนกัหนวง  รัฐบาล
ไอรแลนดก็ออกกฎหมายซองบุหร่ีปราศสีสันในเดือน
มีนาคม 2015155 

 

8.2 USCC กับภารกิจเพื่อบริษัทบุหรี่ยักษใหญ 

 ถึงแมวา USCCจะไมเปดเผยรายช่ือสมาชิกตอสาธารณะก็เปนที่ทราบดีวากรรมการอํานวยการของ
หอการคานี้มาจากกลุม Altria ซ่ึงก็คือบริษัทบุหร่ีที่ใหญสุดในสหรัฐอเมริกาและเปนบริษัทแมของ PMI156

นอกจากนี้บริษัทบุหร่ีขามชาติ เชน PMI, BAT, Japan Tobacco International (JTI) และ Imperial Tobacco ก็
เปนสมาชิกของ Am Cham ที่กระจายอยู 55 แหงทั่วโลก 

 ขอมูลจากเอกสารลับภายในบริษัทบุหร่ี157 ระบุวาบริษัทบุหร่ี (PM) เปนสมาชิกของ USCCมาหลาย
สิบปและไดใช USCCแทรกแซงมาตรการการควบคุมยาสูบ เอกสารลับภายในฉบับหนึ่งของบริษัทที่เคยเปน
บริษัทแมของทั้ง PM USA และ PMI ระบุชัดเจนวา “บริษัทPMไดเปนผูสนับสนุนUSCCมาอยางสม่ําเสมอ

                                                                    
155O’Connor N. President signs plain cigarette packaging  law. Independent. 11 March 2015. Available from: 
http://www.independent.ie/irish-news/health/president-signs-plain-cigarette-packaging-law-31057470.html 
156U.S. Chamber of Commerce.Board of Directors. Available from:  https://www.uschamber.com/about-us/board-
directors 
157Marden, R. Letter to Thomas J. Donohue, President and CEO, U.S. Chamber of Commerce (internal industry 
document. 2008. Bates No. 2076396936/38. http://legacy.ucsf.edu/tid/qwi61b00 
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หลายทศวรรษแลว โดยไดมอบเงินจํานวน $180,000 ในป 1998”158ในเอกสารยังไดแสดงถึงกลยุทธในป 
1999 ของบริษัทPM ที่เกี่ยวของกับหอการคาวา “ตองมีอิทธิพลตอการออกกฎขอบังคับและนโยบายที่จะ
สรางความเสียหายตอบริษัท PM ดวยการยกระดบัสูงสุดของการใชทรัพยากรรวมกัน (ทั้งเงินและมนุษย) กับ
USCC”159 

 เอกสารลับภายในอีกฉบับหนึ่งของบริษัท PMที่เกี่ยวกับการใชส่ือของUSCCในประเด็นยาสูบระบุ
วา งานสื่อที่ผลิตโดย USCCเพื่อตอบสนองการเสนอรางกฎหมายควบคุมยาสูบของสหรัฐอเมริกาในป 
1998160บันทึกลับของบริษัทPM ที่บันทึกไวเมื่อ 15 ธันวาคม 1987 กลาวถึงวิธีการที่บริษัทจะไดผล
ประโยชนจากความสัมพันธกับUSCCไดแก การอยูในตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการของ USCC การ
เลือกตําแหนงประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสําคัญของ USCC การไดกระชับความสัมพันธ
ของPM กับผูเชี่ยวชาญดานนโยบายสําคัญของUSCCและการใชเครือขายการสื่อสารของUSCCเพื่อเปน 
“กระบอกเสียงแกPM เอง”161 

                                                                    
158PM. 740088-720538 Federal - tobacco  (internal industry document). 1999 .Bates No. 2081270986/87. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/mgu26j00/pdf 
159PM. Chamber of Commerce of the United States of America (internal industry document).2008 .Bates No. 
2076396934/35. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/pwi61b00/pdf  
160PM. U.S.Chamber Media activities on the tobacco issue (internal industry document).2008 .Bates No. 2076396933. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/gua60b00 
161Marden, R.  U.S.Chamber membership (internal industry document).1987 .Bates No. 2024266108/09. 



84 
 

 

9. กรณีศึกษากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาชนะคดีบรษิัท PM (The Verdict Is In: Findings from US v. 
PM)162 

ความเปนมา 

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (Department of Justice หรือ DOJ) ไดยื่นฟองบริษัทบุหร่ีและพวก
รวมทั้งสิ้น 11 บริษัทและหนวยงานเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1999 วาไดละเมิดกฎหมาย The Racketeer 
Influenced and Corrupt Organization Act (RICO) โดยการวางแผนรวมกันในการโกงสาธารณชนอเมริกัน
และชาวโลกมากวา 50 ป ดวยการโกหกเรื่องเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ีและความเสี่ยงตอสุขภาพและการทํา
การตลาดมุงเปาลูกคาที่เปนเด็ก 

ทานผูพิพากษา Gladys Kessler ไดพิพากษาคดีประวัติศาสตรนี้เมื่อ 17 สิงหาคม 2006 ในตอนหนึ่ง
กลาววา “...อุตสาหกรรมยาสูบมีกําไรจากการคาสินคาที่มีอํานาจการเสพติดสูง ทําใหเกิดการเสียหายแก
สุขภาพและชีวิตผูคนจํานวนมากจากความทุกขทรมานดวยการเจ็บปวยและความเสียหายทางเศรษฐกิจ  
บริษัทรูความจริงมานานกวา 50 ปวา ผลิตภัณฑที่เขาผลิตและจําหนายนั้นเปนสินคาอันตราย แตก็ยังเดินหนา
โกหกใน 7 ประเด็นตอไปนี้คือ 

1) อันตรายของการสูบบุหร่ี (The Hazards of Smoking) 

2) การเสพติด (Addiction) 

3) ระดับของสารนิโคติน (Nicotine Levels) 

4) บุหร่ีรสออน (Light Cigarettes) 

5) การทําการตลาดตอเด็กและเยาวชน (Marketing to Youths) 

6) อันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง (Secondhand Smoke) 

7) การปกปดขอมูล (Suppression of Information) 
 

1) อันตรายของการสูบบุหรี่  

 สรุปคําพิพากษาของทานผูพิพากษา Kessler ซ่ึงอธิบายวาจําเลยรูมานานกวา 50 ปแลววา การสูบ
บุหร่ีทําใหเกิดโรค  แตปฏิเสธซ้ําๆวาการสูบบุหร่ีไมไดสงผลเสียอะไรตอสุขภาพจําเลยมีความ
พยายามที่จะโจมตีและลดความนาเชื่อถือของหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหวางการสูบบุหร่ีและการเกิดโรคตางๆ 

                                                                    
162Tobacco Control Legal Consortium. 2006. The Verdict Is In: Findings from United States v. PM. Available online:  
http://www.tobaccolawcenter.org/dojlitigation.html. 
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• ตั้งแตป 1953 ถึงป 2000 จําเลยแตละรายปฏิเสธอยางแข็งขันซ้ําแลวซํ้าอีกและอยางผิดๆมา
โดยตลอดวา การสูบบุหร่ีไมมีผลเสียตอสุขภาพ 

• จําเลยไดจัดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อโจมตีและบิดเบือนหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรที่แสดงความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีและโรคตางๆ  และอางวายังเปน
โจทยที่เปดกวางอยู 

• ฝายจําเลยไดเพิกเฉยตอเอกสารภายในบริษัทบุหร่ีเองจํานวนมาก  แมกระทั่งเอกสาร
ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรของบริษัทบุหร่ีเอง ดังเชนรองประธานดานงานวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทPM ช่ือ Helmut Wakehamยอมรับวา “ในเวลานี้พอจะมีหลักฐานอยูบางที่
จะโตแยงขอรายงานสํานักงานนายแพทยใหญแหงสหรัฐอเมริกา ฉบับ คศ. 1964” 

รายงานการวิจัยเก่ียวกับโรคมะเร็งปอดจนถึงเดือนธันวาคม 1953 

• ในปหนึ่งๆ การสูบบุหร่ีและการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง หรือ Environmental Tobacco 
Smoke คราชีวิตชาวอเมริกันราวๆ 440,000 ราย 

• มีรายงานผลการวิจัยชัดเจนตั้งแตป 1928 วาการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการเกิด
โรคมะเร็ง โดยมีรายงานการวิจัยของ Lombard และ Carl ตอมาในป 1950 Sir Richard Doll 
และ Bradford Hill เสนอผลงานวิจัยวาการสูบบุหร่ีคือปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของ
โรคมะเร็งปอดในประเทศอังกฤษ 

• ในชวงระหวาง 1953 ถึง 1964 มีการเผยแพรผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีทําใหเกิดผล
รายตอสุขภาพออกสูสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงกอนป 1964 มีขอสรุปที่ชัดเจนที่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนวาการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดและมีการเตือน
ประชาชนถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี 

• ในชวงเวลาเดียวกัน บริษัทบุหร่ีจําเลยคดีนี้มีความตระหนักในหลักฐานที่แสดงวา การสูบ
บุหร่ีทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอยางชัดเจน 

• เอกสารภายในของบริษัทบุหร่ีระบุวา เร่ืองการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเปนที่รับรู
กันในวงในมาตั้งแตตนๆทศวรรษที่ 1950s แลว 

• ในป 1962 นักวิจัยของบริษัทRJRช่ือ Dr. Rodgmanไดรายงานวา “ผลการวิจัย 34 ช้ินระบุวา 
การสูบบุหร่ีเพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด” 
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แตในป 1995 นักวิจัยคนเดียวกันนี้ไดเขาใหปากคําตอศาลในขอความที่ตรงกันขามกับที่
ตนเองเคยรายงานไว  ซ่ึง Dr. Rodgmanไดรับคาตอบแทนมหาศาลจากบริษัท RJR ที่ตกลง
วาจะใหการที่เปนประโยชนตอบริษัท 

• ในชวงทศวรรษที่ 1950s บริษัทบุหร่ีไดเร่ิมทําการรณรงครวมกันในการปฏิเสธและ
บิดเบือนประเด็นที่วาการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรค  แมวาเอกสารภายในบริษัทบุหร่ีเองจะ
ยืนยันความจริงในขอนี้ก็ตาม 

 The 1964 Surgeon General’s Report 

• รายงานสํานักงานนายแพทยใหญแหงสหรัฐอเมริกาป 1964 เปนรายงานชิ้นสําคัญที่เปน
ประชามติเชิงวิทยาศาสตรของผลการวิจัยที่ระบุวาการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคตางๆ  
หลังจากป 1964 ก็มีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันผลเสียของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพและ
จําเลยคือบริษัทบุหร่ีก็ปฏิเสธความจริงขอนี้มาโดยตลอด 

• ในวงวิชาการและการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรหลังจากป 1964 ไดตีพิมพผลงานที่เปนเอกสาร
อยางตอเนื่องเพื่อเผยแพรเร่ืองความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีและผลกระทบตอสุขภาพ  
ในขณะที่เอกสารภายในของบริษัทบุหร่ีและงานวิจัยในชวง 1960-1970 และหลังจากนั้น 
เปดเผยถึงการยอมรับวาการสูบบุหร่ีทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอสุขภาพและความกลัว
ตอผลกระทบจากองคความรูนี้ที่จะนําไปสูการฟองรอง 

• ในชวงเวลาที่มีรายงาน Surgeon General’s Report 1964 กลุมบริษัทบุหร่ีก็รูแลววามี
ความเห็นตรงกันในวงนักวิทยาศาสตรวาการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดและโรค
อ่ืนๆ แมกระนั้นก็ยังกลาวหาวายังมีขอโตแยงในผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรเร่ืองการสูบ
บุหร่ีทําใหเกิดโรคอยู 

• ในชวงตนทศวรรษที่ 1960s บริษัท RJR ไดตั้งหองปฏิบัติการชื่อ “Mouse House” ที่เมือง 
Winston-Salem รัฐ North Carolina โดยใชหนูทดลองในการวิจัยเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพ
จากการสูบบุหร่ี 

• งานวิจัยจากหองปฏิบัติการ Mouse House นี้ไมเปดเผยตอวงการวิทยาศาสตรและวิจัย
ภายนอก นักวิจัยถูกหามตีพิมพผลงานเหลานี้  จากงานวิจัยใน Mouse House ทําใหบริษัท 
RJR ตระหนักดีวาการสูบบุหร่ีสัมพันธกับโรคถุงลมโปงพอง (Emphysema) 

• ในป 1970 ประธานของบริษัทPMตําหนิบริษัท RJR เร่ืองการวิจัยในหองปฏิบัติการ Mouse 
House ซ่ึงทําให RJR ตองปดแลป Mouse House อยางกระทันหัน สลายหนวยวิจัย เลิกจาง
นักวิจัยจํานวน 26 คน และทําลายงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลตอสุขภาพของการสูบบุหร่ีทั้งหมด 
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• ในป 1980 Dr. Gary Huber นักวิจัยมหาวิทยาลัย Harvard ไดทุนวิจัยจากบริษัทบุหร่ีทําการ
วิจัยในสัตวทดลองเพื่อหาคําตอบเรื่องผลของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  ในขณะที่การวิจัย
ดําเนินไปดวยดีมีผลกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ  จูๆบริษัทบุหร่ีก็หยุดใหทุนเพื่อทําการศึกษา
ตอ  ซ่ึงนักกฎหมายของบริษัทบุหร่ีบอกเขาในเวลาตอมาวา การที่ทุนวิจัยของเขาถูกระงับ
กลางคันนั้นเหตุผลเนื่องมาจากงานวิจัยของเขากําลัง “เขาใกลความจริงบางอยาง” 

• ในป 1997 Dr. Huber ไดรับหมายศาลเรียกตัวใหไปใหปากคํา  ซ่ึงทนายของบริษัทบุหรี่ได
สงสัญญาณอะไรบางอยางเกี่ยวกับการใหปากคําอยางระมัดระวัง  จนทําใหเขารูสึกถึงความ
ไมปลอดภัยทั้งตัวเขาและครอบครัว 

 ตั้งแตป 1964 เปนตนมา บริษัทบุหร่ีไดปฏิเสธอยางผิดๆและบิดเบือนความจริงเรื่องการสูบบุหร่ีทํา
ใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพ  แมวาภายในองคกรพวกเขาจะตระหนักถึงความจริงขอนี้ก็ตาม 

• ในการสัมภาษณประธานบริษัทPM นายโจเซฟ คัลแมน ไดปฏิเสธอยางผิดๆวา การสูบ
บุหร่ีไมเปนอันตรายตอสตรีมีครรภและทารกในครรภ  แมวาทารกที่คลอดจากมารดาที่สูบ
บุหร่ีจะมีขนาดเล็กกวาทารกทั่วไป แตแมบางคนก็อาจจะชอบที่จะมีทารกที่มีขนาดเล็กก็ได 

 แมในป 2005 กลุมบริษัทบุหร่ี (จําเลย) ก็ยังไมยอมรับผลรายของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  ซ่ึงพวกเขา
รูเปนการภายในกอนหนานัน้นับสิบป 

• ในเดือนเมษายน 1994 กลุมผูบริหารอุตสาหกรรมบุหร่ีสาบานตอหนาอนุกรรมการดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอมในสภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกาวา ยังไมมีการพิสูจนวาการสูบ
บุหร่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง  และกลุมซีอีโอ (CEO) ของบริษัท B&W, Liggett, Lorillard, PM 
USA, และ RJR ก็ปฏิเสธเรื่องการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง 

• แมวาPM จะรูดีวาในป 1999 นักวิทยาศาสตรและแพทยจํานวนมากที่มีความเห็นตรงกันวา
การสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรค  แตก็สงวนทาทีไมเปดเผยแกสาธารณะจนกระทั่งเดือนตุลาคมป 
2000 

 

2) การเสพติด (Addiction) 
เมื่อ 40 ปที่ผานมา บริษัทบุหร่ี จําเลยไดปกปดขอมูลตอสาธารณชนเรื่องสารนิโคตินวาเปนสารเสพ

ติด เนื่องมาจากการกลัววาจะเปนการขัดตอระเบียบของหนวยงานของรัฐ (เชนองคกรอาหารและยา)  เพื่อ
ปองกันการสูญเสียการยอมรับทางสังคมจากการสูบบุหร่ี และการสูญเสียผลกําไรของบริษัท กอนที่จะมีการ
ตีพิมพเร่ืองผลของการสูบบุหร่ีในรายงานสํานักงานนายแพทยใหญ (Surgeon General) ใน ป ค.ศ. 1964 
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ผูพิพากษาเคสเลอรกลาวถึงหลักฐานที่มีการปดบังขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยของบริษัทบุหร่ีเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความรับผิดและเพื่อปองกันกฎระเบียบการควบคุมอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการ
คงไวซ่ึงคนที่สูบบุหร่ีและการดึงดูดผูบริโภคหนาใหม 
 ความเปนมา 

ตั้งแตป ค.ศ. 1950 จําเลยไดวิจัยและยอมรับมานานหลายทศวรรษแลววานิโคตินเปนยาเสพติด และ
พบวาบุหร่ีเปนสื่อกลางที่นําไปสูการเสพยาเสพติดประเภทอื่นได แมจําเลยจะมีความเขาใจและยอมรับวา
การสูบบุหร่ีและนิโคตินทําใหเกิดการเสพติด จําเลยก็ปฏิเสธและบิดเบือนตอสาธารณชนในความจริงเรื่องนี้
เปนระยะเวลาหลายทศวรรษ 

การสูบบุหร่ี คือ การเสพติด และนิโคติน คือ สารแรกของการกอใหเกิดการเสพติด 
ดร.ปเตอร โรเวลล หนึ่งในจําเลยผูเชี่ยวชาญ ยอมรับวามีความคลายคลึงในเรื่องคุณสมบัติการเสพ

ติดของยาสูบกับเฮโรอีนและโคเคอีนในป ค.ศ. 1988 ทุกๆองคกรแกนนําดานสุขภาพ รวมถึงสํานักงานนาย 
แพทยใหญ สถาบันแหงชาติเร่ืองการเสพติด (The national Institute on Drug Abuse) องคการอนามัยโลก
สมาพันธจิตเวชแหงสหรัฐอเมริกา (the American Psychiatric Association) คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยฮารวารด และอื่นๆ อีกหลายองคกร ไดประกาศวา การเสพติดที่เกิดจากการสูบบุหร่ีมีผลมาจาก 
“นิโคติน” 

จําเลย ทราบดีวา การสูบบุหร่ีและนิโคตินกอใหเกิดการเสพติด 
หลักฐานแสดงใหเห็นอยางกวางขวางวาจําเลยรูเร่ืองนี้ตั้งแต ป ค.ศ. 1950 วานิโคตินกอใหเกิดการ

เสพติดแกผูสูบบุหร่ี พวกจําเลยใชความรูนี้ในการเก็บรักษาและเพิ่มการขายบุหร่ี และพวกเขาปฏิเสธความ
จริงเรื่องนี้มายาวเกือบทศวรรษ ในเรื่องธรรมชาติของการเสพติดของสารนิโคตินและการปกปดการวิจัย
ภายในของพวกเขาที่เกี่ยวกับขอมูลเร่ืองดังกลาว 

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 มีการนําเสนอของรองประธานPM ฝายการวิจัยและพัฒนาที่ช่ือ 
เวคแฮม ไดนําเสนอกรณีความสามารถของบริษัทในการควบคุมนิโคตินของบุหร่ี เขาระบุวา  

 
“แมวานิโคตินจะเปนสิ่งสําคัญตอการยอมรับในบุหร่ี แตดวยเหตุผลทางการแพทยก็จําเปนตองลด

ระดับของนิโคตินลง” 
“Eventhough nicotine is believed essential to cigarette acceptability, a reduction in level may be 

desirable for medical reasons.” 
นักวิทยาศาสตรของPM  วิลเลียม ดันน และแฟรงกไรอัน อธิบายบางสวนถึงผลกระทบของการเลิก

เสพนิโคตินใน ป ค.ศ. 1971 ผลการศึกษามีดังนี้ คือ 
“แมหลังจากที่เลิกไปแลว 8 เดือน มีแนวโนมที่จะมีรายงานอาการทางโรคประสาท เชน รูสึกหดหู รูสึก
กระสับกระสาย  เครียด  อารมณไมดี หมดแรง มีแนวโนมที่จะหลับใน  อาการทองผูกและน้ําหนัก
เพิ่ม………..” 
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จําเลยปฏิเสธตอสาธารณชนวานิโคตินคือสารเสพติดและทําเชนนั้นตอไปเรื่อยๆ 
ประธานPM เจมส ซี บาวลิง ปฏิเสธวาการสูบบุหร่ีเปนการเสพติดในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1973 

ในการสัมภาษณ 60 นาที โดย โบลิงเปรียบเทียบทางเลือกในการหยุดสูบบุหร่ีกับทางเลือกในการที่จะเลือก
บริโภคไขหรือไมบริโภค 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ประเด็นในนิตยสาร TIME กลาวถึง ประธานและซีอีโอของฟลลิ
ปมอรริส เจมส มอรแกน ที่กลาววา “ถาบุหร่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการเสพติดหรือการสรางนิสัย ก็เหมือนกับ
ที่พวกเขาชอบขนมหมีกัมมี่ และผมกินขนมหมีกัมมี่ และผมก็รูสึกไมชอบเมื่อผมไมไดกิน และแนนอนวา
ผมไมติดมัน” 

“If [cigarettes] are behaviorally addictive or habit forming, they are much more like . . . Gummi 
Bears, and I eat Gummi Bears, and I don’t like it when I don’t eat my Gummi Bears, but I’m certainly not 
addicted to them. 

 
ขณะที่ PM ยอมรับวาการสูบบุหร่ีและนิโคตินกอใหเกิดการเสพติด แตเร่ืองนี้ไมไดมีการนํามาใช

จนถึงป ค.ศ. 2000 หลังจากการพิจารณาคดี 
ที่ปรึกษาใหญของPMUSA ยังยอมรับวาเมื่อPM ซ้ือเครื่องหมายการคา 3 ยี่หอของ Liggett ในป ค.ศ. 

1999 อันไดแก L&M, Lark และ Chesterfied มนัมีปายคําเตือนอยูกอนแลววา “การสูบบุหร่ีเปนการเสพติด” 
ขณะที่PM บอกสาธารณชนวาการสูบบุหร่ีกอใหเกิดการเสพติด แตก็ยังไมไดบอกวา นิโคติน ใน

บุหร่ีเปนสารที่กอใหเกิดการเสพติด นอกจากนี้ยังไมมีบริษัทบุหร่ีจําเลยอื่นที่ไมใช Liggett และ PM ได
ยอมรับวานิโคตินในควันบุหร่ีเปนสารเสพติด Liggett เปนจําเลยเดียวที่ยอมรับตอสาธารณะ 

 
จําเลยปกปดและเก็บขอมูลงานวิจัย และหลักฐานอื่นๆที่แสดงวา นิโคติน คือ สารเสพติด 
จําเลยจงใจปดบังขอมูลวา การสูบบุหร่ีคือการไดรับสารนิโคตินซึ่งเปนยาเสพติด เมื่อมีความ

พยายามของประชาชนในการทบทวนและสังเคราะหขอมูลที่มีอยูทั้งหมดเกี่ยวกับนิโคติน ซ่ึงเริ่มตั้งแตป 
ค.ศ.1964 ถึง 1985 ดังจะเห็นไดจากรายงานนายแพทยใหญและการตรวจสอบของรัฐสภาจํานวนมาก แต
ทั้งนี้จําเลยกับสนับสนุนการประชาสัมพันธเพื่อตอบโตขอมูลเกี่ยวกับสารนิโคตินของฝายวิชาการ ในชวง 
10 ปที่ผานมา 

วันที่ 9 เมษายน 1980 บันทึกความเขาใจจากเอกสารภายในของสถาบันยาสูบ (Tobacco Institute) 
เปดเผยการยอมรับโดยสมาชิกของบริษัท วานิโคติน คือ สารเสพติดเหตุผลที่สองของจําเลยปฏิเสธเรื่องการ
เสพติดคือการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบภายใต FDA 
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3) ระดับสารนโิคติน163 
ผูพิพากษา เคสเลอร กลาวถึง หลักฐานของจําเลยที่สามารถควบคุมระดับของนิโคตินในบุหร่ีซ่ึงทํา

ใหมั่นใจวาผูสูบบุหร่ีเสพติดและยังคงเสพติดตอเนื่องไปอีก ขณะที่จําเลยปฏิเสธตอสาธารณชนวาพวกเขาไม
สามารถจัดการหรือควบคุมระดับของนิโคตินได 

จําเลยออกแบบบุหร่ีที่สามารถควบคุมระดับของนิโคตินไดอยางแมนยําเพื่อจัดสงและใหปริมาณ
นิโคตินที่เพียงพอตอการเกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด ในขณะเดียวกันจําเลยไดปกปดงานวิจัย
จํานวนมากของเขาในเรื่องนิโคติน และปฏิเสธอยางชัดแจงตอเนื่องในเรื่องความพยายามที่จะควบคุมระดับ
ของสารนิโคติน 

ในชวงตน ค.ศ. 1970 คณะกรรมาธิการการคาในระดับสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) 
พัฒนาเครื่องมือวัดระดับของทารและระดับของนิโคตินได แมวามันจะเปนกลไกที่เปนที่รูจักและยอมรับกัน
อยางแพรหลายในประชาคมเรื่องสุขภาพประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัทบุหร่ีเอง แตทั้งนี้การวัดของ FTC 
ยังไมแมนยําและละเอียดพอในการวัดปริมาณนิโคตินและทาร บริษัทบุหร่ี เขาใจถึงความซับซอนของการ
ชดเชยการสูบบุหร่ี เชนเดียวกับความรูดานการควบคุมสารนิโคติน การควบคุมสารนิโคตินไดรับการพัฒนา
ดวยความตั้งใจ และความเปนจริงบุหร่ีที่วางขายในตลาดมีสารนิโคตินมากกวานิโคตินที่สามารถวัดไดโดย 
FTC ซ่ึงมั่นใจไดวาระดับของนิโคตินเพียงพอตอการเกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด 
 

1. ทศวรรษที่ผานมา จําเลยยอมรับวาการควบคุมการจัดสงสารนิโคติน จะกอใหเกิดการเสพติดและ
สนับสนุนการเสพติด ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบความสําเร็จในเชิงพาณิชย 

a. จําเลยยอมรับวา จําเปนตองตรวจสอบระดับ “ขั้นต่ํา” และ “เหมาะสม” ในการจัดสงสาร
นิโคตินเพื่อใหพอเพียงตอความพึงพอใจของผูสูบบุหรี่ 

เอกสารภายในของจําเลยแสดงใหเห็นวา ความรูเร่ืองคุณสมบัติ, เภสัชวิทยา และธรรมชาติของสาร
เสพติด พวกเขามีเทคนิคทางกายภาพและเคมีภัณฑที่สามารถจัดสงสารนิโคตินที่สามารถสรางความพึง
พอใจใหแกผูสูบบุหร่ีไดอยางแมนยํา และเปนการสนับสนุนใหเกิดการเสพติดอยางตอเนื่อง 

ในรายงานการวิจัยของพวกเขา มีการศึกษาและบันทึกถึงเงื่อนไขที่ตางกัน เพื่ออธิบายหรือระบุ
คุณสมบัติของสารนิโคตินซึ่งเปนที่พึงประสงคเพื่อที่จะสูบบุหร่ี  

b. จําเลยยอมรับมานานแลววาการควบคุมอัตราสวนระหวางนิโคตินกับทารจะชวยใหพวกเขา
พบระดับท่ีต่ําสุดและระดับท่ีเหมาะสมในการจัดสงนิโคติน 

c. จําเลยเขาใจความสัมพันธระหวางการสงนิโคตินและการขายบุหรี่ 

                                                                    
163ถอดความจาก : Nicotine Levels เอกสาร The Verdict Is in : Finding from United States v. PM 
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เอกสารภายในกลาวถึง การเปดเผยของจําเลยแตละคนซึ่งเขาใจถึงตําแหนงทางการตลาด 
เชนเดียวกับความสามารถทางดานการเงินของอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งตองการพัฒนาการสูบบุหร่ีที่มีสาร
นิโคตินในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวาผูสูบบุหร่ียังคงสูบตอไป 

 
2. การวิจัยของจําเลย พัฒนาและใชประโยชนจากการออกแบบตางๆและวิธีการควบคุมสารนิโคติน

เพื่อใหแนใจวาการสูบบุหรี่ท้ังหมดสามารถสงมอบปริมาณของสารนิโคตินท่ีเพียงพอเพื่อการสรางและการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องในการเสพติด 

จําเลยควบคุมนิโคตินโดยยังไมไดมุงเนนเพียงแคการสงสารนิโคตินใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
เพราะการสงสารนิโคตินจํานวนมากทําใหการสูบบุหร่ีรุนแรง และไมไดรสชาติ จําเลยยังสามารถควบคุม
ปริมาณและรูปแบบของการจัดสงสารนิโคตินในผลิตภัณฑเชิงพาณิชยของพวกเขาโดยการควบคุมทาง
กายภาพและทางเคมีมาใชในการปรุงแตงยาสูบและฟลเลอร 

การปรับคา PH ในควันและแอมโมเนีย จําเลยไดเปลี่ยนรูปแบบทางเคมีของสารนิโคตินในควัน
บุหร่ี วัตถุประสงคของการปรับปรุงคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการโอนนิโคตินและเพิ่มความเร็วของสาร
นิโคตินที่ถูกดูดซึมในควันบุหร่ี 

เอกสารภายในแสดงใหเห็นวา จําเลยไดวิจัยสารเติมแตงตางๆนอกเหนือไปจากแอมโมเนียซ่ึง
อํานวยความสะดวกในการจัดสงสารนิโคติน เชนการศึกษาโดยฟลลิปมอรริสไดแสดงใหเห็นวาระดับของ 
acetaldehyde ในควันสามารถจัดการผานสารเติมแตงเพื่อผลิตสวนผสมของ acetaldehyde และนิโคตินที่จะ
เสพติดมากกวาสารเสพติดเดี่ยวๆ 

 
3. จําเลยใหถอยคําอันเปนเท็จและทําใหเขาใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมนิโคตินและการจัดสงสินคา

ของพวกเขา 
ในป 1994 รัฐสภาคองเกรสแหงสหรัฐอเมริกาจัดคณะกรรมการพิจารณาสาธารณะเกี่ยวกับการเสพ

ติดจากการสูบบุหร่ี การออกแบบบุหร่ีและการจัดการนิโคตินของอุตสหกรรมยาสูบ การพิจารณานี้เร่ิม
กอนที่สภาผูแทนราษฎรคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมจะเขามาพิจารณาตอ  
การพิจารณานี้รูจักกันในฐานะ "การพิจารณา Waxman" ซ่ึงก็คือคณะอนุกรรมการประธานนาย 
HenlyWaxmanที่แคลิฟอรเนีย ผูบริหารระดับหัวหนาของผูผลิตบุหร่ีหกจําเลย –PM, B & W, RJR, Lorillard, 
Liggett และอเมริกัน –แสดงโดยสมัครใจตอคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 1994 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1994, อเล็กซานเดสเปยรดับบลิว รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการของ Lorillard, เบิกความในการพิจารณา Waxman วา พวกเราไมไดตั้งคาระดับของนิโคติน
ใหกับยี่หอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูบบุหร่ี." สเปยรสกลาวตอไปวา “ไมมีการจัดการสารนิโคติน” 
 



92 
 

 

บทสรุปคือ  กอนการใหถอยคําตอสภาคองเกรส  กลุมบริษัทบุหร่ีที่เปนจําเลยปฏิเสธตอสาธารณชน
อยางชัดแจงหลายครั้งในการโฆษณาในสือ่ส่ิงพิมพของชาติ และทางโทรทัศนวา นิโคตินไมกอใหเกิดการ
เสพติด และพวกเขาไมไดจดัการ เปลี่ยนแปลง หรือควบคุมปริมาณสารนิโคตินที่มีอยูในบหุร่ีในการผลิต
ของพวกเขา 

คําพูดของจําเลยแสดงใหเห็นวาพวกเขาพยายามที่จะทดลองและวิจัยควบคุมและจัดสงระดับของ
สารนิโคติน เพื่อใหผูสูบบุหร่ีไดรับระดับของสารนิโคตินที่เพียงพอตอการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด
อยางตอเนื่อง 

“PMระบุวา เปนหนึ่งในความสําเร็จของ Electrophysiological ของกลุมการวิจัยซ่ึงคนพบวามีการ
สงมอบสารนิโคตินในบุหร่ีที่ดีที่สุดสําหรับการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ดีที่สุดและพฤติกรรม” 
โดยสรุปหลักฐานที่แสดงความจริงอยางดีในผลการวิจัยเหลานี้วาในชวงหลายปที่ผานมาจําเลย 

ปฏิเสธวาพวกเขาจัดการสารนิโคตินในบุหร่ีเพื่อกอใหเกิดการเสพติดและ เพื่อเพิ่มการติดยาเสพติดและการ
พึ่งพาของผูสูบบุหร่ี การปฏิเสธของจําเลยเหลานี้เปนความเท็จ 

 

4) บุหรี่รสออน  

 บริษัท PMจําเลยทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีที่มีนิโคตินหรือทารในปริมาณนอยมาเปน
เวลานานหลายสิบปแลววา  บุหร่ีชนิดนี้มิไดเปนประโยชนแกสุขภาพของผูสูบแตอยางใด  เมื่อเปรียบเทียบ
กับบุหร่ีทั่วไป จําเลยยังทราบดีวา ผูสูบทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ี  ดังนั้น 
จําเลยจึงใชประเด็นนี้มาใชในการทําธุรกิจบุหร่ีกลุมนี้  โดยอางวาบุหร่ีที่มีนิโคตินหรือทารในปริมาณนอยมี
ผลเสียตอสุขภาพนอยกวา หรือทําใหเลิกสูบงายกวา  จนทําใหจําเลยประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจบุหร่ี
กลุมนี้  

 นอกจากนี้ บ.PM ยังคัดคานการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบสารปลดปลอยในควันบุหร่ีของ
หนวยงาน FTC (Federal Trade Commission)ของสหรัฐ  ซ่ึงจะมีความแมนยํา ถูกตองกวาวิธีการตรวจสอบ
วิธีเดิม  ซ่ึงจะมีผลตอการคิดคํานวณคาชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสารทารและนิโคตินที่ผูสูบไดรับ 

 ผลของการหลอกลวงของ บ.PM นี้เอง  ทําใหบริษัทสามารถจําหนายบุหร่ีมีนิโคตินหรือทารใน
ปริมาณนอยเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก  โดยอาศัยความกลัวผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบ ทําใหผูสูบบุหร่ีหรือ
นักสูบยังคงสูบบุหร่ีตอไป  แมวาจะมีหลักฐานชัดเจนวาการสูบบุหร่ีสงผลเสียตอสุขภาพก็ตาม  และบริษัทก็
ยังคงมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   

 ในชวงป 2003 ถึง 2004  กลุมผูถือหุน Altria  เครือขายธุรกิจของ บ.PM  ไดเสนอใหมีการแจงขอมูล
แสดงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการสูบบุหร่ีชนิด ‘light and ultra light’   เพราะทําใหผูสูบหรือผูบริโภค
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เขาใจผิดวาเปนบุหร่ีที่มีนิโคตินหรือทารในปริมาณนอย   อยางไรก็ตาม ขอเสนอนี้ถูกคัดคานจากมติที่
ประชุมผูถือหุนของ Altria 

5) การทําการตลาดตอเด็กและเยาวชน 

 ส่ิงที่นาสนใจคือ การพบพยานหลักฐานที่ชัดเจน อยางไมมีขอสงสัยวา บริษัท PMจําเลยในคดีนี้ได
จัดกิจกรรมการตลาดตอกลุมเยาวชนที่มีอายุนอยกวา 21 ป อยางตอเนื่องตั้งแตทศวรรษที่ 1950 จนถึง
ปจจุบัน  มีการใหขอมูลที่บิดเบือนจากความเปนจริง 

 บริษัท PMจําเลยพยายามกลาวอางขอมูลที่ไมสอดคลองกับพยานหลักฐานที่ศาลตรวจพบในคดีโดย
อางวา  งบประมาณหลายพันลานดอลลารสหรัฐในแตละปที่บริษัทใชในการทําตลาด  มีวัตถุประสงคเพื่อให
ลูกคามีความภักดีตอสินคา (brand loyalty) ของบริษัทเทานั้นเชน การจัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงค
ปองกันการสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน (Youth Smoking Prevention Programs)  ก็ไมสามารถปองกันเยาวชน
จากการสูบบุหร่ีไดแตอยางใด 

 ศาลพบพยานหลักฐานวาPMจําเลยไดใชเงินดังกลาวในการชักจูงใหกลุมเยาวชนมาเปนลูกคาหรือ
นักสูบหนาใหม  และเพื่อใหเกิดลูกคารายใหมแทนลูกคาหรือผูสูบบุร่ีรายเดิมที่เสยีชีวติลง (สวนใหญ
เสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ) หรือสามารถเลิกสูบบุหร่ีได  

 ขอมูลคาใชจายที่ใชในการโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑบหุร่ีของPM  เพิ่มสูงขึ้นในชวง
หลายสิบปที่ผานมา  แมวาPM จะปฏิเสธเรือ่งนี้ตลอดมาก็ตาม 

6) ควันบุหรี่มือสอง 

• บริษัทบุหร่ีปฏิเสธมาโดยตลอด...ซ่ึงในที่สุดก็ยอมรับวา SHS (Secondhand Smoke) หรือ ETS 
(Environmental Tobacco Smoke) นั้นเปนอันตรายตอผูไมสูบบุหร่ีจริง 

• หลังจากมีรายงานจากสํานักงานนายแพทยใหญสหรัฐอเมริกาเรื่องการสูบบุหร่ีและสุขภาพเมื่อป 
1964 นักวิชาการดานสุขภาพก็มีความกังวลเรื่องผลตอสุขภาพของควันบุหร่ีมือสอง  แตก็ไมมี
การศึกษาหรือขอตกลงที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนเรื่องอันตรายของควันบุหร่ีมือสองตอสุขภาพผูไม
สูบบุหร่ี (โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก) ตลอดจนผูสูบบุหร่ีเองที่ตองสูดดมสารพิษจากควันบุหร่ี
จนกระทั่งป 1986 ถึงไดมีขอสรุปเรื่องนี้ 

• ชวงกลางทศวรรษ 1970s เร่ิมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงความเสี่ยงตอสุขภาพจากการ
สัมผัสควันบุหร่ีมือสอง  เจาหนาที่สาธารณสุขก็ออกมาเตือนถึงภัยและความเสี่ยงตอสุขภาพของทั้ง
เด็กและผูใหญ ดวยความกลัววารัฐบาลจะออกกฎคุมเขมการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ  ซ่ึงจะทําให
การยอมรับการสูบบุหร่ีในสังคมลดลง  บริษัทบุหร่ีจึงเผชิญกับภาวะคุกคามครั้งใหญตอรายไดและ
ผลกําไรของพวกเขา 
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• ความตื่นตระหนกของกลุมพอคายาสูบจําเลยในคดีนี้จะเห็นไดจากหลักฐานตอไปนี้   

ในป 1974 ประธานสถาบันยาสูบ Horace Kornegayออกมาเตือนวากฎการหามสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะไมเพียงแตจะกระทบยอดขายเทานั้น แตยังอาจจะ “นําไปสูการกําจัดการสูบบุหร่ีโดย
ส้ินเชิง” 

ในป 1982 Ed Horriganผูบริหารของ RJ Reynolds เขียนจดหมายถึงผูบริหารของบริษัท Lorillard วา 
“พวกเรารูดีวาภาวะคุกคามที่ใหญที่สุดตอธุรกิจของเราคือ ประเด็นควันบุหร่ีมือสองนี้แหละ”   

และในป 1986 เอกสารบริษัท BAT ระบุวา “อุตสาหกรรมยาสูบทั่วโลกมองวาเรื่องควันบุหร่ีมือ
สองเปนปจจัยคุกคามที่นากลัวที่สุดตอธุรกิจของเรา”   

ตอมาในป 1987 Bill Murray รองประธานบริษัทPM ไดรับคําแนะนําวา “ไมมีอะไรจะแยไปกวานี้
อีกแลว ยอดขายตกไมใชเปนเพราะการขึ้นภาษีหรือข้ึนราคาบุหร่ี แตควันบุหร่ีมือสองที่เชื่อมโยงผู
สูบบุหร่ีกับผูไมสูบบุหร่ีนี่แหละที่เปนกระสุนเงินของฝายรณรงค” 

• นักวิชาการดานสาธารณสุขมีฉันทามติวา ควันบุหร่ีมือสองทําใหเกิดโรคในผูไมสูบบุหร่ี 

• ฝายจําเลยคือ บริษัทบุหร่ีก็รูดีวาใน SHS มีสารกอมะเร็งและสารอันตรายอ่ืนๆอยูเปนจํานวนมาก 
และตระหนักดีวางานวิจัยโดยฝายสุขภาพที่พบวา SHS ทําใหเกิดโรคเปนหลักฐานสําคัญที่ช้ีชัดถึง
ความเปนอันตรายของควันบุหร่ีมือสองและทําใหพวกเขาตกอยูในฐานะลําบากยิ่งไปกวานั้น
งานวิจัยที่บริษัทบุหร่ีใหทุนศึกษาวิจัยเองก็ยืนยันผลเชนเดียวกันคือควันบุหร่ีมือสอง เปนปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

• ความเคลื่อนไหวภายในกลุมอุตสาหกรรมยาสูบเริ่มกังวลวาหลักฐานเกี่ยวกับ ETS ที่มีมากขึ้น
เร่ือยๆกําลังสงผลคุกคามตอธุรกิจบุหร่ีเปนอยางมาก 

• ในงานประชุมประจําป 1974 ของ Tobacco Institute ที่นิวยอรค ประธาน Horace Kornegayกลาวถึง
ความเขมงวดของการหามสูบบุหร่ีภายในอาคารวา ไมเพียงแตจะกระทบยอดขายบุหร่ีเทานั้น “แต
อาจจะสงผลถึงการหามสูบบุหร่ีอยางสิ้นเชิง” 

• บริษัท BAT รูดีวาประเด็น ETS นั้นไมเพียงแตจะทําใหการหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเขมงวดมาก
ขึ้นเทานั้น แตจะทําใหลดจํานวนนักสูบหนาใหมดวย ซ่ึง “ถาไมมีคนเริ่มสูบบุหร่ี ธุรกิจของเราก็อยู
รอดไมได”  ในชวงป 1976 มีการนําเสนองานวิจัยที่ย้ําเนนเรื่อง สังคมไมยอมรับการสูบุหร่ี ซ่ึงทําให
ผูสูบบุหร่ีขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และผูที่คิดจะเริ่มสูบก็ไมอยากทําอีกตอไป 

• ในป 1987 PM ระบุในแผนยุทธศาสตรถึงเรื่อง “Social acceptability” หรือการยอมรับในสังคม 
(การสูบบุหร่ี) วา “ฝายรณรงค(ตอตานการสูบบุหร่ี) ไดใชประเด็นเรื่องผลของ ETS เปนอาวุธที่ทรง
พลังในการตอสูกับอุตสาหกรรมยาสูบ” 
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• เดือนมิถุนายน 1987 บริษัทPM จัดประชุมกลุมผูบริหารเพื่อวางแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับควันบุหร่ี
มือสอง John Rupp ที่ปรึกษาดานกฎหมายของPM กลาวถึงรายงานสํานักงานแพทยใหญแหง
สหรัฐอเมริกา (ป1986)ที่เนนเรื่อง SHS วาทําใหอุตสาหกรรมยาสูบมีปญหาเรื่องความนาเชื่อถือ
อยางมาก  

• ในป 1988 ประธานสถาบันยาสูบ (Tobacco Institute) กลาวถึงความพยายามอยางเต็มที่ที่จะจัดการ
กับภาวะคุกคามจากประเด็นควันบุหร่ีมือสองโดยการที่จะตองทําใหการจํากัดการสูบบุหร่ีอยาง
เขมงวดนั้นลดลง และทําใหกระแสการไมยอมรับการสูบบุหร่ีในสังคมเกิดขึ้นชาลง สถาบันยาสูบ
จึงไดตั้งศูนยวิจัยคุณภาพอากาศในอาคาร หรือ Center for Indoor Air Research (CIAR) 

• ศูนย CIAR สนับสนุนโครงการวิจัยปญหาเกี่ยวกับ Indoor air โดยอุตสาหกรรมยาสูบควบคุมการ
ดําเนินการใหทุนวิจัย และโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากศูนยวิจัยนี้ตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่
อุตสาหกรรมยาสูบและผูเชี่ยวชาญกําหนดให 

• ในป 1999 ศูนยวิจัย CIAR ก็ถูกสั่งปดภายใน 45 วันโดย Master Settlement Agreement (MSA) ซ่ึง
แมถูกสั่งใหปดในเดือนพฤศจิกายน 1998 ก็ยังใชเวลาถึง 1 ปจึงปดศูนยไดในเดือนธันวาคม1999 

• ในชวงเวลาตั้งแตกอตั้งศูนยวิจัย CIAR ในป1988 จนถึงป1999 ศูนยวิจัย CIAR ใหทุนวิจัยมากกวา 
150 โครงการแกสถาบันตางๆมากกวา 75 แหงและมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารประมาณ 250 ช้ิน 

• ในป 2000 แมศูนยวิจัย CIAR จะถูกสั่งปดแลวก็ยังผลิตตําราอีก 1 เลมโดยที่ปรึกษาดานควันบุหร่ีมือ
สองชื่อ Roger Jenkins และอดีตผูบริหารศูนยวิจัย CIAR ช่ือ Max Eisenberg ตําราเลมนี้คือ “The 
Chemistry of Environmental Tobacco Smoke: Composition and Measurement” เพื่อสรางความ
สับสนในประเด็นควันบุหร่ีมือสองและผลกระทบตอสุขภาพ 

• ตนป 2000  PMไดตั้งโครงการPM External Research Program (PMERP) เพื่อสานตองานวิจัยจาก
ศูนยวิจัย CIAR ที่ถูกสั่งปดโดยขอตกลง MSA เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 1999 

• โครงการ PMERP มีการบริหารงานโดยองคกรชื่อ  Research Management Group (RMG) ตั้ง
สํานักงานอยูที่เดียวกันกับที่เคยเปนศูนยวิจัย CIAR จางพนักงานคนเดิม แมกระทั่งหมายเลข
โทรศัพทก็ยังเปนหมายเลขเดียวกันกับที่ศูนยวิจัย CIAR นอกจากนั้นแลวผูบริหารของ RMG ก็คือ 
Max Eisenberg อดีตผูอํานวยการของ CIAR นั่นเอง 

• ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยที่เคยไดรับทุนจากศูนยวิจัย CIAR ก็รับทุนตอเนื่องจากโครงการ PMERP ซ่ึง
เปนหนวยงานที่PM ตั้งขึ้นมาแทนที่ CIAR ที่ถูกสั่งปดดวยคําสั่งของขอตกลง MSA หรือ Master 
Settlement Agreement นั่นเอง 
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ขอสรุป 

• เปนที่ชัดเจนวาบริษัทบุหร่ีทั้งรูและเปนกังวลเรื่องควันบุหร่ีมือสองมาตั้งแตป 1961 ซ่ึงในปนั้น
นักวิจัยของบริษัทPM นําเสนอผลงานวิจัยที่พบวา 84% ของควันบุหร่ีนั้นคือ ควันสายขางเคียง
ที่เต็มไปดวยสารกอมะเร็ง (ควันสายขางเคียงหรือ side stream smoke คือควันที่เกิดขึ้นขณะที่
บุหร่ีถูกจุดใหติดไฟและควันที่ผูสูบพนออกมากระจายตัวอยูในสิ่งแวดลอม) และมีความเปนไป
ไดสูงมากที่ควันบุหร่ีมือสองนี้เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบเองดวย 

• ในป 1974 ประธานสถาบัน Tobacco Institute ช่ือ Horace Kornegayยอมรับวาประเด็นเรื่อง 
passive smoking อาจนําไปสูจุดจบของการบริโภคยาสูบเลยก็ได 

• บริษัทPM รายงานวา “ประเด็นการ(ไม)ยอมรับการสูบบุหร่ีของสังคมเปนสิ่งวิกฤตที่สุดที่
อุตสาหกรรมยาสูบกําลังเผชิญอยู” 

• จําเลยในคดีนี้ยังคงปฏิเสธอยางตอเนื่องวา ETS เปนอันตรายตอสุขภาพของทั้ผูไมสูบและผูสูบ
บุหร่ี 

• บริษัท RJ Reynolds กับ Lorillard ปฏิเสธอยางสิ้นเชิงวา SHS ทําใหเกิดโรคและผลกระทบตอ
สุขภาพอื่นๆ 

• สวนบริษัท PM ไมแสดงความเห็นอยางชัดเจนบอกแตเพียงวาประชาชนควรทําตาม
ขอเสนอแนะของเจาหนาที่สาธารณสุข 

• ปจจุบันยังไมมีจําเลยรายใดที่ยอมรับวามีอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง 

 

แมนักวิจัยของฝายจําเลยเองก็ตระหนักมากขึ้นในผลการวิจัยเร่ืองอันตรายของควันบุหร่ีมือสองที่มี
ตอสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี แตจําเลยก็ยังพยายามรวบรวมพันธมิตรเพื่อที่จะลบลางความนาเชื่อถือและทําให
ผลการวิจัยออนลง  จําเลยไดทุมเงินและทรัพยากรในการสรางเครือขายเพื่อคัดสรร ระบุนักวิจัยพันธมิตร
โดยผานทางโครงการ “Global Consultancy Program” และยังทําการจัดประชุมในประเทศตางๆทั่วโลก 
ดําเนินการโดย “Friendly” Scientist โดยที่ไมเปดเผยวากลุมนี้ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ  นอกจากนี้ยังมีการจัดประชาสัมพันธอยางยิ่งใหญทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
เพื่อมุงวิจารณผลงานวิจัยที่ช้ีชัดถึงผลกระทบตอสุขภาพของควันบุหร่ีมือสองที่มีตอผูสูบบุหร่ีและผูไมสูบ 

7) การปกปดขอมูล 

ทานผูพิพากษา Kessler ไดกลาวสรุปคําพิพากษาวา ในชวงเวลากวา 50 ปที่กลุมจําเลยบริษัทบุหร่ีได
พยายามปกปองตนเองจากการถูกฟองโดย 1.)ปกปดและซอนผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร 2.)ทําลายหลักฐาน
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และ 3.)ปกปดเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยอางวาไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย  ทานผูพิพากษาอธิบายวา 
การทําลายหลักฐานจํานวนมากเปนสิ่งคาดเดาไมไดเลยวา เอกสารที่หายไปมีจํานวนเทาไร 

มีหลักฐานที่ชัดเจนวากลุมจําเลยบริษัทบุหร่ีไดปดบังผลการวิจัยและทําลายเอกสารเพื่อปกปอง
อุตสาหกรรมยาสูบ  จากการที่ทําลาย ปดบัง ซุกซอนเอกสารสําเร็จ ทําใหยากที่จะรูวากอนจะถูกทําลายมี
เอกสารชนิดใดอยูบาง 

• PM ไดปกปด อําพราง ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก  ถึงกับสงผลงานวิจัยเหลานั้นไปเก็บ
ไวที่หนวยงานเครือขายในตางประเทศ เพื่อปองกันการเปดเผยเอกสารในการฟองรอง และ
กระบวนการตามกฎหมาย 

• PM ไดวาจางหนวยงาน INBIFO ซ่ึงเปนเครือขายในตางประเทศในการทําวิจัยเร่ืองการสูบบุหร่ีและ
สุขภาพ (Smoking and Health Research) 

• ในป 1993 PMสรางระบบงานวิจัย คือ เอกสารเกี่ยวกับผลการวิจัยสงไปที่ Richmond ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและทบทวน  จากนั้นสงกลับไปเก็บรักษาไวที่ INBIFO 

• เมื่อนักวิทยาศาสตรอาวุโสของPM ชื่อ Victor DeNoble ทําการทดลองในหนู ซ่ึงแสดงผลวาสาร
นิโคตินกระตุนใหเกิดความตองการไดดวยตัวเองและอีกทั้งรางกายก็มีความทนทานตอนิโคติน  เขา
ทําการวิจัยรวมกับนักวิจัยช่ือ Paul Mele และไดรับอนุญาตจาก PM ใหตีพิมพผลงานวิจัยได  แตเมื่อ
เขาไปนําเสนอผลงานวิจัยนี้ใหผูบริหารระดับสูงใน New York City เขาถูกระงับไมใหเผยแพร
ผลงานวิจัยนี้  ซ่ึง Denoble อธิบายวา ผูบริหารระดับสูงวิจารณผลงานวิจัยที่เขานําเสนอแลวเปนที่
ชัดเจนวาไมตองการใหสาธารณะรับรูความจริงจากผลการวิจัยนี้  ซ่ึง Ross Millhiser ผูบริหารของ
PM กลาววา “ทําไมผมจึงจะตองเอาธุรกิจพันลานดอลลารไปเส่ียงกับเจาหนูทดลองที่กดปุมรับสาร
นิโคตินเอง?” …  “Why should I risk a billion-dollar industry on rats pressing a lever to get 
nicotine?” 
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10.  บทสรุป 

 

 แมวาประเทศไทยจะมีความกาวหนาในดานการควบคุมยาสูบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซ่ึง
เปนผลมาจากความรวมแรงรวมใจของหลายฝายอยางไมยอทอมากวาไมนอยกวา 30 ป  ประเทศไทยใน
ฐานะภาคีของFCTC ยังมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไว  โดยเฉพาะมาตรา 5.3 ในประเด็น
การปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ  แมวารายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของ
ไทยจะระบุวาไทยสามารถปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบได  แตในความเปนจริง ประเทศ
ไทยจะยังไมสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ได กลาวคือในชวงเวลา 5 ถึง 6 ปมานี้ อุตสาหกรรมยาสูบ
โดยเฉพาะบริษัทบุหร่ีขามชาติอยางบริษัท PM ไดเขามาแทรกแซงการกําหนดนโยบายและกฎหมายควบคุม
ยาสูบของไทยในหลายเรื่อง เชน การฟองรองกระทรวงสาธารณสุขตอ ศาลปกครอง เพื่อขอใหยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  หรือการอยูเบื้องหลังการคัดคานราง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุมธุรกิจยาสูบและกลุมชาวไรยาสูบรวมถึงการใชสาย
สัมพันธทางธุรกิจกับกลุม USCC หอการคานานาชาติ และกลุมธุรกิจคาปลีกยักษใหญในไทย  

การติดตามตรวจสอบภารกิจตาง ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ เปนเรื่องที่ไมงายนัก ตองอาศัยความ
อดทนในการทํางานอยางตอเนื่อง และการใสใจในทุกรายละเอียด การสรางงานวิจัยที่นาเชื่อถือและตอเนื่อง 
เพื่อใหขอมูลแกฝายผูกําหนดนโยบาย เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอบโตความพยายามแทรกแซงและลมลาง
การควบคุมยาสูบ ของธุรกิจบุหร่ี  

 FCTC ไดเนนย้ําและสนับสนุนใหนักชี้แนะการควบคุมยาสูบตระหนักในความพยายามของธุรกิจ
ยาสูบในการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ แคความตระหนักอยางเดียวคงไมพอ เพราะบริษัทบุหร่ีขามชาติมี
ความแข็งกราว ตอสูเชิงลึก ดวยสารพัดเลหเพทุบายตลอดมาดังที่ปรากฏในกรณีศึกษาที่นําเสนอไวตั้งแตตน 
แมในยุคปจจุบันที่กําลังเผชิญหนากับกฎหมายสุขภาพของโลกฉบับแรก ซ่ึงไดลงสัตยาบันโดยประเทศภาคี
สมาชิกถึง 180 ประเทศ กลุมธุรกิจยาสูบก็ยังพยายามอยางตอเนื่องที่จะลมลาง ประวิงเวลา และแทรกแซง
นโยบายการควบคุมยาสูบ  

 อุตสาหกรรมยาสูบไดพยายามอยางกาวราวที่จะแทรกแซงนโยบายในประเทศที่มีรายไดต่ําและปาน
กลาง (LMICs) ซ่ึงมีแนวโนมที่จะใหผลกําไรสูงสุดตอธุรกิจบุหร่ี และโดยมาก โครงสรางทางการเมืองและ
กฎหมายไมคอยเขมแข็ง164กรณีศึกษาจากหลาย ๆ เหตุการณในประเทศไทย แสดงใหเห็นวาบริษัทบุหร่ีขาม

                                                                    
164World Health Organization Committee of Experts on Tobacco Industry Documents.Tobacco Company Strategies to 
Undermine Tobacco Control Activities at the World Health Organization; WHO: Geneva, Switzerland, 2000;  Available 
online: http://www.who.int/tobacco/media/en/who_enquiry.pdf 
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ชาติไดใชกลยุทธหลากหลายในการยับยั้งและปองกันไมใหเกิดความเขมงวดตอธุรกิจยาสูบ  ไดใชความแยบ
ยลอยางตอเนื่องพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือสนองตอบนโยบายตาง ๆ  

 การที่บริษัทPM (ซ่ึงมักจะรวมมือกับบริษัทบุหร่ีขามชาติอ่ืน ๆ) มักจะดําเนินกลยุทธเดิม ๆ ในหลาย 
ๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้นประเทศในกลุม LMICs พึงตระหนักและเฝาระวังวาอาจจะเกิดเหตุการณทํานอง
เดียวกันกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศเหลานั้นดวย ประสบการณของประเทศไทยแสดงใหเห็นวา 
การควบคุมยาสูบจะทําการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง ระมัดระวัง ดวยความพยายามอยางไมยอทอ เพื่อใหเกิด
ระบบและโครงสรางในการปองกัน และตอบโตการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ165 

 เนื่องดวยกระแสการคาเสรีที่มีธุรกิจขามชาติในกิจการตาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยาสูบอยูเบื้องหลัง  
ทําใหประเทศไทยถูกบีบใหตองเปดเสรีทางการคากับหลายประเทศ   จึงอาจเกิดการแทรกแซงนโยบายดาน
ตาง ๆ จากธุรกิจขามชาติ อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา   รัฐบาล หนวยงานของรัฐ นักวิชาการ และภาค
ประชาชน จะตองตื่นตัว และรวมมือกันในการเฝาระวัง รูเทาทัน และหาแนวทางปองกัน เพื่อลดผลกระทบ
จากการแทรกแซงของธุรกิจตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการออกกฎหมายควบคุมการบริโภค
ยาสูบ 

 

------------------------------------ 

                                                                    
165Charoenca N., Mock J., Kungskulniti N., Preechawong S., Kojetin N., Hamann SL. Success counteracting tobacco 
company interference in Thailand: An example of FCTC implementation for low and middle-income countries. Int. J. 
Environ. Res. Public Health, 2012, 9, 1111-1134; doi:10.3390/ijerph9041111. 


