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บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หริสร์  ทวีพัฒนา  

Director’s Talk

จุดประเด็น : ปกป้องเยาวชนจากกลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบ
วันงดสูบบุหรี่โลก WHO 2020 : ปกป้องเยาวชนจากธุรกิจยาสูบ 
ป้องกันพวกเขาจากยาสูบและการใช้นิโคติน
10 วิธีของบริษัทบุหรี่ ที่มุ่งเป้าไปยังเยาวชน
รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบ
ส่วนประกอบไอระเหยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่เท่ากับยาเสพติด 
Protecting youth from industry manipulation and preventing them 
from tobacco and nicotine use: An international perspective 
แวดวง ศจย.
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 ศจย.  มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู ้ เชิงวิชาการในมิติต ่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาสูบอย่างรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้านสุขภาพ 

เศรษฐศาสตร์ สังคม และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายที่ท�างานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู่บนฐานความรู้เชิง

วิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากร

ไทยอย่างต่อเน่ือง 

 TRC Research Update “วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย.” จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลาง

ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการควบคุมยาสูบระหว่างภาคีเครือข่าย เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ และน�า

ไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้  โดยฉบับนี้เน้นถึงความส�าคัญของเยาวชนไทย เพื่อ 

“ปกป้องเยาวชนจากกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบ”

เรื่องเด่นในฉบับ
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ขับเคลื่อน ศจย.

รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัฐวงศ์  นพ.สุเทพ  เพชรมาก  ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 

พัชรนันท์  คงมั่น ปวีณา  ปั้นกระจ่างดร.วศิน  พิพัฒนฉัตร

ผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณดร.นิฤมน  รัตนะรัต รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า อ.สุชาติ  สุจินตวงษ์

อุไร  บูรณพิเชษฐ จเร  ทั่งโต

พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 

รติกร  เพมบริดจ์ 

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

ภญ.ดร.อรลักษณ์  พัฒนาประทีป

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

Dr.Stephen  Hamann

ธนกร ประพันธ์พงพินิจ จิตญาณี ขุนวิชัย หริสร์  ทวีพัฒนาคัทลียา  จระกา รวมยศ จ้อยหล่อย สาธิต อุณหกะ

คณะท�ำงำน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการ ศจย.

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับผิดชอบในการด�เนินงานของ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ เฝ่าระวัง ควบคุม
ก�กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และสังเคราะห์นโยบาย
อันจะน�ไปสู่การก�หนดทิศทาง เพื่อการควบคุมยาสูบ

ซึ่งจะท�งานร่วมกับคณะท�งาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อควบคุมยาสูบ
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ปกป้องเยำวชน
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  

จุดประเด็น

 1 ใน 10 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก ตายจากการสูบบุหรี่มากกว่า 7 ล้านคนต่อปี 
โดยผู้สูบบุหรี่มากกว่า 80%  ของโลก อยู่ในประเทศรายได้ต�่าและปานกลาง  ซึ่งการ
สูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ก�ลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศที่มีรายได้ต�่าและ
ปานกลาง เนื่องจากการเติบโตของประชากรและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจยาสูบ  
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้วิเคราะห์ข้อมูลปี พ.ศ.2560 พบว่า 
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี 72,656 ราย ทั้งน้ี การเสียชีวิตจากการ 
สูบบุหรี่ในแต่ละปี ท�ให้ธุรกิจยาสูบต้องหาผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ทดแทน

จำกกลยุทธ์กำรตลำดธุรกิจยำสูบ

 ซึ่งอัตราการบริโภคยาสูบของคนไทย ปีพ.ศ.2560 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรท่ีมีอายุ 15 ป ี

ขึ้นไป เป็นผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1)  ซึ่งกลุ่ม

เยาวชนไทย อายุ15–18 ปี สูบบุหร่ี ร้อยละ 7.77 และ 

อายุ 19-24 ปี สูบบุหรี่ร ้อยละ 20.4 โดยกลุ ่มเยาวชน 

มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบ 16.2 ปี 

 ศูนย์วิจัยและจัดการ 

ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

(ศจย . )  เป ิ ด เผยผลวิ จั ย 

“ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพล

ต ่อการ เข ้ า ถึ งผลิ ต ภัณฑ ์

ย าสู บของ เยาวชนใน  4 

ภูมิภาคของประเทศไทย 

ป ี  พ.ศ.2562”  โดยกลุ ่ม

ตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยม 

ศึกษา 3,600 คน 120 โรงเรยีน 

ผู ้ปกครอง 3,600 คน ครู 

360 คน ผู้น�าชุมชน 360 คน 

ผู ้ประกอบการร้านค้า 1,200 คน และคณะกรรมการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด 60 คน ซึ่งผลวิจัย 

พบว่า เยาวชนไทย 20% สูบบุหรี่ โดยซื้อบุหรี่ด้วยตนเอง

จากร้านสะดวกซื้อและร้านขายของช�า 64% และซื้อบุหรี่ 

แบ่งขายเป็นมวนถึง 2 ใน 3 ในขณะที่บางส่วนได้บุหรี่
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พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

 - ห้ามขายยาสูบให้บุคคลอายุต�่ากว่า 20 ปี 

 - ห้ามแบ่งซองบุหรี่ขายเป็นมวน

 - ห้ามขายยาสูบในสถานศึกษา

 - ห ้ ามขายและโฆษณาผลิตภัณฑ ์ยา สูบ 

ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 - ห้ามโฆษณา ณ จุดขาย

 - ห้ามท�า CSR ของอุตสาหกรรมยาสูบ

 - ห้ามสูบบารากู่ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า และ

บุหรี่ไฟฟ้า ในสถานท่ีสาธารณะ

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 ห้ามน�าเข้าและห้ามรับฝากบารากู่และบารากู่ 

ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า (มาตรา 242 ห้ามน�าเข้า เป็น 

การลักลอบหนีพิธีการศุลกากรและให้ริบสิ่งของนั้น 

และมาตรา 246 ห้ามพักสินค้า เป็นการรับซ้ือ/รับไว้

ซึ่งสินค้าหนีพิธีการศุลกากร

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

 - การค�านวณภาษีเปลี่ยนจากเดิมค�านวณ 

โดยใช้ราคาหน้าโรงงานมาเป็นราคาขายปลีกแนะน�า 

โดยคิดตามราคาและปริมาณเพ่ือให้การจัดเก็บสะท้อน

ราคาท่ีแท้จริง มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น 

 - ระบบการจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีแบบผสม 

ทั้งตามปริมาณและมูลค่า

 - ห้ามแบ่งขายยาสูบ ต้องขายตามขนาดซอง

ที่ได้เสียภาษีแล้ว

ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558  

 ห้ามขายและห้ามให้บริการสินค้า คือ บารากู่ 

ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า ตัวยาบารากู่ดั้งเดิม 

และน�้ายาส�าหรับเติมบารากู ่ไฟฟ้า/บุหร่ีไฟฟ้า ห้าม

ขายรวมถึงการห้ามให้บริการด้วย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557

 ก�าหนดให้บารากู ่และบารากู ่ไฟฟ้าหรือบุหรี่

ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราช-

อาณาจักร

มาจากการขอซื้อหรือขอยืมจากเพื่อน 

31% ซ่ึงปัจจัยท่ีท�าให้เยาวชนสูบบุหร่ี

คือ มีทัศนคติท่ีดีต่อการสูบบุหรี่ และ 

สูบบุหรี่ตามพฤติกรรมของกลุ ่มเพื่อน 

ส ่วนป ัจจัยที่ท� า ให ้ เยาวชนไม ่ เลือก 

สูบบุหรี่คือ รู ้ทันกลยุทธ ์บริษัทบุหรี่  

รู ้ความเสี่ยงความรุนแรงของโรคต่างๆ 

จากการสูบบุหรี่ และได้รับแรงสนับสนุน 

ทางสังคมจากผู้ปกครอง ครู การด�าเนินงาน 

ชุมชนปลอดบุหรี่ 

กฎหมายเพ่ือควบคุมกลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบ
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 ปัจจุบันเยาวชนไทยท่ีสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ซ้ือยาสูบ

จากร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของช�า แผงลอย ตลาดนัด หรือ

ห้างสรรพสินค้า และสื่ออินเตอร์เน็ต ท้ังเว็บไซต์ social 

media ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องตรวจจับและ 

เฝ้าระวังกลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบอย่างต่อเนื่อง

 1. การแบ่งขายบุหร่ี

 โดยมีท้ังการแกะมวนบุหรี่จากบรรจุภัณฑ์ขนาด

ปกติเพื่อขายเป็นมวน และแบบที่บรรจุบุหรี่ไว้ในซองขนาด

เล็กเพื่อจ�าหน่าย เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถซื้อบุหร่ีได้ในราคาถูก

 2. ใช้ตู้โชว์บุหร่ีเป็นส่ือในการโฆษณาบุหรี่

 พบการใช้ตู ้โชว์บุหรี่ เป็นสื่อในการโฆษณาบุหรี่ 

โดยมักเปิดตู้โชว์บุหรี่ไว้ตลอดเวลา หรือเลือกใช้ตู้โชว์บุหร่ี 

ที่เป็นกระจกใสสามารถมองเห็นซองบุหร่ีภายในตู้ได้ อีกทั้ง 

ยังพบการใช้ตู้โชว์บุหรี่ที่มีลักษณะและสีสันคล้ายหรือส่ือถึง 

ยี่ห้อบุหรี่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยผู้ขายให้ข้อมูลว่าตู้โชว์บุหรี่

ดังกล่าวเป็นตู้โชว์ท่ีได้รับมาเมื่อสั่งซื้อบุหรี่ยี่ห้อนั้นๆ 

 3. การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เลียนแบบบุหรี่

 มักพบในชุมชนเมือง และการจ�าหน่ายผ่านทาง 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีเคร่ือง- 

หมาย/ย่ีห้อบุหรี่ หรือมีลักษณะคล้ายซองบุหร่ีหรือมวนบุหร่ี 

เช่น ดินสอรูปมวนบุหรี่ พวงกุญแจรูปบุหรี่หรือซองบุหรี่ 

กรอบ/ซองส�าหรับโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ส�ารอง และ

ขนมที่มีลักษณะคล้ายบุหรี่ เป็นต้น

 4. การโฆษณาและการตลาดในสื่ออินเตอร์เน็ต 

ทั้งเว็บไซต์ และ social media 

 เว็บไซต ์ ท่ี มีการโฆษณาบุหรี่ เมื่อพิจารณาการ 

กระท�าผิดกฎหมาย พบว่า เว็บไซด์ส่วนใหญ่มีความผิด 

คือการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่มีภาพค�าเตือนมากที่ สุด  

รองลงมาคือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการขาย

สินค้าแถมบุหรี่/ขายบุหรี่แถมสินค้า รวมถึงการบริการหลัง

การขาย นอกจากน้ีพบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีการโฆษณา

และขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ  เช่น อิเล็กทรอนิกส์ 

(บุหร่ีไฟฟ้า) และน�้ายา เป็นต้น

 5. การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ  

 พบการจ�าหน่ายบุหรี่ชูรสกลิ่นต่างๆ รวมไปถึง 

การจ�าหน่ายบุหร่ีมวนเล็ก (บุหรี่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของ

มวนน้อยกว่าบุหรี่ขนาดปกติ) การจ�าหน่ายบุหรี่ซองเล็ก 

(บุหรี่ที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์เล็กกว ่าปกติ โดยมีจ�านวน

มวนบุหรี่ที่บรรจุในซองน้อยกว่า 20 มวนต่อซอง) และ 

มีผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมในกลุ่มเยาวชน เพราะ 

มีความเชื่ อผิดๆว ่าผลิตภัณฑ ์ดั งกล ่าวปลอดภัย คือ 

ผลิตภัณฑ์จ�าพวกเครื่องส่งนิโคตินไฟฟ้า เช่น บุหร่ีอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) เป็นต้น

การตรวจจับและเฝ้าระวังกลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบ
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 กลุ่มเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหร่ีได้ง่าย และ

เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญของธุรกิจยาสูบ จึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาค

ส่วน ท้ังภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ในการ 

เฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติ และควบคุมปัจจัย 

ที่เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการ

บังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดหรือไม่ท�าให้อัตราการบริโภค

ยาสูบเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน 

 ดังนั้น ต้องลดโอกาสท่ีเยาวชนจะกลายเป็น 

นักสูบหน้าใหม่ในอนาคต โดยต้อง เร ่งรัดบังคับใช้

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.2560 อย่างเข้มงวด ซึ่งต้องเคร่งครัดกับผู้ประกอบ

การร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเพิกถอนใบอนุญาต

ร้านค้าที่กระท�าผิด และพัฒนามาตรการควบคุมและ

ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง ครู ชุมชน รวมทั้งต้อง สนับสนุนการ

สร้างมาตรการโรงเรียนปลอดบุหร่ีอย่างจริงจัง ไม่ใช่

การด�าเนินการเพียงแค่ติดป้ายหรือสัญลักษณ์ว่าเป็น 

เขตปลอดบุหรี่เพียงเท่านั้น โดยต้องเสริมสร้างความรู ้ 

พิษภัยบุหรี่และ การรู ้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดธุรกิจ 

ยาสูบให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องเร่ง มาตรการ 

ป้องกันและควบคุมการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่

ไฟฟ้า) อย่างเคร่งครัด

 สุดท้ายคือ “การส่งเสริมให้ด�าเนินโครงการ

บ้านปลอดบุหรี่” เนื่องจากการสูบบุหรี่ของบุคคลใน

ครอบครัวมีผลต่อการสูบบุหร่ีของสมาชิก โดยเฉพาะ

เยาวชนที่อาจเลียนแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่

ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นผู ้สูบบุหรี ่

ในอนาคต

การป้องกันนักสูบหน้าใหม่
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 วันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลก ได้เสนอประโยคส�หรับ 
การรณรงค์ในปีนี้ คือ “Protecting youth from industry manipulation and 
preventing them from tobacco and nicotine use.” (ปกป้องเยาวชนจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ ป้องกันพวกเขาจากยาสูบและการใช้นิโคติน) ท�ไม การปกป้องเยาวชน
จึงเป็นสิ่งส�คัญ ก่อนอื่นขอให้พิจารณาตัวอย่างแนวคิดการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่มีต่อเด็กและเยาวชนจากบรรดาเอกสารลับที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้1

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร

วันงดสูบบุหรี่โลก WHO 2020
“ปกป้องเยำวชนจำกธุรกิจยำสูบ

ป้องกันพวกเขำจำกยำสูบและกำรใช้นิโคติน”

1 Campaign for tobacco free kid, “TOBACCO COMPANY QUOTES ON MARKETING TO KIDS,” Retrieved on 16 April 2020 from 
https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0114.pdf
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กรณีของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส

“การสูบบุหรี่ส�าหรับผู้เริ่มต้นนั้นเป็นการกระท�าเชิงสัญลักษณ์ ...ฉันไม่ได้เป็นลูกแหง่ ฉันแข็งแกร่งฉันเป็น นัก

ผจญภัย ซึ่งเมื่อพลังจากสัญลักษณ์ทางจิตวิทยาลดลง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาก็จะช่วยคงไว้ซ่ึงนิสัย (การสูบบุหรี่)”
969 draft report “Why One Smokes” to the PM board of directors prepared by Osdene’s department. 

Document Bates No. 1003287836

“เป็นเรื่องส�าคัญท่ีจะต้องรู้ให้มากท่ีสุดในเรื่องรูปแบบและทัศนคติของการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น วัยรุ่นวันนี้ก็คือลูกค้า

ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�าในวันข้างหน้า ส่วนใหญ่ของผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นสูบในวัยรุ่น ในช่วงชีวิตของวัยรุ่นนี้ที่เกิดการ

เลือกยี่ห้อบุหรี่ท่ีตนจะสูบ รูปแบบของการสูบบุหร่ีในวัยรุ่นมีความส�าคัญเป็นพิเศษต่อบริษัท…..”
March 31, 1981 market research report on young smokers titled “Young Smokers Prevalence, Trends, 

Implications, and Related Demographic Trends,” written by Philip Morris researcher Myron E. Johnston and approved by 

Carolyn Levy and Harry Daniel.  Bates No. 1000390803

“(สร้าง) ความสามารถในการดึงดูดผู้สูบบุหร่ีรายใหม่และพัฒนาพวกเขาให้กลายเป็นแฟรนไชส์วัยผู้ใหญ่เพื่อเป็น

กุญแจส�าคัญในการพัฒนาแบรนด์”
1999 Philip Morris report, “Five-Year Trends 1988-1992.” Bates No. 2044895379-484

กรณีของบริษัท อาเจ เรย์โนลด์

“ฉันเชื่อว่ามันไม่เป็นธรรมท่ีถูกห้ามไม่ให้ส่งเสริมการขายบุหร่ีโดยตรงต่อเยาวชน นั่นคือผู ้ที่อยู ่ในกลุ ่มอายุ

ประมาณยี่สิบเอ็ดปีและต�่ากว่า อย่างไรก็ตามสถิติแสดงให้เห็นว่าตัวเลขที่มากข้ึนเรื่อย ๆ ในกลุ่มนั้นก�าลังกลาย

เป็นผู้สูบบุหรี่ในแต่ละปี แม้จะมีการห้ามการส่งเสริมการสูบบุหรี่ หากส่ิงนี้ เป็นเช่นนั้น แน่นอนว่าไม่มีอะไรผิด

ศีลธรรมหรือผิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับ บริษัท ของเราที่พยายามดึงดูดผู้สูบบุหรี่เหล่านั้นเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา 

... หากบริษัทของเราอยู่รอดและประสบความส�าเร็จในระยะยาวเราจะต้องได้รับส่วนแบ่งจากตลาดเยาวชน”
A 1973 RJR draft paper, “Some Thoughts About New Brands of Cigarettes For the Youth Market.” Bates No 502987357-7368

“พวกเขาเป็นตัวแทนธุรกิจบุหรี่ของวันพรุ่งนี้ เมื่อคนกลุ่มอายุ 14-24 ปีเติบโตขึ้น พวกเขาจะเป็นส่วนแบ่งที่

ส�าคัญของปริมาณบุหรี่ทั ้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีข้างหน้า”
September 30, 1974 R.J. Reynolds Tobacco Co. marketing plan presented to the company’s board of directors.  

Bates No. 501421310-1335

“ขณะนี้มีหลักฐานท่ีระบุว่ากลุ่มอายุ 14 ถึง 18 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่จะสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นในไม่ช้า RJR-T (บริษัท 

อาเจ เรย์โนลด์) จะต้องสร้างแบรนด์ใหม่ที่ประสบความส�าเร็จในตลาดนี้ เพื่อต�าแหน่งของเราในอุตสาหกรรมยัง

คงอยู่ ในระยะยาว”
1976 Claude Teague draft report, “Planning Assumptions and Forecast for the Period 1977-1986 for R.J. 

Reynolds Tobacco Company.” Bates No. 502819513-9532
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2 บราซิล เป็นประเทศแรกที่ห้าม บุหรี่เมนทอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 รวมถึงพวกบุหรี่ชูรส (flavored cigarettes) ด้วย สหภาพยุโรป มีการปรับปรุง 
 DIRECTIVE ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ (2014/40 / EU)  “ห้าม” ผู้ผลิตผลิตบุหรี่เมนทอลและห้ามผู้ค้าปลีกขายบุหรี่เมนทอลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
3 World Health Organization, “World No Tobacco Day 31 May 2020, Key messages” Retrieved on 16 April 2020 from 
 https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020/key-messages
4 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, วศิน พิพัฒนฉัตร,Stephen Hamann, ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า (Hidden Dangers of E-cigarette) (กรุงเทพมหานคร :
 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2562) น. 63.

บริษัท Brown & Williamson

“มันเป็นความจริงท่ีรู ้กันดีว่าวัยรุ่นชอบผลิตภัณฑ์หวาน ๆ น�้าผ้ึงอาจได้รับการพิจารณา”

September 1972 memo to Brown & Williamson from Marketing Innovations, 

“Youth Cigarette - New Concepts.” Bates No. 170042014

“การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจมุมมองทัศนคติและพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เพิ่งเร่ิมต้น

เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เร่ิมต้นการสูบบุหร่ีในปัจจุบันและความกังวลเร่ืองสุขภาพ ... ตราบใดที่คนหนุ่มสาวยัง

สงสัยความคาดหวังเรื่องความเป็นผู้ใหญ่และแสวงหาความองอาจบุหรี่จะถูกทดลอง”
1974 report, “Young Adult Smoker Lifestyles and Attitudes.” Bates No. 170040977

 จากท่ียกตัวอย่างจะเห็นได้ว่า “อุตสาหกรรมยาสูบพิจารณาว่า “เด็กและเยาวชน” คือลูกค้าใหม่ที่จะมา

ทดแทนนักสูบหน้าเก่า โดยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่เกี่ยวข้องกับการท�าการตลาดกับเด็กและวัยรุ ่น มีวิธี

การดังต่อไปน้ี สร้างรสชาติของบุหรี่มากกว่า 15,000 รสชาติซ่ึงส่วนใหญ่ดึงดูดเด็กและวัยรุ่น (ความน่าสนใจขณะนี้ 

คือ เริ่มมีบางประเทศได้ห้ามการชูรสชาติในบุหรี่ (Flavor Cigarette) แล้ว เช่น เมนทอล หรือกลิ่นหอมต่างๆ2) ใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลและการตลาด การอุปถัมภ์และจัดเหตุการณ์ การให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียน รูปแบบของ 

มวนบุหรี่ที่เพรียวบางน่าดึงดูด การจัดวางผลิตภัณฑ์ในสื่อบันเทิง การแจกฟรี การขายมวนเดียว การขายผลิตภัณฑ์

ในระดับสายตาส�าหรับเด็ก การวางผลิตภัณฑ์และการโฆษณาใกล้กับโรงเรียน3 ส�าหรับเด็กและวัยรุ ่นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

มีโอกาสอย่างน้อยสองเท่าในการสูบบุหร่ีจริงต ่อไปในชีวิต การสูบบุหร่ีไฟฟ้าก ่อให้เกิดปัญหานักสูบหน้าใหม่

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได ้จาก 

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2561 อัตราการใช้ 

บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนเพิ่มข้ึนจาก 1.5% เป็น 

20.8%4 ซ่ึงการใช ้บุหรี่ ไฟฟ้าเพิ่มความเส่ียง

ต ่อโรคหัวใจและปอด นิโคตินในบุหรี่ ไฟฟ ้า

เป ็นยาเสพติดสูงและสามารถท�าลายสมอง

ของเด็ก การสูบบารากู ่ หรือ Shisha ก็เป็น

อันตรายเช่นเดียวกับการใช้ยาสูบรูปแบบอื่น 

ควันบารากู่เป็นพิษมีสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง และ 

การบริโภคบุหร่ีไร ้ควัน (Smokeless) ไม่ได ้

หมายความว่าไม่เป็นอันตราย การเคี้ยวยาสูบ

อาจท�าให้เกิดมะเร็งในช่องปากการสูญเสียฟัน 

ท�าให้ฟันเหลืองและเป็นโรคเหงือกได ้
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ประเดน็ในเรือ่งการคุม้ครองเดก็และผูเ้ยาว์นีอ้งค์การอนามยัโลกได้เคยมกีารกล่าวถึงในวนังดสบูบหุร่ีโลกในปี ดงัต่อไปน้ี 5

ปี พ.ศ. หัวข้อ

2533 เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหร่ี (Growing up without tobacco)

2541 คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco)

2546 ภาพยนตร์ปลอดบุหร่ี ส่งผลดีต่อเยาวชน 
(Tobacco free films tobacco free fashion)

2551 เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco - free Youth)

 จะเห็นได้ว่าการคุ้มครอง เด็กและเยาวชน

เป็นประเด็นที่ส�าคัญมากในเรื่องการควบคุมยาสูบ 

โดยปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้น�าเสนอแนวคิด

การคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจากอุตสาหกรรม

ยาสูบ ใน 3 วิธีการหลักที่ส�าหรับใช้รณรงค์6 และ

เรียกร้องให้ด�าเนินการ7 ดังต่อไปนี้

 1. หักล ้างความเช่ือผิดๆและเป ิดเผย

กลวิธี โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ ่งเป้าไปที่เยาวชนรวมถึงการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่และแปลกใหม่รสชาติและ

คุณสมบัติที่น่าสนใจอ่ืน ๆ โดยต้องสร้างความร่วมมือท้ังในครอบครัว พ่อแม่ ญาติ และสถานศึกษา 

 2. สร้างคนหนุ่มสาวท่ีมีความรู ้ความต้ังใจเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบและรู ้ทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

เพื่อให้คนรุ่นต่อไปในปัจจุบันและอนาคตไม่เกี่ยวข้องกับยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคติน

 3. สนับสนุนผลักดันผู้มีอิทธิพลในวัฒนธรรมยอดนิยมบนสื่อสังคมทั้งที่บ้าน ห้องเรียน เพื่อปกป้องเยาวชนและ

กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอุตสาหกรรมยาสูบขนาดใหญ่ โดยวิธีการ ดังนี้ ปฏิเสธ 

ข้อเสนอ “ทูตตราสินค้า” (brand ambassadorship) และปฏิเสธการอุปถัมภ์รูปแบบใด ๆ  จากอุตสาหกรรมยาสูบ ร่วมมือ 

กับบริษัท สื่อสังคมออนไลน์ ห้ามโฆษณา การ 

ส่งเสริมการขายและอุปถัมภ์โดยอุตสาหกรรม

ยาสูบ และห้ามมิให้มีการท�าการตลาดที่มีอิทธิพล 

ต ่อยาสูบหรือผลิตภัณฑ ์นิ โคติน บริษัทผลิต

ภาพยนตร์โทรทัศน์ 

หรือละคร ต้องไม่

แสดงการใช้ยาสูบ

หรื อ ก า ร ใช ้ บุ ห รี่

ไฟฟ้า

5 ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2562 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
6 World Health Organization, “World No Tobacco Day 31 May 2020” Retrieved on 16 April 2020 from 
 https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020
7  World Health Organization, “World No Tobacco Day 31 May 2020, Call to action” Retrieved on 16 April 2020 from 
 https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020/call-to-action
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 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Con-

vention on Tobacco Control: FCTC) ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี8 ก็ได้มีบทบัญญัติท่ีให้ความส�าคัญ

กับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังจะเห็นได้จาก การที่ FCTC ได้ระลึกถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention 

on the Rights of the Child) ในส่วนต้น ซ่ึงเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่นานาประเทศล้วน

เห็นชอบมากท่ีสุดในโลกโดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาฯ นี้ ยกเว้นประเทศโซมาเลีย ซูดานใต้และ

สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) และมีผลใช้บังคับ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) และได้อนุวัติการมาเป็นกฎหมายภายใน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 ในส่วนของมาตรการท่ีมีการกล่าวถึง การคุ้มครองเยาวชนเป็นการเฉพาะของ FCTC คือ การขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้เยาว์ มาตรา 16 ซึ่งมีสาระส�าคัญ9 คือ

 “ให้รัฐภาคีก�าหนดและบังคับใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง

หรือมาตรการทางอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ณ ระดับของการปกครองที่เหมาะสม เพื่อที่จะห้ามมิให้มีการขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคลท่ีมีอายุต�่ากว่า 18 ปี หรือต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายภายในของรัฐภาคี

นั้น มาตรการเหล่าน้ี อาจได้แก่ 

 (ก) การบังคับไว้ว่า ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรายติดป้ายที่เด่นและชัดเจนในบริเวณจุดที่ขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบ เกี่ยวกับ ข้อห้ามในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์ และในกรณีที่เป็นที่สงสัย ให้ผู้ขายขอดูหลักฐาน

ที่แสดงถึงอายุของผู้ซื้อยาสูบแต่ละราย

8 วศิน พิพัฒนฉัตร, “การพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ” วารสารกฎหมายและสาธารณสุข, 
 เล่มที่ 3, ปีที่ 4, น. 361 (กันยายน 2561).
9 วศิน พิพัฒนฉัตร, “การพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก,” 
 (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), น. 138 – 140.
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 (ข) ห้ามมิให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะซึ่งผู ้เยาว์สามารถเข้าถึงได้โดยตรง อาทิเช่น การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบบนช้ันวางสินค้า 

 (ค) การห้ามมิให้ผลิตและจ�าหน่ายขนมหวาน อาหารว่าง ของเล่น หรือวัตถุอื่นใด ในรูปของผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ซึ่งจะดึงดูดผู้เยาว์ และ 

 (ง) ท�าให้ม่ันใจได้ว่า ผู้เยาว์จะไม่สามารถเข้าถึงเคร่ืองขายยาสูบโดยอัตโนมัติซึ่งอยู ่ในเขตอ�านาจรัฐ 

ของรัฐภาคีน้ัน และห้ามมิให้มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์ 

 ให้รัฐภาคีห้าม หรือส่งเสริมให้มีการห้ามการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยให้เปล่าแก่สาธารณชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้เยาว์ พยายามห้ามการขายบุหรี่เป็นมวน ๆ  หรือ ขายเป็นซองเล็กๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความ

สามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้เยาว์  ให้ตระหนักว่า ในกรณีที่เหมาะสม ให้น�ามาตรการในการป้องกัน

การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู ้เยาว์มาใช่ร่วมกันกับบทบัญญัติอื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เมื่อได้มีการลงนาม การให้สัตยาบัน การรับรอง การเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ  

ต่ออนุสัญญานี้แล้ว หรือ ณ เวลาใด ๆ หลังจากนั้น ให้รัฐภาคีระบุถึงความผูกพันในอันที่จะห้ามมิให้มีการน�า

เครื่องขายยาสูบอัตโนมัติเครื่องใหม่มาใช้ในเขตอ�านาจรัฐของตน ทั้งนี้ โดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือในกรณีท่ีเหมาะสม รัฐภาคีอาจห้ามมิให้มีการใช้เคร่ืองขายอัตโนมัติโดยเด็ดขาด อนึ่งให้น�าประกาศที่ท�าข้ึน

ตามมาตราน้ีเวียนให้รัฐภาคีทุกฝ่ายของอนุสัญญานี้รับทราบ โดยผ่านทางผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้ 

 ให้รัฐภาคีก�าหนดและบังคับใช้มาตรการนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือ

มาตรการอ่ืน ๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก�าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้ขายหรือผู้จัดจ�าหน่ายเพ่ือที่จะท�าให้ม่ันใจได้ว่า 

มีการปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งปรากฏอยู่ในวรรค 1 ถึงวรรค 5 ของมาตรานี้ ในกรณีที่เหมาะสม รัฐภาคีควร

ก�าหนดและบังคับใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่น ๆ 

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะห้ามมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี หรือต�่ากว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายของรัฐภาคีน้ัน”

 แต่เนื้อหาของบทบัญญัติท้ังหมดของ FCTC แท้จริงแล้วก็ล้วนเป็นไปเพื่อการคุ้มครองเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการคุ ้มครองนโยบายการควบคุมยาสูบจากผลประโยชน์ทางการค้า ซ่ึงจัดเป็นมาตรการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

กับประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีพ.ศ. 2563 เนื่องจาก มาตรการนี้เจตนารมณ์เพ่ือมุ่งป้องกันการแทรกแซงของ

อุตสาหกรรมยาสูบที่มีผลต่อการออกนโยบายเพื่อการควบคุมยาสูบ ซ่ึงอุตสาหกรรมยาสูบ อย่างไรเสียการประกอบธุรกิจ

ก็ย่อมต้องแสวงหาลูกค้าหน้าใหม่ เพื่อมาทดแทนลูกค้าเก่าที่ป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิตไป ซ่ึงก็คือ “เด็กและเยาวชน” 

ดังตัวอย่างแนวคิดของอุตสาหกรรมยาสูบท่ียกตัวอย่างในข้างต้น มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ  

ซึ่งจะแยกพิจารณาออกเป็นมาตรการทางด้านราคาและภาษีที่มุ่งจะเพิ่มราคาเพื่อลดการเข้าถึงเด็กและเยาวชน มาตรการ

ที่ไม่ใช่ราคา เช่น มาตรการทางด้านบรรจุภัณฑ์อย่างล่าสุด เช่น ซองบุหร่ีปราศจากสีสัน หรือซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain 

Packaging) ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ อันเป็นการลดการเข้าถึงของเยาวชนได้ รวมถึงมาตรการ

เก่ียวกับการลดปริมาณอุปทานของยาสูบ เช่น การป้องกันการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายที่ขณะนี้ องค์การอนามัย

โลกได้ออก พิธีสาร ซ่ึงอาจเทียบได้กับ กฎหมายล�าดับรองของ FCTC คือ “พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์

ยาสูบผิดกฎหมาย” (Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products) ซ่ึงจะวางกรอบมาตรการในการ

แก้ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย ซ่ึงประเทศไทยสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมในพิธีสารนี้ 

เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย เนื่องจากบรรดาผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย มักมีราคาไม่สูง 

เมื่อเทียบกับบุหรี่ท่ีเสียภาษีท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาด ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนได้
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10 US.FDA, “Tobacco 21,” Retrieved on 16 April 2020 from 
 https://www.fda.gov/tobacco-products/retail-sales-tobacco-products/tobacco-21
11 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26
12 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 45

ส�าหรับประเทศไทย กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กเป็นการเฉพาะ จะได้แก่

 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติเรื่องนี้ไว้อยู่มาตรา 26 โดยมีการเพิ่มอายุแก่บุคคล

ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น 20 ปีและผู้ขายต้อง 18 ปีขึ้นไป ความน่าสนใจคือ ตอนน้ี ในสหรัฐอเมริกามีการขยายอายุ

ของผู้ซื้อบุหร่ีหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ จาก 18 ปีเป็น 21 ปี โดย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาได้ลงนามในกฎหมายเพื่อแก้ไขรัฐบัญญัติอาหารยาและเคร่ืองส�าอาง (Federal Food, Drug, and  

Cosmetic Act) ของรัฐบาลกลาง การออกกฎหมายนี้ (รู ้จักกันในนาม “Tobacco 21” หรือ “T21”) มีผลบังคับใช ้

ในทันทีกับผู้ค้าปลีกขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น ซิการ์หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยไม่มีข้อยกเว้น10

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฯได้มีการบัญญัติห้าม จ�าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือ 

ให้สุราแก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์11 และห้ามมิให้เด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะ

เพื่อการจ�าหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่12

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซ่ึงขณะนี้น�ามาบังคับใช้แทน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 แต่ยังคงไว้ซ่ึงบทนิยามค�าว่า “ความรุนแรง

ในครอบครัว” ท่ีบัญญัติว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระท�าใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตราย

แก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของ

บุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการไม่กระท�าการ 

หรือยอมรับการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท ซึ่งสามารถตีความไปถึง 

การสูบบุหรี่ในบ้านว่าอาจเป็นความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยพิจารณาจาก ถ้อยค�าในบทบัญญัติที่ใช้ค�าว่า “กระท�า 

โดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว” ซ่ึงค�าว่า  

“ในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่..สุขภาพของบุคคลในครอบครัว” ในทางนิติศาสตร์ที่ว่าด้วยการวินิจฉัยความ

รับผิดทางอาญา คือ “พฤติการณ์ประกอบการกระท�า” ซ่ึงจัดเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบภายนอก ที่ไม่ได้มุ่งพิจารณา

เรื่องเจตนาของผู ้กระท�าโดยตรง แต่จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของ “วิญญูชน” (Reasonable man) หรือบุคคล

สมมติปกติทั่วไปที่รับรู ้ว่า “การได้รับควันบุหร่ีมือสอง” ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ครอบครัวใดมีเด็กหรือ 

คนในครอบครัวอยู่ จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพในสิทธิทางสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วย

 กล่าวโดยสรุป การณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ เป็นไปเพื่อการต่อสู้กับอุตสาหกรรมยาสูบที่หลอกล่อ

เยาวชนให้มาเป็นลูกค้าหน้าใหม่ สิ่งท่ีเราสมควรท�า คือ ใช้กลไกทั้งทางสังคมและทางกฎหมายเพื่อการปกป้องและ

คุ้มครองเยาวชนของไทย ให้มีสังคมท่ีปลอดควันบุหรี่ในอนาคต
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 1. บริษัทบุหร่ี ฟิลลิปมอร์ริส อินเตอร์เนช่ันแนล 

(PMI) เพิกเฉยต่อการตรวจสอบอายุการให้บริการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (HEETS) ในยูเครน

 2. บรษิทับุหรี ่PMI อ้างว่า IQOS ใช้ส�าหรบัผูส้บูบหุรี่ 

ที่เป็นผู้ใหญ่ แต่กลับท�าการตลาดมุ่งกระตุ้นความสนใจให้กับ 

เยาวชน ในรัสเซียและโรมาเนีย โดยจัดกิจกรรมดนตรีส�าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ

 3. บริษัทบุหรี่ PMI โฆษณา บุหรี่ Marlboro เพื่อ

ดึงดูดเยาวชนในอิสราเอล โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี

ลักษณะพิเศษเพื่อใช้ร่วมกับกิจกรรมการแสดงดนตรี

 4. บริษัทบุหรี่ PMI เปิดตัวตราการค้าบุหรี่ใหม่ และ 

มุ ่งโฆษณาสู่เยาวชนในอินโดนีเซีย แม้ว่า PMI จะลงทุน 

ประชาสัมพันธ์อย่างหนักทั่วโลกเพื่อโน้มน้าวผู ้บริโภค 

ให้เลิกสูบบุหรี่ แต่ตัวบริษัทเองได้เปิดตัวบุหรี่ “นิโคตินสูง” 

ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมการขายยี่ห้อใหม่ โดยใช้

ช่ือในการส่งเสริมการขายว่า “You Decide” เน้นความเป็น

อิสระและความเป็นธรรมชาติกับเยาวชน 

 5. บริษัทบุหร่ี บริติช อเมริกัน โทแบคโค (BAT) 

อ้างว่า ได้ด�าเนินนโยบายท่ีจะไม่ใช้โมเดลหรือผู้มีอิทธิพล 

ที่มีอายุต�่ากว่า 25 ปี ในการโฆษณา แต่บริษัทกลับท�าลายกฎ

ของตัวเอง ตามรายงานในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2019 บริษัท

ได้จ่ายเงินให้สองผู้มีอิทธิพลใน Instagram อายุ 21 และ 24 

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Tobacco Heated product ของ

ตนบนสื่อสังคมออนไลน์

 6. บริษัทบุหร่ี BAT เลือกแฮชแท็กเชิงกลยุทธ์

ส�าหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าของ Vype บนสื่อ

สังคมออนไลน์

 7. บริษัทบุหรี่ BAT สนับสนุนงานปาร์ตี้ทางเรือและ

ผู้มีอิทธิพลใน Instagram ในงานเทศกาลดนตรีที่โครเอเชีย

 8. ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 บริษัท

บุหรี่ BAT เปิดเผยการสร้างตราการค้าใหม่ เพื่อดึงดูดผู้ใช้

รุ่นต่อไป ภายใต้ข้อความว่า “พรุ่งนี้ที่ดีกว่า”

 9. บริษัทบุหร่ี เจแปน โทแบคโค อินเตอร ์

เนชั่นแนล (JTI) จัดกิจกรรมดนตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การท�าการตลาด “Stay True, Stay Free” ส�าหรับบุหรี่ 

Winston

 10. บรษิทับุหรี ่Imperial Brands มุ่งท�าการตลาด

ไปที่ผู้ชมที่เป็นเยาวชนในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเปิดตัวบุหรี่ 

Davidoff แคมเปญดังกล่าวด�าเนินการในบอสเนีย มาเลเซีย

และอียิปต์ โดยมีรายงานว่ามีผู้ชมมากกว่า 24 ล้านครั้ง

10 วิธี บริษัทบุหรี่ ขอ
ง

ที่มุ่งเป้ำไปยังเยำวชน
อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
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 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์

ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ :  

ข ้อ เสนอแนะจากงานวิจัยต ่อผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเ สีย 

และการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ปี พ.ศ.2562  

(ศรีรัช ลอยสมุทร) พบว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ 

บุหรี่ที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2550 และ 

เป็นที่สนใจของนักสูบชาวไทยด้วยความแปลกใหม่ของ 

ผลิตภัณฑ์และด้วยความเชื่อผิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บุหร่ีอิเล็ก- 

ทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ บารากู่อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือบารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ประเภท heat-not-burn หรือบุหรี่

ประเภทไม่เผาไหม้ และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Mod 

หรือ pod  หมายรวมถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ที่ใช้

นิโคตินแท่ง นิโคตินเหลว และนิโคตินในรูปแบบอื่นๆ ด้วย

การใช้กลไกอิเล็กทรอนิกส์ในการจุดสูบ

 ประเภทของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งได้ตาม

ลักษณะผลิตภัณฑ ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ เป ็น 4 

ประเภท ดังน้ี

 1. บุหรี่ อิ เล็ กทรอนิกส ์ รุ ่ นแรก  หรือ  fi r s t 

generation หรือรุ่นที่เรียกว่า mini e-cig หรือ cigar-like 

รู้เท่ำทัน

กลยุทธ์กำรตลำด
ธุรกิจยำสูบ ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ รูปร่างถูกออกแบบให้เหมือนบุหรี่

มวนมากที่สุด

 2. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ ่นสอง หรือ second 

generation หรือรุ่นที่เรียกว่า medium e-cig หรือรุ่น 

“ปากกา” จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ รูปร่างถูกออกแบบให้

เหมือนปากกา หรือเหมือนหลอดโลหะ แตกต่างไปจากรูป

ร่างของบุหรี่มวน

 3. บุห ร่ีอิ เล็กทรอนิกส ์รุ ่นสาม หรือ thi rd 

generation หรือรุ่นท่ีเรียกว่า advanced personalized 

vaporizer หรือเรียกว่ารุ่น box หรือ tank จุดเด่นของ

ผลิตภัณฑ์คือ มีลักษณะคล้ายกล่องขนาดเล็ก ใช้นิโคติน

เหลวแบบหยดหรือเติม

 4. บุห ร่ี อิ เล็ กทรอนิกส ์ รุ ่ น ส่ี  หรือ  four th  

generation หรือรุ ่นที่เรียกว่า vape หรือ pod หรือ 

mod พัฒนามาจากรุ ่นท่ี 3 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ  

มีขนาดเล็กมากที่สุดคล้าย flash drive และสามารถ 

รีชาร์จได้กับคอมพิวเตอร์ ใช้นิโคตินใน pod หรือตลับ

ส�าเร็จรูป ใช้นิโคตินที่ปรับโครงสร้างเคมี หรือ salt nicotine 

บุหร่ีประเภทไม่เผาไหม้ หรือบุหรี่ heat-not-burn จัดอยู่

ในประเภทนี้ เนื่องด้วยใช้ตลับนิโคตินส�าเร็จรูป
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 บุหรี่ชูรส ในช่วงก่อนปี 2550 บุหรี่ชูรส (flavoured 

cigarette) หรือบุหรี่ผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่นักสูบไทย 

ให้ความนิยม เนื่องจากราคาไม่แพง มีกลิ่นรสที่นักสูบชอบ 

เช่น รสผลไม้ต่างๆ กลิ่นหอมเย็น ส่วนบุหรี่กานพลู (clove 

cigarette) พบว่า เป็นท่ีนิยมมาตลอดในกลุ่มนักสูบชาวใต้

 บารากู ่แบบหม้อสูบ ในระหว่างปี 2550 เริ่มมี

ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่เข้ามาสร้างกระแสความสนใจนักสูบ

ไทย คือ บารากู่ชนิดหม้อสูบ และนักสูบไทยให้ความนิยม

สูงสุด เน่ืองจากมีความแปลกใหม่ มีกลิ่นมีรส และส่วนใหญ่  

มีการให้บริการตามร้านเหล้า ผับบาร์ ก็ยิ่งส่งเสริมกระแส

ความสนใจของนักสูบไทย และแพร่กระจายไปสู่กลุ่มร้าน

เหล้ารอบสถานศึกษา และสุดท้าย แพร่กระจายไปเป็นการ

บริการ บารากู่เดลิเวอรี่ ตามหอพักนักศึกษา บ้านเรือน และ 

การขายอุปกรณ์บารากู่ โดยในขณะน้ัน พบว่า แหล่งขาย

บารากู่ที่ใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร คือ ตลาดนัดสะพาน

พุทธ (ปัจจุบัน ปิดตัวลงแล้ว)

 บารากู่อิเล็กทรอนิกส์ หลังปี 2550 ผลิตภัณฑ์

ยาสูบใหม่ที่มีการน�ามาจ�าหน่ายต่อจาก บารากู่ คือ บารากู่ 

Timeline แสดงความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทย

ทบทวนสถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ และ timeline 

แสดงการเคล่ือนไหวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2562

อิเล็กทรอนิกส์ สืบเน่ืองจากความนิยมบารากู่ชนิดหม้อ  

ณ จุดนี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ 

ยาสูบอิเล็กทรอนิกส ์ในกลุ ่มนักสูบไทย บารากู ่อิ เล็ก- 

ทรอนิกส์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากราคา

ถูกมาก มีกลิ่นรสมากมาย มีการสื่อสารความเชื่อผิดว่า

ปลอดภัย และสืบเนื่องจากปัจจัยส่งเสริม คือ มีการสื่อสาร

ทางอินเตอร์เน็ตที่เร็วข้ึน ดีขึ้น และค่าบริการถูกลง เข้าถึง

ได้ง่าย รวมท้ังมีการใช้ platform ใหม่ๆอย่าง Facebook, 

Line, Instagram และ Whatsapp กันมากขึ้นในกลุ่มคน

ไทย ยิ่งส่งเสริมการค้าขาย การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์

ยาสูบให้เร็วยิ่งข้ึน

 บุหรี่ อิ เล็ กทรอนิกส ์  เมื่ อความนิยมบารากู ่

อิเล็กทรอนิกส์เริ่มซาลงหลังปี 2553 ความนิยมของนักสูบ 

ก็ต่อเนื่องไปยังผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป คือ บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นยุคของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ ่นแรก 

หรือ first generation นั่นเอง รูปลักษณ์คล้ายบุหรี่มวน

แต่มีขนาดใหญ่กว่า การใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก

ปี 2562
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 ในช ่วงป ี  2553 จนถึงป ัจจุ บัน เป ็นยุคของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจัง นักสูบไทยให้

ความสนใจบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูง ส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มาสู่รุ่นที่สามและรุ่นที่

สี่ หรือรุ่นที่เรียกกันว่า tank คือ มีขนาดเล็กลง ออกแบบ

สวยงาม ใช้งานง่าย มีน�้ายามากมายหลากหลายรสชาติ

 การค้าขาย สื่อสาร ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด อยู่ในช่องทางส่ือสารทาง

อินเตอร์เน็ต ท้ังเว็บไซต์ Facebook, Line และ Instagram 

รวมทั้งแหล่งขายกายภาพ 14 แหล่งในกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดสุดสัปดาห์ 

และตลาดนัดหน้าห้าง การค้าขาย สื่อสาร ส่งเสริมการขาย  

ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางกายภาพ เป็นไปอย่าง

โจ่งแจ้ง ค้าขายอย่างเสรี คือเปิดร้านในช่องทางออนไลน์  

เปิดแผงตามตลาดนัด ส่งเสริมการขายด้วยการลดแลก

แจกแถมต่างๆ สื่อสารความเช่ือผิดในช่องทางออนไลน์ 

ซื้อขายอย่างสะดวกด้วยการสนทนาผ่านช่องทางออนไลน์

เช่น Messenger, Line หรือโทรศัพท์ โอนเงินด้วยระบบ 

E-money ทั้งโอนเงินทางแอพธนาคาร พร้อมเพย์ ไปจน

ถึงทรูวอลเล็ต และส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ 

เช่น Kerry, Lalamove ท้ังหมดนี้ ยิ่งส่งเสริมการแพร่

กระจายของบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์

การแพร่กระจายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทางออนไลน์

 บุหรี่ไม่เผาไหม้ heat-not-burn บุหร่ี heat-

not-burn เติบโตในกลุ่มนักสูบไทย จากกระแสความนิยม 

บุหรีอิ เล็กทรอนิกส ์ที่ ไม ่สร ่างซา โดยอาศัยกระแสนี้

และสร้างค่านิยมเพ่ิมเติมในการเลือกสูบบุหรี่ HNB ว่า 

ปลอดภัยกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา ทันสมัยกว่า มี

วางขายในต่างประเทศมากมาย ก็ท�าให้บุหร่ี HNB กลาย

เป็นกระแสความนิยมใหม่ขึ้นมาได้ แต่เนื่องจาก ราคาสูง

กว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จึงท�าให้ความสนใจนั้นยังไม่

แพร่กระจายสูงมากนัก

 บุหรี่ Vaping mod ต่อเนื่องจากความนิยมบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์

ล่าสุดจึงเป็นการพัฒนาสินค้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งาน

ได้ง่ายที่สุด ราคาถูกท่ีสุด ก้าวข้ามความยุ่งยากในการล้าง 

ท�าความสะอาดหรือเปล่ียนขดลวดหรือเติมน�้ายาแบบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ก้าวข้ามรูปลักษณ์บุหรี่แบบเก่าๆ  

จึงกลายมาเป็นบุหรี่แบบ vaping mod หรือ pod system 

นั่นเอง ซ่ึงยังไม่มีชื่อเรียกในภาษาไทย

 บุหร่ีลักษณะน้ีแตกต่างจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทอื่นๆอย่างสิ้นเชิง ด้วยการพัฒนารูปลักษณ์สินค้า 

ให้แตกต่างโดดเด่นเป็นอันดับแรก มีขนาดเล็กมาก คล้าย 

flash drive หรือเป็นรูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม มีสีสันต่างๆ  

ใช้งานง่ายกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทด้วยการ

เปิดจุกและสูบได้ทันที ควันน้อยกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์

ทุกประเภท และราคาถูกกว ่าบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส ์ทุก

ประเภท จึงท�าให้ ณ ปัจจุบัน บุหร่ีประเภท mod น้ีได้รับ

ความนิยมสูงสุดในกลุ่มนักสูบไทย

 จากรายงานการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบ

ใหม่ในสังคมเครือข่าย social media/ผลของการบังคับ

ใช ้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และ

พฤติกรรมการบริโภคยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชน

วัยมัธยมและอุดมศึกษา ปีพ.ศ.2561 (ศรีรัช ลอยสมุทร). 

พบว่า ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์

และส่ือ social media ทุกประเภทเพื่อการแพร่กระจาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือออนไลน์และสื่อ social 

media ที่ถูกใช้เพื่อการแพร่กระจายและค้าขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
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Facebook พบว่ามีจ�านวนร้านค้า/ผู้ค้า 

บนสื่อเฟซบุค ทั้งในลักษณะแฟนเพจ และ 

เฟซบุคส่วนตัว จ�านวน 94 ราย (เจ้า) การ

สื่อสารในเฟซบุคแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ 

 1. กลุ ่มสนับสนุนการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ แต่

ไม่ได้ค้าขายสินค้าผ่านสื่อ พบว่ามีจ�านวน 3 แฟนเพจ

 2. กลุ่ม partner กับกลุ่มท่ี1 ในการช่วยสนับสนุน

การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยแพร่ข้อมูลด้านบวกของบุหร่ี 

อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยโต้แย้งกฎหมาย แต่ไม่ได้ค้าขายสินค้า

ผ่านสื่อ กลุ่มนี้พบว่ามีจ�านวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นแอดมินแฟน 

เพจที่มีช่ือเสียง เช่น Drama-addict มาร์กพิทบูล เป็นต้น

 3. ผู ้ค ้าขายสินค ้าบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส ์ผ ่านสื่อ 

พบว่ามีจ�านวน 94 เจ้า ลักษณะการค้าขายเป็นไปอย่าง

โจ่งแจ้ง โฆษณา ลงภาพผลิตภัณฑ์ บรรยายสรรพคุณ  

ส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ขายผ่านรายการ Live แสดง

คุณสมบัติสินค้าด้วยวิดีโอ สาธิตสูบผ่านวิดีโอหรือภาพ

เคลื่อนไหว รับจองสินค้าผ่าน in box และช่อง comment

Line พบว่ามีจ�านวนร้านค้า/ผู้ค้าบนส่ือ

ไลน์ จ�านวน 86 ราย (เจ้า) การสื่อสาร

ในไลน์แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) 

เป็นสื่อโฆษณาต่อเน่ืองจากเฟซบุค โดย

เป็นเจ้าของเดียวกัน และ 2) ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อลงราย

ละเอียดการค้าขายกับลูกค้าท่ีสั่งซื้อสินค้า

Instagram หรือ IG พบว่ามีจ�านวน

ร้านค้า/ผู้ค้าบนสื่อไอจี  จ�านวน 62 ราย 

(เจ้า) การสื่อสารในไอจีแบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะ ดังน้ี 1) เป็นสื่อโฆษณา  2) ใช้

แสดงรูปสวยงาม แสดงภาพ lifestyle ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ 3) แชร์ภาพ IG จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพนางแบบ ดารา คนดัง 

บุคคลหน้าตาดี ฯลฯ ท่ีใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

Twitter พบว่ามีจ�านวนร้านค้า/ผู ้ค ้า

บนทวิตเตอร์ จ�านวน 32 ราย (เจ้า) 

การสื่อสารในทวิตเตอร์แบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะ ดังนี้ 1) สร้างกระแสความสนใจ

ด้วยการติดอันดับเทรนด์ทวิต 2) สร้างการค้นหาในทวิตด้ว

ยการติด # 3) เป็นสื่อโฆษณาด้วยข้อความสั้นๆ

Website พบว่ามีจ�านวนร้านค้า/ผู้ค้า 

บนเว็บ จ�านวน 83 เว็บ (เจ้า) การ

สื่อสารในเว็บไซต ์ ทุกเว็บมีลักษณะ

เหมือนกัน คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์เป็น

หลัก หากลูกค้าต้องการคุยเพ่ิมเติมหรือส่ังซื้อ ในเว็บ จะลง 

เบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ QR code ไอดีเฟซบุค ฯลฯ ของ

ผู้ค้าให้ติดต่อได้

 สัดส่วนผู ้ค้าบุหรี่อิเลกทรอนิกส์ที่พบมากที่สุด 

คือ ในสื่อเฟซบุค หรือคิดเป็นจ�านวน Facebook ID 

จ�านวน 94 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26  รองลงมาคือ

ในไลน์ จ�านวน 86 ID หรือ ร้อยละ 24 เว็บไซต์ จ�านวน 

83 เว็บหรือ ร้อยละ 23 อินสตาแกรม (IG) จ�านวน 62 

ราย หรือร้อยละ17 และ Twitter จ�านวน 32 ราย หรือ

ร้อยละ10  รวมทั้งส้ิน ทุกส่ือ เป็นจ�านวน 357 ID หรือเจ้า

สัดส่วนผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์

ในช่องทางออนไลน์

 Facebook   Twitter   Line

 Instagram   Website

 

 Twitter พบวามีจำนวนรานคา/ผูคาบนทวิตเตอร จำนวน 32 ราย (เจา) การสื่อสารในทวิตเตอร

แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 1) สรางกระแสความสนใจดวยการติดอันดับ       เทรนดทวิต 2) 

สรางการคนหาในทวิตดวยการติด # 3) เปนส่ือโฆษณาดวยขอความส้ันๆ 

 Website พบวามีจำนวนรานคา/ผูคาบนเว็บ จำนวน 83 เว็บ (เจา) การสื่อสาร

ในเว็บไซตทุกเว็บมีลักษณะเหมือนกัน คือ โฆษณาผลิตภัณฑเปนหลัก หากลูกคาตองการคุย

เพิ่มเติมหรือสั่งซื้อ ในเว็บ จะลงเบอรโทรศัพท ไอดีไลน QR code ไอดีเฟซบุค ฯลฯ ของผูคาให

ติดตอได 

26

10

24

17

23

สดัสว่นผูค้า้ผลติภณัฑย์าสบูอิเลก็ทรอนิกสใ์นช่องทางออนไลน์

Facebook Twitter

Line IG

Website

23
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เหตุผลในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่น

 จากผลการส�ารวจกลุ ่มเยาวชนผู ้สูบบุหร่ีอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ พบว่า มีผู้สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ในวัยอุดมศึกษา

ร้อยละ 44 จ�านวน 924 คน ในจ�านวนน้ี ร้อยละ 27 สูบบุหรี่ 

อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเวลาเกิน 1 ปี และร้อยละ 16.8 

รายงานว่าเริ่มสูบไม่เกิน 1 ปี 

 เหตุผลในการสูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา 

มีดังนี้ ชอบกลิ่นหอม (30.8%) รีแลกซ์ สูบแล้วคลายเครียดได้ 

(29.7%) คิดว่าสูบแล้วปลอดภัย (21.1%) เพื่อนแนะน�า/

ท�าตามเพื่อน (17.8%) ทันสมัย ตามแฟช่ัน (14.9%)

 ผลกระทบทางกายภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี

อิเล็กทรอนิกส์คือ ร้อยละ 2 มีอาการไอ หลังการสูบ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ อิทธิพลจาก social media 
และผลกระทบจากการสูญเสียในการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

 ผู้สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย จะมีค่าใช้จ่าย 2 ด้าน 

ด้านแรกคือ การซ้ืออุปกรณ์ ราคาประมาณ 2,000-6,000 

บาท ค่าใช้จ่ายนี้ซ้ืออุปกรณ์คร้ังเดียว และด้านที่สอง คือ 

น�้ายาเติม ราคาประมาณ 300-1,000 บาท/ขวด ค่าใช้

จ่ายนี้ต้องจ่ายเพิ่มตามลักษณะการสูบ การเติมน�้ายา หรือ

เลือกซ้ือน�้ายาของผู้สูบ สรุปว่า ผู้สูบ 1 ราย จะมีค่าใช้จ่าย

ในเบื้องแรก ประมาณ 2,300 บาท เป็นอย่างต�่า หรือราว 

7,000 บาทเป็นอย่างสูง (ทั้งนี้ ไม่ได้นับรวมการซื้ออุปกรณ์

บุหร่ีประเภท HNB)

 จากรายงาน แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายขั้นต�่าในการสูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จ�านวน 500 บาทเป็นอย่างต�่า/เดือน 

และ 1,000 บาทเป็นอย่างสูง/เดือน (ซ้ือน�้ายาเติม) กลุ่ม

ตัวอย่างนี้จะมีค่าใช้จ่ายอย่างต�่า 462,200 บาท/เดือน 

เป็นอย่างต�่า/เดือน หรือ 924,000 บาท/เดือน เป็นอย่าง

สูง หรือ 5,544,000 บาท/ปี เป็นอย่างต�่า หรือ 5.5 ล้าน

บาท/ปี และ 11,088,000 บาท/ปี เป็นอย่างสูง หรือ 11 

ล้านบาท/ปี
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อิทธิพลของส่ือ social media ต่อการเข้าถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชน

 สื่อ social media มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชน ดังนี้

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่อ Social media Facebook (ใช้ 100%) Line (ใช้ 100%)

เห็นผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อ social media 70.4 42.6

เคยซื้อในสื่อ social media 49 39

ติดตามส่ือ social media ท่ีขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 33.3 21

แชร์/ส่งให้เพื่อน 33 42.4

รับรู้/รู ้จักผลิตภัณฑ์ยาสูบจากการแชร์/ส่งของเพ่ือน 51.1 48.9

เห็นรีวิวขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 58.7 31.1

เห็นเน็ตไอดอล/พรีเซนเตอร์ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 47.3 31.2

เล่นเกมในสื่อที่ขาย/ร่วมกิจกรรม 22.4 21

เห็นภาพเพื่อนลงสเตตัส/ภาพเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 70.1 21.1

 ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดรับสื่อ social media ที่เผยแพร่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่งผลให้วัยอุดมศึกษา

ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อ social media โดยมีเหตุผลคือ ความสะดวก (66.1%) ง่าย (65.1%) รวดเร็ว 

(54.1%) และไม่เสียเวลา (50.1%) และพบว่า ก่อความเชื่อผิดโดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34 เชื่อว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่เสพติด ร้อยละ 32.2 เช่ือว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ก่อมะเร็งปอด และร้อยละ 39 เช่ือว่า การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

คือการสูบควันไอน�้าเท่าน้ัน
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 1. การกระท�าผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ปี 2560 มาตรา 27 (3) ด้านการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ยาสูบ 

 2. การกระท�าผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ปี 2560 มาตรา 27 (5) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

โดยกระท�าการแสดงให้รู ้ว่าลดราคา ณ จุดขาย เช่น ผู้ขาย

แนะน�า หรือเสนอราคาพิเศษเมื่อซื้อ

 3. การกระท�าผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ปี 2560 มาตรา 27 (9) แสดงราคาผลิตภัณฑ์  

ณ จุดขาย เช่น ต้ังป้ายโฆษณา ตั้งป้ายบอกราคา

 4. การกระท�าผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ปี 2560 มาตรา 30 ผู้ขายโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ณ จุดขาย เช่น ขึ้นป้ายโฆษณา แสดงชื่อร้านค้าว่าขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

บุหรี่อิเลกทรอนิกส์ ทั้งจากการโฆษณาผ่านการโพสต์รูป

การกระท�าผิดกฎหมายของการค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในเพจ โฆษณาด้วยข้อความในสเตตัส โฆษณาสรรพคุณ 

ในเพจ โฆษณาด้วยการลงวิดีโอผลิตภัณฑ์ในเพจ สื่อสาร

การตลาดด้วยการชักชวนเล่นเกมชิงรางวัลในเพจ สื่อสาร

การตลาดด้วยการให้บุคคลมารีวิวสินค้าหรือให้ลูกค้าเขียน

รีวิวผลิตภัณฑ์ลงเพจส่งเสริมการขาย

 5. กระท�าผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

โดยน�าเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู ้ค้าหรือแอดมินเพจ

โพสต์ข้อความชวนให้เข้าใจว่าสินค้าถูกน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ 

 6. กระท�าผิดตามค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ข้อ ๒ ห้ามขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือ

บุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น�้ายาส�าหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า

หรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือ

จัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ

 

 1. เสริมแรงการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิม

 2. สร้างความร่วมมือ โดยขอความอนุเคราะห์ 

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับผู้ให้บริการช่องทางส่ือ

ออนไลน์ 2 ช่องทางท่ีส�าคัญ คือ Facebook Thailand 

และ Line Thailand 

 3. ใช ้มาตรการของผู ้ ให ้บริการช ่องทางสื่ อ

ออนไลน์ 2 ช่องทาง ท่ีส�าคัญ คือ Facebook Thailand 

และ Line Thailand ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการควบคุม

บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการค้าการโฆษณาผลิตภัณฑ์

ยาสูบผิดกฎหมายตามบทบัญญัติในประเทศไทยอยู ่แล้ว 

มาตรการของผู ้ให้บริการช่องทางสื่อออนไลน์ จึงเป็นไป

ตามบทบัญญัติในประเทศไทยเช่นกัน ซ่ึงพบว่า ผู้ให้บริการ

ช่องทางสื่อออนไลน์ มีค�าชี้แจงมาตรการดังกล่าวอย่าง

ชัดเจน
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ส่วนประกอบไอระเหยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

 นับเป ็นความเข ้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือถูกน�าเสนอว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีควัน

จากการเผาไหม้ จึงปลอดภัยกว่าบุหร่ีที่ใช ้สูบทั่วไป  

ทั้งนี้บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีของเหลวท่ีเป็นส่วนผสมของ

นิโคตินและสารเคมี อ่ืนๆ ซึ่งเมื่อมีความร ้อนจะท�าให ้

ของเหลวกลายเป็นไอระเหย และท�าให้ดูเหมือนควันจาก 

การสูบบุหรี่ทั่วไป 

ส่วนประกอบหลักของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
 โพรไพลิน ไกลคอล และกล ีเซอรีน ถึงแม ้จะ

ปลอดภัยส�าหรับการกิน แต่เมื่อน�ามาใช้เป็นส่วนท่ีท�าให้เกิด 

“ไอระเหย”ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นส่ิงที่ 

น่ากังวลอย่างยิ่ง งานวิจัยใหม่ๆ บ่งช้ีให้เห็นว่า 

โพรไพลิน ไกลคอล ท�าให้เกิดเลือดออกในโพรง- 

จมูกได้ (Suber RL, et al, 1989) และเกิดการ 

ระคายเคืองของทางเดินหายใจตอนบน (Renne 

RA, et al., 1992) เมื่อใช้ในปริมาณท่ีมากและ 

เป็นเวลานาน จะเกิดอาการเป็นพิษจาก โพรไพลิน 

ไกลคอล ทั้งระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจเต้นเร็ว 

ผิดปกติ (cardiac arrythmia) อาการชักอาการ

รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

กระสับกระส่าย ภาวะเลือดเป็นกรดแล็กติก (Lim TY, 

et al., 2014)

 การใส่สารปรุงแต่งรสชาติในของเหลวส�าหรับ

บุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อให ้ผู ้ สูบมีความพึงพอใจใน

รสชาติส�าหรับผู้ที่สูบเป็นครั้งแรก และปรากฏว่าผู ้ผลิต

บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส ์ประสบความส�าเร็จเป ็นอย่างมาก  

โดยเฉพาะในกลุ ่มวัยรุ ่น เมื่อมีสารปรุงแต ่งรสชาติที ่

หลากหลายให้เลือก และท�าให้มีอัตราผู ้สูบบุหรี่อิเล็ก- 

ทรอนิกส์วัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ (Miech R, et al., 2019; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2019) 

เมื่อวัยรุ ่นและเยาวชนต่างติดสารนิโคตินในบุหรี่อิเล็ก- 

และผลกระทบต่อสุขภำพ
 การเลกิสบูบหุรีเ่ป็นแนวทางส�คญัอย่างหนึง่ส�หรบัสาธารณสขุในระดบัโลก 
ซึง่องค์การอนามยัโลกมกีารประเมนิว่าทศวรรษทีผ่่านมา ความชกุของการสบูบหุรี่ 
อยู่ในระดับที่ต�่ามาก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 เมื่อมีผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่คือ 
“บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ผลิตภัณฑ์นี้ถูกน�เสนอในตลาดว่าเป็นทางเลือกของ 
ผูส้บูบหุร่ี ซึง่มอีนัตรายต่อสขุภาพน้อยกว่าบหุรีท่ีส่บูกนัทัว่ไป และถกูน�เสนอว่า 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
งานวิจัยสนับสนุนการกล่าวอ้างดังกล่าวถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว
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ทรอนิกส์ ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดสารนิโคตินในอนาคต

และมีผลกระทบต่อสุขภาพและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

(Johnson R, et al., 2018; Druyan A, et al., 2017; 

Cooke WH, et al., 2015; DeVito EE, et al., 2014; 

Raval AP, 2011; Adamopoulos D, et al., 2008)

 เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติด ซึ่งท�าให้เสพติด

สารอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น การใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์จะท�าให้

เกิดการเสพติดอย่างแพร่หลาย (Kandel ER, Kandel 

DB, 2014) ในขณะเดียวกันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะ

ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ (Drazen JM, et al., 2019) เม่ือปลาย

ปีค.ศ.2018 Scott Gottlieb ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้แจ้งว่าจะห้ามจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมด ถ้าหากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่หยุด

ท�าการตลาดเพื่อชักจูงวัยรุ่นและเยาวชน และถึงแม้ผู้ผลิต

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะตกลงยินยอมยุติการท�าตลาดเพื่อ

ชักจูงวัยรุ่นและเยาวชน แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์ที่

น่าสงสัยจากพฤติกรรมของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม

ยาสูบคือ บริษัท อัล-เทรีย ซึ่งมีร้านค้าปลีกจ�านวนเกือบ 

250,000 แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตกลงซื้อหุ ้น

จ�านวน 1 ใน 3 ของบริษัท จูล (Juul) ซ่ึงเป็นผู ้ผลิต

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อยอดนิยมของวัยรุ ่นและเยาวชน 

พฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบเช่นนี้ บ่งชี้ว่าเป็นการ

เอื้อให ้วัยรุ ่นและเยาวชนเข ้าถึงบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส  ์

ได้ง่ายข้ึน

 มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยที่บ่งชี้ว ่า

ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ส ่วนใหญ่มีสารพิษและ

ปล่อยไอระเหยท่ีมีสารพิษ (Stratton K, Kwan LY, and 

Eaton DL, 2018) ดังนั้นค�ากล่าวอ้างว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์

มีประโยชน์และช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่นั้นไม่น่า

เชื่อถือ ซึ่งผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งจดหมายต�าหนิ 

ผู ้ผลิต บุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์ยี่ห ้อจูล ว ่าท�าการตลาด 

ที่ละเมิดกฎหมายด้วยการอ้างว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ 

มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่สูบ โดยผู้นิยมสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  

วัยรุ่นและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาสูบบุหรี่ลดลงเป็น

อย่างมาก แต่กลับมีการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น 

การแพร่หลายของสารปรุงแต่งรสชาติในของเหลวของ

ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเหตุผลของหนึ่งในสาม

ของวัยรุ ่นและเยาวชนว่าเป็นเหตุผลที่ตนเลือกที่จะเริ่ม

สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมการโฆษณา การตลาด 

ของผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับการโฆษณาและ

การตลาดของผู ้ผลิตยาสูบที่เคยท�า คือใช้คนวัยหนุ ่ม-

สาว นายแบบ นางแบบเป็นผู ้น�าเสนอผลิตภัณฑ์บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ค�ากล่าวอ้างที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุหร่ี

อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่สูบ

ทั่วไป อีกทั้งยังไม่เคยมีการทดสอบ วิจัย ถึงความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว จึงควรมีกฎหมายห้ามจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหร่ี

อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

 ถึงแม้หลายประเทศจะมีกฎหมายห้ามเยาวชน

สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ แต่วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่างๆ ตาม

ไม่ทัน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

นักวิจัย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และผู้ก�าหนดนโยบาย 

ควรจะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพ่ือดูผลกระทบต่อ

สุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของผลิตภัณฑ์บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์รุ ่นใหม่ๆ ความจ�าเป็นในการป้องกันด้าน

สาธารณสุขคือจะต้องให ้ข ้อมูลที่ถูกต ้องและเพียงพอ 

ในการก�าหนดนโยบายเพื่อป้องกันผลเสียต่อสุขภาพของ

กลุ่มเสี่ยงคือเยาวชน

 จากเหตุการณ์แพร ่ระบาดอาการปอดอักเสบ

เฉียบพลัน (EVALI) จากการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท�าให ้ภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับ

สาธารณสุขและสุขภาพ ต้องค�านึงถึงการก�าหนดนโยบาย

เพื่อปกป้องสาธารณสุข และจ�าเป ็นต ้องมีการเสนอ

นโยบายห้ามการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

อย ่างสิ้นเชิง การที่ ไม ่ได ้พิสูจน ์ด ้วยการวิจัยถึงความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์ ก ่อนที่จะ

อนุญาตให้มีการจ�าหน่ายท�าให้เกิดผลเสียต่อสาธารณสุข 

ดังเช ่นที่ปรากฏ ดังนั้นการวิจัยถึงความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ ์ก ่อนอนุญาตให ้จ� าหน ่ายแก ่สาธารณะได ้  

จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีผู้ก�าหนดนโยบายจะต้องก�าหนดกรอบ

การควบคุมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยนโยบายที่ปกป้อง

ความปลอดภัยของสาธารณะเป็นหลัก

 การเข้าถึงบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวัยรุ ่นและ

เยาวชน ท�าได้ง่ายขึ้นโดยการท�าการตลาดของผู้ผลิตบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือชักจูงกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะการใส่สาร 

ปรุงรสชาติต่างๆ ท�าให้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น 

ดังนั้น มาตรการส�าคัญในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ของผู้บริโภคคือ การควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยการห้ามจ�าหน่าย ห้ามท�าการตลาด ห้ามโฆษณา 

ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท จนกว่าจะมี

การวิจัยที่เชื่อถือได้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานวิจัย 

จะต้องพิสูจน์ในรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ทั้งใน 

ของเหลวและไอระเหยของบหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์ ว่ามผีลกระทบ 

หรืออันตรายต่อสุขภาพอย่างไร เน่ืองจากที่ผ่านมา มีงาน

วิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก แต ่

ผู้ผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการท�าการตลาด โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีอันตราย 

น้อยกว่าบหุรีส่บูทัว่ไป ทัง้ๆ ทีย่งัไม่มีการพสิจูน์ หรือหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์จากการวิจัย รองรับค�ากล่าวอ้างเหล่านั้น

 โดยสรุปคือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ปลอดภัย

อย่างที่มีความพยายามของกลุ ่มผู ้สูบ และผู้ผลิตบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์โน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจที่ผิด ดังนั้น  

ข ้อเสนอแนะคือ ห ้ามจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่อิ เล็ก- 

ทรอนิกส์ทุกประเภท จนกว่าจะมีการวิจัยที่เชื่อถือได้ว่า

ผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังส่วนประกอบต่างๆ 

ทั้งในของเหลวและไอระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2555. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.). หน้า 1, 6-8, 11. 19.
2. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. 2560.  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ: นโยบายและมาตรการการควบคุมเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์. 
 หน้า 232, 237, 241.
3. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2560 กฎหมายของประเทศต่างๆ ในการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์. วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 หน้า 8-11.
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   อ�านาจการเสพติดยาสูบเปรียบเทียบกับยาเสพติดให้โทษ
 องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกาย

และจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเร่ือยๆ จนในที่สุดจะท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

ต่อร่างกายและจิตใจข้ึน 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ให้ความหมายของ ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ 

ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท�าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ

ในลักษณะส�าคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นล�าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกาย

และจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือ

ให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ�าบ้านบางต�ารับตามกฎหมายว่า

ด้วยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่

 จากค�าจ�ากัดความข้างต้น ท�าให้เห็นว่า “ยาสูบมีคุณสมบัติเป็นยาเสพติด” ผลิตมาจากใบยาสูบตากแห้ง มีช่ือ

ทางวิทยาศาสตร์ว่า Nicotiana tabacum เป็นพืชในตระกูล Solanaceae  (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ 

และมันฝรั่ง)  น�าไปผ่านกระบวนการทางเคมี และมีการเพ่ิมสารอื่นๆ โดยมีส่วนประกอบของ “นิโคติน” ซึ่ง

เป ็นสารที่มีอ�านาจการเสพติดมากกว่ายาเสพติดชนิดอื่น 

จากการจัดอันดับ คือ เฮโรอีน โคเคน แอลกอฮอล์ และคาเฟอีน 

ตามล�าดับ1 ตารางที่ 1 นิโคตินในควันยาสูบที่ผู้สูบได้รับเข้าไป 

ในร่างกายท�าให้เกิดการเสพติดเช่นเดียวกับเฮโรอีน เมื่อ 

มีการสูดควันบุหรี่ เข ้าไป นิโคตินจะถูกดูดซึมอย ่างรวดเร็ว 

เข้าสู ่กระแสเลือด และสมองภายใน 10 วินาที โดยจะกระตุ้น 

ให้หลั่งสารสื่อประสาทในสมอง คือ dopamine ท�าให้เกิดอารมณ์

แห่งความสุข และ Norepinephrine ท�าให้เกิดการตื่นตัว มีพลัง 

“ยำสูบ” “ยำเสพติด”เท่ำกับ
หริสร์ ทวีพัฒนา

 เป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบยาสูบมีผลเสียต่อสุขภาพท�ให้เกิดโรค
และการเสียชีวิต ทั้งคนที่สูบและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง  
โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งชนิดอ่ืนๆ ผลเสียต่อเศรษฐกิจ
ท�ให้เสียเงินในการซื้อยาสูบมาสูบ และเสียเงินในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบ และ
ยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งสังคมไทยยอมรับว่ายาสูบเป็นสารเสพติด โดยเป็น 
ยาเสพติดหน้าด่าน (Gateway drug) ที่น�ไปสู่การติดยาเสพติดที่ร้ายแรงต่อไป  
แต่ยังเป็นเรื่องน่าแปลกที่ปัจจุบันบุหรี่ยังแตกต่างกับยาเสพติดให้โทษประเภทอื่น 
ที่สามารถซื้อ-ขายได้ง่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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มีสมาธิ ลดความรู้สึกซึมเศร้า เมื่อหยุดสูบปริมาณของสารสื่อประสาทเหล่านี้จะลดลง ท�าให้อารมณ์แห่งความสุขของผู้สูบ 

หายไป จึงเกิดความต้องการเสพท้ังทางร่างกายและจิตใจโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ (dependence) ดังนั้นผู้สูบจึงต้อง 

แสวงหายาสูบมาสูบต่อไปเรื่อยๆ (craving) เพ่ือบรรเทาอาการถอนนิโคติน (withdrawal symptoms) ได้แก่ กระวน 

กระวาย หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิ หิวบ่อย น�้าหนักขึ้น และต้องเพ่ิมปริมาณการสูบมากขึ้นจึงให้ผลเท่าเดิม (tolerance) 

นอกจากนี้ภาวะการเสพติดทางจิตใจ คือ ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีว่าบุหร่ีท�าให้คลายความเครียด 

ลดความวิตกกังวล ท�าให้มีสมาธิ และภาวะการเสพติดทางสังคม หรือนิสัยความเคยชิน เกิดจากการท่ีผู้สูบได้สร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมประจ�าวันกับการสูบ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดยาสูบเป็นยาเสพติด

ประเภทหนึ่ง แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้จัดยาสูบให้เป็นยาเสพติดให้โทษ แต่เป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย

ตารางท่ี 1 : การจัดอันดับของนิโคตินในความสัมพันธ์กับยาเสพติดอื่นๆ ในแง่ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเสพติด

(ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน, 2008)

การพ่ึงพา (Dependence) นิโคติน > เฮโรอีน > โคเคน > แอลกอฮอล์ > คาเฟอีน

ความยากล�าบากในการหยุดเสพ 
(Difficulty achieving abstinence )

(แอลกอฮอล์ = โคเคน = เฮโรอีน = นิโคติน) > คาเฟอีน

การดื้อยา (Tolerance) (แอลกอฮอล์ = เฮโรอีน = นิโคติน) > โคเคน > คาเฟอีน 

ความรุนแรงของภาวะทางกายเมื่อถอนยา แอลกอฮอล์ > เฮโรอีน > นิโคติน > โคเคน > คาเฟอีน

การตาย (Deaths) นิโคติน > แอลกอฮอล์ > (โคเคน = เฮโรอีน) > คาเฟอีน 

ความส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของผู้ใช ้ 
(Importance in user’s daily life)

(แอลกอฮอล์ = โคเคน = เฮโรอีน = นิโคติน) > คาเฟอีน

ความชุก (Prevalence) คาเฟอีน > นิโคติน > แอลกอฮอล์ > (โคเคน = เฮโรอีน) 

   ผลกระทบของปัญหายาสูบเปรียบเทียบกับยาเสพติดให้โทษ
 ปัญหาการเสพติดยาสูบต่อสังคมมีผลกระทบและความร้ายแรงเทียบเท่าปัญหายาเสพติดในทุกระดับ ต่างกันตรงท่ี 

บริบททางสังคมและกฎหมายไทยให้บุหรี่เป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย การปราบปรามผู้ผลิตและผู้น�าเข้าจึงไม่สามารถ

ท�าได้ ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 : ผลกระทบของปัญหายาสูบเปรียบเทียบกับยาเสพติดให้โทษ

ผลกระทบ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาสูบ

1. ตัวบุคคล มีผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพ
และสุขภาพอนามัย กรณีผู ้ ใช ้ยาเสพติดชนิดฉีดมีโอกาส 
แพร ่ เชื้อเอดส ์ยาเสพติดบางตัวน�าไปสู ่พฤติกรรมรุนแรง 
นอกจากนี้  ผู ้ติดยาเสพติดยังถูกจ�ากัดสิทธิทางกฎหมาย 
ในการสมัครเป็นผู้แทนหรือสมาชิกทางการเมือง รวมท้ังเข้ารับ 
ราชการ

มีผลกระทบต่อร่างกายก่อให้เกิดโรคต่างๆ 
ตามมา เช่น โรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งจาก
การส�ารวจพฤติกรรมการสูบยาสูบและ
การด่ืมสุราของประชากรไทย พ.ศ.2560 
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติวิเคราะห์โดย 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบว ่ า  มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ตจากการ สูบบุหรี่ 
72,656 คน 
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ผลกระทบ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาสูบ

2. ครอบครัว 
ชุมชน และ
สังคม

ครอบครัวของผู ้ติดยาเสพติดได้รับความเดือดร้อน รุนแรง 
แตกแยก และสิ้นเปลือง ในสังคมเกิดความหวาดระแวงว่า
บุตรหลานจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือตกเป็นเหยื่อของ
ผู้ติดยาเสพติดที่ก่ออาชญากรรม ตั้งแต่ลักทรัพย์ ประทุษร้าย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนัน และหากผู้ค้าและผู้เสพที่เป็น 
หัวหน้าครอบครัวเมื่อถูกจับกุม ด�าเนินคดีตามกฎหมายท�าให ้
ส่งผลกระทบกบัสมาชกิในครอบครวัในการด�ารงชวีติดา้นเศรษฐกจิ 
และสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องออก
จากโรงเรียนซึ่งเป็นการท�าลายอนาคตของชาติ 

สารพิษในควันยาสูบท�าให้บุคคลรอบข้าง 
ได ้รับควันบุหรี่มือสองจากการสัมผัส
ควันยาสูบในบ้านและสถานที่สาธารณะ 
มีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  และครอบครัวที่มีผู้สูบท�าให ้
เกิดปัญหาความยากจน เพราะต้องน�ารายได ้
มาซ้ือยาสูบสูบ โดยผู้สูบมีค่าใช้จ่ายในการ 
ซื้อบุหรี่ต่อคนต่อเดือน เท่ากับ 728 บาท 
(ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2562)

3. การบริหาร
จัดการภาครัฐ

คดียาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นภาระต่องานด้าน
กระบวนการยุติกรรมทุกระดับ ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่าย 
ของรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น และท�าให้การด�าเนินคดีอื่นๆ เกิดความล่าช้า 
ตลอดจนก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปช่ัน แสวงหาประโยชน์จาก
ผู้กระท�าผิด ซึ่งประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาในการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รัฐต้องสูญเสียเงินในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบยาสูบ
และบ�าบัดโรคติดยาสูบ

4. เศรษฐกิจ
และการคลัง
ของประเทศ

การผลิตและการค้ายาเสพติด เป็นธุรกิจและเศรษฐกิจนอก
กฎหมายที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่วน 
จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและรายได้เมื่อมีการค้าขาย แต่ก็เป็น
รายได้ของคนบางกลุ่มที่กระท�าผิดกฎหมายเอารัดเอาเปรียบ
สังคม ธุรกิจการค้ายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียเงินตรา 
แก่กลุ่มผู้ผลิตภายนอกประเทศอย่างมหาศาล รัฐบาลต้องทุ่มเท 
งบประมาณจ�านวนมากเพื่อใช้ในการป้องกัน ปราบปราม และ 
ฟื้นฟู แทนที่จะน�าไปใช้ในด้านอื่นๆ ที่มีความจ�าเป็น และท�าให ้
ภาครัฐ ภาคเอกชนต้อง สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาโดยไม่จ�าเป็น รวมทั้งกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ 
เพราะยาเสพติดมีส ่วนท�าลายการพัฒนาการท้ังทางด ้าน
ร่างกายและจิตใจ และสมองของเด็กและ เยาวชน และแรงงาน
ที่จะเป็นพลังของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
เศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการความรู้และพลังปัญญาเป็นฐานในการ
พัฒนา

รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการด�าเนิน
การควบคุมยาสูบตั้งแต่การป้องกันไม่ให้
เกิดผู้สูบรายใหม่ การบ�าบัดโรคติดยาสูบ 
และการจับกุมผู ้ละเมิดกฎหมาย และ
ปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย

5. ความ
มั่นคงและ
ชื่อเสียงของ
ประเทศ

มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงเป็น 
ที่ตั้งของแหล่งผลิตยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ท�าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไม่
เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ท�าให้ไม่กล้า เข้ามาลงทุนทางการค้า และธุรกิจต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท�าให้ประเทศคู่แข่งฉวยโอกาสในการโจมตี
ประเทศไทย

มีผลต ่อความสัมพันธ ์ระหว ่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นฐานการผลิต
และทางผ่านของยาสูบผิดกฎหมาย
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1. Royal College of Physicians. Nicotine addiction in Britain. Royal College of Physicians of London. 2008.
2. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ก�าหนดให้ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หมายถึง ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง ประเภท 4 เช่น กัญชา  
 พืชกระท่อม เป็นต้น ห้ามผู้ใดผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 จะได้รับอนุญาตเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (การมีไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่ สิบกิโลกรัมข้ึนไป ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครอง 
 เพื่อจ�าหน่าย) และมาตรา 57 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 นี้ด้วย.

อ้างอิง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ยาสูบมีผลกระทบและความร ้ ายแรง เที ยบเท ่ าป ัญหายา เสพติดในทุกระดับ 

ในมวนบุหรี่ ประกอบด้วย ใบยาสูบ ซึ่งคุณสมบัตินี้เทียบเคียงได้กับยาเสพติดให้โทษประเภท 52 

ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจของผู ้เสพ และบุคคลรอบข้างจากการได้รับควันมือสอง 

และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติประเทศต้องสูญเสียงบประมาณไปกับ

การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การบ�าบัดรักษาผู้เสพติดยาสูบและการรณรงค์เพ่ือป้องกันนักเสพ 

หน้าใหม่ เพราะปัจจุบันบุหรี่ยังเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายในสังคมไทย

 ดังนั้น ภาคีเครือข่ายควรแสดงให้สังคม เข้าใจและให้ความหมาย ว่ายาสูบคือยาเสพติด 

และในอนาคต ควรน�าไปสู ่การจัดระเบียบควบคุมที่ เข ้มงวดข้ึน ไปจนถึงการห้ามมีไว ้ใน 

ครอบครองและห้ามเสพยาสูบในท่ีสุด
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Tobacco Industry Uses Huge Resources to 
Manipulate Youth
 In countries that have instituted strong 
provisions against tobacco advertising, promotion 
and sponsorship, it might seem that the tobacco 
industry would be limited in their influence on 
youth. This is not the case since the tobacco industry 
uses whatever avenues available to it to influence 
youth. If print and electronic media like radio and 
television promotions are banned for marketing 
their product, the tobacco industry goes to other 
open systems like the internet and social media to 
promote their products or persons who say they like 
their products. In short, the promotion of a product 
like cigarettes is often based on the degree to which 

Protecting youth from industry 
manipulation and preventing them 

from tobacco and nicotine use : 
An international perspective 

Dr.Stephen Hamann

the product is perceived positively through channels 
of communication prized by youth. A product that 
is ubiquitous sends a message of normalization to 

 have personally been involved with the prevention of youth smoking 
for more than thirty-five years.1 Evidence shows that youth use of tobacco 
determines the trajectory of future disease effects causally related to tobacco 
use. Though there are different types of tobacco use, I concentrate on youth 
cigarette smoking and vaping in the US. While much has changed in tobacco 
prevention for youth, two things have not. First, the tobacco industry continues 
to invest huge amounts of time and money in manipulating youth and the factors 
that matter to youth in order to continue its sale of nicotine to youth. Second, 
organizations of health and education continue to be too slow in taking action 
against tobacco industry manipulation of youth. I shall briefly discuss these two 
points and the present state of prevention measures affecting US youth use of 
nicotine and tobacco.
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youth who are often highly sensitive to trends and 
new experiences. Marketing to young adults suggests 
that since tobacco products are not prohibited to 
adults, youth might think these products should be 
available to them also. Even common prohibitions 
(smoke-free areas) can bring attention to a product. 
The ‘forbidden fruit’ emphasis (you can’t have 
it until you are older) can sometimes propel 
youth to act in opposition to norms that they feel 
unnecessarily limit their life options. The tobacco 
industry understands how to use the longings of 
youth for an adult identity to suggest that smoking 
is some kind of a ‘rite of passage’, a milestone 
symbolizing a transition to adulthood.

 How do we know that the tobacco 
industry plays on youthful identity development 
to promote smoking? A US court found the major 
tobacco companies guilty of various deceptions and 
exploitive practices. “United States versus Philip 
Morris, 2006” found that tobacco companies lied 
to the public in seven major areas as outlined in a 
1,700 page decision. One major area was marketing 
to youth. A summary from the Tobacco Control 
Legal Consortium states, “From the 1950s to the 
present, different defendants (tobacco companies 
named in this legal suit), at different times and using 
different methods, have intentionally marketed to 
young people under the age of twenty-one in order 
to recruit “replacement smokers” to ensure the 
economic future of the tobacco industry.”2

 This kind of predatory marketing continues 
today and is present through the deceptive practices 
of tobacco companies and alternative tobacco 
product companies like e-cigarette companies, which 
are substantially controlled by Big Tobacco. Two 
recent articles in the New York Times outline the 
development of the e-cigarette business and how 
it became a vehicle for youth nicotine addiction. 
In “How Juul hooked a generation on nicotine” 
authors Julie Creswell and Sheila Kaplan outline 

the development and re-purposing of Juul which I 
have summarized below: 
 Juul, an e-cigarette product, was initially 
designed to reduce nicotine addiction, but was 
turned into a predatory addiction enterprise.
 The concept: Help adult smokers get their 
nicotine without other harmful constituents of 
tobacco
 The development: From free-base nicotine 
to nicotine salts capable of giving a high dose of 
nicotine to the user
 The marketing: From adult smokers to young 
adults and adolescents
 The youth target and the FDA: Juul moved 
from producing a cessation aid to being a nicotine 
supplier to the youth market with opposition to 
government regulation as with other tobacco 
products
 The company became just another tobacco 
acquisition dedicated to providing nicotine to its new 
nicotine addicts
 The New York Times article ends as Juul 
experiences a takeover and becomes headed by a 
tobacco executive: “Juul’s future now rests with Big 
Tobacco, the industry its founders said they were 
trying to vanquish.”3 
 Further clarifying Juul’s intention, a February 
12, 2020 article, “Juul Bought Ads Appearing on 
Cartoon Network and Other Youth Sites, Suit Claims”, 
documents how Juul aggressively and intentionally 
marketed to youth. That article quotes Dr. Robert 
Jackler, a professor at the Stanford University School 
of Medicine, who notes the important contribution 
of the legal case against Juul outlined in the article, 
“It adds to the compelling body of evidence that 
the viral uptake of Juul among youth was neither 
unanticipated nor unintentional as the company 
maintains, but rather a result of a comprehensive 
and purposeful effort by the company to recruit 
underage users….”4
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Preventing Youth Tobacco and Nicotine Use
 Studying how to prevent youth tobacco 
use has been going on for a long time. A lot of the 
emphasis has been on the characteristics of youth 
and their environment. This is illustrated in this 
review of youth smoking in 1998:
 “Adolescent smoking was associated with age, 
ethnicity, family structure, parental socioeconomic 
status, personal income, parental smoking, parental 
attitudes, sibling smoking, peer smoking, peer 
attitudes and norms, family environment, attachment 
to family and friends, school factors, risk behaviors, 
lifestyle, stress, depression/distress, self-esteem, 
attitudes and health concerns.”5 

 Luckily, researchers have gone beyond listing 
the factors affecting youth to evaluate programs that 
influence youth and provide an atmosphere counter 
to tobacco use. Unfortunately, these efforts have not 
resulted in widespread youth prevention programs as 
key features of a comprehensive package of tobacco 
control measures. For example, it was not until 2013 
that the United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) issued a recommendation that primary care 
clinicians provide interventions, including education 
or brief counseling, to prevent initiation of tobacco 
use among school-aged children and adolescents.6 
This recommendation was based on a systematic 
review published in 2012 on the efficacy of primary 
care interventions to prevent tobacco initiation and 
encourage tobacco cessation among children and 
adolescents.7,8

 A 2019 systematic review provides an 
update which includes studies conducted since the 
2013 review. Twenty-seven studies were reviewed. 
Findings for the 2019 review state, “Behavioral 
interventions were associated with decreased 
likelihood of smoking initiation compared with 
control interventions (k=13, n=21,700; 7.4 percent 
vs. 9.2 percent; relative risk [RR] 0.82, 95 percent 
confidence interval [CI] 0.73 to 0.92). Behavioral 

interventions were more effective than control 
interventions at decreasing smoking prevalence in 
trials of smokers and nonsmokers (k=7, n=10,533; 
16.8 percent vs. 20.1 percent; RR 0.91, 95 percent 
CI 0.83 to 0.995). However, these results were 
sensitive to inclusion of two trials of very intensive 
interventions.”

 Review conclusions state, “Behavioral 
interventions can reduce the likelihood of smoking 
initiation in nonsmoking youth and young adults. 
Research is needed to identify effective behavioral 
interventions for youth who smoke or who have 
used cigarettes or other tobacco products and to 
understand the effectiveness of pharmacotherapy. 
Due to the escalation of ENDS use among youth, 
both prevention and cessation trials that target and/
or include ENDS use are needed.”9

Conclusion
 While these positive findings for interventions 
by primary care clinicians are valuable, findings from 
youth prevention programs are far from complete 
and implementation of the prevention programs 
included in the 2019 review above has been limited. 
In addition, recent US reports have highlighted that 
physicians don’t do enough to counsel their patients, 
and inadequate funding is being provided by Federal 
and State governments for prevention programs 
which are often implemented in schools and other 
youth centers.10,11 More work is needed, and new 
approaches and programs should be employed.
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 One innovative, media-based program, the 
“truth” campaign (youth-led counter-marketing 
program against tobacco exploitation of youth) which 
utilizes youth to youth messages of self-expression 
against tobacco company manipulation has been 
launched and shown success as outreach for youth 
tobacco prevention. This campaign emphasizes 
personal characteristics often associated with 
smoking, such as rebelliousness, independence, 
and risk taking, co-opting these stereotypical social 
images to change norms to opposition to smoking. 
It is a national campaign in the US which produces 
television and digital content to encourage teens 
to reject tobacco and to unite against the tobacco 
industry.

 In August 2014, “truth” launched “Finish It”, 
a redesigned campaign encouraging youth to be the 
generation that ends smoking. A recent research 
study evaluating the work of the “truth” campaign 
concluded, “As tobacco use patterns shift and new 
products emerge, evidence-based public education 
campaigns can play a central role in helping the next 
generation to reject tobacco. Public education mass 
media campaigns are a key component to changing 
tobacco use attitudes and behavior, particularly 
among youth and young adults.”12
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แวดวง
ศจย.

หริสร์  ทวีพัฒนา

31 พฤษภำคม
“วันงดสูบบุหรี่โลก” 

 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย 

ปลอดบุหรี่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จัดอบรมบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์ และ

ตัวแทนนักเรียนชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อ�านวยการ ศจย. เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน 

และให้ความรู้เก่ียวกับ “ภัยร้ายของบุหรี่ /บุหรี่ไฟฟ้า ท่ีส่งผลกับ COVID-19” พร้อมกับ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ศจย. เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “เลิกสูบ ลดเส่ียง”
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“ใช้งำนวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนกำรใช้ประโยชน์
เพ่ือควบคุมยำสูบในพ้ืนที่”

 12 กรกฎาคม 2563 ทีม “ชวน ช่วย เลิกบุหร่ี” 

ร่วมกับ “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู ้เพื่อการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.)” ภายใต้การสนับสนุนจาก ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลง 

พื้นที่สัมภาษณ์ข ้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ “ใช ้งานวิจัย

เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมยาสูบใน

พื้นที่” โดยวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ “หน่วยวิจัยและ

วิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ” ภายใต ้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด�าเนินการ 

โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าคณะท�างาน

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ�าภาคเหนือของ ศจย.  

ที่มี ผลงานเป็นที่ประจักษ์ด ้านการพัฒนานักวิจัย 

สร้างเครือข่าย นักวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการท�างาน

ควบคุมยาสูบในพ้ืนที่ภาคเหนือ ตลอดจนสัมภาษณ์ 

คุณณัฐพล พุ่มอิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไทรย้อย ซึ่งเป็นนักวิชาการ

ตัวอย่างในการใช้งานวิจัยสู่ภาคปฏิบัติเพื่อการควบคุมยาสูบในพื้นที่
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“เหตุผลของกำรควบคุมบุหรี่ไฟฟำ้ใน
มหำวิทยำลัย” (สถำบันอุดมศึกษำปลอดบุหรี่)

      14 กรกฎาคม 2563 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ 

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมเป็นวิทยากร 

ในกิจกรรมสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดย

การเสวนาวิชาการ น�าเสนอถึง “เหตุผลของ

การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย”
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“ชุมชนเป็นฐำนเพ่ือกำรควบคุมยำสูบ
ในระดับท้องถิ่น”

 2 สิงหาคม 2563 ศจย. ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ 

ในระดับท้องถิ่น” เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้แบบมีส่วนร่วม 

ในการจัดการปัญหาการควบคุมยาสูบของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี 

ภายใต ้หลักสร ้างความเข ้มแข็งจากฐานสู ่บนในระดับนโยบาย  

เพื่อตอบรับกลไก คณะกรรมการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
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กำรอบรมกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์
ควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำด COVID 19
(“บ้ำนปลอดบุหรี่” 
ลดควำมรุนแรง

ต่อผู้หญิงและบุคคล
ในครอบครัว)

 7 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธบิด ีโดย ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ์ 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

ครอบครัว (กสค.) และผู ้อ�านวยการ ศจย. 

เป็นประธานเปิด “การอบรมการส�ารวจ

สถานการณ์ความรุนแรงต ่อผู ้หญิงและ

บุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การ

ระบาด COVID-19” ได้กล่าวว่า จะเดินหน้า 

ขบัเคลือ่นเรื่องบ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรง

ต่อผู ้หญิงและบุคคลในครอบครัวด้วยงาน

วิชาการ และการอบรมวันนี้เป็นการเตรียม

การส�ารวจระดับประเทศ (National Survey) 

ความรุนแรงในครอบครัวไทย นักส�ารวจ/

นักวิ จั ย  จากจั งหวั ดทั่ วทุ กภูมิภาคของ

ประเทศไทย
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 24 สิ งหาคม 2563  

ณ ห้องประชุมวนธารารีสอร์ท 

จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  จั ด โ ด ย 

ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ 

ศูนย ์วิจัยและจัดการความรู ้ 

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

โดย นพ.รณชัย ผู ้อ�านวยการ 

ศจย. ได้เป็นประธานเปิด การ

ประชุมวิชาการ “บุหร่ีไฟฟ้า  

ภัยคกุคามหลัง Covid-19” และ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “พิษภัย 

ของบุหรี่ไฟฟ้า / สถานการณ์

ข อ ง  C o v i d - 1 9 ”  แ ล ะ  

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู ้ช่วย 

ผู ้อ�านวยการ ศจย. ได้บรรยาย เร่ือง กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง ศจย. ได้ ช่ืนชม  

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ (ศจย.ภาคเหนือ) 

และทีมงานท่ีท�างานด้านการควบคุมยาสูบระดับภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

กำรประชุมวิชำกำร 
“บุหรี่ไฟฟำ้ ภัยคุกคำมหลัง Covid-19”
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ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tol : 064-5853818    Website : https://www.trc.or.th    Email : webmaster@trc.or.th
https://www.facebook.com/TRCTobaccoControlResearch             https://twitter.com/@trcorth
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ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล
รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข

ไม่สนับสนุนบุหรี่ทุกรูปแบบ
ยืนยันมีหลักฐำนวิชำกำร

ย�้ำบุหรี่ชนิดไม่มีนิโคตินก็ไม่ปลอดภัย

ขอสนับสนุนและให้ก�าลังใจ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ท่านปกป้องสุขภาพของคนไทย

��� �� 12 ������� 3.indd   44 9/9/2563   15:13:35


