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2. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เมื่อป ค.ศ. 1996  ที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก คร้ังที่ 49 เห็นชอบใหมีการยกรางกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control) เปนครั้งแรก ตอมา
ที่ประชุมสมัชชา ฯ สมัยที่ 52 ไดมีมติเหน็ชอบใหเร่ิมการดําเนินงานจดัทํา FCTC เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1999 ซ่ึงถือเปนกลไกทางกฎหมายระดับนานาชาตฉิบับแรกขององคการอนามัยโลก สอดคลองกับ
ธรรมนูญกอตั้งองคการอนามัยโลก (CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION) 
ขอ 19 เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบและผลิตภัณฑที่เกีย่วของที่กําลังระบาดไปทัว่โลกในขณะนัน้ 

“กรอบอนสัุญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ” (หรือ FCTC)  เปนพันธกรณี
ระหวางประเทศ ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญา FCTC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2547 (ค.ศ. 2004) จึงมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 5.3 และแนวปฏิบัติคือ Guidelines for 
implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control on the protection 
of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests of the 
tobacco industry  เพื่อปองกนัมิใหธุรกจิยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของภาครัฐ   

ปจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบไดพยายามเขามามีอิทธิพลดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสรางความสัมพันธ
หรือใหผลประโยชนแกเจาหนาที่ของรัฐ ปญหาผลประโยชนทับซอน  การสนับสนุนหนวยงานรัฐสนับสนุน
หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ  การริเร่ิมโครงการหรือนโยบายเพื่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility 
(CSR)  การขัดขวางมิใหมกีารออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เขมงวด ฯลฯ       
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เนื่องดวยประเทศไทยยังมพีนัธกรณีที่จะตองดําเนินการตาม FCTC อีกหลายประการ โดยเฉพาะการ
สรางกลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันปญหาการใชอิทธิพลแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ 
สรางเครื่องมือทางนโยบาย มาตรการทางบริหารของรัฐ  การดําเนนิการของภาครัฐในเรื่องนี้ ยังอยูในระยะ
เร่ิมตนเทานั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศกึษาวิจยัอยางจรงิจังในเรื่องนี้ เพื่อหาเครื่องมอืหรือกลไกรองรับใน
ระยะยาว   

ดังนั้น จึงตองมีการศึกษาวิเคราะห และประเมินความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของ FCTC  รวมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของตางประเทศที่เกีย่วกบัเรื่องนี้  
และเสนอแนะแนวทางการสรางกลไกสนับสนุนทางนโยบาย กฎหมาย และการใชอํานาจของฝายบริหาร     
 
3. คําถามการวิจัย 
 1) ประเทศไทยมีนโยบาย กฎระเบียบของหนวยงานรัฐ และองคกรที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติ 
มาตรา 5.3 ตามกรอบอนุสัญญา FCTC แลวหรือไม หากมี นโยบายหรอืมาตรการเหลานั้นสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติ มาตรา 5.3 หรือไม อยางไร ควรแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดอยางไร 
 2) กรณีศกึษาแนวปฏิบัติทีด่ ี(best practices) ของตางประเทศ ที่เกีย่วกบัแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 
ตามกรอบอนสัุญญา FCTC มีอะไรบาง และสามารถปรับใชกับบริบทของไทยไดอยางไร  
 3) ควรมีกลไกสนับสนุนทางกฎหมาย หรือการใชอํานาจของฝายบริหารอะไรบาง เพือ่ทําให
เครื่องมือทางนโยบาย และมาตรการทางบริหารของรัฐที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเปนไปตาม มาตรา 5.3 ตามกรอบ
อนุสัญญา FCTC สามารถบรรลุวัตถุประสงคได    
 
4. วัตถุประสงคการวิจัย 

1) ศึกษาวิเคราะหสถานการณปจจุบนั ตลอดจนจดุแข็ง จุดออนในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
มาตรา 5.3 ตามกรอบอนุสัญญา FCTC ของไทย  

2) ศึกษาวิเคราะหตวัอยางแนวปฏิบัติที่ดีในตางประเทศ เพื่อการปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 แหง
อนุสัญญา FCTC และนํามาประยุกตใชกบัประเทศไทยตามความเหมาะสม    

3) เสนอแนะกลไกสนับสนุนทางกฎหมาย หรือการใชอํานาจของฝายบริหาร เพื่อใหไดเครื่องมือทาง
นโยบาย และมาตรการทางบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ และทําใหการปฏิบัติของหนวยงานรัฐเปนไปตาม 
มาตรา 5.3 ตามกรอบอนุสัญญา FCTC 
 
5. ขอบเขตการวิจัย 

1) ศึกษาสาระสําคัญของแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ตามอนุสัญญา FCTC ที่เปนจุดเดนที่ควรนํามา
ปรับใช เพื่อปองกันมิใหธุรกิจยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของภาครัฐ โดยเนน 4 ประเด็น
สําคัญตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ในขอ 17 (2), (3), (4) และ (5) ตามลําดับ ดังนี้  
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1.1 การจํากัดการติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่ของรัฐ ขาราชการการเมืองกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ  

1.2 การปฏิเสธความรวมมือหรือเขารวมในกิจกรรมใด ๆ ที่ดําเนินการโดยอุตสาหกรรม
ยาสูบของ หนวยงานของรัฐ เชน การจัดงานประชุมของอุตสาหกรรมยาสูบ  

1.3 หลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ของเจาหนาที่ของรัฐ 
ขาราชการการเมืองกับอุตสาหกรรมยาสูบ เชน การรับบริจาคเงินหรือส่ิงของ 

1.4 กําหนดใหขอมูลที่ไดรับจากอุตสาหกรรมยาสบูตองโปรงใสและถูกตอง  
2) ศึกษาวิเคราะหจดุแข็ง จดุออนของนโยบาย ยุทธศาสตรควบคุมยาสบู และกฎหมายที่เกีย่วของ

ของไทย ที่อาจเปนอุปสรรคในการปฏิบัตมิาตรา 5.3  
3) ศึกษาเครื่องมือทางนโยบาย และมาตรการทางบริหารของรัฐในตางประเทศ โดยเนนประเทศที่

ริเร่ิมสรางกลไกหรือเครื่องมือทางนโยบาย และมาตรการทางบริหารของรัฐ ตามมาตรา 5.3 
4) ศึกษาความเปนไปไดในการสรางกลไกสนับสนุนทางดานนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และ

การใชอํานาจของฝายบริหาร เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางนโยบาย และมาตรการทางบริหารของรัฐในการ
ปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบและผูที่มีสวนไดเสีย ภายใตประเดน็สําคัญ 4 เร่ืองที่ระบุไวใน
ขอ 1)   

5) สนับสนุนขอมูลทางวิชาการใหแกคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการควบคุมยาสูบแหงชาติ 
พ.ศ. 2553 - 2557 ในประเดน็ที่เกีย่วของกบัแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5.3  
 
6. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถามี) กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 
   กรอบแนวคิด 

สรางกลไกใหมในการปองกนัการการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบและผูที่มีสวนไดเสีย ทีจ่ะ
สงผลตอการกําหนดนโยบาย มาตรการควบคุมยาสูบของภาครัฐ  

รายช่ือหนวยงานรัฐ และองคกรที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 มีดังนี ้
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมสรรพสามิต/ กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 
 สํานักนายกรัฐมนตรี  
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ มดีังนี ้

 นพ.หทยั ชิตานนท  ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย 
 ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี   
 ศ.นพ.วฑิูรย อ้ึงประพันธ  ทีป่รึกษาศูนยกฎหมายสุขภาพและจรยิศาสตร คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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รายช่ือ ผูมีสวนไดเสียทีเ่กีย่วของกับการรบัรู ความหมาย เจตจํานง ตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 
 อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ปลัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 ปลัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั 
 ปลัด และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ปลัด และรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ 
 ปลัด และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 ผูบริหารโรงงานยาสูบ 
 ผูแทนผูประกอบการยาสูบ เชน บริษัท ฟลลิป มอรริส ประเทศไทย, บริษัท บริทิช อเมริกัน 
โทแบคโค จํากัด (ประเทศไทย) และผูมีสวนไดเสียที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมยาสูบ   

   
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ทําใหทราบสภาพปญหา อุปสรรคของไทยในการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ตามกรอบอนุสัญญา 
FCTC ตลอดจนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทย 

2) ขอมูลตัวอยางกรณีศึกษาตางประเทศที่เปนแนวปฏิบัตทิีด่ี (best practices) ตามมาตรา 5.3 ตาม
กรอบอนุสัญญา FCTC ที่สามารถนํามาพิจารณาปรับใชกับกลไกของไทย   

3) การพัฒนากลไกสนับสนนุทางกฎหมาย และการใชอํานาจของฝายบริหาร เพื่อใหเครื่องมือทาง
นโยบาย และมาตรการทางบริหารของรัฐ ตามมาตรา 5.3 ตามอนุสัญญา FCTC บรรลุวัตถุประสงค 
 4) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ไดรับขอมูลทาง
วิชาการที่สามารถนําไปพิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงกลไก เครื่องมือทางนโยบาย และมาตรการอื่น ๆ 
ตามมาตรา 5.3  
 
8. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) /สารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาความกาวหนาในการปฏิบัตติามพันธกรณตีามอนุสัญญา FCTC ของประเทศตาง ๆ ใน
ภาพรวมพบวา ยังอยูในขั้นเริม่ตนพัฒนาปรบัปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน กฎหมาย ระเบยีบปฏิบัติตาง 
ๆ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตาง ๆ ของ FCTC  โดยเฉพาะพันธกรณีที่มีความสาํคัญมากคือ มาตรา 5 
พันธกรณีทัว่ไป (General obligations) และแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5.3  

รายงานขององคการอนามัยโลก เกี่ยวกับความกาวหนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี เมื่อป ค.ศ. 2010 
ของภาคีอนุสัญญา FCTC ระบุวา ประเทศไทยอยูในกลุม 11 ประเทศที่มีความกาวหนาในการออกมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงการกาํหนดนโยบายควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3  แมวา
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ประเทศไทยจะมีการอนวุัติการตาม FCTC ดวยการนําเอาขอเสนอแนะตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 โดย
ผลักดันใหบรรจุเนื้อหาเรื่องนี้ไวใน “แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสบูแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557” ที่ผาน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2553 และ
ไดรับมติเหน็ชอบจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซ่ึงจะตองมีการเสนอให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป   
 เนื้อหาของแผนยทุธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557 ระบุถึงการปฏิบัติตาม
มาตรา 5.3 ของ FCTC ในยทุธศาสตรที่ 5 การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขดีความสามารถในการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ (ยุทธวิธี 1.2) ที่กําหนดใหมีการพัฒนามาตรการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยทีส่อดคลองกับ FCTC มีเนื้อหาดังนี้  
 “๑.๒ การพัฒนามาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยที่สอดคลองตามพันธกรณขีองอนุสัญญา
การควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO-FCTC) ประกอบดวย 
  ขอ ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ 
จะตองมีนโยบายหรือพัฒนาเปนกฎกระทรวงเพื่อหามการแทรกแซงดังกลาว . . .”  
 ยุทธศาสตรที่ 8 การเฝาระวังและควบคุมอตุสาหกรรมยาสูบ ระบุเนื้อหาดังนี้  
 “๑. การปองกนัอุตสาหกรรมยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายวาดวยการควบคุมยาสูบ ยุทธวิธีนี้
ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี ้
  ๑.๑ สรางความตระหนกัในองคกร หนวยงานภาค ีภาครัฐเกี่ยวกับกลยทุธของอุตสาหกรรม
ยาสูบ ที่ใชบุคคล กลุม และองคกรเครือขายตางๆ ใหดําเนินการทั้งโดยเปดเผยหรือโดยลับ 
  ๑.๒ ออกกฎ หรือประกาศระดบักระทรวง และระดับชาติเร่ืองปองกันการแทรกแซง 
ของอุตสาหกรรมยาสูบ”  

ตัวอยางการริเร่ิมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยงานหลักทีม่ีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535) ที่จะออกระเบียบหรือประกาศของกรมควบคุมโรค เร่ืองการติดตอระหวาง
เจาหนาทีก่ับผูประกอบการยาสูบหรือผูมีสวนไดเสียในอตุสาหกรรมยาสูบ ถือเปนการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติ มาตรา 5.3 ประการหนึ่ง  อยางไรกด็ี ในปจจุบันนี้ยังไมมีความริเร่ิมที่จะออกระเบียบปฏิบัตใิน
ลักษณะนี้ เพื่อใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทกุแหงถือปฏิบตัิ
เชนเดยีวกัน ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตาม FCTC ไดอยางแทจริง  จึงควรมี
การศกึษาเพิ่มเติมถึงตัวอยางแนวทางปฏิบัติที่ดีในตางประเทศ เพื่อนํามาพัฒนากลไกปองกันการแทรกแซง
หรือใชอิทธิของอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทยตามความเหมาะสมตามระบบกฎหมายไทย   
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9. ระเบียบวิธีวิจัย ควรระบุรายละเอียดดังนี้ 
การศึกษาโครงการนี้เปนการศึกษาวจิัยเชิงเอกสาร และเชิงคุณภาพ (documentary research and 

qualitative research) มีขั้นตอนดังนี้   
- ศึกษาวิเคราะหเอกสารวิชาการ เนื้อหาของแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญา 

FCTC และจัดประชุมระดมสมองกับนักวชิาการ  
- สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.31    
- จัดประชุมนาํเสนอผลการศึกษา และสงมอบรายงานฉบับสมบูรณ  

 
10. แผนการดาํเนินงานวิจัย 
 12 เดือน (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) ปรากฏตามรายละเอียด ดงันี้  
 

กิจกรรม  

                    กําหนดเวลา 

พ.ค.-มิ.ย. 

2554 

ก.ค.-ส.ค. 

2554 

ก.ย.-ต.ค. 

2554 

พ.ย.-ธ.ค. 

2554 

ม.ค.-ก.พ.
2555 

มี.ค.-เม.ษ. 
2555 

1.ศึกษาทบทวนขอมูล เอกสาร
วิชาการ  

      

2 .สั ม ภ า ษณ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท่ี
เกี่ยวของ  

      

3 .จัดประชุมกลุมสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความเห็น 

      

4. นําเสนอผลการศึกษา       

5 .พัฒนากลไกสนับสนุนและ
จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

      

                                                 
1 หมายเหตุ ผูวิจยัไดติดตอขอสัมภาษณผูแทนบริษัท ฟลลิป มอรริส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อตนเดือนสิงหาคม 
2554 ในประเด็น FCTC มาตรา 5.3 ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ฯ แตไดรับการปฏิเสธจากเจาหนาท่ีบริษัท ฯ
โดยอางเหตุผลวา บริษัทแมท่ีสหรัฐอเมริกาไมมีนโยบายใหสัมภาษณในเรื่องนี้    
 นอกจากนี้ ผูวิจยัยังไดติดตอขอสัมภาษณผูอํานวยการยาสูบหรือผูแทน และติดตอขอสัมภาษณอธิบดีกรม
สรรพสามิตหรอืผูแทน (จดหมายที่ ศธ 0516.12/1766 เรยีน อธิบดีกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง เรือ่ง ขอ
ความอนุเคราะหในการสัมภาษณโครงการวจิัย ฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554) แตก็มิไดรบัอนุญาตใหสัมภาษณแต
อยางใด    
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11. งบประมาณตลอดโครงการวิจัย  
 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   
 
12. ประวัติคณะผูวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 
 1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายไพศาล  ล้ิมสถิตย  (นบ., นม.) 
 2. การทํางานตําแหนงปจจบุัน นักวิชาการ 
 หนวยงานที่สังกัด ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร  คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 ที่อยู  ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200    เบอรโทร. 02-613-2163 
 
ประวัตินกัวจิัยที่ปรึกษา 
 1. ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาไทย) รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ  
 2. การทํางานตําแหนงปจจบุัน  อาจารยประจําคณะนิตศิาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร และ
ผูอํานวยการศูนยกฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร   
 หนวยงานที่สังกัด ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร  คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 ที่อยู  ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200   เบอรโทร. 02-613-2113 
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บทที่ 1 

ความเปนมา และสาระสําคัญของ                                                                        
“กรอบอนุสญัญาวาดวยการควบคุมยาสูบ”  

 

1.1 ความเปนมาของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก  

 ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีความพยายามทีจ่ะควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนานหลายสบิป 
เพื่อที่จะคุมครองสุขภาพของประชาชนโดยรวม (right to protect public health) ที่อาจไดรับผลกระทบจาก
ยาสูบที่ถือเปนปญหาสุขภาพของประชากรโลก ตลอดจนสงผลถึงปญหาสังคม เศรษฐกิจ จึงตองอาศยั
ความรวมมือระหวางประเทศและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จึงมคีวามพยายามในการผลักดันของ
องคการอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ที่จะสรางกติการะหวางประเทศที่จะควบคมุการ
บริโภคยาสูบของประชากรโลกขึ้นเปนครั้งแรก   

ในป ค.ศ. 1996 ที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก คร้ังที่ 49 เห็นชอบใหมีการยกรางกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ เปนครั้งแรก ตอมาที่ประชุมสมัชชา ฯ สมัยที่ 52 ไดมีมติเหน็ชอบใหเร่ิม
การดําเนนิงานจัดทํา FCTC เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 ซ่ึงถือเปนกลไกทางกฎหมายระดบั
นานาชาติฉบบัแรกขององคการอนามัยโลก สอดคลองกับธรรมนูญกอตั้งองคการอนามัยโลก 
(CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION) ขอ 191 ขององคการอนามัยโลกมี
เปาหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบและผลิตภัณฑที่เกีย่วของที่กําลังระบาดไปทัว่โลกในขณะนัน้2  
“กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก” (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control - FCTC3) ไดรับความเหน็ชอบจากที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก คร้ังที่ 56 เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 20034 และเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกลงนามเพื่อเขาสูกระบวนการเปนภาคี
กรอบอนุสัญญาดังกลาว ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2004  

                                                 
1 Article 19  The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or agreements with respect to any 
matter within the competence of the Organization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be required 
for the adoption of such conventions or agreements, which shall come into force for each Member when 
accepted by it in accordance with its constitutional processes. 
2 หทัย ชิตานนท, กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ชุดเอกสารวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันสงเสริม
สุขภาพไทย, 2545), หนา 2-12. 
3 ตอไปในรายงานนี้ จะเรียกวา FCTC หรือกรอบอนุสัญญา FCTC  
4 World Health Assembly Resolution 56.1 (Document A56/INF.DOC./7.) 
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กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกมีผลใชบังคับภายในระยะเวลา 90 
วัน นับแตวนัที่มีรัฐที่ลงนามใหสัตยาบนัครบ 40 ประเทศ คือ มีผลตัง้แตวันท่ี 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 
(พ.ศ. 2548) กลาวไดวาการจดัทํา FCTC ที่ใชระยะเวลาราว 6 ปนั้น ถือเปนการสนธิสัญญาที่กระบวนการ
จัดทําในระยะเวลาที่คอนขางสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทําสนธิสัญญาอื่น ๆ คือ ตั้งแตขั้นยกราง การเจรจา 
การขอความเห็นชอบโดยมติเอกฉันทของประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลก จนกระทั่งมีผลใชบังคับเปน
ทางการ โดยประเทศไทยถือเปน 1 ใน กลุม 40 ประเทศแรกที่เขาเปนภาคีของ FCTC5 โดยปจจุบันมีจาํนวน
ภาคีของ FCTC รวมทั้งสิ้น 174 ประเทศ (ขอมูล ณ วันที ่21 มิถุนายน พ.ศ. 25546)   

 ความเปนมาในการเขาเปนรัฐภาคี FCTC ของประเทศไทย  

ภาคประชาสังคมของไทยมสีวนสําคัญในการผลักดันผานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหประเทศ
ไทยเขาเปนภาคีตามกรอบอนุสัญญา FCTC ตามลําดับคือ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข ใหลงนามรับรองราง FCTC ในการประชุมสมัชชาองคการอนามัย
โลก คร้ังที่ 56 ระหวางวันที่ 16-22 มิถุนายน 2546 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด  ผูแทนของไทย
จึงไดลงนามเมื่อวันที่ 20 มถุินายน 2546 (ค.ศ. 2003)  ตอมาเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอใหมกีารใหสัตยาบัน จนกระทั่งผูแทนของไทยไดใหสัตยาบนั
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 โดยเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาต ิณ 
นครนิวยอรก (คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ) ไดมอบสัตยาบันสารดังกลาวแกนาย Palitha Kohona 
หัวหนาแผนกสนธิสัญญา สํานักงานสนธสัิญญาแหงสหประชาชาต ิซ่ึงรับมอบสัตยาบันสารของไทยใน
นามของเลขาธิการสหประชาชาติ มีผลทําใหเขาเปนภาคีโดยสมบูรณ7  นอกจากนี้ ประเทศไทยเคยไดรับ
เกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมภาคีตามกรอบอนุสัญญา FCTC คร้ังที่ 2 (The second session of the 
Conference of the Parties – COP2) ระหวางวันที ่30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2550 ณ กรุงเทพมหานคร 

การริเร่ิมใหมกีรอบอนุสัญญาดังกลาว มขีอดีหลายประการ8 คือ  

- เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกขององคการอนามัยเขามามีสวนกําหนดเนื้อหา
ของกรอบอนุสัญญา 

                                                 
5 History of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (France: WHO, 2009), pp.26-27. 
6 Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control at 
http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html 
7 “ไทยใหสัตยาบันตอกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (The Framework 
Convention on Tobacco Control)”  ขาวจากกระทรวงการตางประเทศ (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547) at 
http://www.ryt9.com/s/ryt9/158896 
8 หทัย ชิตานนท, เลมเดียวกัน. 
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- ทําใหการดําเนินงานของประเทศสมาชิกที่มีความตอเนือ่ง ไมตองรอใหมีขอมติในคราว ๆ ไป  

- เนื้อหาของกรอบอนุสัญญาที่มีความครอบคลุมประเดน็ตาง ๆ จะชวยใหประเทศสมาชิกสามารถ
ใชเปนเครื่องมอืแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

- ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันเพื่อเปนภาคีแลว มีหนาทีจ่ะตองอนวุัติการตามกรอบอนุสัญญา
ดังกลาว ไมวาจะเปนการริเร่ิม แกไขปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของ เพื่อให
สอดคลองกับกรอบอนุสัญญานี้    

 

1.2 สถานะทางกฎหมายของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก   

องคการอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) เปนองคการระหวางประเทศระดับ
สากล โดยจัดเปนทบวงการชํานัญพิเศษ (specialized agencies) ในสังกดัขององคการสหประชาชาต ิตามที่
บัญญัติในมาตรา 57 แหง “กฎบัตรสหประชาชาติ” (Charter of the United Nations)  และมีภารกิจตามที่
ระบุไวใน “ธรรมนูญกอตั้งองคการอนามัยโลก” (CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH 
ORGANIZATION) โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสุขภาพระหวางประเทศ (the International 
Health Conference) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ซ่ึงจัดขึ้น ณ เมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงในขณะนั้นมีผูแทนประเทศตาง ๆ เขารวมประชุม 61 ประเทศ และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
ค.ศ. 1948 ปจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย (ขอมูล ณ ป ค.ศ. 2010) จึงถือ
เปนสนธิสัญญาที่มีประเทศที่เขารวมเปนภาคีมากที่สุดฉบับหนึ่งของสหประชาชาต ิ     

องคการอนามัยโลก (WHO) จดัตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค ภารกิจหรือบทบาทหนาที่ขององคการ
อนามัยโลก ระบุไวในธรรมนูญกอตั้งองคการอนามัยโลก กลาวคือ มวีตัถุประสงคเพื่อใหประชากรทั่วโลก
มีสุขภาพที่ดีทีสุ่ดเทาที่จะทําได 9 และมีภารกิจหรือบทบาทหนาที่หลายประการ โดยเฉพาะการทําหนาที่
กําหนดทิศทางและประสานงานหนวยงานที่มีอํานาจเกีย่วกับสุขภาพของสหประชาชาติ มีความรับผิดชอบ
ในฐานเปนผูนาํในประเด็นสขุภาพระดับโลก, สนับสนุนใหมีการวิจยัดานสุขภาพ, กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
มาตรฐานและปทัสฐานตาง ๆ (norms and standards), ทําใหเกิดการผลักดันทางเลือกนโยบายที่มีขอมูล
หลักฐานสนับสนุน, ใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกประเทศสมาชิกทัง้หลาย ตลอดจนเฝาระวังและ
ประเมินแนวโนมของสุขภาพ 10 

                                                 
9 Article 1   

The objective of the World Health Organization (hereinafter called the Organization) shall be the 
attainment by all peoples of the highest possible level of health. 
10 “The role of WHO in public health” at http://www.who.int/about/role/en/index.html 
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นับแตที่มีการกอตั้งองคการอนามัยโลกมานั้น ยังไมเคยมกีารจัดทําสนธสัิญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ เพื่อใชบังคับกับประเทศสมาชิกของตนเองเลย  การจัดทํา FCTC จึงเปนการทํา
สนธิสัญญาฉบับแรก โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 1911 แหงธรรมนูญ ฯ12  ขอเสนอที่ใหมีการการจัดทาํ 
FCTC มาจากรายงานการศกึษาของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานการควบคุมการสูบบุหร่ี เมื่อป ค.ศ. 1973 
ที่มี Sir George Godber ประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงเสนอใหมกีารใชอํานาจตามมาตรา 19 เพื่อควบคุม
การบริโภคยาสูบ หากไมสามารถดําเนินโครงการตามขอเสนอในรายงานดังกลาวไดตามกําหนดเวลาที่
เสนอไวของคณะกรรมการชุดดังกลาว    

“กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก” (WHO Framework 
Convention on Tobacco Control : FCTC) ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที ่27 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 
2005)  เปนพนัธกรณีระหวางประเทศ ซ่ึงปจจุบันมีรัฐภาคีที่ตองปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญา ฯ ดังกลาวรวม 
174 ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนมกราคม 255513) โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เพื่อเขาเปนภาคีของ
อนุสัญญา FCTC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  รัฐสมาชิก (Member States) ขององคการ
อนามัยโลกไดใหสัตยาบนัแลว ยอมมีผลทําใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตามกรอบ
อนุสัญญานี้  เพราะมี FCTC มีสถานะเปนอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาพหุภาคีตามกฎหมายระหวางประเทศ 
คือ อนุสัญญาเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Convention on the Law of Treaties, 1969)  ดัง
บทบัญญัติในมาตรา 2 ที่ใหนิยามของสนธิสัญญา (treaty) ไววา “เปนความตกลงระหวางประเทศที่กระทํา
ขึ้นระหวางรัฐในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ทั้งนี้
ไมวาสนธิสัญญานั้นจะกระทําในรูปแบบเอกสารฉบับเดียว สองฉบับ หรือหลายฉบบั และไมวาจะ
เรียกชื่อเปนอยางใดก็ตาม” 14  เชนอาจเรียกวา สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง ฯลฯ  ดังนี้ 
FCTC จึงมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศ โดยมช่ืีอเรียกวา กรอบอนุสัญญา 

                                                 
11 Article 19 

The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or agreements with respect to any 
matter within the competence of the Organization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be required 
for the adoption of such conventions or agreements, which shall come into force for each Member when 
accepted by it in accordance with its constitutional processes. 
12 History of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, op. cit., p. 2 
13 Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control at  
 http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html 
14 Article 2 (1) (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and 
governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments 
and whatever its particular designation;  
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ลักษณะเฉพาะของ FCTC ที่นาสนใจอกีประการคือ  เนือ้หาไมระบุเร่ืองการตั้ง “ขอสงวน” 
(researvation15) ไวในกรอบอนุสัญญา  เพราะโดยทัว่ไปนัน้ การทําสนธิสัญญาพหุภาค ีมักจะระบุใหรัฐ
ภาคีฝายหนึ่งฝายใดที่ลงนาม, ใหสัตยาบนั, ยอมรับ, อนุมตัิ หรือภาคยานุวัติสนธิสัญญา สามารถตั้งขอ
สงวนไดตามอนุสัญญาเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มาตรา 1916 โดยไมตองไดรับความเหน็ชอบ
จากรัฐภาคีอ่ืน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น  ขอสงวนจึงมีขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหรัฐภาคีสามารถยกเวนที่
จะไมปฏิบัติขอบทหรือพันธกรณีบางประการในสนธิสัญญาได หรือเปนการตั้งขอสงวนเกีย่วกับการ
ตีความถอยคําสําคัญในสนธิสัญญาตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น ๆ  ผลในทางกฎหมายที่สําคญั
เกี่ยวกับ FCTC ในเรื่องขอสงวนนี้คือ รัฐภาคีทุกรัฐมีหนาที่ปฏิบัติตามพันธกรณีทีก่ําหนดไวทุกเรื่องโดยไม
มีขอยกเวน   

ความสัมพันธกับกฎหมายระหวางประเทศอื่น ๆ ที่สําคัญปรากฏในอารัมภบทของ FCTC คือ การ
ยอมรับวา “สิทธิในสุขภาพ” (the right to health) เปนสทิธิมนุษยชนอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการควบคุมยาสูบ
ที่ถือเปนการสิทธิในสุขภาพอนามัย 17 เปนไปตาม “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” ขอ 25 และมี
ความเกีย่วพันกับกฎหมายระหวางประเทศอื่น ๆ ดังที่ปรากฏในอารัมภบทของ FCTC ไดแก อนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเดก็ (the Convention on the Rights of the Child)  ที่ระบุใหรัฐภาคีตองใหความสําคัญกับสิทธิเด็ก
ที่จะพึงไดรับมาตรฐานทางสุขภาพที่ดีที่สุด  ผูเขียนเห็นวาเรื่องนี้มีความเกี่ยวของกับกรณีปญหาสําคัญบาง
เร่ือง คือ ควันบุหร่ีมือสองที่เด็กไดรับจากสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหร่ี อันจะสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของและพัฒนาการของเด็กเปนอยางมาก  ในอารัมภบทของ FCTC ยังระบุถึงการขจดัการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีในประเดน็การดูแลรักษาสุขภาพ ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบตอสตรี 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)   

จุดเดนของกรอบอนุสัญญา FCTC ที่แตกตางจากกฎหมายระหวางประเทศที่เกีย่วกบัการควบคุม
ส่ิงเสพติดอื่น ๆ (drug control treaties) คือ การวางยุทธศาสตรในการพฒันากฎหมายที่ลงรายละเอียด
ประเด็นสําคัญตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อลดอุปสงคของการบริโภคและการผลิตยาสบูทั่วโลก เพื่อให
สามารถรับมือกับกระแสโลกาภวิัตนของการแพรกระจายของยาสูบ  ไมวาจะเปนการทําขอตกลงเสรี
การคาระหวางประเทศ (free trade agreement) การสงเสริมการลงทุนของตางชาติ การทําตลาด การ

                                                 
15 Article 2 (1) (d) “reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, 
when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to 
modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;  
16 ขอยกเวนที่ไมสามารถตั้งขอสงวนมี 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1 สนธิสัญญานั้นระบุหามตั้งสงวนไว  กรณีท่ี 2 
สนธิสัญญานั้นระบุใหตั้งขอสงวนเฉพาะเรื่องที่ระบุไวเทานั้น และกรณีสุดทายคือ ขอสงวนนั้นขัดตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายของสนธิสัญญา 
17 หทัย ชิตานนท, กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ชุดการประชุมวิชาการ, อางแลว, หนา 128. 
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สงเสริมการขาย หรือการโฆษณาขามชาติ รวมถึงการลักลอบนําเขายาสูบผิดกฎหมายหรือยาสูบปลอม ซ่ึง
ลวนมีผลทําใหกระตุนการบริโภคยาสูบใหมากขึ้น18  

 ประเด็นกฎหมายเกีย่วกับขัน้ตอนการเขาเปนภาคี FCTC ของประเทศไทย คือ FCTC มิไดบังคับ
ใหรัฐที่จะเขาเปนภาคีจะตองดําเนินการอนวุัติการตามพนัธกรณีตาง ๆ กอนที่จะเปนภาคีตาม FCTC  
ฉะนั้น เมื่อประเทศไทยไดเขาเปนภาคีตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เปนตนมา รัฐบาล หนวยงานของรัฐ
จึงตองทํางานเชิงรุกในฐานะแกนหลักที่จะผลักดันใหมกีารปฏิบัติตามพันธกรณีตามขอบทตาง ๆ โดยไม
ชักชา เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคของ FCTC  ภาครัฐยังตองใหการสนบัสนุนภาคประชาสังคม ภาค
วิชาการ ส่ือมวลชน ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจังดวย    

 

1.3 สาระสําคัญของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ฯ และ 

 กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก ประกอบดวยเนื้อหา 11 หมวด 
38 มาตรา  ในรายงานนี้จะกลาวถึงเฉพาะเนื้อหาสําคัญในอารัมภบท (Preamble)  ในประเด็นการปองกัน
การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 เนื้อหาในอารัมภบทเปนสวนสําคัญที่ช้ีใหเห็นถึงเจตนารมณของ FCTC โดยจะขอชีใ้หเห็นถึงการ
เฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบที่พยายามขดัขวางการควบคมุยาสูบ  

 “ตระหนกัถึงความจําเปนที่จะตองพรอมรับมือกับความพยายามใดๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบใน
อันที่จะบอนทาํลายหรือลบลางความพยายามในการควบคุมยาสูบ ตลอดจนความจําเปนที่จะตองรับรูถึง
กิจกรรมของอตุสาหกรรมยาสูบที่จะสงผลกระทบในเชิงลบตอความพยายามในการควบคุมยาสูบ”19 

 เนื้อหาในหมวด 1 และหมวด 2 โดยเฉพาะมาตรา 5 วรรค 3  มีดังนี้  

 หมวด 1  บทนํา (INTRODUCTION) ประกอบดวย   

มาตรา 1 นยิามศัพท ตาม FCTC ที่สําคัญมีหลายคํา ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะคํานิยามบางคําที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาของรายงานฉบับนี้20 อาทิเชน  

                                                 
18 http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html 
19 Recognizing the need to be alert to any efforts by the tobacco industry to undermine or subvert tobacco 
control efforts and the need to be informed of activities of the tobacco industry that have a negative impact on 
tobacco control efforts, 
20 ปรับปรุงจาก คําแปลภาษาไทย “กรอบอนสุัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก” เอกสาร
วิชาการ ประกอบระเบียบวาระ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ (การประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 3, 19 พฤศจิกายน 2553) 
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 “การควบคุมยาสูบ” (tobacco control) หมายความวา ยุทธศาสตรในการลดอุปทาน อุปสงค และ
อันตราย (จากการบริโภคยาสูบ) โดยมีจดุมุงหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาวะของประชากรใหดีขึ้น ดวยการขจัด
หรือลดการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบและการสูบควันจากยาสูบ 

 “อุตสาหกรรมยาสูบ” (tobacco industry) หมายความวา ผูผลิตยาสูบ ผูขายสง และผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ 

 “ผลิตภัณฑยาสูบ” (tobacco products) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ใชใบยาสูบทั้งหมดหรือบางสวน
เปนวัตถุดิบ ซ่ึงผลิตขึ้นเพื่อใชสูบ ดูด เคี้ยว หรือใชดับยาสูบ 

 “การใหการสนับสนุนยาสูบ” (tobacco sponsorship) หมายความวา การใหการสนับสนุนทุก
รูปแบบใหแกการจัดงาน กิจกรรมหรือบุคคล โดยมีวัตถุประสงค หรือสงผลทําให หรือนาจะสงผลในการ
สงเสริมการใชยาสูบหรือผลิตภัณฑยาสูบไมวาทางตรงหรือทางออม 

มาตรา 2 ความสัมพันธระหวางอนุสัญญานี้กับความตกลงและกฎหมายอื่น ๆ   

 เนื้อหาในมาตรา 2 บัญญัติใหรัฐภาคีสามารถอนุวัติการหรือออกมาตรการหรือกฎหมาย
ภายในประเทศที่มีความเขมงวดมากกวาเนือ้หาของ FCTC แตจะตองมีเนื้อหาที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ตาง ๆ ใน FCTC และตองเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ 

 

 หมวด 2  วัตถปูระสงค, หลักการที่ใชเปนแนวทาง และพันธกรณีท่ัวไป (OBJECTIVE, 
GUIDING PRINCIPLES AND GENERAL OBLIGATIONS) ประกอบดวย  

 มาตรา 3 วัตถุประสงค ระบุวาอนุสัญญานีแ้ละพิธีสารที่เกี่ยวของ (protocols) มีวัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองสุขภาพประชากรโลก และผลกระทบทางสังคม, ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกจิอนัเปนสืบเนื่องมาจาก
การบริโภคยาสูบ และการสูดดมควนัยาสบู จึงตองมีการกําหนดกรอบมาตรการควบคุมยาสูบของรัฐภาคี
ทั้งหลาย ในระดับชาต ิระดับภูมภิาค และระดับนานาชาติ เพื่อที่จะลดการแพรขยายของการใชยาสูบและ
การสูดดมควนัยาสบูอยางตอเนื่องอยางมนีัยสําคัญ  

 มาตรา 4 หลักการที่ใชเปนแนวทาง ประกอบดวย หลักการสําคัญ 7 ประการ คือ  

 1) สิทธิที่จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพ, ลักษณะของการเสพติด และอันตรายซึ่ง
คุกคามชีวิตอนัเกิดจากการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ 

 2) การไดรับการสนับสนุนจากฝายการเมือง (political commitment) อยางเขมแข็ง เปนสิ่งที่มีความ
จําเปนที่จะพฒันาและสนับสนุนมาตรการตาง ๆ ในระดบัชาติ ระดับภมูิภาค และระดับนานาชาติ  
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 3) ความรวมมอืระหวางประเทศ โดยเฉพาะการถายทอดเทคโนโลยี ความรู และความชวยเหลือ
ทางดานการเงนิ และความเชีย่วชาญในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนหัวใจสําคัญของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมในทองถ่ินตลอดจนปจจัยทางดานกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมดวย 

 4) การใชมาตรการตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย จะมีสวนชวยลดการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบทุก
ประเภท  

 5) การกําหนดความรับผิดที่เกี่ยวของตามเขตอํานาจ ระบบกฎหมายของแตละประเทศ เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอการควบคุมยาสูบ   

 6) การใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อ 
ใหผูปลูกยาสบูและคนงานที่เกี่ยวของปรับตัวไดโดยไมไดรับผลกระทบมากนัก เนนเรื่องการพัฒนาอยางที่
ยั่งยืน   

 7) การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากทีจ่ะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้และพิธีสารที่เกี่ยวของ  

 มาตรา 5 พนัธกรณีท่ัวไป (General obligations) 

 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางของ FCTC แลว จะเห็นวา เนื้อหาในมาตรา 5 เปนสวนทีม่ีความสําคัญ 
เพราะเปนพันธกรณีทั่วไป ซ่ึงในทางกฎหมายถือวาเปนบทหลักการทั่วไป (general principles) ที่เปนกรอบ
กติกาใหญของ FCTC  สวนบทบัญญัติในหมวดอืน่ ๆ ถัดไปคือ ตั้งแตหมวด 3 เปนตนไป เปนมาตรการ
เฉพาะเรื่องที่ระบุเนื้อหาในรายละเอียด  ดังนั้น จึงควรทําความเขาใจเนือ้หาของมาตรา 5 กอนที่จะทาํความ
เขาใจเนื้อหาในหมวดอื่น ๆ  จากการพจิารณาเนื้อหาในมาตรา 5 ทุกวรรค พบวา มีลักษณะนาสนใจคือ มี
การใชคําวา “shall”21 ซ่ึงในภาษากฎหมายระหวางประเทศ มีนัยแสดงวา เปนพันธกรณทีี่รัฐภาคีจะตอง
ปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน สรุปความไดวา  

 วรรคหนึ่ง  ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการการควบคมุยาสูบในระดบัชาติของภาคี จะตองมี
เนื้อหาสอดคลองกับอนุสัญญานี้และพิธีสารที่เกี่ยวของ กลาวคือ ภาคมีีหนาที่จะตองพัฒนา นําไปปฏิบัติ 
ปรับปรุงใหทนัสมัย และทบทวนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการเหลานั้น   

 ส่ิงที่รัฐภาคีรวมถึงประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีในมาตรา 5 วรรคแรก คอื การพิจารณา
ทบทวนเนื้อหาของนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการควบคุมยาสูบที่เกี่ยวของวาสอดคลองกบั 
FCTC หรือไม หากมีเร่ืองใดที่ไมสอดคลองแลว กจ็ะตองแกไขปรับปรงุตอไป   

                                                 
21 มีขอสังเกตในเอกสารคําแปลภาษาไทย “กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก” คือ
คําแปลบางสวนมีความหมายคลาดเคลื่อนไปจากตนฉบับภาษาอังกฤษเล็กนอย จึงควรอานตนฉบับ (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ประกอบดวยเสมอ   
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 วรรคสอง  อธิบายถึงมาตรการหรือกลไกสนับสนุนตาง ๆ เพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบใุน
มาตรา 5 วรรคแรก กลาวคือ ภาคีทุกฝายจะตองดําเนินการ 2 ประการ คือ (ก) ใหการสนับสนุน และจัดสรร
งบประมาณใหแกกลไกการประสานงานระดับชาติ หรือเจาภาพหลักทีท่ําหนาที่ควบคุมยาสูบ และ (ข) 
ยอมรับและดําเนินการใชมาตรการทางนิตบิัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง และ/หรือ
มาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช และประสานงานกับภาคีอ่ืนในการพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบ
ตางๆ   

  วรรคสาม  “ในการจัดทําและดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบของ
ภาคีนั้น ใหภาคีกระทําการตาง ๆ เพื่อคุมครองนโยบายเหลานี้จากผลประโยชนทางการคาและ
ผลประโยชนอ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายภายในของภาค”ี 

 ผูวิจัยเห็นวาคาํแปล มาตรา 5 วรรคสาม22 ยังไมคอยถูกตองตามความหมายในตวับทฉบับ
ภาษาอังกฤษทีเ่ปนภาษาทางการ เนื่องจากคําวา “vested interests”23 มีหลายความหมาย แตในทีน่ี้หมายถึง 
กลุมผลประโยชนที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมยาสูบ จึงจะแปลแลวไดความหมายที่สอดคลองกัน มไิด
หมายถึงความหมายทีแ่สดงนัยวาเปนผลประโยชน  ผูวจิยัจึงไดปรับปรุงคําแปลใหม (คําที่ขีดเสนคือ คําที่
เพิ่มเติม สวนคําที่ขีดทิ้งคือ คําที่ควรตัดออก) ดังนี ้ 

 “ในการจดัทําและดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสบูของภาคีนั้น ให
ภาคีกระทําการตาง ๆ เพื่อคุมครองนโยบายเหลานีจ้ากกลุมผลประโยชนทางการคาและกลุมผลประโยชน
อ่ืน ๆ ที่มีของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายภายในของภาคี” 

                                                 
22 Article 5 … 
 “3. In setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control, Parties 
shall act to protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry in 
accordance with national law.”  
23 คําแปลคําวา “vested interest” มีหลายความหมาย ดังนี้  
 1: an interest (as a title to an estate) carrying a legal right of present or future enjoyment;  : a right 
vested in an employee under a pension plan  
 2: a special concern or stake in maintaining or influencing a condition, arrangement, or action 
especially for selfish ends  
 3 : one having a vested interest in something;  : a group enjoying benefits from an existing economic 
or political privilege  
http://www.merriam-webster.com/dictionary/vested%20interest 
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 วรรคสี่  ภาคีทั้งหลายมีหนาที่จะตองรวมมอืกันในการเสนอแนะมาตรการ กระบวน และแนวทาง
ปฏิบัติตาง ๆ เพื่อที่จะอนวุัตกิารตามอนุสัญญานี้และพิธีสารที่เกี่ยวของ กลาวคือ ภาคีสามารถเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนตาม FCTC  

 วรรคหา  การสรางความรวมมือของภาคีทั้งหลายกับองคกรระหวางประเทศ องคกรในระดบั
ภูมิภาค และองคกรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของอนสัุญญานี้และพิธีสารที่เกี่ยวของ 

 วรรคหก  ระบุเร่ืองกลไกระดมทรัพยากรทางการเงินหรือแหลงเงินทุน เพื่อที่จะอนุวตัิการตาม
อนุสัญญานี้และพิธีสารที่เกี่ยวของ โดยภาคีสามารถทําเปนกลไกระดมทุนตาง ๆ   

 

 แนวทางปฏิบตัิตาม FCTC  

 เนื่องดวยการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม FCTC มีรายละเอยีดที่จําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดของ
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกดิขึ้นในขณะนัน้  จงึกําหนดชองทางให
มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ (guidelines) ตามบทบัญญัติที่มีความสําคัญเพิ่มเติมภายหลังจากที่อนุสัญญามี
ผลใชบังคับแลว  จากขอมูล ณ เดือนมนีาคม 2554 พบวา ที่ประชุมภาคี (Conference of the Parties-COP) 
ไดเหน็ชอบใหจัดทําแนวปฏิบัติหลายเรื่อง เชน มาตรา 7 กําหนดใหทีป่ระชุมภาคีสามารถเสนอแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรา 8 ถึง มาตรา 13  แนวปฏิบัติที่มีการจัดทําตาม FCTC มีดังนี้24   

• Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO FCTC  
Protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other 
vested interests of the tobacco industry  

• Guidelines for implementation of Article 8 of the WHO FCTC 
Protection from exposure to tobacco smoke  

• Partial guidelines for implementation of Article 9 and 10 of the WHO FCTC 
Regulation of the contents of tobacco products and regulation of tobacco product disclosures  

• Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO FCTC 
Packaging and labelling of tobacco products  

• Guidelines for implementation of Article 12 of the WHO FCTC 
Education, communication, training and public awareness  

• Guidelines for implementation of Article 13 of the WHO FCTC 
Tobacco advertising, promotion and sponsorship  

                                                 
24 Guidelines for implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control at 
http://www.who.int/fctc/guidelines/en/ 
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• Guidelines for implementation of Article 14 of the WHO FCTC 
Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation  

  แนวทางปฏิบัติที่กลาวมาขางตนจัดทําขึ้น เพื่อที่จะใหภาคีสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติตาง ๆ 
ตาม FCTC ได และเปนแนวปฏิบัติที่ดี เปนมาตรฐานที่รัฐบาลของภาคีสามารถนําไปปรับใชในประเทศได
ตามความเหมาะสม  กระบวนการจัดทําแนวทางปฏิบัติเหลานี้ เร่ิมจากการจัดตั้งคณะทาํงานที่ประกอบดวย
ผูแทนรัฐบาลของภาคีตามความเหน็ชอบของที่ประชุมภาคี มีกระบวนการรับฟงความเห็นอยางรอบดาน 
ดวยการสงรางแนวทางปฏิบัติใหภาคีแสดงความเหน็และอภิปราย มีผูแทนองคกรระหวางประเทศ องคกร
พัฒนาเอกชนเปนผูสังเกตุการณ รวมกับผูเชี่ยวชาญที่ไดรับเชิญ จนกระทั่งไดฉันทามติจากภาคีทั้งหลาย  
จะเห็นไดวาแนวทางปฏิบัติเปนเครื่องมือที่มีคุณคาในการอนุวัติการตาม FCTC25  
  

                                                 
25 WHO Framework Convention on Tobacco Control : guidelines for implementation Article 5.3; Article 8; 
Article 11; Article 13 (France: WHO, 2009), forward.  
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บทที่ 2 

พันธกรณีตาม มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติของรัฐภาคี 

  

 

2.1 ความเปนมา และความสําคัญของมาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวของ  

 ดังที่กลาวมาในบทที่แลววา เนื้อหาในมาตรา 5 เปนสวนที่มีความสําคัญของ“กรอบอนุสัญญาวา
ดวยการควบคมุยาสูบขององคการอนามัยโลก” คือเปนพนัธกรณีทั่วไปที่ภาคีทั้งหลายจะตองปฏิบัตติาม  
หัวใจสําคัญของมาตรา 5 คือ เนื้อหาในวรรคแรกที่ระบุวา การจัดทําหรือผลักดันใหยทุธศาสตร แผนงาน 
และโครงการการควบคุมยาสูบในระดบัชาติของภาคี ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับอนุสัญญานี้และพิธีสารที่
เกี่ยวของนั้น  กลไกหรือปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ แนวทางที่ระบใุนมาตรา 5 วรรคสาม1 คือ ภาคี
จะตองดําเนินการเพื่อปกปองมิใหอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูที่มีสวนไดเสียหาย เขามาแทรกแซงนโยบาย
สาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของภาคี  โดยคํานงึถึงการเปนไปตามกฎหมายภายในของภาคีนั้น 
ๆ  

 ส่ิงที่ควรทําความเขาใจในเบือ้งตนกอนคือ การศึกษาวิเคราะหรูปแบบหรือวิธีการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบและผูมีสวนไดเสียวามอีะไรบาง ซ่ึงจะมีประโยชนแกรัฐบาล หนวยงาน องคกรที่มี
สวนรวมในกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรควบคุมยาสบู เพื่อที่จะรูเทาทันพฤติกรรมของอุตสาหกรรม
ยาสูบ และสามารถปองกันการแทรกแซงการควบคุมยาสูบ   

 จากการศึกษาพบวา เคยมีการศึกษารวบรวมวิธีการหรือลักษณะแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เวยีดนาม และประเทศไทย  
พบขอมูลนาสนใจคือ ตวัอยางพฤติกรรมหรือรูปแบบการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบรวม 86 กรณ ี
โดยมีการจดัลําดับความสําคญัของเชิงสัมพัทธ (relative importance) ตั้งแตระดับที่ 1 ถึง 5 (ระดับ 5 คือ 
กรณีที่มีความสําคัญมากที่สุด) โดยไดจดัแบงกลุมหลัก ๆ ที่มีความสําคัญมากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ (1) 
เทคนิคการทําตลาดและการสรางภาพลักษณ (องคกรและผลิตภัณฑ)  (2) หลีกเลี่ยงกฎหมายทาง

                                                 
1 3. In setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control, Parties shall act 
to protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry in accordance 
with national law. 
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เศรษฐกิจเกีย่วกับยาสูบ  (3) การล็อบบี้และการใชอิทธิพลทางการเมือง  (4) การนิ่งเฉยและลดแรง
ตอตาน  (5) การหลอกลวงสาธารณชน (กรุณาดู ตารางดานลางนี้) 2     

 

ตารางแสดงรูปแบบวิธีการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบที่มักพบเห็น 

 
 

 ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณ นพ.หทยั ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ และศาสตราจารย นพ.ประกิต วาทสีาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี  ทั้งสองทานไดใหขอมูลรูปแบบหรือลักษณะการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะ
บริษัทบุหร่ีขามชาติที่พยายามเขามาแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทยตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ดวยการวิ่งเตนกับขาราชการระดบัสูงในหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง  ในรัฐบาลบางสมัย ตัวแทนของบริษทับุหร่ีเหลานีจ้ะพยายามตดิตอ ขอเขาพบ
นักการเมืองที่เปนรัฐมนตรีคมุกระทรวงที่เกี่ยวของ ทําใหการดําเนินการควบคุมยาสูบของไทยไมมี
ความกาวหนามากนักในบางชวงเวลา    

 บริษัทบุหร่ีขามชาติไดกดดนัใหรัฐบาลสหรัฐนํากฎหมายการคา มาตรา 301 (Special 301) มาใช
บีบบังคับประเทศตาง ๆ ใหเปดเสรีตลาดบุหร่ีในประเทศ รวมถึงกรณีทีป่ระเทศไทยถกูสหรัฐ ในสมยั
รัฐบาลนายจอรจ บุช (พ.ศ. 2532) กดดนัรัฐบาลไทยใหเปดตลาดบุหร่ีดวยกฎหมายการคานี้ จนกลายเปน
ขอพิพาททางการคาเรื่องขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (the General Agreement on 
Tariffs and Trade - GATT)  น.พ.หทยัซ่ึงขณะนั้นดํารงตาํแหนงเปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
ฐานะเลขานกุารคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต ิไดออกมาคัดคานการนําเขาบุหร่ี
ตางประเทศ ในชวงเดียวกันนั้นเอง ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการโครงการรณรงคเพื่อการไม

                                                 
2 Stillman F, Hoang M, Linton R, Ritthiphakdee B, Trochim W,  “Mapping tobacco industry strategies in 
South East Asia for action planning and surveillance” Tobacco Control 2008, 17 (1).  
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สูบบุหร่ี ไดยืน่จดหมายเปดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี ที่ทําเนียบรัฐบาล รองเรียนใหคัดคานขอเสนอของ
กระทรวงการคลัง ที่จะใหมกีารนําเขาบุหร่ีตางประเทศ ทําใหเกิดกระแสสังคมไทยที่สนับสนุนการ
คัดคานการเปดเสรีบุหร่ีนอกขึ้น  ตอมา สมาคมผูสงออกบุหร่ีของสหรัฐอเมริกา (USCEA) จะยื่นคํารอง
ตอสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2532 ใหสํานกัผูแทนการคา ใชมาตรา 301 
ของกฎหมายการคาสหรัฐฯ ดําเนินการกับประเทศไทย ใหไทยเปดตลาดบุหร่ี รวมทั้งใหมีการลดภาษี
บุหร่ี หรือคาธรรมเนียมลง และอนุญาตใหมีการโฆษณาไดอยางเสร”ี3  

 อยางไรก็ดี ในที่สุดไดมีการพิจารณาตดัสินในเรื่องนี้ เมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 
2533) โดยที่ประชุมคณะลกูขุนของแกตตไดตัดสินใหไทย เปดใหมีการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศ  
ขออางที่จะตองการคุมครองสุขภาพคนไทยฟงไมขึ้น เพราะรัฐบาลไทยเปนเจาของโรงงานยาสูบที่
ผูกขาดตลาดบหุร่ี แตรัฐบาลไทยยังสามารถใชมาตรการอื่น ๆ ในการคุมครองสุขภาพคนไทยได เชน 
มาตรการทางภาษี การออกกฎหมายหามโฆษณา การพมิพคําเตือนบนซองบุหร่ี การหามสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะ4  กลาวคือ แกตตไดหารือขอพิพาทในเรื่องนีก้บัองคการอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากมี
ประเด็นพิพาททางการคาที่โยงกับเรื่องสาธารณสุขหรือการคุมครองสุขภาพของประชาชน  จนเกิดเปน
บรรทัดฐานวา การออกกฎหมายหามโฆษณาบุหร่ี ซ่ึงมีแนวโนมที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชากรในประเทศที่นําเขาบุหร่ีนั้น ถือเปนเหตุผลดานสาธารณสุข (public health reasons) ที่สามารถ
กลาวอางได5       

 สําหรับรูปแบบการแทรกแซงนโยบายสาธารณะดานการควบคุมยาสูบของบรรษัทขามชาติใน
ไทยอีกหลายกรณี ที่มีการวิ่งเตนผานบุคคลหรือหนวยงาน องคกรตาง ๆ  โดยเฉพาะรัฐมนตรีในรัฐบาล 
หรือขาราชการระดับสูงที่เกีย่วของ นกัวิชาการ ส่ือมวลชน รัฐบาลตางประเทศที่บริษัทขามชาติมี
สํานักงานใหญ สถานทูตในประเทศตาง ๆ องคกรระหวางประเทศ รวมไปถึงการจดัตั้งองคกรพฒันา
เอกชนเพื่อบังหนาขึ้น6  

 อาจารยหทยั ชิตานนทไดกรุณาใหขอมูลตัวอยางความพยายามวิ่งเตนของอุตสาหกรรมยาสูบ
กับนักการเมืองคือ กลุมบริษัทบุหร่ีขามชาติไดทําจดหมายขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวง
                                                 
3 “หมอหทัย คุณปูนักตานบุหรี่คนนี้มีดีท่ีทําใหคนเกลียด” (29 กันยายน 2547) at 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9470000059355 
4 ประกิต วาทีสาธกกิจ, การแทรกแซงและบอนทําลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทขามชาติ: กรณีศึกษา
นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย (กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ, 2551), หนา 47-51. 
5 “Thailand - Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes, a GATT decision - November 
7, 1990” at http://www.cptech.org/ip/health/country/gatt-thai.html 
6 ประกิต วาทีสาธกกิจ, อางแลว, หนา 97-98. 
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สาธารณสุข (นพ.ไพโรจน นิงสานนท) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (10 มิ.ย. 2535 ถึง 23 
ก.ย. 2535) ซ่ึงทานรัฐมนตรไีดมอบหมายใหอาจารยหทัย ชิตานนท ซ่ึงเกษียณอายุราชการแลวเปนผู
พิจารณาเอง กลุมบริษัทบุหร่ีไดแจงวาตองการเขาพบในลักษณะการพดูคุยเร่ืองทั่ว ๆ ไป ที่เรียกวา 
courtesy call โดยไมเกี่ยวของกับกฎหมายหรือนโยบายควบคุมยาสูบของไทย  อาจารยหทัยจึงไดนัด
หมายใหเขาพบกันและไดมกีารบันทึกวีดโีอการสนทนาในครั้งนั้นไวดวย ซ่ึงบรรยากาศก็เปนไปดวยดี 
อาจารยไดกลาวถึงจุดยืนของตนเองในเรื่องการตอตานยาสูบที่ตางจากเปาหมายของบริษัทบุหร่ีเหลานั้น
ที่หวังยอดจําหนาย  อาจารยหทัยยังไดมอบหมายหนังสอืภาษาอังกฤษชื่อ Tobacco Use : An Update 
(April 1991) by Hathai Chitanondh ใหบริษัทเหลานัน้ไปดวย  ตอมากลุมบริษัทดังกลาวไดทําจดหมาย
รองเรียนไปยังรองนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้คือ คุณมีชัย ฤชุพันธุ กลาวหาวา อาจารยหทัยปฏิบัติตวัไม
สุภาพ   

 ในชวงเวลาเดยีวกันเอง คณะกรรมการกฤษฎีกาที่มี ศ.จติติ ติงศภัทิย เปนประธาน อยูระหวาง
การพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่ใกลแลวเสรจ็  แตตอมาเจาหนาที่กฤษฎกีา
ไดรับขอยุติการพิจารณารางกฎหมายนี้ไวช่ัวคราว เพราะผูแทนบริษัทฟลลิป มอรริสไดทําหนงัสือถึง
รองนายก ฯ มชัีย ฤชุพันธุ วาตองการเขามาชี้แจงในการพจิารณารางกฎหมายนีด้วย  อาจารยหทยัได
คัดคานเรื่องนีไ้ปยังกฤษฎกีา และใหเหตุผลเปรียบเทียบกับกรณีพอคายาเสพติดที่ตองการมีสวนรวมใน
การพิจารณากฎหมายตอตานการคายาเสพติด จนในทีสุ่ด ก็มีการพิจารณากฎหมายนี้ตอไปได โดยไดรับ
ความกรุณาอยางดีอยางอาจารยจิตติ ติงศภทัิย  

 องคการอนามัยโลกไดรวบรวมตัวอยางของกลยุทธหรือพฤติกรรมการแทรกแซงนโยบาย 
มาตรการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบไว (กรุณาดูตารางขางลางประกอบ) ซ่ึงพบวากลยุทธ
เหลานี้มีความหลากหลายคอนขางมาก โดยมีเปาหมายทีจ่ะทําใหการควบคุมการยาสูบออนแอของ
ประเทศตาง ๆ ออนแอหรือไมประสบความสําเร็จ และมกีารใชสรางวาทะกรรมวา อุตสาหกรรมยาสูบ
ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และตองการเปนหุนสวนกบัรัฐบาลในการควบคุมยาสูบ  ส่ิง
เหลานี้เปนหลักฐานแสดงถึงวัตถุประสงคที่จะยตุิหรือทาํใหนโยบายควบคุมยาสูบดอยประสิทธิผลลง7   

 

 

                                                 
7 Tobacco industry interference with tobacco control (Geneva: World Health Organization, 2008), pp.12-13.  
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 การจัดทําแผนภูมิแสดงขอมลูการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ เปนประโยชนอยางมากใน
การเฝาระวังอตุสาหกรรมยาสูบอยางหนึ่ง เพื่อปองกันการแทรกแซงนโยบายหรือมาตรการควบคุม
ยาสูบของภาค ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ FCTC  
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 เนื่องดวยปญหาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ควบคุมยาสูบของภาครัฐในหลายประเทศ มีสถานการณที่คอนขางรุนแรง โดยเฉพาะรัฐบาลของ
ประเทศที่ใหความสําคัญกับการควบคุมยาสูบนอย หรือภาคประชาสังคมขาดความเขมแข็งในการ
รวมตัวกัน  ตวัอยางพฤติกรรมการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบอื่น ๆ ในดานนโยบาย8 เชน บริษัท
บุหร่ีใหเงนิทนุสนับสนุนการศึกษา การวจิัยแกหนวยงานตาง ๆ, การขอปรึกษาหารือกับนักวิทยาศาสตร
ที่มีผลประโยชนขัดกัน, บริษัทหรือกิจการยาสูบที่รัฐบาลถือหุนหรือเปนเจาของ เขาไปมีสวนรวมใน
นโยบายการควบคุมยาสูบ หรือการใชส่ือมวลชนของอุตสาหกรรมยาสูบ  

 องคการอนามัยโลกตระหนกัถึงความสําคัญในเรื่องนี้  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ที่
ประชุมภาค ีคร้ังที่ 2 จึงไดมมีติเห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5 วรรค 
3 (หรือที่มักเรยีกวา มาตรา 5.3) ขึ้น คณะทาํงานไดจดัทํารางแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ซ่ึงจะมีสวนทํา
ใหการอนวุัติการตาม FCTC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น9 โดยมอบหมายใหคณะทํางานดําเนินการจัดทํา
รายงานความกาวหนา และจัดทํารางแนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 เพื่อเสนอตอที่ประชุมภาคี คร้ังที่ 3  

 ตอมามีการประชุมคณะทํางาน มาตรา 5.3 คร้ังแรก ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ระหวาง
วันที่ 12 – 14 ธันวาคม ค.ศ. 2007 คณะทํางานยังไดเชิญผูแทนจากภาคประชาสังคม ฝายเลขาธิการของ 
FCTC และผูแทนโครงการ Tobacco Free Initiative ขององคการอนามัยโลกเขารวมประชุมดวย  ที่
ประชุมคณะทาํงานไดสงรางแนวทางปฏิบัติ (รางแรก) ใหแกคณะทํางานและผูเขารวมประชุมเพื่อให
ความเหน็  และมีการประชุมคณะทํางาน ฯ คร้ังตอมาที่ประเทศบราซิล ระหวางวนัที่ 3 – 5 มีนาคม ค.ศ. 
2008  ภายหลังจากที่ไดปรับปรุงรางแนวทางปฏิบัติแลว  คณะทํางานที่เรียกวา Key Facilitators ไดแก 
ผูแทนประเทศบราซิล, เอกวาดอร, เนเธอรแลนด, ปาเลา (ปาลัว)  และประเทศไทย โดยผูแทนจาก
ประเทศไทยคอื ศาสตราจารย นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  คณะทํางานดังกลาวไดปรับปรุงรางแนวทาง
ปฏิบัติ ฯ อีกครั้ง กอนที่จะเสนอรางสุดทาย10 ใหแกที่ประชุมภาคีอนุสัญญา ฯ คร้ังที่ 3 ณ กรุงเดอรบนั 
ประเทศแอฟรกิาใต ซ่ึงท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบรางแนวทางปฏิบตัิดงักลาว เม่ือวันท่ี 22 
พฤศจิกายน ค.ศ. 200811 (พ.ศ. 2551)  

                                                 
8 TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE IN HEALTH POLICY AND MEASURES IN THE GLOBAL 
TOBACCO TREATY TO PREVENT IT, op. cit., p.6 
9 Decision FCTC/COP2(14) Elaboration of guidelines for implementation Articles 5.3, 9 and 
10, 11, 12 and 14 (A/FCTC/COP/2/DIV/9, 20 September 2007).  
10 Provisional agenda 4.2: Elaboration of guidelines for implementation of Article 5.3 of the Convention 
(FCTC/COP/3/5, 21 August 2008). 
11 FCTC/COP3(7) Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on 
Tobacco Control 
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 ในวนังดสูบบหุร่ีโลกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่ผานมา องคการอนามัยโลกได
กําหนดใหวันงดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) มีคําขวัญวา “กรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก” (The WHO Framework Convention on Tobacco Control - 
FCTC) เพราะตองการเนนย้าํใหภาคีทั้งหลายปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญานี้  และในป 2555 วันงด
สูบบุหร่ีโลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  องคการอนามัยโลกไดกําหนดประเด็นในการรณรงค 
วา  Tobacco Industry Interference (การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ) และเนนที่การตอบโตเปด
โปง กลลวงของอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อใหผูกําหนดนโยบาย และสาธารณชนไดรับรูขอมูล เกิดความ
ตื่นตัว รูทันกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบทุกรูปแบบ และมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 

2.2 สาระสําคัญของแนวทางปฏบิัตติาม มาตรา 5.3  

 แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 แหงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ
อนามัยโลก วาดวยการปกปองนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคมุยาสูบจากการแทรกแซงของ
ธุรกิจและผูมสีวนไดเสยีของอุตสาหกรรมยาสูบ12 (Guidelines for implementation of Article 5.3 of the 
WHO Framework Convention on Tobacco Control on the protection of public health policies with 
respect to tobacco control from commercial and other vested interests of the tobacco industry13) มี
เนื้อหาดังนี ้

 2.2.1 เปาหมายหรือวัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติ   

การปองกันมิใหนโยบายควบคุมยาสูบถูกภาคธุรกิจยาสบูแทรกแซง  ภาคีจึงตองนําเอามาตรการ
ตาง ๆ มาใชกบัหนวยงานของรัฐบาลทุกระดับ โดยเฉพาะหนวยงานทีอ่าจมีผลประโยชนเกีย่วของ หรือ
ดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น จะสงผลตอนโยบายสาธารณสุขในเรื่องการควบคุมยาสูบ  แนวทาง
ปฏิบัตินี้จึงมีสวนชวยใหภาคีสามารถปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎหมายตามมาตรา 5 วรรคสามไดอยาง
ถูกตอง   

 2.2.2 ขอบเขตการบังคับใชของแนวทางปฏบิัติ   

ภาคีสามารถนําแนวทางปฏิบัตินี้ไปใชเปนสวนหนึ่งของนโยบายสาธารณสุขดานการควบคุม
ยาสูบของประเทศตนเองได โดยผูที่จะตองปฏิบัติตาม ไดแก บุคคล องคกรหรือหนวยงานที่มีสวนรวม 
หรืออาจมีสวนรวมในการจดัทํา ดําเนนิการ การบริหารจัดการ หรือบังคับใชนโยบายดังกลาว   

                                                 
12 กรุณาดู คําแปลภาษาไทยในภาคผนวก ข 
13 กรุณาดู ภาคผนวก ก 
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 ฉะนั้น แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5.3 จึงใชกับเจาหนาทีข่องรัฐทุกระดบั ผูแทนราษฎร (สมาชิก
รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง) และลูกจางของหนวยงานของรัฐทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ รัฐ จังหวัด 
องคกรปกครองทองถ่ิน ถึงระดับทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐรูปแบบตาง ๆ (other public or semi/quasi-
public institution or body)14 รวมถึงบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูแทนหนวยงาน องคกรเหลานี้ดวย  แนวทาง
ปฏิบัติยังระบุเพิ่มเติมวา องคกรของรัฐที่แบงตามการใชอํานาจอธิปไตยคือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 
และฝายตุลาการ ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายควบคุมยาสูบ หรือมี
หนาที่ในการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ก็จะตองมคีวามรับผิดชอบในเรื่องนี้ดวย
เชนกัน  

 2.2.3 แนวทางการปรับใช 

 แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 ไดระบุมาตรการตาง ๆ เพื่อที่จะปองกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึงกลุมองคกรหรือบุคคลที่ทํางานเพื่อผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ   
แนวปฏิบัตนิี้ยงัระบุวา ใหภาคีนํามาตรการที่เสนอแนะในแนวทางปฏบิัตินี้ไปปรับใชใหมากที่สุดตาม
ความจําเปนของแตละประเทศ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 5.3 ของ FCTC  กลาวคือ หาก
ประเทศที่เปนภาคีมีปญหาถกูอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซง จนสงผลตอนโยบายหรอืมาตรการควบคุม
ยาสูบของประเทศนั้น ๆ เพยีงใดแลว  ก็ถือเปนเหตุผลความจําเปนที่จะนาํเอาแนวทางปฏิบัติ 5.3 มาปรับ
ใชอยางเขมขนตามไปดวย  นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติยังระบุวา ภาคีสามารถกําหนดมาตรการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในแนวทางปฏิบัตนิี้ไดอีกดวย โดยขึ้นอยูบริบทแวดลอมเปนกรณี ๆ ไป   

 2.2.4 หลักการสําคัญตามแนวทางปฏิบัติ (Guiding Principles) ประกอบดวย 4 หลักการคือ 

 หลักการที่ 1  ผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบกับประโยชนที่เกิดจากนโยบายสาธารณสุข 
เปนสิ่งที่ขัดแยงกันและไมอาจประนีประนอมได  

 แนวทางปฏิบัติระบุไวชัดเจนวา ผลิตภณัฑของอุตสาหกรรมยาสูบเปนสารเสพติดอยางหนึ่ง 
เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ การเสยีชีวิต และทําใหใหเกดิปญหาสังคมตาง ๆ ทําใหประชาชน

                                                 
14 หนวยงานของรัฐของไทยที่อยูในขอบเขตของแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ประกอบดวย 3 กลุม คือ   
 1) สวนราชการภายใตการอํานวยการของกระทรวงหรือสํานกันายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 
 2) องคการมหาชน (Public Organization) ท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือท่ีจัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542    

3) หนวยงานของรัฐท่ีเปนอิสระ (Independent Administrative Authority) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 
มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 
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ยากจนยิ่งขึ้น  ดังนั้น รัฐภาคจีึงควรรวมมือกัน เพื่อปองกนัมิใหอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบาย
สาธารณสุขในเรื่องการควบคุมยาสูบอยางแข็งขันเทาทีจ่ะทําได     

 หลักการที่ 2  รัฐภาคีจะตองมีความรับผิดชอบและมีความโปรงใส ในกรณีที่มีตองเขาไป
เกี่ยวของสัมพนัธกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูที่ทํางานเพือ่ประโยชนของอุตสาหกรรม ฯ  

 รัฐภาคีควรสรางความมั่นใจวา การปฏิสัมพันธใด ๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การควบคุมยาสูบหรือสาธารณสุข จะตองมคีวามรับผิดชอบและมีความโปรงใส 

 หลักการที่ 3  รัฐภาคีควรกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบและผูที่ทํางานเพื่อประโยชนของ
อุตสาหกรรม ฯ จะตองดําเนนิกิจการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและมีความโปรงใส 

 รัฐภาคีควรกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบ มีหนาที่ใหขอมูลในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้
ใหแกรัฐภาค ี

 หลักการที่ 4   ดวยเหตุที่ผลิตภัณฑของอตุสาหกรรมยาสูบเปนอันตรายคอสุขภาพ  
อุตสาหกรรมยาสูบจึงไมควรไดรับอนุมัติแรงจูงใจในการประกอบธุรกจิของตนเอง  

การใหสิทธิพิเศษบางอยางแกอุตสาหกรรมยาสูบ ถือเปนสิ่งที่ขัดตอนโยบายควบคุมยาสูบ   

 

2.2.5 ขอเสนอแนะในการปองกันการแทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสูบ (Recommedations)  

แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 ระบุขอเสนอแนะในการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบไว 8 ประการ15 ปรากฏอยูในขอ 17 มีเนื้อหาดังนี ้

                                                 
15 (1) Raise awareness about the addictive and harmful nature of tobacco products and about tobacco industry 
interference with Parties’ tobacco control policies. 
(2) Establish measures to limit interactions with the tobacco industry and ensure the transparency of those 
interactions that occur. 
(3) Reject partnerships and non-binding or non-enforceable agreements with the tobacco industry. 
(4) Avoid conflicts of interest for government officials and employees. 
(5) Require that information provided by the tobacco industry be transparent and accurate. 
(6) Denormalize and, to the extent possible, regulate activities described as “socially 
responsible” by the tobacco industry, including but not limited to activities described as  
“corporate social responsibility”. 
(7) Do not give preferential treatment to the tobacco industry. 
(8) Treat State-owned tobacco industry in the same way as any other tobacco industry. 
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(1) สรางความตระหนกัถึงการเสพติดและอนัตรายของผลิตภัณฑยาสูบ และการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่มีตอนโยบายควบคุมยาสูบ 

(2) กําหนดมาตรการจํากัดการปฏิสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ และสรางความมั่นใจวาการ
ปฏิสัมพันธนั้นมีความโปรงใส  

(3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย หรือขอตกลงที่ไม
สามารถบังคับไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ  

(4) หลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนขัดกนัของเจาหนาที่ของรัฐและลูกจางของภาครัฐ   

(5) กาํหนดใหขอมูลอุตสาหกรรมยาสูบที่เปดเผย จะตองมีความถูกตองและโปรงใส  

(6) การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่อางวาเปน “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” (corporate 
social responsibility - CSR) ของอุตสาหกรรมยาสูบ จะตองมีกฎหมายกํากับควบคุม และถือวาเปนสิ่งที่
ไมควรสนับสนุน  

(7) ไมใหสิทธิพิเศษใด ๆ แกอุตสาหกรรมยาสูบ  

(8) ใหปฏิบัติตออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐเหมือนกับอุตสาหกรรมยาสูบของภาคธุรกิจ 

แนวทางปฏบิัติ ฯ ในขอ 18 ยังระบุอีกวา ภาคีสามารถกําหนดมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในในแนวทางปฏิบัตินี้ได  นอกจากนี้ ภาคยีังสามารถออกมาตรการที่มีความ
เขมงวดมากกวาที่มีลักษณะสอดคลองกันกับขอเสนอแนะทั้ง 8 ประการขางตนไดดวย   

ขอเสนอแนะ (recommendations) ทั้ง 8 ประการที่กลาวมาขางตน เปนหัวใจสําคัญตามแนวทาง
ปฏิบัติ มาตรา 5.3  ในรายงานฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 4 ประเด็น คือ แนวทางปฏิบัติ ฯ ขอ 
17 (2), (3), (4) และ (5) ตามลําดับ ซ่ึงมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดไว ดังนี้  

 ขอ 17 (2)  มาตรการจํากัดการปฏิสัมพนัธกับอุตสาหกรรมยาสูบ และสรางความมัน่ใจวาการ
ปฏิสัมพนัธนัน้มีความโปรงใส ปรากฏเนื้อหาในขอ 20 สรุปไดดังนี้    

 สืบเนื่องจากหลักการที่ 2 ที่ระบุวา รัฐภาคีจะตองมีความรบัผิดชอบและมีความโปรงใส ในกรณี
ที่มีตองเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูที่ทํางานเพือ่ประโยชนของอุตสาหกรรม ฯ  
เนื้อหาในขอ 20 จึงระบุชัดเจนวา ในการจดัทําและดําเนินการตามนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ควบคุมยาสูบ  หากมีความจําเปนที่จะตองปฏิสัมพันธ (interaction) กับอุตสาหกรรมยาสูบแลว  ภาคี
จะตองหลีกเลี่ยงมิใหเกิดกรณีที่ทําใหเกดิความรูสึกหรือความเขาใจ (perception) วา มีหรืออาจมีความ
รวมมือหรือการทํางานในลักษณะหุนสวนระหวางกัน อันเปนผลจากปฏิสัมพันธนั้น ๆ  กรณีที่
อุตสาหกรรมยาสูบพยายามทีจ่ะดําเนินการเพื่อสรางความรูสึกหรือความเขาใจดังกลาวขึ้น ภาคีมีหนาที่
ปองกันหรือแกไขความรูสึกหรือความเขาใจนั้น      
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 ขอเสนอแนะ คือ 

 1) ภาคีควรปฏสัิมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบเฉพาะกรณทีี่มีความจําเปน และตองดําเนินเพื่อให
การควบคุมบังคับใชอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เทานั้น  

 2) กรณีที่ปฏิสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบเปนสิ่งที่มีความจําเปน  ภาคีควรสรางความเชื่อมั่น
วา ปฏิสัมพันธดังกลาวดําเนนิการดวยความโปรงใส โดยควรมีปฏิสัมพันธกนัในที่เปดเผยตอ
สาธารณชน เชน การทําประชาพิจารณ (public hearings)  หรือการประกาศใหทราบวามีการปฏิสัมพันธ
กันในเรื่องใดบาง หรือการเปดเผยขอมูลเอกสารที่ปฏิสัมพันธกันตอสาธารณะ   

 ขอ 17 (3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงท่ีไมมีผลในทางกฎหมาย หรือขอตกลงที่ไม
สามารถบังคบัไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ ปรากฏเนื้อหาในขอ 21 สรุปไดดังนี ้

 อุตสาหกรรมยาสูบไมควรเขาไปเกี่ยวของในฐานะหุนสวนในการจัดทําและดําเนินการตาม
นโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ หากพบวาผลประโยชนทางตรงที่อุตสาหกรรม ฯ ไดรับ 
มีลักษณะขัดแยงกับเปาหมายดานสาธารณสุข  

  ขอเสนอแนะ คือ 

 1) ภาคีไมควรยอมรับ สนับสนุน หรือรับรองการเปนหุนสวน และขอตกลงที่แมวาจะไมมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย หรือไมสามารถใชบังคับไดก็ตาม รวมถึงการเตรียมการที่ดําเนนิการโดย
อุตสาหกรรมยาสูบหรือบุคคลที่ทํางานเพื่อประโยชนของอุตสาหกรรม ฯ  

 2) ภาคีไมควรยอมรับ สนับสนุน หรือรับรองการสงเสริม, การมสีวนรวม หรือการดาํเนินการ
ดานการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาของเด็ก เยาวชนที่อุตสาหกรรมยาสูบเปนผูรับผิดชอบ รวมถึง
โครงการริเร่ิมใด ๆ ที่มีผลตอการควบคุมยาสูบทั้งทางตรงหรือทางออม  
 3) ภาคีไมควรยอมรับ สนับสนุน หรือรับรองแนวทางปฏิบัติแบบสมัครใจ (voluntary code of 

conduct or instrument) ที่จัดทําขึ้นโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงไดเสนอใหใชแทนมาตรการควบคุมยาสูบ
ของภาครัฐตามกฎหมาย  

 4) ภาคีไมควรยอมรับ สนับสนุน หรือรับรองขอเสนอในการใหความชวยเหลือ หรือขอเสนอ
เกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายควบคุมยาสูบที่รางขึ้นโดยอุตสาหกรรมยาสูบ หรือเปนความรวมมือกบั
อุตสาหกรรมยาสูบ   

ขอ 17 (4) หลีกเล่ียงปญหาผลประโยชนขัดกันของเจาหนาท่ีของรัฐและลูกจางของภาครัฐ  
ปรากฏเนื้อหาในขอ 22 และขอ 23 สรุปไดดังนี ้

ขอ 22 การออกกฎเกณฑเกีย่วกับผลประโยชนขัดกันของเจาหนาที่ของรฐัและลูกจางในภาครัฐ
ที่ทํางานดานการควบคุมยาสูบ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการปกปองนโยบายควบคุมยาสูบจากการ
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แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ เนื่องจากการที่องคกรหรือบุคคลที่มีประโยชนไดเสยีในอุตสาหกรรม
ยาสูบ เขามาเกีย่วของกับนโยบายควบคุมยาสูบ จะทําใหเกิดผลเสียอยางมาก  

ขอ 23 การจายเงิน ใหของขวญั บริการ หรือการใหทุนสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยสินตาง 
ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบใหแกหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐหรือลูกจางนั้น  จะทําใหเกิดปญหา
ผลประโยชนขัดกัน แมวาจะเปนใหคํามั่นสัญญาวาจะใหส่ิงของ ทรัพยสินนั้น จะมิไดเรียกรองสิ่งตอบ
แทนก็ตาม  เนือ่งจากการใหผลประโยชนสวนตัว ยอมจะมีอิทธิพลตอเจาหนาที่ของรฐัได ดังทีไ่ดรับการ
รับรองยืนยันตาม the International Code of Conduct for Public Officials ของที่ประชุมสมัชชาใหญ
สหประชาชาต ิและองคกรทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิาคตาง ๆ  

ขอเสนอแนะ คือ 
 1) ภาคีตองกําหนดใหมีนโยบายวาดวยการเปดเผยและการจัดการเรื่องผลประโยชนขดักัน ที่มี
ผลบังคับใชตอทุกคนที่เกีย่วของกับการกําหนดและบังคบัใชนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคมุ
ยาสูบ รวมถึงเจาหนาที่ของรฐั ที่ปรึกษา และคูสัญญาของรัฐ 
 2) ภาคีตองจดัทําและบังคับใชแนวปฏิบัตวิาดวยจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับมาตรฐานตาง ๆ เกีย่วกับการปฏิสัมพันธหรือความสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ 
 3) ภาคีตองไมมอบหมายหรอืจดัจางผูเสนอราคา ผูที่จะรับจาง ดําเนนิการเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ หากบุคคลนั้นมีผลประโยชนขัดกันกับนโยบายควบคุมยาสูบ 
 4) ภาคีตองออกนโยบายที่ชัดเจนบังคับใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงหนาที่หรือมบีทบาท
เกี่ยวของกับการกําหนดและการบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบ มีหนาทีต่องแจงหนวยงานตนสังกัดของ
ตน ในกรณีที่เจาหนาที่ของรฐัคนนั้นประสงคที่จะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยาสูบ ภายหลังจาก
การพนสภาพเจาหนาที่ของรฐั ไมวาจะไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ตาม โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่
ระบุไวหลังจากพนสภาพ  
 5) ภาคีตองออกนโยบายที่ชัดเจน กําหนดใหผูสมัครงานเปนเจาหนาทีข่องรัฐใน 
ตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของกบัการกําหนดและบังคับใชนโยบายควบคมุยาสูบ ตองเปดเผยวากําลังทาํงาน 
หรือเคยทํางานกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือไม ไมวาจะไดรับคาตอบแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบหรือไมก็
ตาม 
 6) ภาคีตองกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองเปดเผย และตองยุติการรับประโยชนใด ๆ จาก
อุตสาหกรรมยาสูบ 
 7) หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมมีผลประโยชนทางการเงินกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ เวนแตผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ (a 
State-owned tobacco industry)  
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 8) ภาคีตองไมอนุญาตใหผูทีเ่ปนลูกจางของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือเปนองคกรที่ทําเพื่อ
ประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ เขาไปเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ เปนคณะกรรมการ หรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําหนากําหนดนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ควบคุมยาสูบ  
 9) ภาคีตองไมแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดที่เปนพนักงานหรือรับจางอุตสาหกรรมยาสูบ
หรือองคกรที่ดูแลผลประโยชนใหกับอุตสาหกรรมยาสูบ  หรือเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมภาคี 
อนุสัญญา (the Conference of the Parties) หรือองคกรยอย หรือองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุม
รัฐภาค ี
 10) ภาคีตองไมอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รวมถึงหนวยงาน
ขอรัฐรูปแบบอื่น ๆ รับเงินคาตอบแทน ของขวัญหรือบริการจากอุตสาหกรรมยาสูบ ไมวาจะสิ่งตอบ
แทนที่เปนเงินหรือทรัพยสิน  
 11) ภายใตกฎหมายและหลกัการตามรัฐธรรมนูญของภาคีนั้น ๆ  ภาคคีวรมีมาตรการที่มี 
ประสิทธิภาพเพื่อหามมิใหอุตสาหกรรมยาสบูหรือองคกรที่ดําเนินงานเพื่อผลประโยชนของ
อุตสาหกรรมยาสูบ บริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือการรณรงคเลือกตั้ง หรือ
ตองกําหนดบงัคับใหมีการเปดเผยการบรจิาคดังกลาว   
 
 ขอ 17 (5) กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีความถูกตองและโปรงใส   

มีคําอธิบายเพิม่เติมในขอ 24 และขอ 25 สรุปไดดังนี ้

ขอ 24 เพื่อใหการปกปองนโยบายควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ  ภาคี
จะเปนจะตองไดรับขอมูลกิจกรรม การดําเนินการของอตุสาหกรรมยาสูบ เพื่อตรวจสอบวาอุตสาหกรรม
ดําเนินกิจการดวยความโปรงใสหรือไม  ตามมาตรา 12 ของ FCTC กําหนดใหภาคีจะตองสนับสนุนให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้น ๆ    

ขอ 25 มาตรา 20.4 ของ FCTC กําหนดใหภาคีสงเสริมและเอื้ออํานวยความสะดวกใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนนิกิจการของอุตสาหกรรมยาสูบ และการเพาะปลูกใบยาสูบ 
โดยใน มาตรา 20.4 (c) ของ FCTC กําหนดใหภาคีรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ เพื่อจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพื่อรวบรวมและเผยแพรการผลิตยาสูบ และกจิกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ อันมีผลกระทบ
ตอ FCTC หรือกิจกรรมควบคุมยาสูบของภาคี   

 ขอเสนอแนะ คือ 

 1) ภาคีควรออกมาตรการตาง ๆ ที่สรางความมั่นใจวา การดําเนินกจิการและกิจกรรมของ
อุตสาหกรรมยาสูบมีความโปรงใส  
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 2) ภาคีควรกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูทํางานเพื่อประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ มี
หนาที่ตองยืน่ขอมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูก การผลิต สวนแบงตลาด คาใชจายดานการตลาด รายได 
และกิจกรรมอื่น รวมถึงการล็อบบี้ (lobbying ) การบริจาค หรือใหการชวยเหลือตางๆ การบริจาคเงินให
พรรคการเมือง และกิจกรรมตาง ๆ ที่มิไดถูกหามตามมาตรา 13 ของ FCTC  

 3) ภาคีควรกําหนดกฎเกณฑบังคับใหมีการเปดเผยขอมูล หรือการจดทะเบียนองคกรใน
อุตสาหกรรมยาสูบ องคกรเครือขาย และบคุคลที่เปนผูแทนอุตสาหกรรม ฯ รวมถึงล็อบบี้ยิสท 
(lobbyists)  

 4) ภาคีควรกําหนดบทลงโทษแกอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายของภาคี ในกรณีทีม่ีการแจง
ขอมูลที่เปนเท็จหรือขอมูลที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดความเขาใจผิด 

 5) ภาคีควรกําหนดหรือบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย, บริหาร, ปกครอง และมาตรการอื่น ๆ 
เพื่อสรางความมั่นใจวา ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกบักจิกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ 
ตามมาตรา 12  (c) ของ FCTC  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ FCTC เชน การจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารประชาชน (a public repository)  

 

 กลไกการบังคบัใชและการตรวจสอบการปฏิบัตติาม มาตรา 5.3  

 การบังคับใช (Enforcement) 

 แนวทางปฏิบัติ ขอ 31 กําหนดใหภาคีสรางกลไกการบังคับใชตามมาตรา 5.3 และแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อใหภาคสีามารถปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ดี ภาคีสามารถนําเอา
กลไกบังคับใชที่มีอยูแลวมาปรับใชไดเชนกัน  ส่ิงที่จะตองพิจารณาคอื ประเทศภาคนีั้น ๆ มีกลไกบังคับ
ใชที่จะทําใหการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตบิรรลุผลหรือไม  สําหรับกรณีของประเทศไทยนัน้ จะตองมี
การศึกษาวิเคราะหนโยบาย มาตรการควบคุมยาสูบ และกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วของ ซ่ึงจะไดศกึษา
วิเคราะหอยางละเอียดในบทที่ 3 ตอไป  

 การตรวจสอบการบังคับใช มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญาและแนวทางปฏบิัตินี ้

 แนวทางปฏิบัตินี้ระบุวา กลไกการตรวจสอบเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก โดยกาํหนดเครื่องมือที่
จะใชตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัตินี้ รวมทั้งการตรวจสอบการดําเนนิกิจการ
ของอุตสาหกรรมยาสูบดวย มี 3 ชองทาง คือ  
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 1) การใชฐานขอมูลตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบในโครงการ Tobacco Free Initiative (TFI) 
ขององคการอนามัยโลก16  

 2) องคกรพัฒนาเอกชน และกลุมประชาสังคมที่ไมมีความเกีย่วของกบัอุตสาหกรรมยาสูบ ควร
มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการดําเนนิการ กิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ  

 3) การกําหนดเนื้อหาแนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 และกฎหมายทีใ่ชบังคับกับหนวยงานของ
รัฐทุกระดับ ควรจะระบุเร่ืองการคุมครองผูเปดเผยขอมูลการทุจริต (whistleblower function17)  
นอกจากนี้ ภาคีควรไดรับการสนับสนุนใหนํากลไกบังคบัใชกับแนวทางปฏิบัตินี้ เชน ความเปนไปได
ในการฟองคดใีนศาล และการใชสิทธิรองเรียนผานชองทางตาง ๆ เชน ระบบผูตรวจการแผนดนิ (an 

ombudsman system)   

 การรวมมือระหวางประเทศและการแกไขปรับปรุงแนวทางปฎิบัต ิ

 เนื่องดวยอุตสาหกรรมยาสูบที่เปนบรรษัทขามชาติ เปนธุรกิจที่มีอิทธิพลในการอยางมาก มี
ความพยายามที่จะแทรกแซงการกําหนดนโยบาย กฎหมายของประเทศตาง ๆ อยูเสมอ เพื่อประโยชน
ของกลุมธุรกิจยาสูบ  หากประเทศใดที่ขาดความเขมแข็งของภาคประชาสังคม หรือรัฐบาล นักการเมือง
ในประเทศไมมีระบบธรรมาภิบาลในการตรวจสอบควบคุมแลว ก็จะทาํใหมีการแทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบไดงายขึ้น  ดังนั้น ความรวมมือระหวางประเทศจึงเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่ควรนาํมา
ปฏิบตัิตาม โดยในมาตรา 20.4 ของ FCTC ไดใหความสําคัญกับความรวมมือของภาคทีั้งหลายในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เชน ขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจและสังคม การคา และขอมูล
กฎหมาย รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมยาสูบและการเพาะปลูกยาสูบ ซ่ึง
เกี่ยวกับ FCTC โดยคํานึงถึงความตองการของภาคีนั้น ๆ    

                                                 
16 โครงการ Tobacco Free Initiative (TFI) เริ่มข้ึนในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 มีเปาหมายเพื่อท่ีจะลดอัตราการ
เสียชีวิตและโรคที่มีสาเหตุจากยาสูบ ปองกันมิใหคนรุนปจจุบันหรืออนาคตตองเสียสุขภาพ หรือไดรับ
ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ อันเปนผลการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ  พันธกิจ
สําคัญของ TFI มี 3 ขอ คือ 1. เปนผูนําดานนโยบายควบคุมยาสูบของโลก  2. ผลักดันใหมีการขับเคลื่อนของ
สังคมทุกระดับ และ 3. สงเสริมการปฏิบัติตาม FCTC ของประเทศตาง ๆ และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมยาสูบที่ออกตามบทบัญญัติของ FCTC  
http://www.who.int/tobacco/about/en/index.html 
17 การคุมครองผูเปดเผยขอมูล (whistleblower protection) เปนกลไกการตรวจสอบที่สําคัญ เพื่อตรวจสอบและ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในสวนราชการหรือหนวยงานรัฐ ซึ่งหลายประเทศไดบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ 
แตประเทศไทยยังไมมีกลไกหรือกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ แตมีเพียงมาตรการที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนคนละกรณีกับเรื่องการคุมครองผูเปดเผยขอมลู 
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 ขณะนี้ ภาคีทั้งหลายตาม FCTC ไดดําเนินการประสานงานกันในการรวบรวมและเผยแพร
ประสบการณของภาคีแตละประเทศ คือ ขอมูลกลยุทธและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมยาสูบ และเพื่อ
ประสานงานในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาสูบ ภาคีอนุสัญญาจะไดรับ
ประโยชนจากการแบงปนความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและทางยุทธศาสตรในการแกกลยุทธของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 21.4 ของ FCTC ในเรื่องการรักษาความลับสวนบุคคล   

 ขอเสนอแนะ คือ 

 1) การทบทวนและปรับปรงุแกไขแนวทางปฏิบัตินี้ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจไดวา
แนวทางปฏิบัตินี้จะมีประสิทธิภาพในการปกปองนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุมยาสูบจากการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 2) การรายงานผลการปฏิบัติตาม FCTC ของภาคีทั้งหลายผานระบบการรายงานของกรอบ
อนุสัญญานี้  เนื้อหาของรายงานควรประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการผลติยาสูบและเกีย่วกับความ
เคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีผลกระทบตออนุสัญญา หรือความพยายามควบคุมยาสูบของแต
ละประเทศ และจะตองระบถึุงการปฏิบัติตามหลักการสาํคัญในแนวทางปฏิบัตินี้ดวย  

 3) ในอนาคตนั้น ที่ประชุมภาคีอาจพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดทําพิธีสาร (protocol) ที่
เกี่ยวของกับมาตรา 5.3 เพื่อที่จะทําใหแนวทางปฏิบัตินีบ้รรลุผล   

 

 กลาวโดยสรุป  การปฏิบัติตามพันธกรณี มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ เพื่อปองกันการแทรกแซงนโยบายและมาตรการควบคุมยาสูบจากอุตสาหกรรมยาสูบ 
ประเทศไทยในฐานะภาคีตามอนุสัญญาจะตองเตรียมความพรอมหลายเรื่อง เพื่อที่จะปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติ มาตรา 5.3 ไดอยางครบถวน ซ่ึงจะไดศึกษาวิเคราะหในบทที่ 3 ในลําดับตอไป  
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บทที่ 3 

ความพรอมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 FCTC :                                  
พัฒนาการ อุปสรรค ปญหาของประเทศไทย 

 

3.1 นโยบายและยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบของไทยที่เก่ียวกับ FCTC มาตรา 5.3  

 การขับเคลื่อนดานนโยบาย ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติที่สําคัญในชวง 2 – 3 ปที่ผาน
มาคือ การจัดทํา “แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557”1 โดยกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีคาํสั่งที่ 218/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานจดัทําแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต ิโดยมีสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม
ควบคุมโรคเปนหนวยงานประสานงาน จนทําใหเกิด “แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 
2553 – 2557” ที่ถือเปนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยที่จัดทําขึ้นเปนครั้งแรก มีเนื้อหา
ครอบคลุมการควบคุมยาสูบทุกดาน ขอสําคัญคอืเปนผลที่เกิดจากความรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
องคกรพัฒนาเอกชน (เชน สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย, มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, เครือขายนัก
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีภาคพื้นเอเชียอาคเนยหรือ SEATCA) เครือขายนักวิชาการและ
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน  (กรุณาดู แผนภาพประกอบ)  

                                                 
1 “แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554). 
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แผนภาพแสดงผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 

  

 แผนยุทธศาสตรนี้ผานความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ” 
(คบยช.) เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2553   

 วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิมีเนื้อหาดังนี ้ 

 วิสัยทัศน: การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ กาวทนัตอการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง  
 พันธกิจ: สนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังและดําเนนิการ เพื่อคุมครอง
สุขภาพของประชาชนไทย ใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหพนจากการเสพติด เจบ็ปวย 
พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ  
 เปาหมาย:  

 1.    อัตราการสูบบุหร่ีปจจุบนัของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ลดลงไมนอยกวารอยละ 10 
จากฐานขอมูลการสํารวจป พ.ศ.2552  
 2.    ปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากรตอป ลดลงไมนอยกวารอยละ 20 จากป พ.ศ.2552  
 3.    ควบคุมมิใหอัตราการบริโภคยาสูบชนิดอื่นๆ (บหุร่ีไรควัน) เพิ่มขึน้จากฐานขอมลูการ
สํารวจป พ.ศ.2552  
 4.    อัตราการไดรับควันบหุร่ีมือสองของประชาชนลดลง 50% ในป พ.ศ.2557   
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 ยุทธศาสตรสําคัญ ในการควบคุมยาสูบของประเทศ ประกอบ 8 ยุทธศาสตรหลักคือ  

 1.    การปองกนัมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม  
 2.    การสงเสริมใหผูบริโภคลด และเลิกใชยาสูบ  
 3.    การลดพิษภยัของผลิตภัณฑยาสูบ  
 4.    การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบหุร่ี  
 5.    การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ
ของประเทศ  
 6.    การควบคมุการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย  
 7.    การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษ ี 
 8.    การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  

 เนื้อหาของยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับ FCTC มาตรา 5.3 คือ ยุทธศาสตรท่ี 5 “การสรางเสริมความ
เขมแข็งและพฒันาขีดความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ” ในยุทธวิธีที่ 1.2 การ
พัฒนามาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยที่สอดคลองตามพันธกรณีของอนุสัญญาการควบคุม
ยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO -FCTC) ระบุใหมกีารจัดทํานโยบายหรือกฎกระทรวงเพื่อหามการ
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากอุตสาหกรรมยาสูบ  

 ยุทธวิธีที่ 3.1 ระบุเร่ืองการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบในดานตาง ๆ เชน การแทรกแซง
นโยบายรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ การสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการโฆษณา การ
สงเสริมการขาย เปนตน ทั้งนี้ ในป 2553 - 2554 จะมีการพฒันารูปแบบระบบการเฝาระวังอุตสาหกรรม
ยาสูบเปนโครงการนํารอง และจะไดรูปแบบเพื่อขยายไปใชทั่วประเทศตอไป  

 ยุทธศาสตรท่ี 8 “การเฝาระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ” ในยุทธวิธี 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
มาตรา 5.3 คือ  
 “1. การปองกันอุตสาหกรรมยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายวาดวยการควบคุมยาสูบ 
ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  1.1 สรางความตระหนกัในองคกร หนวยงานภาค ีภาครัฐเกี่ยวกับกลยุทธของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ที่ใชบุคคล กลุม และองคกรเครือขายตาง ๆ ใหดําเนินการทัง โดยเปดเผยหรือโดย
ลับ 
  1.2 ออกกฎ หรือประกาศระดับกระทรวง และระดับชาตเิร่ืองปองกันการแทรกแซง
ของอุตสาหกรรมยาสูบ” 
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 การผลักดันแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557 ผานสมชัชาสุขภาพ
แหงชาติ  
 ภาคีที่มีสวนเกีย่วของในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ไดเสนอรางมติ 
เร่ือง มาตรการในการควบคมุปจจัยเสีย่งตอสุขภาพดานยาสูบตอที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิคร้ังที่ 
3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซ่ึงที่ประชุมมีฉันทามติเห็นชอบ เร่ือง “มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพดานยาสูบ” ซ่ึงประกอบดวย “แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557” 
และมีสาระสําคัญที่ระบุถึงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก ในเอกสาร
มติที่ประชุม ขอ 2 ดังนี ้
 “2. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ินาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 3 เร่ือง มาตรการในการควบคุมปจจยัเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ และ 
มอบหมายหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการตอไปนี้ 

   2.1 ใหหนวยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
ยาสูบขององคการอนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคมุ
ยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบยีบภายในหนวยงานเพื่อปองกัน
การแทรกแซงดังกลาว” 

 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีมติที่เกีย่วกับการขับเคลื่อนใหแผนยุทธศาสตรการควบคุม
ยาสูบแหงชาตบิรรลุผลในทางปฏิบัติคือ  

  ขอ 3.3 ระบุใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนนิการใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อ
ขับเคลื่อนและดําเนินการตามมตินี้และตาม “แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาต ิฯ” ใหเปนรูปธรรม
ในระดบัพื้นที ่และ 

 ขอ 4 ระบุใหคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนหนวยงานหลัก 
รวมกับภาคเีครือขายระดับจงัหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน สรางแรงจูงใจในการดําเนินการ
ตามมติและตดิตามผลการดําเนินงานตามมตินี้ 

 อยางไรก็ดี จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2555  กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ยังมิไดเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในเรื่องนี้ รวมถึงแผนยุทธศาสตร ฯ ตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหเห็นชอบ2 ซ่ึงจะมีผลผูกพันกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตอไป    

                                                 
2 ขอมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 คณะรัฐมนตรียังมิไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการควบคุม
ยาสูบแหงชาติดังกลาว 
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 คุณบังอร ฤทธิภักดี ผูอํานวยการเครือขายนกัรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีภาคพื้นเอเชยีอาคเนย 
(Southeast Asia Tobacco Control Alliance - SEATCA) ไดใหขอมูลแกผูวิจยัวา แผนยุทธศาสตรควบคุม
ยาสูบดังกลาวมีความสําคัญตอการผลักดันใหประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีตาม FCTC มาตรา 5.3 
เปนอยางมาก แตกย็ังมีลักษณะที่เปนนามธรรมอยูกลาวคือ จะตองมีการผลักดันใหยทุธศาสตรทั้งหลาย
บรรลุผลในทางปฏิบัติโดยเรว็ โดยกระทรวงสาธารณสุขตองทํางานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น   

 องคกรดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบระดับชาต ิ

หนวยงานและองคกรที่ดําเนนิงานดานการควบคุมยาสูบในประเทศไทยมีหลายองคกร  ในที่นี้
จะขอกลาวถึงเฉพาะองคกรระดับชาติที่มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทางการควบคุมยาสูบของ
ประเทศคือ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.)3 ซ่ึงมีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ และทําหนาที่ฝาย
เลขานุการของ คบยช.   

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสบูแหงชาติ (คบยช.)  

“คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต”ิ (คบยช.) จัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในสมัย
รัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในการ
แตงตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2532 ตามขอเสนอของนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใน
ขณะนัน้ โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป 2532 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธาน  นพ.หทัย ชิตานนท เปนเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเปนกรรมการโครงการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เชน นพ.ประกติ วาทีสาธกกจิ ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ และมีกรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานตาง ๆ คอื ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวงเกษตร4      

 เนื่องดวย คบยช.มิไดเปนองคกรที่มีกฏหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะ คณะกรรมการชุดดงักลาวจึง
ตองไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร  คบยช.ชุดปจจุบนัไดรับการแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลปจจุบัน (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) มีผลตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2554 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 28 คน 
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน กรรมการอื่น ๆ มีดังนี้5 

 
                                                 
3 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และประภาพรรณ เอี่ยมอนันต, สรปุสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศ
ไทย พ.ศ. 2554 (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2554),หนา 46 – 55. 
4 ประกิต วาทีสาธกกิจ, สูเพื่อไทยไรควันบุหรี ่บันทึกไวเปนประวัติศาสตร, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2550), หนา 109 -110.  
5 เว็บไซตคณะรัฐมนตรี www.cabinet.soc.go.th  
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องคประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบดวย 
ช่ือ - นามสกุล 

ตําแหนงงานปจจุบัน 
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ 

ตําแหนงใน
คณะกรรมการ 

วันไดรับ
แตงตั้ง 

วันครบวาระ/พน
ตําแหนง 

1.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

ประธานกรรมการ  20/09/2554  -   

2.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

รองประธานกรรมการ 20/09/2554  -   

3.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

4.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

5.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

6.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย  
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

7.  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

8.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

9.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

10.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

11.  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

12.  อัยการสูงสุด 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  03/03/2552  -   

13.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

14.  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กรรมการ  20/09/2554  -   
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กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   
15.  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  03/03/2552  -   

16.  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

17.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

18.  ผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

19.  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

20.  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

21.  น.พ.หทัย ชิตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

22.  ศ.กิตติคุณ นพ.ประกิต วาที กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

23.  น.พ.ศิริวัฒน ทิพยธาราดล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

24.  นายสันติ วิริยะรังสฤษฎิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการ  20/09/2554  -   

25.  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการและ
เลขานุการ  

20/09/2554  -   

26.  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ไดรับมอบหมาย 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

20/09/2554  -   

27.  ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

20/09/2554  -   

28.  หัวหนากลุมควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง   

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

20/09/2554  -   
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 อํานาจหนาทีข่อง คบยช. คือ 

 1. กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนนิงานเกีย่วกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของชาติ 

2. ประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

3. เรงรัด ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายที่เกีย่วกับการบริโภค
ยาสูบที่มีผลบังคับใชแลวและเรื่องอื่น ๆ  

4. พิจารณาปรบัปรุง แกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

5. กล่ันกรองรางกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการบริโภคยาสูบ 

6. สงเสริม สนับสนุน การรวบรวม การคนควา การวิจยัดานวิชาการและใหความรูแก
สาธารณชน 

7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานไดตามความเหมาะสม  

 สําหรับ คบยช.ที่ไดรับการแตงตั้งในรัฐบาลพรรคประชาธิปตย (พ.ศ. 2552 - 2554) ทีไ่ดรับ
แตงตั้งเมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2552 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 23 คน องคประกอบของ คบยช.ไมแตกตางจาก 
คบยช.ชุดปจจบุันมากนกั คือ ประธานกรรมการคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการสวน
ใหญเปนขาราชการระดับปลดักระทรวงของหนวยงานตาง ๆ มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และมี
อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ  

 

3.2 ผลการประเมินตนเองในการปฏิบตัติาม มาตรา 5.3 FCTC ของไทย 

 สํานักงานเลขาธิการขององคการอนามัยโลกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ FCTC ไดจัดรายงานความ
คืบหนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม FCTC ประจําป ค.ศ. 20106 ซ่ึงเปนตามมติของที่ประชุมรัฐภาคี
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อป 2006  โดยไดสรุปภาพรวมของความกาวหนาของภาคทีั้งหลายจากรายงาน
คร้ังแรกที่จัดทาํทุก ๆ 2 ป และรายงานครั้งที่ 2 ที่จัดทําทกุ ๆ 5 ป โดยขอมูลลาสุดเปนผลจากการประชุม
รัฐภาคีคร้ังที่ 4 ณ ประเทศอุรุกวยั ระหวางวนัที่ 15 – 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010   

 ผลการประเมินของรัฐภาคีตาม มาตรา 5.3 ในหวัขอเร่ือง การปองกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบและกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาสูบ ไดขอสรุปสําคัญตาม
 ประเด็นคําถามเรื่องความคืบหนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี FCTC คือ เร่ืองการจัดทําแผน
                                                 
6 2010 global progress report on the implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco 
Control (World Health Organization, 2010), pp. 6-7. 
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ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการควบคุมยาสูบอยางเปนระบบ (Comprehensive tobacco-control 
strategies, plans and programmes)  รายงานทุก 2 ป ภาคสีวนใหญจํานวน 51 ประเทศ (รอยละ 49) ที่
จัดสงรายงาน ระบุ ครอบคลุมภาคสวนที่เกีย่วของ ภาคีจํานวน 44 ประเทศ (รอยละ 42) ระบุวา ไมมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนงานใด ๆ     

 สําหรับในรายงานทุก 5 ป ของภาคีที่ตอบมาทั้งสิ้น 22 ประเทศ ใหขอมูลวา มีการจัดทํา
รายละเอียดความคืบหนาในการดําเนนิการตาม มาตรา 5 ของ FCTC โดยภาคสีวนใหญอยูระหวางการ
จัดทํากฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหมทั้งฉบับ หรือมีการเสนอรางกฎหมายแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ควบคุมยาสูบเดิม  
 หัวขอเร่ือง “การปองกันมิใหองคกรธุรกิจและผูที่ประโยชนไดเสียกับอุตสาหกรรมยาสูบเขา
แทรกแซงนโยบายดานสาธารณสุข” (Protection of public health policies from commercial and other 
vested interests of the tobacco industry) ในรายงานทุก 2 ป ภาคีจํานวน 65 ประเทศ (รอยละ 48) 
รายงานวา ไดมีการดําเนนิมาตรการเพื่อปองกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรม
ยาสูบแลว ในขณะทีภ่าคีจํานวน 48 ประเทศ (รอยละ 36) แจงวาไมมกีารดําเนนิมาตรการใด ๆ และอีก 
22 ประเทศ  (รอยละ 16)  ไมไดตอบในประเด็นคําถามนี้    
 ในรายงานทุก 5 ป ภาคีจํานวน 24 ประเทศจากทั้งหมด 30 ประเทศ ระบุวาไดออกมาตรการ
แกไขปญหาในเรื่องนี้แลว โดยมภีาคี 11 ประเทศ ไดแก Canada, Cook Islands, Finland, Hungary, 
Latvia, Mauritius, Mexico, Norway, Panama, Slovenia รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงไดยกตัวอยางแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 โดยมีบางประเทศระบวุากําลังพิจารณานําเนื้อหาของแนวปฏิบัตไิป
บรรจุในนโยบายและแนวปฏิบัติของประเทศ  

 รายงานความคืบหนาในการปฏิบตัิตาม FCTC ของประเทศไทย ที่จัดทําทุก ๆ 5 ป จัดทําโดย 
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดยื่นตอสํานักงานเลขาธกิาร
ที่รับผิดชอบ FCTC ขององคการอนามัยโลก เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ไดแจงความ
คืบหนาเกีย่วกบั FCTC มาตรา 5.3 ในประเด็นการปองกนัมิใหองคกรธุรกิจและผูทีป่ระโยชนไดเสียกับ
อุตสาหกรรมยาสูบเขาแทรกแซงนโยบายดานสาธารณสุข สรุปเนื้อหาไดคือ ผลการประเมินของผูแทน
รัฐบาลไทยระบุวา ประเทศไทยไดปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 เร่ืองการปองกนัการแทรกแซงดานนโยบาย
สุขภาพเกีย่วกบัการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบและกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ  โดยให
รายละเอียดเรือ่ง (ราง) ระเบยีบกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุขเรื่องการปฏิสัมพันธระหวาง
เจาหนาทีก่รมควบคุมโรคกับอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงเปนผลจากการทาํงานรวมกนัของสํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ไดรวมมอืกับภาคีเครือขายที่เปนองคกรพัฒนาเอกชน  

 จากผลการประเมินของผูแทนประเทศไทยนั้น ผูวิจยัมีความเห็นวา  แมวารัฐบาลไทยจะมี
ความกาวหนาในระดบัหนึ่งที่จะพยายามปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 แตก็ยงัมีหลักการสําคัญ
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หลายเรื่องที่ยังไมมีความคืบหนามากนัก ไดแก การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ขอ 17 (3), (4) 
และ (5)  สําหรับการปฏิบัติตาม ขอ 17 (2) ที่เกิดจากความริเร่ิมของกรมควบคุมโรคนั้น ยังไมครอบคลุม
หนวยงานอืน่ในกระทรวงสาธารณสุข กลาวคือไมสามารถใชบังคับกับผูบริหารระดบัสูงของกระทรวง
สาธารณสุขได  อีกทั้งยังไมครอบคลุมถึงหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกบัการควบคุมการบริโภคยาสูบ   

 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของคณะผูเชี่ยวชาญจากองคการอนามัยโลก7 
 การประเมินศกัยภาพในการควบคุมยาสูบโดยคณะทํางานรวมขององคการอนามัยโลก ชวงป 
ค.ศ. 2008 พบจุดออนจดุแขง็ของระบบการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ดังนี ้ 

 •  โครงสรางของรัฐในการควบคุมยาสูบไมเข็มแข็ง 

 •  ความสําเร็จในประเทศไทยเกดิจากแรงผลักดันขององคกรเอกชนไมแสวงกําไรและกลุม
วิชาชีพ  
 •  ความสําเร็จอาจกอใหเกิดความพึงพอใจ ที่จะทําใหความกาวหนาชะลอตัวลง  
 •  เงินทุนสนับสนุนสวนใหญมาจาก สสส. ในขณะที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ  
 •  ผูประสานงานระดับชาตใิชกลไกอยางไมเปนทางการ เพิ่งเริ่มมีการทาํแผนควบคุมยาสูบ
ระดับชาต ิ 
 •  โครงสรางขององคกรเอกชนไมแสวงกําไร ยังสามารถขยายเพิ่มเติมไดอีกมากโดยเฉพาะใน
ระดับรากหญา  
 ขอเสนอแนะ ของคณะทํางานรวมขององคการอนามัยโลกที่สําคัญ มีดังนี้  

 1. กําหนดและพัฒนาผูนําสําหรับการควบคุมยาสูบในอนาคต ในภาครัฐบาล และภาคประชา
สังคม  
 2. สงเสริมศักยภาพของรัฐบาลในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง, การประสานหลายภาคสวน, 
การวางแผนและนํามาตรการไปปฏิบัติ เพื่อใหเกดิความยั่งยืนของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการจัดลําดับ
ความสําคัญในแผนปฏิบัติการการควบคุมยาสูบ, การดึงภาคีใหมีสวนรวม, การกําหนดยุทธศาสตร และ 
การจัดระบบควบคุมกํากับแผนและผลลัพธของแผน  

 

 

 

 

                                                 
7 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ, ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต และสุวัฒนา ไพรแกน, สรุปสถานการณการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ประเทศไทย 2552, อางแลว, หนา 41. 
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3.3 บทวิเคราะหการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ของไทย  

 3.3.1 ขอ 17 (2) มาตรการจํากัดการปฏิสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ ยังไมครอบคลุม
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานตาง ๆ  

 การปฏิบัติตามพันธกรณใีนเรื่องนี้ของไทย มีความคืบหนาคือ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ไดดําเนนิการออก “ระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของเกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2553”8 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา9 คือวันที ่18 ธันวาคม 2553   

 เหตุผลในการออกระเบียบกรมควบคุมโรคนี้คือ ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตาม ขอ 
5.310 แหงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ขององคการอนามัยโลก (WHO Framework 
Convention on Tobacco Control) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณะวาดวย
การควบคุมยาสูบจากผูประกอบการ และผูที่มีสวนเกีย่วของเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ  จึงจําเปนทีจ่ะตอง
กําหนดมาตรการในการตดิตอประสานงานกับผูประกอบการและผูทีม่ีสวนเกีย่วของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ยาสูบใหเปนไปดวยความโปรงใส  

 เมื่อพิจารณาขอบเขตเนื้อหาของระเบียบกรมควบคุมโรคดังกลาวแลวพบวา เปนการดําเนนิการ
ตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ขอ 17 (2) คือ การกําหนดมาตรการจํากดัการปฏิสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่ของกรมควบคุมโรค11กับอุตสาหกรรมยาสูบ และสรางความมั่นใจวาการปฏิสัมพันธนั้นมี
ความโปรงใส12 และกําหนดแนวทางปฏิบัตขิองเจาหนาทีข่องกรมควบคุมโรคที่มีการติดตอกับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบ เชน การบันทึกการประชุมระหวางเจาหนาทีก่รม ฯ กับ

                                                 
8 กรุณาดู ภาคผนวก ค  
9 ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 145 ง (17 ธันวาคม 2553)  
10 คําวา Article 5.3 คําแปลภาษาไทยที่ถูกตองคือ มาตรา 5 วรรคสาม หรือมาตรา 5.3 ตามอนสุัญญา FCTC 
เพราะมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศ  จึงไมควรใชคําวา ขอ 5.3 ตามที่อางถึงใน
ระเบียบกรมควบคุมโรคฉบับนี้    
11  “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมควบคุมโรค รวมถึงบุคคล
ในสังกัดหนวยงานอื่นที่มาปฏิบัติราชการภายในกรมควบคุมโรค 
12 (2) Establish measures to limit interactions with the tobacco industry and ensure the 
transparency of those interactions that occur. 
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ผูประกอบการ (ขอ 10) ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางปฏิบัตขิอง FCTC มาตรา 5.3 และสอดคลองกับ
กฎหมายไทยคือ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 13 

อยางไรก็ดี ระเบียบนี้ไมครอบคลุมถึงขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกระทรวง
สาธารณสุขในหนวยงานอืน่ ๆ ที่ไมอยูในสังกัดของกรมควบคุมโรค เชน ไมใชบงัคับกับปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รองปลัด ฯ อธิบดีกรมตาง ๆ ผูบริหารและขาราชการ พนักงาน ลูกจางในหนวยงานอืน่ของ
กระทรวงสาธารณสุข  ผูวิจัยไดพิเคราะหเนื้อหาของระเบียบนี้แลวเหน็วา ยังไมครอบคลุมเนื้อหาของแน
ทางปฏิบัติในกรณีอ่ืน ๆ คือ ขอ 17 (1) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8)    

เจาหนาที่ของกรมควบคุมโรคไดใหขอมลูแกผูวิจยัเกีย่วกับสาเหตุที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทํา
เปนระเบยีบกรมควบคุมโรคฉบับนี้ โดยไมจัดทําระเบยีบกระทรวง ฯ เพื่อใชบังคับกบัหนวยงานตาง ๆ 
ในกระทรวง ฯ วา  ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะใหทดลองดําเนินการจัดทําระเบยีบ
ปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 ในกรมควบคมุโรคกอน เมื่อมีการประเมนิแลว จึงจะพจิารณาจดัทําเปน
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตอไป    

จากเหตุผลนี้เอง ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขอาจจะไมเขาใจสาระสําคัญของ 
FCTC มาตรา 5.3 อยางแทจริง เนื่องจากการจํากัดเรื่องการปฏิสัมพันธระหวางผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมยาสูบกับเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนประโยชนตอ
รัฐบาลไทยและกระทรวง ฯ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ปองกันปญหา
การทุจริต คอรรัปชั่นของเจาหนาที่ทุกระดับที่อาจไดรับผลประโยชนจากผูประกอบการ ปองกันขอ
ครหาเรื่องการเอื้อประโยชนใหบริษัทบหุร่ีขามชาติ โดยละเลยเรื่องปญหาสาธารณสุขหรือสุขภาพของ
ประชาชนในประเทศ  ยกตวัอยางเชน รัฐบาลประเทศฟลิปปนสที่ไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ในเรื่องนี้ และยังไดออกระเบียบที่ใชกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ดวย ดงัที่ไดศึกษาวิเคราะหในบทที่ 4     

 ผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับเนื้อหาของระเบียบกรมควบคุม ฯ เพื่อช้ีใหเหน็วา 
สอดคลองกับมาตรา 5.3 และแนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด   

 1) ช่ือของระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2553  

 ระเบียบกรมควบคุมโรคนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกบัการติดตอระหวางผูประกอบการและผูทีม่ีสวนได
เสียกับอุตสาหกรรมยาสูบ จงึมีเนื้อหาทีแ่คบกวาแนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 ของ FCTC ในขอ 17 (2) 
ซ่ึงมีขอบเขตกวางกวาการติดตอกัน เพราะคําวา “interaction” มีความหมายกวางกวาการติดตอกัน
                                                 
13 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช
กฎหมาย เคยมีคํานิจฉัยเรื่องการใชสิทธิของเอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอสําเนาเทปบันทึกการประชุมท่ี
เกี่ยวของกับผูรองขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือเปนกรณท่ีีเปนประโยชนสาธารณะนั้น สามารถเปดเผยได  
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ระหวางบุคคลในองคกรหรือหนวยงาน  การพบปะพูดคยุหรือติดตอกันเปนเพียงวิธีการหนึ่งเทานัน้ 
เพราะตามนยิามในพจนานกุรมภาษาอังกฤษหมายถึง การกระทําในลักษณะตางตอบแทนหรือมีความ
รวมมือกัน หรือการมีอิทธิพลเหนือ (mutual or reciprocal action or influence) 14  อีกทั้งเมื่อพิจารณาจาก
เนื้อหาของแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ในขอ 20 ที่ขยายความ ขอ 17 (2)  ก็มีนัยกวางกวาการติดตอหรือ
พบปะระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบกับตัวแทนของอุตสาหกรรมยาสูบ  
กลาวคือภาคีจะตองออกมาตรการเพื่อจํากดัการปฏิสัมพันธ หรือการจํากดัการกระทําใด ๆ ในลักษณะที่
ทําใหสาธารณชนทั่วไปเขาใจวา มีความรวมมือกันหรือความพยายามทีจ่ะสรางความสัมพันธระหวาง
ภาครัฐกับอตุสาหกรรมยาสูบ     

 2) คํานิยามในระเบียบ ฯ  คําวา “ผูประกอบการ”15 มีนิยามคอนขางแคบ อาจทําใหไมครอบคลุม
ธุรกิจในอุตสาหกรรมยาสูบ (tobacco industry16) ตามนิยามที่กําหนดไวใน FCTC เพราะจํากดัเฉพาะกลุม
ธุรกิจที่ดําเนนิกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑยาสูบ  เพราะ “ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา ผลิตภัณฑยาสูบ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ17 มีความหมายแคบ ไมรวมถึงผลิตภัณฑที่มีสารนิโคติน
เปนสวนประกอบ  จึงอาจไมรวมถึงผูประกอบการที่เกีย่วของกับยาสูบอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑยาสูบบาง
ประเภทที่ไมถือเปนผลิตภัณฑยาสูบตามกฎหมายไทย  อีกทั้งการออกระเบียบกรมควบคุมโรคฉบับนี้ ก็
มิไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ีแตอยางใด แตเปนการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ซ่ึงระเบียบนี้มิไดอางถึง ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขในเรื่องนี้ไวในบทที่ 5 แลว  

 3) การจํากดัการติดตอระหวางเจาหนาทีก่บัผูประกอบการ  มีเนื้อหาทีไ่มครอบคลุมกรณีการ
ติดตอหรือปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของกรมควบคมุโรคกับอุตสาหกรรมยาสูบในเวลานอกราชการ  
กลาวคือ เนื้อหาของระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ มีขอจํากัดในตัวเอง ทีไ่มสามารถใชบงัคับกับขาราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของกรมควบคุมโรคในเวลานอกราชการได  จึงเปนชองโหวสําคัญที่ทําใหยัง

                                                 
14 Collins English Dictionary, 4th edition (HarperCollins Publishers, 1998), p.799. และ 
www.dictionary.net/interaction และ www.merriam-webster.com/dictionary/interaction 
15 “ผูประกอบการ” หมายความวา ผูประกอบการหรือผูแทนของผูประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบซึ่ง
ไดแก ผูผลิต ผูขาย ผูนําเขา ผูสงออกผลิตภัณฑยาสูบ 
16 Article 1 (e) “tobacco industry” means tobacco manufacturers, wholesale distributors and importers of 
tobacco products; 
17 ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  กําหนดนิยามศัพทไวในมาตรา 3 วา 
 “ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบและผลิตภัณฑอื่นใดที่มี
สวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุม (NICOTIANATABACUM) ไมวาจะใชเสพโดยวิธี
สูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปาหรือพนเขาไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อใหไดผลเปนเชนเดียวกัน  



 48

สามารถมีการหลบเลี่ยงระเบียบฉบับนี้ เชน ขาราชการของกรม ฯ อาจจะมีนดัพบ สังสรรค หรือทํา
กิจกรรมสันทนาการ (ตกีอลฟ) รวมกับผูบริหารบริษัทบุหร่ีนอกเวลาราชการได โดยไมถือเปนความผิด
ทางวินยัตามระเบียบฉบับนี้   

 4) ระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ มิไดระบหุามอยางชัดเจนในเรื่องการพบปะระหวางเจาหนาทีก่รม
ฯ กับผูประกอบการในลักษณะการเจรจา (dialogue) หรือแลกเปลี่ยนความเหน็ ซ่ึงจะทําใหทั้งสองฝายมี
สถานะเทาเทียมกัน หรือนําไปสูการตกลง เจรจาตอรองบางอยางที่มีผลกระทบตอการดําเนินการควบคุม
ยาสูบ ซ่ึงถือเปนสิ่งที่ตองหามในการพบปะกับอุตสาหกรรมยาสูบ18 

 5) ระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ มิไดระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ หรือกําหนดความรุนแรงของโทษทางวินยั19ของเจาหนาทีก่รม ฯ ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตาม   

 ผูวิจัยมีขอสังเกตเพิ่มเติมในสวนของระเบยีบกรมควบคมุโรค ฯ ฉบับนี้คือ โดยปกตแิลวการ
ออกระเบียบของสวนราชการรวมถึงกรณีกรมควบคุมโรคนั้น จะตองมกีารอางอิงอํานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวของเสมอ แตในระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ ดังกลาว ไดอางถึงเฉพาะการอนวุัติการตามพันธกรณี 
FCTC มาตรา 5.3 เทานั้น จึงยังขาดการอางถึงอํานาจตามกฎหมายไทย ซ่ึงควรมีการอางอํานาจตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   

 อยางไรก็ดี การที่ระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ ดังกลาว มไิดอางอํานาจตามกฎหมายไทย มิไดทํา
ใหระเบยีบดังกลาวไมมีผลในทางกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากเปนขอผิดพลาดในทางเทคนิคเทานั้น 
อีกทั้งระเบียบดังกลาวยังมิไดถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนแตอยางใด  กรณีนี้จึงแตกตางจากการทํานิติ
กรรม สัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ซ่ึงกฎหมายจะบญัญัติผลใหเปนโฆฆะหรือโฆฆียะ
ได ซ่ึงจะมีผลทําใหสัญญานัน้สิ้นผลหรือถูกบอกลางไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัตไิว  

  กลาวโดยสรปุคือ ระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ เปนมาตรการของภาครัฐที่ออกตาม FCTC มาตรา 
5.3 และแนวทางปฏิบัติ ขอ 17 (2)  ซ่ึงยังมีขอจํากัดหลายประการ เพราะใชบังคับเฉพาะเจาหนาที่ของ
กรมควบคุมโรค แตไมสามารถใชบังคับกับเจาหนาที่ของหนวยงานอืน่ในกระทรวงสาธารณสุขได 
โดยเฉพาะปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มตีําแหนงเปนประธาน คบยช. รวมถึงผูบริหารอื่น ๆ ใน
กระทรวง สธ.  ระเบียบ ฯ นีไ้มสามารถใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ดวย 
   

                                                 
18 หทัย ชิตานนท, “แนวทางจริยธรรมสําหรับการพบปะบริษัทบุหรี่ขามชาติ” (สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย 
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2545), หนา 4. 
19 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88  กําหนดเรื่องโทษทางวินัยของขาราชการ
พลเรือนที่กระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย 5 ระดับคือ (1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก (5) ไลออก เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 การดําเนนิการทางวินัย 
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 3.3.2 ขอ 17 (3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย หรอื
ขอตกลงที่ไมสามารถบังคบัไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

 จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา  ประเทศไทยยังไมมกีฎหมายหรือมาตรการที่หามเรื่องความ
รวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย หรือขอตกลงที่ไมสามารถบังคับไดตามกฎหมาย
กับอุตสาหกรรมยาสูบ  ตัวอยางที่มักจะพบเห็นคือ กรณีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในรูปของกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR (corporate social responsibility) 
ในรูปแบบตาง ๆ20 เชน การบริจาคเงินหรือส่ิงของผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัด สถานศึกษา 
โรงเรียนหลายแหง  รวมถึงการจัดบูทนิทรรศกาลในงานเทศกาลหรือแหลงชุมชนตาง ๆ โดยมีพริตตี้สาว
สวยมาแสดงในงาน โดยอางการรณรงคใหสูบบุหร่ีในเขตพื้นที่สูบบุหร่ี เปนตน  นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรม CSR ในรูปแบบอื่น ๆ ไดแก การควบคุมการใชสารเคมี สารตกคางในกระบวนการผลิตใบ
ยาสูบ, การพฒันาโรงบมใบยา, การวจิัยพัฒนาผลิตภณัฑยาสูบเรื่องการลดทารในบุหร่ี, การจัดทาํ
โครงการสิ่งแวดลอม, กิจกรรมกีฬา ฯลฯ   

 ในรายงานประจําปของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (2010)  
มีสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (กรุณาดู ตารางแสดงรายงานการเงินประกอบ) คือ 
โรงงานยาสูบมียอดจําหนายบุหร่ีจํานวน 28,596.06 ลานมวน ลดลงจากป 2552 ราว 26 ลานมวน (คิด
เปนรอยละ 0.09) คิดเปนรายไดจากการจําหนายบหุร่ีในป 2553 รวมทั้งสิ้น 8,784.86 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 17.62 ของคาใชจายรวมในป 2553 จํานวน 53,263.83 ลานบาท  โดยมีผลกําไรสุทธิ 5,817.62 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 จํานวน 14 ลานบาท  

สรุปรายงานการเงิน โรงงานยาสูบ พ.ศ. 2553 

  

                                                 
20 รายงานประจําป 2553 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, หนา 74 – 80. 
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 ปงบประมาณ 2553 โรงงานยาสูบไดจดัสรรเงินคาใชจายในการตอบแทนสังคมหรือกิจกรรม
ทางสังคม หรือ CSR เพิ่มขึน้อีก 58 ลานบาท แตในรายงานประจําปมิไดใหตวัเลขยอดคาใชจายในเรื่อง
นี้ 21  ทั้งนี้ ขอมลูคาใชจายในกิจกรรมทางสงัคมของโรงงานยาสูบในป 2551 มีมูลคาราว 210 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มีคาใชจายจํานวน 150 ลานบาท22   

 รายงานผลการศึกษาของกลุมพัฒนาวิชาการ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 
ไดจัดเก็บขอมลูการใหทุนสนับสนุนดาน CSR ของโรงงานยาสูบในป พ.ศ. 2552 – 2554 สรุปไดวา 
โรงงานยาสูบไดใหเงินสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมหรือ CSR มากกวาบริษัทบุหร่ีตางชาติคือ บริษัท 
ฟลิป มอรริส ประเทศไทย จาํกัด อยางมนีัยสําคัญ อีกทั้งยังมีแนวโนมทีจ่ะใหเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  อยางไรก็ดี ขอมูลการศึกษาของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค นาจะนอยกวา
ความเปนจริง เนื่องจากเปนการสํารวจขอมูลจากเว็บไซต การรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนผานมูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี และการลงพื้นที่สํารวจโดยเจาหนาที่กรมฯ หรือเครือขายภาคประชาชน  จึงมี
ขอจํากัดในดานขอมูลเพราะไมสามารถขอขอมูลโดยตรงจากโรงงานยาสูบได และเมือ่เปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่ผูบริหารโรงงานยาสูบเคยใหสัมภาษณในป 2550 ถึง 2551นั้น มีมูลคาที่สูงกวาจํานวนเงินที่กรม
ควบคุมโรคประเมินไวอยางมาก (กรุณาดู ตารางที่ ประกอบ)23 

 

ตารางแสดงการใหทุนสนับสนุน CSR ของอุตสาหกรรมยาสูบในไทย 

ป โรงงานยาสูบ บริษัท ฟลิป มอรริส ประเทศไทย จํากัด 

2552 43,350,600 บาท 5,683,051 บาท 

2553 69,548,300 บาท 6,359,713 บาท 

2554 87,038,452 บาท ไมมีขอมูล 

 

                                                 
21เลมเดียวกัน, หนา 47-49. 
22 กาวทันวิจัยกับ ศจย. ปท่ี 2 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2553) จัดพมิพโดย ศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ,หนา 8. 
23 ศรัณญา เบญจกุล, ศิริชัย พรรณธนะ, ธัญวรรณ สุลําปง และคณะ, “ผลการเฝาระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ : 
กรณีการเฝาระวังกลยุทธอุตสาหกรรมยาสูบ” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเพื่อสนบัสนุนการ
ดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย จัดโดย สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2555 ณ โรงแรมใบหยกสกาย), หนา 40. 
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 ตัวอยางกิจกรรมทางสังคม (CSR) ของโรงงานยาสูบที่บริจาคเงินใหแกหนวยงาน องคกรตาง 
ๆ24 เชน วันที่ 30 สิงหาคม 2552 มอบเงินใหโรงพยาบาลพิจิตร จํานวน 1.65 ลานบาท เพื่อจัดซื้อ
รถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน, วันที่ 10 กุมภาพนัธ 2554 มอบเงินสนับสนุนการแขงขันฟุตบอลประเพณจีุฬา-
ธรรมศาสตร คร้ังที่ 67 จํานวน 1 แสนบาท , วันที่ 25 มกราคม 2554 มอบเงินทุนการศึกษา 1 แสนบาท
ใหแกสมาคมนักศึกษาเกาสงัคมสงเคราะห มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, วันที่ 25 มีนาคม 2554 มอบเงิน 
56,700 บาทใหวดัปาเทพนมิิตรังษี จ.มหาสารคาม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน   

 สําหรับขอมูลคาใชจายของบริษัทบุหร่ีตางประเทศที่จําหนายในไทย เชน บริษัท ฟลิปมอริส 
(ไทยแลนด) จาํกัด, บริษัท บริติช อเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จาํกัด, บริษัท เจ.ที.อินเตอรเนชั่น
แนล จํากดั ฯลฯ  ผูวิจยัไมพบขอมูลที่เผยแพรทั่วไปในเรือ่งนี้  โดยในผลการศึกษาของกลุมพัฒนา
วิชาการ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบระบวุา เงินสนับสนุนในป 2553 มีมูลคาราว 6.3 ลานบาท25  

 ดังนั้น การดําเนินกิจกรรม CSR ของโรงงานยาสูบรวมกบัหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ จึงไม
สอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติ ขอ 17 (3) ที่ระบุไมใหหนวยงานของรัฐใหความ
รวมมือใด ๆ กบัอุตสาหกรรมยาสูบ และไมสอดคลองกับขอ 17 (6) เร่ืองการจํากัดกจิกรรมทางสังคม
และกิจกรรมอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 

 3.3.3 ขอ 17 (4) หลีกเล่ียงปญหาผลประโยชนขดักันของเจาหนาท่ีของรัฐและลูกจางของภาครัฐ 

 ปญหาผลประโยชนขัดกนัของเจาหนาที่ของรัฐกับอุตสาหกรรมยาสูบ เปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ในการผลักดันใหการควบคุมการบริโภคยาสูบประสบผลสําเร็จ  จากการศึกษากฎหมายและมาตรการ
ของไทยในเรื่องนี้พบวา  ยังไมมีกฎหมายที่สอดคลองกับพันธกรณีตาม FCTC มาตรา 5.3 ในเรื่องนี้   
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับประเด็นผลประโยชนขัดกันของเจาหนาที่ของรฐัคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หมวด 9 (มาตรา 100 ถึง มาตรา 103)  
เชน มาตรา 10326 เร่ือง การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐจากบคุคลอื่น ซ่ึงเปน

                                                 
24 เว็บไซตโรงงานยาสูบ http://www.thaitobacco.or.th/thai/news/3-0-53 
25 ศรัณญา เบญจกุล, ศิริชัย พรรณธนะ, ธัญวรรณ สุลําปง และคณะ,อางแลว. 
26  “มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรอืประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรอืประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถงึสองปดวยโดยอนุโลม” 



 52

บทบัญญัติทั่วไปที่ปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  ซ่ึงก็ยังมีเนื้อหาไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 
5.3 และขอ 17 (4)  

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเร่ือง หลักเกณฑการรับทรพัยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543” กําหนดหามมใิหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตาม
กฏหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้ดังตอไปนี ้

 1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนทีเ่หมาะสมตาม
ฐานานุรูป 

 2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

 3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดทีก่ารใหนั้นเปนการใหในลกัษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

 เนื้อหาของประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฉบับนี้ ยังเปดชองใหมีการรับของขวัญ ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดได โดยตั้งมลูคาไวคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคาครองชีพของคนไทย มีมูลคาไมเกิน 3,000 
บาท อีกทั้งมิไดกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองแจงเรื่องใหหนวยงานทราบแตอยางใด  

 การรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวจากผูประกอบการที่เกีย่วของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยหลักการแลวไมสามารถทําได ตาม “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544”  ตัวอยางเชน ผูประกอบ
ธุรกิจหรือผูมีสวนไดเสยีในธุรกิจที่เคยติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานแหงหนึ่ง ในเรื่องการขอ
ใบอนุญาต การขอใบรับรอง หรือเคยรองเรยีน   

 ระเบียบสํานกันายก ฯ ฉบับนี้ก็เปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลในครอบครัว (ไดแก คู
สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกนั) สามารถรับของขวัญ
หรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่มรีาคาหรือมูลคาไมเกินจํานวน 3,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตกิําหนดไวขางตน โดยไมตองรายงานหรือแจงให
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นในหนวยงานทราบ  ระเบียบสํานักนายกนี้ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรฐัที่
เปนขาราชการการเมืองดวย    

  อนึ่ง ชวงที่มกีารประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือน
ธันวาคม 2550 มีการพิจารณารางกฎหมายที่สําคัญฉบับหนึ่งเกีย่วกับปญหาผลประโยชนขัดกันคือ “ราง
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 
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พ.ศ. ....” ซ่ึง สนช.ใหความเห็นชอบแลว แตศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา กระบวนการพิจารณาราง
กฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติทีร่วมลงมติไมครบองคประชุม จึงมี
ผลทําใหรางกฎหมายนีต้กไป  

 ผูวิจัยขอยกตวัอยางกรณีศึกษาโรงงานยาสบู ในประเด็นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ขอ 17 
(4) พบวา ในทางปฏิบัติยังพบเจาหนาที่ของรัฐที่เขารวมสนับสนุน หรือทํางานใหกบัอุตสาหกรรมยาสูบ
หรือบุคคลที่ทํางานเพื่อประโยชนของอุตสาหกรรม ฯ ดงักลาว  ดังตวัอยางที่พบการแตงตั้งเจาหนาที่
ของรัฐเปนกรรมการบริหารของโรงงานยาสูบ รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงการคลังในชวงที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน  

 “คณะกรรมการอํานวยการ โรงงานยาสบู กระทรวงการคลัง” ประกอบดวยกรรมการจํานวนไม
นอยกวา 5 คน แตไมเกนิ 15 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง27 คณะกรรมการอํานวยการ
ชุดนี้มีอํานาจหนาที่ที่เกีย่วกบัการปฏิบัติงานของโรงงานยาสูบที่สําคัญหลายเรื่องกําหนดไวในระเบียบ
การบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2543 ขอ 8 เชน  

 (1) วางระเบยีบหรือขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานตาง ๆ ของโรงงานยาสูบ 

 (2) กําหนดตาํแหนงหนาทีแ่ละอัตราเงินเดอืนของพนักงานโรงงานยาสูบประเภทรายเดือน   

 (3) อนุมัตกิารบรรจุ แตงตั้ง เล่ือนเงินเดือน เลิกจาง และลงโทษ และกําหนดบําเหนจ็ โบนัส
พนักงานโรงงานยาสูบตั้งแตช้ันหัวหนาฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป  

 (4) กําหนดและอนุมัติงบประมาณคาใชจายประจาํปของโรงงานยาสูบ 

  (5) พิจารณาอนุมัติในการจายเงิน การสั่งจาง ส่ังซื้อ การสั่งตัดบัญชีพัสดุหรือทรัพยสินหรือการ
ทําสัญญาผูกพันตาง ๆ ที่เปนนโยบายและธรุกิจของโรงงานยาสูบที่เกนิอํานาจของผูอํานวยการยาสบู 
(กลาวคือ เปนกรณีที่เปนการจายเงินในธุรกจิโรงงานยาสบูที่มีวงเงินเกนิกวา 10 ลานบาท จะตองขอ
อนุมัติตอคณะกรรมการอํานวยการ ฯ ยกเวนการชาํระคาภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ หรือการสงเงิน
กําไรคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมาย)   

  ดังนี้ คณะกรรมการอํานวยการ โรงงานยาสูบ จึงมีอํานาจในการบริหารงานโรงงานยาสูบ 
รวมถึงการอนมุัติโครงการ แผนงานสําคัญตาง ๆ  ส่ิงที่ควรพิจารณาคือ เหตุใดที่จึงมคีวามจําเปนที่
จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของรฐัเหลานั้นเขามาเปนกรรมการ โดยกรรมการบางทานมาจากหนวยงานดาน
สาธารณสุข หรือบางทานก็เปนขาราชการระดับในหนวยงานอื่นที่ไมมคีวามเกีย่วของกับการดําเนินงาน
ของโรงงานยาสูบแตอยางใด  ในประเด็นนี ้คุณบังอร ฤทธิภักดี ผูอํานวยการเครือขายนักรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหร่ีภาคพื้นเอเชียอาคเนย (Southeast Asia Tobacco Control Alliance - SEATCA) ไดให

                                                 
27 ระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2543  มีผลตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2543  
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ความเหน็แกผูวิจัยวา ในอดีตนั้น อธิบดีกรมสรรพสามิตเคยไดรับแตงตัง้เปนกรรมการอํานวยการของ
โรงงานยาสูบ ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เนือ่งจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายในการออกกฎหมายเกีย่วกับภาษสีรรพสามิตตาม พ.ร.บ.ยาสูบ ซ่ึงโรงงานยาสูบก็อยูภายใต 
พ.ร.บ.ยาสูบเหมือนกับบริษทับุหร่ีขามชาติ  จึงถือวาเปนกรณีปญหาผลประโยชนขัดกันตาม FCTC 
มาตรา 5.3 ขอ 17 (4)   

 จากการตรวจสอบรายชื่อกรรมการในชวงป 2554 (ชุดเดมิ) ถึง ป 2555 (ชุดปจจุบนั) พบวา 
กรรมการสวนใหญมักจะเปนผูที่มีความใกลชิดกับฝายการเมืองในรัฐบาลยุคนั้น ๆ   

 รายช่ือคณะกรรมการอํานวยการ ป พ.ศ. 2554 (ชุดเดิมทีไ่ดรับแตงตั้งในสมัยรัฐบาล พรรค
ประชาธิปตย) ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ เชน รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน) เปน
กรรมการอํานวยการในขณะนั้น, นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไร จังหวัด
อุทัยธานี28 ซ่ึงเปนขาราชการของกระทรวงสาธารณสุข, นายกุศล แยมสอาด อัยการผูเชี่ยวชาญ 
สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด    

 รัฐบาลชุดปจจบุันของนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวตัร ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการชุดใหม (2555) แทนชุดเดิม โดยมีนายสมชยั อภิวัฒนพร ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
เปนประธานกรรมการ กรรมการชุดนี้บางทานเปนนกัธุรกจิ นักการเมือง แตบางทานเปนขาราชการ เชน 
นายวิบูลย สงวนพงศ อธิบดกีรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ ที่ปรึกษา
ดานยุทธศาสตรภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต และอดตีรองอธิบดีกรมสรรพสามิต และขาราชการ
กระทรวงการคลัง  นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบของโรงงานยาสูบที่มี นายไกรสร บารมีอวย
ชัย เปนประธาน แตไมพบวามีขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐเปนกรรมการตรวจสอบ    

 นพ.หทยั ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ไดให
ขอมูลวา เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ ค.ศ. 2008 ประเทศฟลิปปนสซ่ึงไดรับการกดดนัจากบริษัทบุหร่ีขามชาติ 
เคยรองเรียนประเทศไทยในเรื่องภาษีสรรพสามิต ภาษีสุขภาพ ภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงเงือ่นไขการออก
ใบอนุญาตจําหนายบหุร่ีในประเทศ กับใบอนุญาตจําหนายบุหร่ีตางประเทศตามกฎหมายไทย ไม
สอดคลองกับขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศลุกากรและการคา (GATT) มาตรา 10 และมาตรา 3 ไดมีการยก
กรณีที่ผูแทนกระทรวงการคลังเขามาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการอํานวยการของโรงงานยาสูบดวย 
โดยอางวาประเทศไทยเลือกปฏิบัติกับบริษัทบุหร่ีตางชาติ  ทายที่สุด คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ของ
องคการการคาโลกคือ Appellate Body ตัดสินใหไทยแพคดีสรุปคือ ประเทศไทยไมปฏิบัติตามขอตกลง 
GATT มาตรา 3 ในหลายประเด็น เชน การใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการที่ผลิตและจําหนายบุหร่ีใน

                                                 
28 เว็บไซตโรงพยาบาลบานไร จังหวัดอุทัยธานี http://www.banraihospital.go.th/index.php 
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ประเทศดีกวาบริษัทบุหร่ีตางชาติ  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมดําเนนิการรักษาความเปนอิสระของ
องคกรที่มีอํานาจตัดสินเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาทบทวนกรณีภาษีสรรพสามิต29 

 กลาวโดยสรุปคือ กฎหมายและระเบียบทีใ่ชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่ใชบังคับในปจจุบัน ยัง
มีเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติใน ขอ 17 (4)    

    

 3.3.4 ขอ 17 (5) กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีความถูกตองและโปรงใส 

 การเปดเผยขอมูลอุตสาหกรรมยาสูบบางอยางที่มีความถกูตองและโปรงใส เพื่อใหสาธารณชน
รับทราบ รวมถึงการเปดเผยใหหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ เปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งในการตรวจสอบ
การดําเนนิงานของกลุมธุรกิจยาสูบ  ในแนวปฏิบัติ FCTC มาตรา 5.3 กําหนดใหภาคีมีหนาที่สนับสนุน
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้น ๆ    

 ผูวิจัยไดสัมภาษณ ศาสตราจารย นพ.ประกติ วาทีสาธกกจิ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี ทําใหทราบวา มีการปกปดขอมูลยอดจําหนาย ปริมาณผลติภัณฑที่นําเขาและจําหนายไดในไทย 
ซ่ึงเปนขอมูลที่บริษัทบุหร่ีตางชาติแจงใหกรมสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยเจาหนาที่
กรมสรรพสามิตมักจะกลาวอางวา ขอมูลดังกลาวเปน “ความลับทางการคา”  ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะห
กฎหมายทีเ่กีย่วของคือ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 วา ขอกลาวอางดังกลาวมีน้าํหนัก
หรือเหตุผลทางกฎหมายหรอืไม เพียงใด  

 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 254530 เปนกฎหมายที่บัญญัติเร่ือง “ความลับทางการ
คา” เปนครั้งแรก ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 22 กรกฎาคม 2545  เหตผุลในการประกาศใช
พระราชบัญญัตินี้คือ  ประเทศไทยในฐานะภาคีตาม “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคา” (Trade Related Intellectual Property Rights - TRIPs) จึงมีพันธกรณีทีจ่ะตองออก
กฎหมายรองรบัในเรื่องการคุมครองขอมูลหรือขอสารสนเทศที่ไมเปดเผย (PROTECTION OF 
UNDISCLOSED INFORMATION) ตามมาตรา 39  จึงตองมีการออกมาตรการปองกันการคาที่ไมเปน
ธรรม (unfair competition) ตามที่บัญญัติไวในอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสิน
อุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1967) มาตรา 10 ทวิ  
ประกอบกับกฎหมายของไทยยังมิไดใหความคุมครองการละเมิดความลับทางการคา  

                                                 
29 DISPUTE DS371: Thailand — Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the Philippines 
(15 July 2011) at http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds371_e.htm 
30 ราชกิจจานุเบกษา เลม 119/ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 23 เมษายน 2545  
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 หลักเกณฑสําคัญทางกฎหมายในกรณีไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ตราบเทาที่ “ขอมูลทาง
การคา”นั้นยังเปนความลับอยู กลาวคือสิทธิของเจาของความลับทางการคาจึงมีอยูตลอดไป ตราบเทาที่
ความลับทางการคานั้นยังไมมีการเปดเผย โดยหลักกฎหมายของ TRIPs แลว ความลับทางการคาจะ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายในทนัที โดยไมตองมกีารจดทะเบยีนแตอยางใด ซ่ึงแตกตางจากกรณี
สิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคาที่จะตองจดทะเบยีนตามกฎหมายจงึจะไดรับความคุมครอง    

 ปจจุบันกรมทรัพยสินทางปญญาไดเปดบริการรับคําขอแจงขอมูลความลับทางการคา (ลค.01) 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง คําขอเพิกถอน คําขอตรวจคน และคําขออื่นๆ ที่เกี่ยวกับความลับทางการคา31 
ใหยืน่ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือสํานักงานพาณิชยจงัหวัด หรือโดยทาง
ไปรษณยีตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา หรือโดยวิธีอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนด  ตัวอยาง
ความลับทางการคา32 ไดแก สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสําอาง กรรมวิธีการผลิต 
รายละเอียดเกีย่วกับราคาสินคา บัญชีรายช่ือลูกคา ขอมูลแผนโฆษณาสนิคา ขอมูลพฤติกรรมลูกคาที่ใช
ผลิตภัณฑของบริษัท ฯลฯ ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่ไมตองการใหคูแขงทางธุรกิจทราบ ก็จะกระทบตอ
การดําเนนิธุรกิจของเจาของสินคาได  

 ตวัอยางเชน แชมพูสําหรับสระผมตรง แชมพูสําหรับผมดํา แชมพูผสมครีมนวดผม ยาสีพันที่มี
เจลผสม ใบมีดโกนชนดิ 3 ใบมีด เปนตน หาก ขอมูลการออกสินคาใหมลวงรูไปยังบริษัทตางๆ บริษัท
นั้นอาจชิงตัดหนาออกสินคาชนิดดังกลาวทําใหคุณคาของการเปนรายแรกในประเทศสูญสิ้นไป 
นอกจากนี้ความลับทางการคาที่ถูกปกปดไวทําใหฝายที่เปนคูแขงไมสามารถเตรียมตัวแขงขันในตลาด
ไดทัน เชน โตโยตานํารถยนตรุนโซลูนาออกจําหนายในประเทศไทยราวป พ.ศ. 2538 ในขณะที่ฮอนดา
นํารถยนตรุนใกลเคียงกัน คือ ซิตี้ ออกจําหนายเปนการแขงขัน ในระยะแรก รถยนตฮอนดาซิตี้จําหนายสู
รถยนตโซลูนาไมได เนื่องจากใชเครื่องยนตขนาด 1,300 ซีซี ในขณะทีร่ถยนตโซลูนาใชเครื่องยนต
ขนาด 1,500 ซีซี แตจําหนายในราคาใกลเคยีงกัน ทั้งนี ้เนื่องจากโตโยตาเก็บความลบัเรื่องขนาดของ
เครื่องยนตไวอยางเขมงวดจนฮอนดาไมอาจคาดการณไดวาโซลูนาใชเครื่องยนตขนาดใด33 

 ส่ิงที่ตองพิจารณาคือ ขอมูลยอดจําหนายผลิตภัณฑยาสูบหรือบุหร่ีของบริษัทบุหร่ีแตละรายนั้น 
ซ่ึงอยูในความครอบครองของกรมสรรพสามิต จะถือเปนความลับทางการคาหรือไม  นิยามคําวา 

                                                 
31 “ความลับทางการคา” at 
www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=23&Itemid=200 
32 “คูมือความลับทางการคาสาํหรับผูประกอบการธุรกิจทั่วไป” (เว็บไซตกรมทรัพยสนิทางปญญา) at 
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=241 
33 “ความลับทางการคาในองคกรธุรกิจ” at 
http://www.lawamendment.go.th/topicpop.asp?cid=17&first=1&page=1&mailid=1 
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“ความลับทางการคา”34 และ “ขอมูลการคา”35 ตามพระราชบญัญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มี
บัญญัติไวในมาตรา 3  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ขอมูลหรือขอสารสนเทศใดที่จะเปนความลับทางการคา
และจะอยูในขายไดรับความคุมครองตามกฎหมาย จะตองประกอบมีลักษณะ 3 ประการ ซ่ึงสอดคลอง
กับตัวบทของ TRIPs มาตรา 39 มีดังนี้ 36 

          (1) ขอมูลทางการคานั้นยังไมรูจักกันทัว่ไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูคนที่เกี่ยวของ กลาวคือ 
ขอมูลนั้นจะตองมีลักษณะเปนความลับ กลาวคือแมวาขอมูลนั้นจะลวงรูในหมูคนกลุมใดกลุมหนึง่
โดยเฉพาะเปนภายในที่มหีนาที่ตองรักษาไวเปนความลบั ขอมูลนั้นกอ็าจเปนความลับทางการคาได
เพราะบุคคลอื่นภายนอกทัว่ๆ ไปยังไมรูถึงขอมูลที่เปนความลบัทางการคานั้น ตัวอยางเชน ขอมูล
เกี่ยวกับการผลิตน้ําอัดลมโคคาโคลาที่มีรสชาติเปนที่ถูกใจของกลุมผูบริโภคทั้งหลาย จะลวงรูในหมู
กรรมการบริษัทและพนกังานในแผนกที่ทาํหนาที่ใสสวนผสมน้ําอัดลมของบริษัทเทานั้น ถือไดวาเปน
ขอมูลที่เปนความลับทางการคาได เพราะบริษัทอื่นๆ ที่ผลิตน้ําอัดลมยังไมลวงรูหรือเขาถึงขอมูล
ดังกลาว 

           (2) ขอมูลการคานั้นตองมีประโยชนในเชงิพาณิชยเนื่องจากเปนความลับ กลาวคือ ขอมูลนั้น
นอกจากจะเปนขอมูลที่เจาของหวงกนัไวเปนความลับแลว จะตองเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการการ
ดํารงอยูในการประกอบกิจการทางดานธรุกิจของผูที่เปนเจาของดวย ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่เปนเจาของไดใช
ความพยายามและคาใชจายอยางมากที่จะรักษาขอมูลการคาของตนใหเปนความลับตลอดไป เพื่อ
ปองกันไมใหผูอ่ืนโดยเฉพาะคูแขงไดขอมลูของตนไป เพราะถามเีขาถึงหรือลวงรูขอมูลนั้น อาจทําใหมี
การผลิตสินคาชนิดเดยีวกันขายในทองตลาดแขงกับผูที่เปนเจาของขอมลูความลับทางการคาได ซ่ึงจะ
กอใหเกิดการสูญเสียประโยชนอยางมหาศาลแกผูที่เปนเจาของเดิม 

 (3) ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาขอมูลนั้นไวเปนความลับ 
กลาวคือ ผูควบคุมความลับทางการคา ซ่ึงหมายความรวมถึงเจาของความลับทางการคา ผูครอบครอง 
ควบคุมหรือดแูลรักษาความลบัทางการคาของเจาของ ไดจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการดแูลรักษา
ขอมูลการคาที่อยูในความดแูลของตนใหเปนความลับเพื่อปองกันมิใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลนั้นไดโดยงาย 

                                                 
34  “ความลับทางการคา” หมายความวา ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจกักันโดยทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมู
บุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากการ
เปนความลับ และเปนขอมูลท่ีผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรกัษาไวเปนความลับ 
35  “ขอมูลการคา” หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูขอความ เรื่องราว ขอเท็จจริง หรอืสิ่งใดไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะจัดไวในรูปใด ๆ และใหหมายความรวมถงึสูตร รปูแบบ 
งานที่ไดรวบรวมหรอืประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธดีวย 
36  “คูมือความลับทางการคาสาํหรับผูประกอบการธุรกิจทั่วไป”, อางแลว. 
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 ผูวิจัยมีความเห็นวา ขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบที่อยูในความครอบครองของกรมสรรพสามิต 
เชน จํานวนปริมาณยาสูบทีน่ําเขามาในไทย หรือขอมูลปริมาณ และมลูคาการจําหนายยาสูบและ
ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหร่ี) ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงมีหนาที่ตองแจงใหกรมสรรพสามิต
ทราบตามกฎหมายคือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ไมเขาลักษณะเปน “ความลับทางการคา” ตาม 
พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 แตอยางใด  เนื่องดวยเหตุผลคือ ขอมูลที่บริษัทบุหร่ีแจงใหกรม
สรรพสามิตทราบตามกฎหมาย แมจะถือเปนขอมูลการคา แตก็ไมมีประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากการ
เปนความลับของขอมูลดังกลาว กลาวคือมิใชเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการการดํารงอยูในการ
ประกอบกิจการทางดานธุรกิจของผูที่เปนเจาของสินคาหรือเจาของความลับทางการคา การเผยแพร
ขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบดังกลาวตอประชาชนทั่วไป มิไดทําใหเจาของสินคาคือบริษัทบุหร่ีหรือ
ผูประกอบการยาสูบ สูญเสียผลประโยชนทางธุรกิจแตอยางใด  อีกทั้งจากการศึกษากฎหมาย
ตางประเทศในบทที่ 4 ก็ยังไมพบวามกีารกลาวอางวา ขอมูลปริมาณผลิตบุหร่ี ยอดจาํหนายจําแนกตาม
ชนิดผลิตภัณฑยาสูบ ถือเปนความลับทางการคาแตอยางใด  ในกรณีศกึษาหลายประเทศยังกําหนดให
ตองเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณะดวย     

 ดังนั้น คํากลาวอางที่วา ขอมลูของอุตสาหกรรมยาสูบที่กรมสรรพาสามิตครอบครองอยูเปน 
“ความลับทางการคา” จึงไมมีเหตุผลรองรับในทางกฎหมาย  และจากการศึกษากฎหมายตางประเทศคือ 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา แคนาดา และกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแลว กย็ังไมพบวา มีการกลาวอางวา
ขอมูลลักษณะนี้เปนความลบัทางการคาแตอยางใด  

  ขอมูลบางอยางเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบที่อาจถือเปนความลับทางการคา เชน สวนประกอบของ
ผลิตภัณฑยาสูบ  แต พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 7 (2) 37 ไดบัญญัติกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐสามารถเปดเผยขอมลูที่เปนความลับทางการคา ซ่ึงอยูในการครอบครองหรือดูแลรักษาได โดย
ไมถือเปนการละเมิดสิทธิของเจาของความลับทางการคา โดยอางเหตุผล 2 ประการคือ  

                                                 
37 “มาตรา 7  การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกความลับทางการคา มิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคา 
 . . .  
 (2) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้น
ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (ก) ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ 
  (ข) ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา และใน
กรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้น หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งไดความลับทางการคานั้นไป ไดดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อคุมครองความลับทางการคาดังกลาว
จากการนําไปใชในเชิงพาณิชยท่ีไมเปนธรรม  . . .” 
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 กรณีที่ 1  กรณจีําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภยัของสาธารณชน หรือ 

 กรณีที่ 2 กรณจีําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา และ
หนวยงานของรัฐไดดําเนินการคุมครองความลับนั้นมิใหมีการนําไปใชกิจการเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม 

   ดังนั้น  หนวยงานของรัฐที่ครอบครองขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบที่ถือเปนความลับทาง
การคา จึงสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวได หากมีเหตุผล ความจําเปนเพือ่คุมครองสุขภาพอนามยัหรือ
ความปลอดภยัของสาธารณชน หรืออางกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ ซ่ึงเปนคุณคาที่เหนือกวา
ผลประโยชนทางธุรกิจของเอกชนรายหนึง่รายใดของอตุสาหกรรมยาสูบ   

 อาทิเชน ขอมูลสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให
เปนขอมูลความลับของทางราชการที่อยูในชั้นลับ (CONFIDENTIAL) ตาม “ระเบียบกรมควบคุมโรค 
วาดวยการกํากับดูแลขอมูลรายการสวนประกอบของผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2550”38 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2550 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 20 แหงระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มาตรา 1639 ประกอบมาตรา 26 
วรรคหา  ระเบียบกรมควบคมุโรคฉบับนี้จึงมีเนื้อหาไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทาง
ปฏิบัติตาม ขอ 17 (5) รวมถึงไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 10 ดวย    

 หากมีนกัวจิัยที่ทํางานวิจยัดานผลกระทบทางสุขภาพของผูสูบบุหร่ีหรือผูที่ไดรับควันบุหร่ีมือ
สอง ตองการขอขอมูลดังกลาวที่กระทรวงสาธารณสุขไดรับแจงจากผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ยาสูบไปศึกษาวิจัย  กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาว ที่เกีย่วของกบัการประเมิน
ความเปนพษิของสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบได และสามารถเปดเผยขอมูลดงักลาวให
สาธารณชนทราบไดโดยไมขัดตอ พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 แตอยางใด  อีกทั้งการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวก็สอดคลองกับการอนุวัตกิารตาม FCTC มาตรา 4 ,มาตรา 10 และมาตรา 12 (ค)40 ในเรื่อง
เกณฑในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ ที่บญัญัติไวในมาตรา 10 มีเนื้อความวา  

                                                 
38 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 
39  “มาตรา  16 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใด
ไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลขาวสารนั้น  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ” 
40  “มาตรา 12 ใหภาคีแตละฝายสงเสริมและเสรมิสรางจิตสํานึกของสาธารณชนในประเด็นการควบคุม
ยาสูบ โดยใชเครื่องมอืสื่อสารทุกชนิดท่ีมีตามที่เหมาะสม เพื่อการนี ้ใหภาคีแตละฝายกําหนดและใชมาตรการ
ทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะ
สงเสริม  
 . . . 
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 “ใหภาคแีตละฝายกําหนดและใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสารตาง ๆ ที่อยูในผลิตภณัฑยาสูบ และสารตางๆ ที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑยาสูบตอ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของภาค ีนอกจากนั้นใหภาคีแตละฝายกําหนดและ
ใชมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัสารพิษของผลิตภัณฑยาสูบและสารพิษซึ่ง
อาจปลอยออกมาจากผลิตภณัฑยาสูบใหสาธารณชนทราบดวย” 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงควรพิจารณาแกไขปรับปรงุระเบียบกรมควบคุมโรค 
วาดวยการกํากบัดูแลขอมูลรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2550 เพือ่ใหมีเนื้อหา
สอดคลองกับ FCTC มาตรา 10 และมาตราที่เกี่ยวของ เพราะการรักษาประโยชนดานสุขภาพ อนามัย
ของประชาชน ยอมมีความสาํคัญมากกวาผลประโยชนทางการคาของผูประกอบการรายหนึ่งรายใด  

  

 ระเบียบปฏิบตัิอ่ืน ๆ ของหนวยงานที่ไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติ 
ขอ 17 (5)   

 ระเบียบปฏิบัตขิองหนวยงานสําคัญคือ “ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การจัดระบบขอมูล
ขาวสารสวนบคุคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”41 ประกาศ ณ วนัที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2543  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหาประกาศกรมสรรพสามิตฉบับนี้ พบวามีเนื้อหาที่
ไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติ ขอ 17 (5) และยังนาจะขดักบัพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สรุปไดดังนี้  

 1) การออกประกาศกรมสรรพสามิตฉบับนี้ ไดอางถึงการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐหนวยงานของรัฐดําเนินการ
จัดระบบขอมลูขาวสารสวนบุคคล แตมีเนือ้หาที่ขัดกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 23 กลาวคือ ไดกําหนดใหขอมูลของ “นิติบุคคล” และกําหนดใหขอมูลภาษยีาสูบ (รวมถึงภาษี
สุราดวย) จํานวนเงนิภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวนยาสูบที่เสียภาษีหรือที่จําหนายในภายในชวง
ระยะเวลาตาง ๆ เปนขอมูลสวนบุคคลประเภทหนึ่ง  ทั้ง ๆ ที่ ขอมูลดังกลาวไมถือเปน “ขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล”42 ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4  

                                                                                                                                                  
  (ค) การท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบ ดังท่ีเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้” 
41 ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอน 51ง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2543 
42 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4  
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 แนวคดิทางกฎหมายในเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคล (personal information) จะจํากัดเฉพาะ
ขอมูลขาวสารที่เปนของบุคคลธรรมดาเทานั้น ไมรวมถึงขอมูลของนิติบุคคล และขอมูลดังกลาวจะตอง
เขาลักษณะตอไปนี้คือ 1. เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตวัของบุคคล หรือ 2. มีส่ิงบอกลักษณะที่
ทําใหรูตัวผูนัน้ได  

 นิยามคําวา ขอมูลสวนบุคคลที่ระบุวาจะตองเปนกรณีบุคคลธรรมดาเทานั้น มีการระบุไวใน ราง 
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. .... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมือ่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
เนื้อหาของรางพระราชบัญญัตินี้ไดวางหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ใชบังคับภาคเอกชน เพื่ออุด
ชองวางที่ไมมกีฎหมายควบคุมดูแลในเรื่องนี้  ในรางกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตรา 3 ได
บัญญัตินิยามคาํวา “ขอมูลสวนบุคคล” และ “บุคคล” จํากดัเฉพาะ บุคคลธรรมดาเทานั้น   
 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน หรือประวัติกจิกรรม 
บรรดาที่มีช่ือของบุคคลนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตวับุคคลนั้นได เชน 
ลายพิมพนิว้มอื แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตวัของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
   “เจาของขอมูลสวนบุคคล” ใหหมายความรวมถึง 
  (1) ทายาทหรอืคูสมรสของเจาของขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคล
นั้นถึงแกความตาย 
  (2) ผูซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
 2) การออกประกาศกรมสรรพสามิตฉบับนี้ ทําใหเกิดอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ตาม FCTC มาตรา 5.3 และขอ 17 (5) และขัดตอมาตรา 23 (1) ที่กําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมรีะบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาว
เมื่อหมดความจําเปน 

                                                                                                                                                  
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกีย่วกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัตกิารทํางาน  บรรดาที่มีช่ือของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรอืสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรอืรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลว
ดวย 
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 ฉะนั้น กรมสรรพสามิตจึงควรเรงดําเนินการแกไขประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การจัดระบบ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ FCTC มาตรา 5.3  

  

 

3.4 อุปสรรค ปญหาอื่น ๆ ในการปฏิบตัติามมาตรา 5.3 ของประเทศไทย   

3.4.1 ปญหาความเปนอิสระขององคกรกําหนดนโยบาย   

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ ในฐานะที่เปนองคกรกาํหนดทิศทางและ
นโยบายควบคมุยาสูบของประเทศไทย ยังขาดความเปนอิสระในการทํางานดานการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ ทําใหการดําเนนิการนโยบายควบคมุยาสูบแหงชาติขาดความตอเนื่อง เพราะอาจถูกแทรกแซง
จากฝายการเมอืง หรืออุตสาหกรรมยาสูบและผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ ทําใหเปนจดุออนในการผลักดัน
นโยบาย ยุทธศาสตรใหเกดิผลในทางปฏิบัติ กลาวคือ 

1) คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต”ิ (คบยช.) มิไดแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย  แตขึน้อยูกับนโยบายของรัฐบาลในยุคนั้น ๆ วา จะใหใหความสําคัญมากนอยเพียงใด เพราะ
หากมีการเปลีย่นแปลงรัฐบาลใหม ก็อาจไมเห็นชอบให คบยช. ปฏิบัติหนาที่อีกตอไปในชวงรัฐบาลนั้น 
ๆ  หรือแมจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ แตก็ไมเรียกประชุมคณะกรรมการ หรืออาจแกไขเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของคณะกรรมการ ฯ หรืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ฯ ก็ได  เพราะเปนอํานาจของ
ฝายบริหารที่จะดําเนินการได แมวาอาจจะไมสอดคลองกับความมุงหมายในการแตงตั้ง คบยช.ในยุคแรก 
ๆ ก็ตาม   

คบยช. ชุดลาสุดไดรับการเสนอชื่อกรรมการตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 255243  
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีผูแทนหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ และ
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ  มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ มีภารกิจหลักในการ
กําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนนิงาน ประสานงาน กํากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ44  ตัวอยางเชน  เมื่อวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550  คณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ  จุลานนท มี

                                                 
43 http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program3-
3.jsp?com_code1=%CA%B8&com_code2=4&com_set=6&com_title=&org_serl= 
44 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ, ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต และสุวัฒนา ไพรแกน, สรุปสถานการณการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ประเทศไทย 2552 (กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2553), 
หนา 29. 
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มติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี ้ใหคณะกรรมการคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมี
องคประกอบแตกตางไปจากเดิม จํานวน 4 คณะ ไดแก  คณะกรรมการแหงชาติดานยา คณะกรรมการ
แหงชาติดานอาหาร และคณะกรรมการจดัทําตํารายาของประเทศไทย และคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแหงชาติ  

2) กรรมการ คบยช. บางคนอาจถูกแทรกแซงการทํางานจากอุตสาหกรรมยาสูบ ผานการล็อบบี้ 
(lobby) ของอุตสาหกรรมยาสูบหรือกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ  เพราะคําสั่งแตงตั้งกรรมการ คบยช.
มิไดกําหนดเรือ่งการเปดเผยผลประโยชนขัดกันของกรรมการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาสูบ  
ประกอบกับปจจุบัน (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2555) ยังไมมีการจัดทําระเบียบราชการที่ออกตาม 
FCTC มาตรา 5.3 ที่สามารถใชบังคับกับขาราชการในทกุหนวยงานงาน รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
องคกรของรัฐทุกประเภท  ปญหานี้อาจสงผลทําใหการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
อํานาจหนาทีท่ี่กําหนดไว  

3) การจัดประชุม คบยช. ขึ้นอยูกับการพจิารณาของประธานกรรมการคือ รัฐบาลบางยุคสมัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธาน ไมใหความสําคญักับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ จึงอาจไมเรียกประชุมหรือทิ้งชวงในการประชุม คบยช.เปนเวลาหลายเดือน เชน มีการจัดประชุม 
คบยช.เพียงปละ 1 ถึง 2 คร้ัง ทําใหการผลกัดันนโยบายและการดําเนนิงานเกีย่วกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบของชาติหยุดชะงักหรือประสบอุปสรรค ปญหาตาง ๆ นานา   

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติกอนที่จะมกีารจัดประชุม คบยช.ในวาระสําคัญ จะตองมีการนําเรื่อง
เขาสูที่ประชุม “คณะกรรมการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ”45 โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเปน
ประธาน เพื่อเตรียมเรื่องกอนเสนอ คบยช. เมื่อพิจารณาดูแลวก็นาจะเปนผลดีในการพิจารณากลัน่กรอง
ดานเนื้อหาสาระ   

อยางไรก็ดี ผูวจิัยมีความเห็นวา สมควรที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ คบยช.ใหมี
ความคลองตัวมากกวานี้คือ ลดจํานวนกรรมการที่มีเกือบ 30 คน องคประกอบของ คบยช.ควรมีสัดสวน
จาก 3 กลุมที่ใกลเคียงกันคือ หนวยงานของรัฐ, องคกรพัฒนาเอกชนหรอืภาคประชาสังคมที่ทํางานดาน

                                                 
45 องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ประกอบดวย ประธาน และกรรมการ
จากหนวยงาน องคกรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมยาสูบ ไดแก ผูแทนกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, กระทรวงการคลงั, ผูแทนสํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย, สถาบันสงเสริม
สุขภาพไทย, มูลนิธิรณรงคเพือ่การไมสูบบุหรี่, ผอ.ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, ผูแทน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.), สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กสทช., กรม
ประชาสัมพันธ, กรุงเทพมหานคร 
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การควบคุมยาสูบ และผูทรงคุณวุฒหิรือนกัวิชาการที่เกี่ยวของ  รายละเอียดจะไดกลาวถึงในบทอื่นที่เปน
ขอเสนอแนะ   

4) องคประกอบของ คบยช. ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงทีเ่ปนขาราชการประจําระดับ
บริหารเปนสวนใหญ ทําใหกรรมการดังกลาวไมสามารถเขารวมประชุมได หรืออาจสงผูแทนเขารวม
ประชุมแทน แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผล  องคประกอบกรรมการที่
เปนผูทรงคุณวุฒิมีสัดสวนนอยกวามาก   

 

 3.4.2 ฝายบริหารบางยุคสมัย ไมใหความสําคัญกับการควบคุมยาสูบ   

สาเหตุหนึ่งทีท่ําใหนโยบายการควบคุมยาสูบของไทยออนแอ อาจเกิดจากกรณีที่ฝายบริหารที่
เปนรัฐบาลไมใหความสําคญักับการควบคุมยาสูบมากนัก เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใน
รัฐบาลบางชุด ไมมีความริเร่ิมในการผลักดนัใหมนีวัตกรรมใหม ๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เชน 
รัฐบาลสมัยทักษิณ ชินวตัร (พ.ศ. 2544-2548) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมเรงรัดใหประเทศ
ไทยเขาเปนภาคีตาม FCTC อีกทั้งยังมีความพยายามขดัขวางจากนักการเมืองในกระทรวงการคลัง 
รวมกับ สมาคมชาวไรยาสูบและโรงงานยาสูบ ที่มีสวนทําใหการใหสัตยาบันยดืเยื้อออกไป  ผลงานใน
การเขาเปนภาคี FCTC ลวนแตเปนผลงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลชุดกอน
ทั้งสิ้น รวมทั้งกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลทักษิณ หลีกเลี่ยงการทําหนาทีเ่ปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.)46  

 สาเหตุขางตนทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 คือ หากนับเวลาตั้งแต
ประเทศไทยเขาเปนภาคี FCTC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 (ลําดับที่ 36) และ FCTC มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนัที่ 27 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 ซ่ึงไดรับ
ความเหน็ชอบจากที่ประชุมภาคี FCTC เมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  นับวาได
ลวงเลยเวลามากวา 3 ปเศษแลวที่ ประเทศไทยยังมไิดอนวุัติการตามพนัธกรณีที่บัญญัติไวใน FCTC ใน
หลายเรื่อง โดยเฉพาะมาตรา 5.3  สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความลาชาในเรื่องนี้ นาจะเกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงรฐับาล และการเปลี่ยนแปลงตวับุคคลที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหลายครั้ง
คือ ในชวงเวลา 6 ปคือ ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมากถึง 7 คน 
รวม 5 รัฐบาล   

 
                                                 
46 Stephen Hamann, เนาวรัตน เจริญคา, นิภาพรรณ กังสกุลนติิ และคณะ, การทบทวนองคความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ (สนับสนุนทุนโดย สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2548), หนา 196-197.  
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  3.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของไทย ขาดมาตรการและกลไกที่รองรับการปฏิบตัิ
ตาม FCTC มาตรา 5.3  

 ประเทศไทยมกีฎหมายยาสบูฉบับแรกมานานกวา 70 ป คือ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2481 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  มีเจตนารมณเพื่อควบคุมการผลิต จําหนาย 
ราคายาสูบ รวมถึงสงเสริมการเพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรในขณะนัน้ และมีบทบัญญัติที่มีเนื้อหาระบุ
ถึงการควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบที่ตองไดรับความเหน็ชอบในการประกอบกิจการจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังที่รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ตอมามีการตรา พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2486 โดย
ยกเลิกกฏหมายป 2481  สําหรับกฎหมายยาสูบฉบับปจจุบันคือ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ซ่ึงเปนกฎหมาย
สําคัญฉบับหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ โดยอาศัยมาตรการทาง
ภาษีสรรพสามิต และมาตรการที่ไมใชมาตรการทางภาษีในการควบคมุตามที่กฎหมายบัญญัติไว มกีาร
กําหนดใหอุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรตเปนกิจการผูกขาดของรัฐที่ดําเนนิการโดยโรงงานยาสูบ 
รัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502       

 กฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุยาสูบที่สําคัญของไทยอีก 2 ฉบับคือ  พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุมครองผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ที่ออกในสมัยรัฐบาล 
นายอานนัท ปนยารชุน  ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีจัดทําราง FCTC ขององคการอนามัยโลกขึ้นมา  ทําให
กฎหมายไทยทั้ง 3 ฉบับที่กลาวมานี้ ยังไมมีกลไกที่จะรองรับการปฏิบัติ FCTC อยางครบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปองกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตอนโยบายสขุภาพหรือสาธารณสุข
ในเรื่องการควบคุมยาสูบตาม มาตรา 5.3     

 ผูวิจัยจะไดเสนอแนะรายละเอียดของแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายดงักลาว ซ่ึงไดมาจาก
การศึกษาเปรยีบเทียบกับกรณีศึกษาตางประเทศในบทที ่4 เพื่อสรางกลไกใหมทีจ่ะรองรับการปฏบิัติ
ตาม มาตรา 5.3 ในบทที่ 5 ตอไป  

 

 3.4.4 ปญหาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสขุ  

จากการสัมภาษณ นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ ผูอํานวยการสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม
ควบคุมโรค ไดใหขอมูลแกผูวิจัยวา ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหงานดานการควบคุมยาสูบคอื 
กําลังคนและเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ทํางานดานนีย้ังมีอยูไมมากนัก เมือ่เทียบกับภาระงาน
ที่เปนงานระดบัชาติ รวมถึงการประสานการทํางานกับหนวยงานในระดับภูมภิาค จังหวัด ทองถ่ินซึ่ง
เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข   

ในประเด็นนี้ ศ.นพ.วฑิูรย อ้ึงประพันธ ไดใหขอคิดเห็นแกผูวิจยัวา กระทรวงสาธารณสุขควร
ใหความสําคญักับการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอมากเพิ่มขึ้น ไดแก การควบคุมการบริโภคยาสูบ 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล  เพราะที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขมักจะใหความสําคัญกับโรคติดตอซ่ึงเปน
ปญหาสําคัญทางสาธารณสุขในอดีต   

 

3.4.5 การควบคุมการบริโภคยาสูบเนนงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก  

การควบคุมการบริโภคยาสูบของหนวยงานของรัฐ จะเนนงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก กลาวคือ 
เมื่อเกิดกรณีปญหาผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายควบคุมยาสูบ
ทั้งหลาย หรือหมิ่นเหมตอการไมปฏิบัติตามพันธกรณีตาม FCTC  หนวยงานของรัฐจึงเริ่มพิจารณา
ดําเนินการทางกฎหมาย  จึงมักจะเปนฝายตามหลังอุตสาหกรรมยาสูบอยูเสมอ  สําหรับการริเร่ิมในการ
พัฒนานโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการใหม ๆ ที่จะนํามาใชในการควบคุมยาสูบนั้น เกิดจากการริเร่ิม
หรือการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมหรือนักวิชาการ คือ ภาครัฐมักจะตองอาศยัแรงกระตุนจาก
องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในการขบัเคลื่อนงานดานนี้   
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บทที่ 4 

กรณีศึกษาประสบการณตางประเทศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 

 

 จากการศึกษาขอมูลประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลก ซ่ึงเปนภาคีตาม FCTC พบวา รัฐ
ภาคีของ FCTC พบวา ประเทศสวนใหญอยูระหวางการเริ่มตนพัฒนากฎ ระเบียบ กลไกรองรับการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ทําใหขอมูลในการศึกษามีขอจํากัดบางประการ  อยางไรก็ดี 
เนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอกรณีศึกษาตางประเทศที่มีมาตรการ ซ่ึงสามารถใชเปนเครื่องมือหรือกลไก
รองรับการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของ FCTC ได  โดยนาจะเปนประโยชนในการนํามาเปนตัวอยางของ
การเตรียมความพรอมของประเทศไทย ทีจ่ะปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 แหงกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก วาดวยการปกปองนโยบายสาธารณสุข
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของธุรกิจและผูมีสวนไดเสียของอุตสาหกรรมยาสูบ” 
(Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco 
Control on the protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial 
and other vested interests of the tobacco industry) โดยเฉพาะเนื้อหาในขอ 17 (2), (3), (4) และ (5) 
ตามลําดับ  

 จากขอมูลรายงานความกาวหนาของภาคีตาม FCTC ในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ มีขอมูล
เร่ืองความคืบหนาเกีย่วกับ มาตรา 5.3 ของภาคีบางประเทศที่มีพัฒนาการในการออกนโยบาย กฎหมาย 
หรือมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงควรนํามาพิจารณาปรบัใชในการสรางกลไกการสนับสนุนทาง
กฎหมายในการอนุวัติการตาม FCTC มาตรา 5.3 ของประเทศไทย  กรณีศึกษาตางประเทศที่ไดศกึษาใน
รายงานวจิัยนีป้ระกอบดวย 4 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฟลิปปนส และเคนยา  สรุป
ไดดังนี้ 1 

                                                 
1 http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/en/index.html 
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4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเคยลงนามเพื่อเตรยีมเขาเปนภาค ีFCTC เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 
2004  แตปจจบุันก็ยังมไิดใหสัตยาบันเขาเปนภาคแีตอยางใด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะอตุสาหกรรมยาสูบของ
สหรัฐที่มีอิทธิพลอยางมากตอพรรคการเมือง นักการเมืองในสหรัฐ ไมตองการที่จะใหสหรัฐเขาเปนภาคี
ตาม FCTC ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียตออุตสาหกรรมยาสูบมากกวาที่จะเปนผลดี  ประเทศสหรัฐอเมริกาจึง
มไิดจัดทํารายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม FCTC แตอยางใด     

 อุตสาหกรรมยาสูบถือเปนกลุมล็อบบี้ที่มีอิทธิพลอยางมาก (lobbying juggernaut) ตอ
นักการเมืองสหรัฐ ในการกําหนดนโยบายและกฎหมายตาง ๆ เนื่องจากในชวงราว 10 ปมานี้ เร่ิมมีการ
พูดถึงผลิตภัณฑยาสูบวาเปนตัวการทําใหเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น อุตสาหกรรมยาสูบพยายามทีจ่ะใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมาธิการตางๆ ที่เปนคนของอุตสาหกรรมยาสูบ 
แตส่ิงที่นาสังเกตคือ อุตสาหกรรมยาสูบไดลดการใหการสนับสนุนลงอยางมาก นับตัง้แตป ค.ศ.2002 
เปนตนมา หากเปรียบเทยีบกับการบริจาคเงินใหนักการเมืองสหรัฐในชวงทศวรรษที่ 1990  กลาวคือใน
การเลือกตั้งเมือ่ป 2002 อุตสาหกรรมยาสูบไดใหเงินสนับสนุนรวมทั้งสิน้ 9.2 ลานเหรยีญ โดยเงนิ
สนับสนุนสวนใหญรอยละ 79 เปนเงินสนบัสนุนสมาชิกพรรครีพับบลิกัน  แตในการเลือกตั้งป 2008 
อุตสาหกรรมยาสูบไดลดเงินบริจาคใหแกนกัการเมืองระดบัชาติกวาครึ่งหนึ่งคือ บริจาคเงินราว 4.2 ลาน
เหรียญ โดยเงนิจํานวนนีเ้ปนเงินบริจาคใหแกสมาชิกพรรครีพับบลิกันคิดเปนรอยละ 552 โดยผูบริจาค
เงินในการเลือกตั้งป 2008 รายใหญที่สุดคอื กลุมบริษัท Altria Group ไดบริจาคเงินใหพรรครีพับบลิกัน
และพรรคเดโมแครตในสัดสวนที่ใกลเคยีงกัน สวนบรษิทั Reynolds American ไดบริจาคเงินรอยละ 82 
ใหนกัการเมืองพรรครีพับบลิกัน  

 ในป 2004 กลุมบริษัท Altria ไดเร่ิมขยายอทิธิพลเพิ่มมากขึ้น ดวยการเริ่มใหการสนบัสนุนแก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (Food and Drug Administration - FDA) การจัดทํา
กฎหมายลําดบัรองที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑยาสูบที่เรียกวา regulation of tobacco products เชน การระบุคํา
เตือนทางสุขภาพและการเปดเผยขอมูลสวนประกอบบหุร่ี  ในขณะที่บริษัท Reynolds จะยังคงเนนการ
ขัดขวางกฎเกณฑของ FDA และการจดัเกบ็ภาษี  ตวัอยางที่เห็นไดจับตามองคือ กลุมบริษัท Altria ได
รวมกับองคกรดานสุขภาพ เชน American Heart Association, American Cancer Society and American 
Lung Association ในการสนบัสนุนใหรัฐสภาสหรัฐผานกฎหมายชื่อ Family Smoking Prevention and 
Tobacco Control Act  แตผูวจิัยพบวา การเสนอกฎหมายนี้ ทาํใหอุตสาหกรรมยาสูบไดผลประโยชน
                                                 
2 Cassandra LaRussa, Tobacco: Background (March 2010) (Center for Responsive Politics) at 
http://www.opensecrets.org/industries/background.php?cycle=2012&ind=A02 
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บางอยางคือ การเขาไปมีอิทธิพลในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภณัฑยาสูบดวย ดังจะ
ไดกลาวถึงในลําดับตอไป 

 แนวโนมการล็อบบี้ของอุตสาหกรรมยาสูบที่ลดนอยลงอยางมากในชวง 10 – 20 ปที่ผานมา 
เชน เมื่อป 1998 อุตสาหกรรมยาสูบไดบริจาคเงินราว 65.3 ลานเหรียญและวาจางล็อบบี้ยิสต 242 คน แต
ในป 2009 อุตสาหกรรมยาสูบไดบริจาคเงนิราว 24.6 ลานเหรียญและวาจางล็อบบี้ยิสต 175 คน (กรุณาดู 
กราฟประกอบ)3  

 

จํานวนเงินคาใชจายที่อุตสาหกรรมยาสูบใชล็อบบี้นักการเมืองสหรัฐ 

 
 

 ขอมูลเกี่ยวกับการล็อบบี้ของอุตสาหกรรมยาสูบลาสุดในป 2011  อุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐ
ไดใหเงินสนับสนุนนักการเมอืงมากถึง $17,072,000 เหรียญสหรัฐ โดยกลุมบริษัท Altria Group ของ 
PHILIP MORRIS ยังคงเปนผูบริจาคเงินใหแกนักการเมอืงสหรัฐมากที่สุด คิดเปนเงนิจํานวน 11 ลาน
เหรียญสหรัฐ4 รองลงมาคือ บริษัท  Lorillard Inc จํานวน 2,610,000 เหรียญสหรัฐ และบริษัท Reynolds 
American จํานวน 1,090,000 เหรียญสหรฐั ตามลําดับ   

 อุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐใชเงินในการล็อบบี้นักการเมืองสหรัฐ เพือ่ใหออกนโยบาย 
กฎหมายทีเ่ปนประโยชนกบักิจการของตนเอง เชน การบริจาคเงินใหนักการเมืองทีไ่ดรับเลือกตั้ง 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือบริจาคใหแกพรรคการเมืองโดยตรง รวมถึงการออกคาใชจายตาง ๆ ใหแก
นักการเมือง เชน คาเดินทาง งานระดมทุนของพรรค ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติในสหรัฐ  ขอมูลในชวงเวลา 10 
ป คือระหวางค.ศ. 1997 ถึง 2007 พบวาบรษิัทบุหร่ีไดใหเงินสนับสนุนราว 34.7 ลานเหรียญสหรัฐ   โดย
บริษัท Philip Morris และกลุมบริษัท Altria ซ่ึงเปนบริษัทแมของ PM บริจาคเงินมากที่สุดราว 13.85 

                                                 
3 “Tobacco: Lobbying, 2011” at http://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?cycle=2012&ind=A02 
4 Ibid.  



 70

ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงตองมีการรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐตามกฎหมาย (the 
Federal Election Commission) (กรุณาดู กราฟประกอบ)5  

 

 
ขอมูลการบริจาคเงินของอุตสาหกรรมยาสูบใหแกนกัการเมืองสหรัฐ (1997 – 2007) 

 

 บริษัทยาสูบหรือบริษัทบุหร่ีในสหรัฐยังมกัจะบริจาคเงนิจํานวนไมมากนักใหแกองคกรหรือ
สถาบันการศึกษา องคกรชมุชน องคกรที่ไมแสวงหากําไรในสหรัฐและประเทศตาง ๆ ซ่ึงการรับเงิน
บริจาคดังกลาวถือเปนสิ่งที่มีการถกเถียงเรื่องความเหมาะสม องคกรหรือหนวยงานบางแหงมนีโยบาย
ไมรับเงินบริจาคดังกลาว  บริษัทยาสูบมักจะใหเงินสนับสนุนการวจิัยเกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ เพื่ออาง
เปนขอมูลสนับสนุนทางวิชาการ โดยมักจะปกปดไมแจงวาบริษัทยาสบูเปนผูใหการสนับสนุน ซ่ึงมี
ผลกระทบตอผลการศึกษาทีไ่มมีความเปนกลาง   

 ในชวงป 1998 บริษัท ฟลิป มอรริสไดบริจาคเงิน 230 ลานเหรียญ สนับสนุนโครงการเยาวชน 
Big Brothers Sister and Boys & Girl Clubs และใชงบประมาณประชาสัมพันธในเรื่องนี้กวา 100 ลาน
เหรียญ  ปจจบุนัมีมหาวทิยาลัยหลายแหงในสหรัฐ ที่ประกาศวาไมขอรับเงินสนับสนุนการวิจยัจาก
บริษัทบุหร่ี เชน มหาวิทยาลยั John Hopkins, Harvard, Emory, Ohio State, Louisiana State, Iowa, 
Arizona, North Carolina6  นอกจากนี้ บริษทั Universal Corporation ซ่ึงทําการคาใบยาสูบรายใหญของ
โลก มีสํานักงานใหญในมลรัฐเวอรจิเนยี สหรัฐ ไดถูกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยสหรัฐยืน่ฟองตอ
ศาล U.S. District Court of Columbia เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2010 ในขอหาที่บริษทัสาขาไดจาย

                                                 
5 OMAR SHAFEY, MICHAEL ERIKSEN, HANA ROSS and JUDITH MACKAY, Tobacco Atlas, 3rd 
edition (American Cancer Society, 2009), p.60. 
6 หทัย ชิตานนท, “ไมมีท่ียืนของพลพรรคคาความตายในโลกสากล” (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ, ธันวาคม 2554), หนา 5. 
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สินบนราว 8 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 24 ลานบาท) ใหแกเจาหนาที่ของรฐัในบางประเทศ รวมถึง
เจาหนาที่โรงงานยาสูบของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการทําสัญญาขายใบยาสูบมูลคา 0.5 ลานเหรียญ7      

 ตัวอยางขอมูลการบริจาคเงินของบริษัท ฟลิป มอรริส ที่เปดเผยในเว็บไซตของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งของสหรัฐในชวงเวลา 2 ปคือ ป ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2002  บริษัท ฟลิป มอรริสไดบริจาคเงิน
ผาน Federal Political Action Committees (PAC8) สูงเปนอันดับที่ 9 จากการจัดลําดับบริษัทธุรกิจและ
องคกรที่บริจาคเงินสูงสุด 50 ลําดับแรก คิดเปนมูลคา 1,766,630 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต่ํากวาลําดับที่ 8 คอื 
บริษัท GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) และลําดับที่ 7 คือ BANK OF AMERICA 
CORPORATION  สวนบริษทับุหร่ีสหรัฐที่ติดลําดับ 50 ลําดับแรกดวยคือ บริษัท REYNOLDS 
TOBACCO COMPANY ซ่ึงอยูในลําดับที่ 23 บริจาคเงินมูลคา 1,171,570 เหรียญสหรัฐ  

 นอกจากนี้ ยังมีการเปดเผยรายชื่อนักการเมืองที่ไดรับเงนิจากบริษัทบหุร่ีตาง ๆ ดวย โดยจัดทํา
ทุก ๆ 2 ปที่ตองรายงานตอ Federal Election Commission  อาทิเชน ขอมูลในป ค.ศ. 20109 มีนักการเมือง
สังกัดพรรครีพับบลิกัน (Republican) และพรรคเดโมแครต (Democrat) ที่ไดรับเงินจากบริษัท ฟลิป 
มอรริส รวมจํานวน 251 คน แบงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 213 คน และสมาชิกวุฒิสภา 38 คน  สวน
ใหญจะอยูในสังกัดพรรครีพับบลิกัน  ในที่นี้ขอยกตวัอยางเฉพาะรายชื่อสมาชิกวุฒสิภาสหรัฐที่ไดรับ
เงินบริจาคเปนยอดเงนิรวมกันราว 164,500 เหรียญสหรฐั (กรุณาดู ตารางดานลางนีป้ระกอบ)  

 

 

 

                                                 
7 เลมเดียวกัน, หนา 4. 
8 Political Action Committees (PAC) เปนกลไกสําคัญในการรายงานขอมูลการรับเงินบริจาคใหแกนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองในสหรัฐ กลาวคือ องคกรธุรกิจหรือองคกรใด ๆ ในสหรัฐท่ีมีโครงการรณรงคสนับสนุน
หรือคัดคานผูสมัครรับเลือกตั้งหรือการสนับสนุนหรือคัดคานรางกฎหมายใด ๆ แลว องคกรเหลานั้นจะตองมา
ข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย และมีสถานะเปน PAC ขององคกรนั้น ๆ เมื่อไดรับเงินบริจาคที่มียอดเงินรวมกันเกิน
กวา 1,000 เหรยีญสหรัฐข้ึนไป ตามกฎหมายเลือกตั้งสหรัฐของรัฐบาลกลาง ก็จะตองมีการบันทึกชื่อผูบริจาค
เงิน เชน กรณีบริษัท ฟลิป มอรริส ก็จะมีช่ือเรียกวา PHILIP MORRIS COMPANIES INC. POLITICAL 
ACTION COMMITTEE (AKA PHILPAC) หรือบริษัท R.J. มีช่ือเรียกวา RJR POLITICAL ACTION 
COMMITTEE; R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY  ท้ังสองบริษัทนี้มีสถานะเปน PAC ท่ีรับบริจาค
เงินจากเครือขายธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสบูและบุคคลทั่วไป และยังเปนผูบริจาคเงินใหแกนักการเมืองสหรัฐ 
9 “Altria Group Contributions to Federal Candidates” (Center for Responsive Politics) at 
http://www.opensecrets.org/pacs/pacgot.php?cmte=C00089136&cycle=2010 
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Senate 

Total to Democrats: $32,000 
Total to Republicans: $132,500 

1. Ayotte, Kelly (R-NH) $5,000

2. Blunt, Roy (R-MO) $10,000

3. Brown, Scott (R-MA) $1,000

4. Buck, Ken (R-CO) $5,000

5. Bunning, Jim (R-KY) $1,000

6. Burr, Richard (R-NC) $5,000

7. Castle, Michael N (R-DE) $3,500

8. Chambliss, Saxby (R-GA) $4,000

9. Coats, Dan (R-IN) $5,000

10. Coburn, Tom (R-OK) $10,000

11. Corker, Bob (R-TN) $2,000

12. Crapo, Mike (R-ID) $5,000

13. DeMint, James W (R-SC) $7,000

14. Ellsworth, Brad (D-IN) $1,500

15. Fiorina, Carly (R-CA) $5,000

16. Grassley, Chuck (R-IA) $8,000

17. Grayson, Trey (R-KY) $5,000

18. Hatch, Orrin G (R-UT) $1,000

19. Inouye, Daniel K (D-HI) $2,500

20. Isakson, Johnny (R-GA) $6,500

21. Johnson, Ron (R-WI) $1,000

22. Kirk, Mark (R-IL) $10,000

23. Lee, Mike (R-UT) $1,000

24. Manchin, Joe (D-WV) $5,000

25. McConnell, Mitch (R-KY) $5,000

26. Melancon, Charles (D-LA) $5,000

27. Moran, Jerry (R-KS) $5,000

28. Murkowski, Lisa (I-AK) $5,000

29. Nelson, Ben (D-NE) $2,000

30. Paul, Rand (R-KY) $2,500
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Senate 
Total to Democrats: $32,000 

Total to Republicans: $132,500 

31. Reid, Harry (D-NV) $6,500

32. Rubio, Marco (R-FL) $5,000

33. Schumer, Charles E (D-NY) $1,000

34. Sestak, Joseph A Jr (D-PA) $1,000

35. Shelby, Richard C (R-AL) $2,000

36. Specter, Arlen (D-PA) $7,500

37. Toomey, Pat (R-PA) $5,000

38. Vitter, David (R-LA) $7,000

 

 เนื่องดวยประเทศสหรัฐมิไดเปนภาคีตาม FCTC จึงไมมีพนัธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม FCTC 
มาตรา 5.3  อยางไรก็ดี เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจถึงเหตุผลที่สหรัฐตัดสินใจไมเปนภาคีตาม 
FCTC ซ่ึงนาจะเกดิจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐที่มีอิทธิพลในหมูนักการเมือง
สหรัฐ  ดังตัวอยางกรณกีารรับเงินบริจาคของนักการเมืองจากอุตสาหกรรมบุหร่ี ซ่ึงถือวาขัดตอ FCTC 
มาตรา 5.3 ในประเด็นผลประโยชนขัดกัน (conflict of interests) อยางชัดเจน   

 ตัวอยางอื่น ๆ ที่แสดงใหเหน็วา สหรัฐดาํเนินการในลักษณะที่ไมสอดคลองกับมาตรา 5.3 คือ 
การแตงตั้งคณะกรรมการชื่อวา “Tobacco Products Scientific Advisory Committee” (TPSAC10) ซ่ึง
มีอํานาจหนาที่สําคัญหลายประการ เชน การใหคําแนะนําแก the Commissioner of Food and Drugs ซ่ึง
เปนผูบริหารสูงสุดของ FDA สหรัฐ ซ่ึงเทียบไดกับ เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ใน
เร่ืองการออกกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ  คณะกรรมการ TPSAC ยังมอํีานาจในการ
พิจารณาและประเมินความปลอดภัย และผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ 
ดวยการใหคําแนะนําแกเลขาธิการ อย.ของสหรัฐ ในการกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
คณะกรรมการชุดนี้ยังสามารถใหขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในสหรัฐ ซ่ึงไมขอกลาวถึงรายละเอียดในที่นี้ ผูที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได 11 

                                                 
10 Tobacco Products Scientific Advisory Committee จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายลําดับรองของ FDA สหรัฐช่ือ Food 
and Drug Administration 21 CFR Part 14 [Docket No. FDA–2009–N–0381] โดยเปนผลสืบเนื่องจาก 
11 “Tobacco Products Scientific Advisory Committee” at 
http://www.fda.gov/advisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/tobaccoproductsScientificAdvisoryC
ommittee/default.htm 
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 ประเด็นทีเ่กี่ยวกับ FCTC มาตรา 5.3 ก็คือ องคประกอบของ Tobacco Products Scientific 
Advisory Committee จํานวน 12 คน  รวมประธานกรรมการดวยนั้น มกีฎหมายกําหนดใหกรรมการ
จํานวน 3 คนมาจากอุตสาหกรรมยาสูบคือ ผูแทนของอุตสาหกรรมยาสูบขนาดใหญ 1 คน, ผูแทนของ
อุตสาหกรรมยาสูบขนาดเล็ก 1 คน และผูแทนของกลุมเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบ 1 คน  จึงกลาวไดวาเปน
การดําเนนิการที่ไมสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ที่ระบุในขอ 4.812  ทั้งนี้  
คณะกรรมการ TPSAC จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายชื่อ Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ( 21 U.S.C. 
301 et seq.) มาตรา 917 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายสหพันธรัฐที่ช่ือวา Family Smoking Prevention 
and Tobacco Control Act  

 กฎหมายสหพนัธรัฐ (federal law) ที่สําคัญเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่ผานความเห็นชอบจาก
สภาคองเกรสของสหรัฐ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2009 คือ ‘‘Family Smoking Prevention and 
Tobacco Control Act’’ (Public Law 111–31) (หรือที่มักเรียกวา Tobacco Control Act) มีหลักการและ
เหตุผลสําคัญคือ การควบคุม กํากับดแูลการโฆษณา การทําตลาดและการสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ยาสูบที่เสนอตอประชาชน เพื่อชักจูงใหมกีารใชผลิตภณัฑยาสูบ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่จะกลายเปนผู
สูบหนาใหม เชน การหามผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ, การหามการโฆษณาหรือติดฉลาก
ผลิตภัณฑยาสูบที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดแกประชาชนทัว่ไป13    

 กฎหมาย Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act  ยังใหอํานาจ Food and Drug 
Administration (FDA) หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ ดําเนนิการกําหนด
มาตรฐานควบคุมผูประกอบการที่เปนผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ใหมีหนาที่รายงานขอมลูสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑยาสูบแก FCA และเปดเผยขอมูลบางอยางตอสาธารณชน (public disclosure) (21 USC 387, 
sec 3 (3))     

 เชน มาตรา 20614 บัญญัติใหเลขาธิการ FDA สหรัฐมีอํานาจออกกฎหมายลําดับตามกฎหมายชื่อ 
section 553 of title 5, United States Code กําหนดใหผูประกอบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ
ของบุหร่ีหรือผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ (cigarette or other tobacco product constituent) รวมถึงสารที่เกิดจาก
การเผาไหมผลิตภัณฑยาสูบ (smoke constituent)  โดยเลขาธิการ FDA มีอํานาจพิจารณาวา หากการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอสุขภาพของประชาชน หรือทําใหประชาชนเกิดความ
                                                 
12  “4.8 Parties should not allow any person employed by the tobacco industry or any entity working to 
further its interests to be a member of any government body, committee or advisory group that sets or 
implements tobacco control or public health policy.” 
13 “Overview of the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act” at 
http://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm246129.htm 
14 Sec. 206. TAR, NICOTINE, AND OTHER SMOKE CONSTITUENT DISCLOSURE TO THE PUBLIC 
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ตระหนกัถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการใชผลิตภัณฑยาสูบ เชน การกําหนดใหระบุสารพิษบนซอง
บุหร่ี  นอกจากนี้ เลขาธิการ FDA ยังมีอํานาจกําหนดใหเปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ บนซองผลิตภัณฑยาสูบหรือ
เปดเผยในโฆษณาผลิตภณัฑยาสูบ หรือเปดเผยผานวิธีการ ชองทางอื่น ๆ ที่กําหนดไวตามกฎหมาย
สหพันธรัฐชื่อวา Food, Drug, and Cosmetic Act 

 จากการศึกษากฎหมายควบคุมยาสูบของสหรัฐพบวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับ FCTC มาตรา 5.3 
และแนวทางปฏิบัตทิี่อยูในขอบเขตการวิจยันี้คือ กฎหมายสหพันธรัฐ (federal law) 2 ฉบับ ที่กําหนดให
อุตสาหกรรมยาสูบเปดเผยขอมูลบางอยางของบริษัทบุหร่ี ไดแก  “Cigarette Labeling and 
Advertising Act of 1966” และ“Comprehensive Smokeless Tobacco Health Education Act of 
1986”15 กลาวคือ ผูผลิตและผูนําเขาจะตองยืน่ขอมูลแผนการบรรจุหีบหอและการโฆษณาสินคา เสนอ
ตอคณะกรรมาธิการการคาแหงสหพันธรัฐ (The Federal Trade Commission - FTC16) ของสหรัฐเพื่อให
ความเหน็ชอบกอน กลาวคือ แผนงานของบริษัทบุหร่ีจะตองบรรจุหีบหอ การติดฉลากที่เหมาะสม และ
ตองเปดเผยแผนการโฆษณา การทําตลาดผลิตภัณฑยาสูบแตละยีห่อ ไมวาผลิตภัณฑยาสูบนั้นจะผลติใน
สหรัฐหรือนําเขาจากตางประเทศ  เมื่อผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบเสนอรายงานตอ FTC แลว  
กฎหมายทัง้สองฉบับขางตนยังกําหนดให FTC ตองจัดทํารายงานประจําป (annual report) เสนอตอ
สภาคองเกรสในเรื่องดังกลาวดวย  หนวยงานที่มอํีานาจหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายขางตนคือ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration)  สาระสําคัญ
ของกฎหมายทั้งสองฉบับ มีดังนี้   

 กฎหมายสหพนัธรัฐของสหรัฐชื่อ “Cigarette Labeling and Advertising Act of 1966” (15 

U.S.C. 1334) กําหนดใหคณะกรรมาธิการการคาแหงสหพันธรัฐ (The Federal Trade Commission - 
FTC) มีหนาทีจ่ัดทํารายงานประจําปเสนอตอสภาคองเกรส โดยมีเนื้อหาสําคัญ 3 ประการคือ (1) 
ประสิทธิภาพในการใชฉลากบนซองบุหร่ี  (2) ลักษณะกจิกรรมหรือวิธีการโฆษณาบหุร่ีและการสงเสริม
การขายในขณะนั้น (the current practices and methods of cigarette advertising and promotion)  (3) 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมาย  นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 1971 และ 1973 มีการแกไขปรับปรุง

                                                 
15 http://www.tobacco.org/resources/general/tobprodsftc92.html 
16 The Federal Trade Commission หรือ FTC เปนหนวยงานที่กอตั้งตั้งแตป ค.ศ. 1914 ตามกฎหมายชื่อ the 
Clayton Act มีภารกิจเริ่มแรกเพื่อสงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม ตอมาในป ค.ศ.1938 ไดขยาย
บทบาทหนาท่ีในดานการคุมครองผูบรโิภคในดานตาง ๆ ในปจจุบันตามกฎหมายกอตั้ง FTC (FTC Act Sec. 3, 
15 U.S.C. Sec. 43) ไดกําหนดภารกิจหลักคือ การคุมครองผูบริโภค และสงเสริมการแขงขันการคาท่ีเสรีและ
เปนธรรม หนวยงานหลักของ FTC มีช่ือวา the Bureaus of Consumer Protection, Competition and Economics 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก Office of General Counsel  
http://www.ftc.gov/ftc/about.shtm 
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กฎหมายฉบับนี้ โดยหามการโฆษณาบุหร่ีและผลิตภัณฑซิการทางวิทยกุระจายเสียงและโทรทัศนอีกดวย 
และยังขยายขอหามดังกลาวไปถึงผลิตภัณฑยาสูบไรควนัอีกดวยโดยผลของกฎหมาย The 
Comprehensive Smokeless Tobacco Health Education Act of 1986  

 กฎหมายสหพนัธรัฐอีกฉบับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบ ช่ือวา 
“Comprehensive Smokeless Tobacco Health Education Act of 1986”  กฎหมายนีก้ําหนดให FTC 
ตองจัดทํารายงานเปนประจาํทุก ๆ 2 ป เสนอตอสภาคองเกรสในเรื่องจํานวนและมลูคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑยาสูบไรควัน (smokeless tobacco products17) ในชวงเวลานัน้ ๆ   

 ตัวอยางการจดัทํารายงานของ FTC ที่เสนอตอสภาคองเกรสเกี่ยวกับคาใชจายดานการทําตลาด
หรือการสงเสริมการขายยาของอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายที่กลาวมาแลว18 เชน Cigarette Sales and 
Marketing Expenditures Report - 2006  (August 12, 2009) และSmokeless Tobacco Sales and 
Marketing Expenditures Report - 2006 (August 12, 2009)  

  สรุปไดวา ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมิไดเปนภาคีตาม FCTC จึงไมมีพนัธกรณีที่จะตองปฏิบัติ
ตาม FCTC มาตรา 5.3 ในเรือ่งตาง ๆ  ในหลายกรณียังพบการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม
สอดคลองกับมาตรา 5.3 และแนวปฏิบัติในมาตรานี้ โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธระหวางนักการเมืองกับ
บริษัทบุหร่ี และปญหาผลประโยชนขัดกนั  อยางไรกด็กีฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายการเลือกตั้ง
ของสหรัฐ ก็กาํหนดเรื่องการเปดเผยขอมลูการล็อบบี้หรือการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตอ
นักการเมือง รวมถึงการเปดเผยขอมูลการทําตลาด การโฆษณาผลิตภณัฑยาสูบ ทําใหทราบรูปแบบ 
วิธีการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในระดับหนึ่ง    
  

                                                 
17 ผลิตภัณฑยาสูบไรควันหรือบุหรี่ไรควัน ไดแก ยาสูบประเภทหนึ่งท่ีนําเอายาเสนปรุงมาใชในรูปแบบตาง ๆ 
อาทิ การอมหรอืจุกยาฉุนทางปาก การสูดยานัตถุท่ีมีสวนผสมยาสูบทางจมูก และการเคี้ยวยาเสน หรอืทําใน
รูปแบบอื่นๆ ท่ีทันสมัยและสะดวกในการใช โดยบริษัทบุหรี่มักจะอางวามีความปลอดภัยมากกวาบุหรี่ปกติท่ีมี
ควัน ซึ่งจากการศึกษาทางวิชาการพบวา ผูท่ีใชบุหรี่หรือยาสบูไรควัน จะไดรับสารนิโคตินที่ดูดซึมเขาสูกระแส
เลือดไดสูง ปรมิาณนิโคตินยังคอยๆ เพิ่มข้ึนใกลเคียงกับนิโคตินที่ไดจากบุหรี่ปกติ และจะคงอยูในกระแสเลือด
ในปริมาณสูงตอเนื่องเปนเวลานาน และมีสารกอมะเร็งถึง 28 ชนิด 
“บุหรี่ไรควันอนัตรายอื้อ เสี่ยงมะเร็ง 28 ชนิด” (วันที่ 25 สิงหาคม 2551) เวบ็ไซต สสส. 
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/5477  
18 http://business.ftc.gov/legal-resources/516/34 
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4.2 ประเทศแคนาดา19 

 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรระบุชัดเจนวา มีการปลูกยาสบูในแคนาดายอนหลังไปอยางนอยคือ
ราวศตวรรษที ่8  ตอมายาสูบเริ่มใชกันอยางแพรหลายในกลุมชนพื้นเมืองในแคนาดาที่เรียกวา First 
Nations20 ผานการติดตอคาขายกับชาวยุโรป เชน ตนป ค.ศ. 1597 นักเดนิเรือชาวยุโรปไดนํายาสูบมา
แลกเปลี่ยนกับขนสัตวของชนพื้นเมือง  สําหรับประวัติความเปนของการควบคุมยาสูบในประเทศ
แคนาดา21 เร่ิมตนในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยกลุมสหภาพสตรีชาวคริสเตียนที่ช่ือวา Women’ s 
Christian Temperance Union (WCTU) เปนองคกรเผยแพรความเชื่อศาสนาคริสตที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐ 
จึงมีจุดยืนในเรื่องการรณรงคคัดคานการบริโภคยาสูบที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสูบบหุร่ีหรือยาสูบของ
ผูหญิงที่ไดรับการตอตานมากในชวงเวลานั้น องคกรแหงนี้สามารถดําเนินงานอยางประสบความสําเร็จ
ในเรื่องนี้  

 ยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติของแคนาดา22 

 แคนาดาไดช่ือวาเปนประเทศที่เปนกลุมผูนําในเรื่องการควบคุมยาสูบประเทศหนึ่งของโลก 
โดยสามารถลดอัตราการตายของประชากรจากการบริโภคหรือสูบบุหร่ีไดอยางมาก ทําใหยอดจําหนาย
บุหร่ีลดนอยลงมากกวารอยละ 30 และทําใหอัตราการสบูบุหร่ีในกลุมเยาวชนลดลงเปนครั้งแรกในชวง
ป ค.ศ.2000 ถึง 2010  กลาวคือ อัตราการสูบบุหร่ี (smoking prevalence) ของชาวแคนาดาที่ติดบหุร่ีหรือ
ยาสูบ (ever smokers) ลดลงจากรอยละ 22 (เทากับจํานวนประชากรราว 4.7 ลานคนในป 2001) เหลือ
รอยละ 17 (เทากับจํานวนประชากรราว 7 แสนคนในป 2010)23 ในชวงเวลาที่มีการดําเนนิการตาม
ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ   

                                                 
19 http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/index-eng.php 
20 เปนชื่อเรียก กลุมชาติพันธุท่ีเปนชนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยูในพื้นที่อเมริกาเหนอืหรอืแคนาดาในปจจุบัน กอนที่
จะชาวตะวันตกจะคนพบแคนาดา เปนชาวอะบอริจิน ปจจบัุนประชากรราว 7 แสนคน มีการรวมตวักันกอตั้ง
เปนองคกรชื่อ the Assembly of First Nations (AFN) เมื่อป ค.ศ. 1985 เพื่อเปนตัวแทนของกลุมชนพื้นเมืองกวา 
630 ชุมชนทั่วแคนาดา  กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต AFN (www.afn.ca) 
21 COLLISHAW, Neil, History of Tobacco Control in Canada (November, 2009), pp.11-12. 
22 “Tobacco Control in Canada” (Health Canada) at http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/about-
apropos/control/index-eng.php 
23 Canadian Tobacco Use Monitoring Survey (CTUMS), 2001 and Canadian Tobacco Use Monitoring 
Survey (CTUMS, 2010). 
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 รัฐบาลแคนาดากําหนดเปาหมายที่จะลดการบริโภคยาสูบลงอีก ดังปรากฏใน “ยุทธศาสตรการ
ควบคุมยาสูบแหงชาต”ิ ของรัฐบาลสหพนัธรัฐ (Federal Tobacco Control Strategy - FTCS24) ซ่ึงเปน
ยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติของประเทศแคนาดา มรีะยะเวลา 10 ป จัดทําเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 
200125 โดยการริเร่ิมของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสุขภาพของแคนาดา (Health Canada) 
รวมกับ หนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก Public Safety Canada, the Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP), Canada Revenue Agency, Canada Border Services Agency และสํานักงานอัยการ (the Office 
of the Director of Public Prosecutions)  

 เนื้อหาของยุทธศาสตรนี้กําหนดพนัธกิจหลักคือ การลดจํานวนชาวแคนาดาที่เสียชีวิตหรือ
เจ็บปวยดวยโรคที่มีความสัมพันธกับการบริโภคยาสูบ  โครงสรางของยุทธศาสตร FTCS ประกอบดวย 
4 แกนหลักคือ การปองกันการบริโภคยาสูบ, การเลิกการใชยาสูบ, การปองกันผลกระทบจากการ
บริโภคยาสูบ และการควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ โดยเปาหมายของยุทธศาสตรนี้จะเนนที่มลรัฐหรือ
ดินแดน รวมถึงทองถ่ินตาง ๆ ในแคนาดา    

 เมื่อเดือนมีนาคม 2011 ที่ผานมา  รัฐบาลแคนาดาชุดปจจบุันไดประกาศวา จะขยายเวลาการ
บังคับใชยุทธศาสตร FTCS ออกไปอีก 1 ป เพื่อที่จะประเมินผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ในชวง 
10 ปที่ผานมา รวมถึงการริเร่ิมโครงการและกฎหมายสําคญั26 เชน การเสนอกฎหมายชือ่  the Cracking 
Down on Tobacco Marketing Aimed at Youth Act รวมถึงการเสนอใหมีคําเตือนถึงอันตรายตอสุขภาพ
บนฉลากหรือซองบุหร่ีที่มีขนาดรูปภาพและขอความที่ใหญเพิ่มขึ้นคือ มีพื้นที่เพิ่มเปนรอยละ 75 ทัง้
ดานหนาและดานหลังของซองบุหร่ีจากเดิมที่มีขนาดรอยละ 50 เชน ปจจัยทีจ่ะทําใหปวยเปนโรคใหม ๆ 
หรือการใสคํากลาวของผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชยาสูบหรือบุหร่ี   

 กฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดาในระดบั federal law 

 กฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดาที่สําคัญ เปนกฎหมายสหพันธรัฐ (federal law) ช่ือวา 
Tobacco Act (1997) ซ่ึงเปนกฎหมายทีย่กเลิกกฎหมายเดมิที่ช่ือวา Tobacco Product Control Act เมือ่ป 
1997  กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันคอื Tobacco Act  มีเจตนารมณเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขของ

                                                 
24 “Federal Tobacco Control Strategy” (Canada) at http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/about-
apropos/role/federal/strateg-eng.php 
25 กอนหนานี้ รัฐบาลแคนาดาเคยจัดทํายุทธศาสตรควบคุมยาสูบตั้งแตป ค.ศ. 1986  แตไมประสบความสําเร็จ
เหมือนกับ FTCS เพราะใหความสําคัญกับบทบาทของรัฐบาลกลางเปนหลัก ซึ่งแตกตางจาก FTCS ท่ีให
ความสําคัญกับรัฐบาลมลรัฐ ดินแดน และรัฐบาลทองถิ่นดวยในการประสานความรวมมือกันทุกระดับ  
26 Looking Forward The Future of Federal Tobacco Control (Consultation Document) (Health Canada, 
September 12, 2011). 
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ประเทศที่เกีย่วกับการบริโภคยาสูบตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 4 27 กลาวคือ เปนกฎหมายที่ให
ความสําคัญกับการควบคุม กํากับดแูลอุตสาหกรรมยาสูบ, การคุมครองสุขภาพของชาวแคนาดา, 
คุมครองเด็ก เยาวชนจากการถูกชักจูงโฆษณา สงเสริมการขายใหใชผลิตภัณฑยาสูบ และเนนการสราง
ความตื่นตวัของประชาชนใหเห็นถึงพษิภยั อันตรายของผลิตภัณฑยาสูบ  

 เนื้อหาของกฎหมายฉบับนีเ้ขมงวดกวากฎหมายฉบับเดิมเปนอยางมาก  ปจจุบันมีการออก
กฎหมายลําดบัรองคือ regulation หลายเรือ่ง  ในรายงานวิจัยนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะ regulation ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 ที่อยูในขอบเขตการวจิัย ซ่ึงจะกลาวถึงในหวัขอตอไป 

 การปฏิบัติ FCTC มาตรา 5.3  

 ดังที่กลาวมาแลววา แคนาดาเปนประเทศพฒันาแลวที่มีช่ือเสียงในเรื่องการควบคุมยาสูบ 
พัฒนาการที่สําคัญอีกดานหนึ่งคือ การใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคี FCTC ของแคนาดาคือ วันที่ 26 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 และมสีวนรวมในการผลักดันใหเกดิ FCTC การเปดโอกาสใหองคกรพัฒนา
เอกชนเขามามสีวนรวมในกระบวนการจัดทํากรอบสนธิสัญญานี้ รวมถึงการริเร่ิมเรื่องการควบคุมยาสูบ
ตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1980 อาทิเชน การเปนเจาภาพและใหการสนับสนุนงบประมาณจดั
ประชุมขององคกรพัฒนาเอกชนผานองคกรตาง ๆ ของแคนาดา  

 ขอมูลรายงานของประเทศแคนาดาที่จัดทําโดย Health Canada เสนอตอองคการอนามัยโลก  
เมื่อวันที่ 27 กมุภาพันธ 2010  ไดรายงานถงึความคืบหนาในการปฏิบัตติาม มาตรา 5.3 สรุปสําคัญคือ
ประเทศแคนาดาไดดําเนินการออกมาตรการที่จําเปน เพือ่ปองกันมิใหนโยบายดานสาธารณสุขหรือการ
ควบคุมยาสูบ ถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบและกลุมที่มีผลประโยชนเกีย่วของแลว  รายละเอียด
ของกฎหมายที่มีการอธิบายการปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 มีดังนี้   

 1) กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาไดออกมาตรการทางบริหารคือ มีนโยบายที่จะไมรวมดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะเปนหุนสวนกับอุตสาหกรรมยาสูบ  โดยกระทรวงสาธารณสุขไดหารือกับเจาหนาที่

                                                 
27 4. The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of 
substantial and pressing concern and, in particular, 
 (a) to protect the health of Canadians in light of conclusive evidence implicating tobacco 
use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases; 
 (b) to protect young persons and others from inducements to use tobacco products and the 
consequent dependence on them;  
 (c) to protect the health of young persons by restricting access to tobacco products; and 
 (d) to enhance public awareness of the health hazards of using tobacco products. 
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ในหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดของรัฐบาลมลรัฐ ดินแดนในแคนาดา ซ่ึงทําหนาที่เปนผูประสานงาน 
(collaborators) ตามยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิ  

 กระทรวงสาธารณสุขกําลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมทีจ่ะนํามาปรับใชตามแนวทางปฏิบัติของ 
FCTC มาตรา 5.3 เชน ชองทางการติดตอระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับอุตสาหกรรมยาสูบนั้นตองทําอยาง
จํากัดเฉพาะในบางเรื่องเทานั้นคือ  

 (1) การหารือเร่ืองทางเทคนิคที่เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจากการบริโภคยาสูบ   

 (2) ประเด็นภาษีอากรที่เกีย่วของ (health and tax-related regulations) 

 (3) คดีความฟองรองตามที่มีกฎหมายบัญญตัิไว    

 อยางไรก็ดี Canadian Council for Tobacco Control (CCTC) ไดรายงานวา 28ขอมูลในวนัที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 2040 ผูแทนของอุตสาหกรรมยาสูบคือ ผูอํานวยการบริษทั Imperial Tobacco Canada ช่ือ 
Barbara McDougall ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการ International Development Research 
Centre (IDRC29) โดยกอนหนานี้ Barbara McDougall เคยดํารงตําแหนงกรรมการของ IDRC ตั้งแตเดอืน
มกราคม 2006 และไดเปนประธานกรรมการตั้งแตเดือนธันวาคม 2006 จนถึงปจจุบัน  ซ่ึงกรณีดังกลาว
นาจะทําใหแคนาดาไมสามารถปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 ในประเดน็ปญหาผลประโยชนขัดกัน  
ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลลาสุดในเว็บไซต IDRC พบวา มีการแตงตั้งประธานกรรมการคนใหมช่ือ นาย 
David M. Malone  ซ่ึงเคยดํารงตําแหนง Canada’s High Commissioner to India  และ non-resident 
Ambassador to Bhutan and Nepal 

 2) การล็อบบี้ (lobby) หรือการผลักดันดานนโยบายของรฐับาลกลางและรัฐบาลมลรัฐใน
แคนาดา จะถกูควบคุมตามกฎหมายระดบั federal law ช่ือ Lobbyist Registration Act (1989) ซ่ึงอยู
ภายใตความรบัผิดชอบของ Office of the Commissioner of Lobbying of Canada  กฎหมายฉบับนี้

                                                 
28 CANADA’S IMPLEMENTATION OF THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO 
CONTROL: A CIVIL SOCIETY ‘SHADOW REPORT’ (GLOBAL TOBACCO CONTROL FORUM 
OTTAWA, NOVEMBER 2010), pp. 7-10. 
29 เปนหนวยงานของรัฐบาลแคนาดา จัดตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยกุตท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนทองถิ่นในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก โดยเนนเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสังคมในประเทศนั้น ๆ เปนองคกรใหทุนสนับสนุน ถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  
โดยในชวงป 2009-2010 ไดใหเงินสนับสนุนไปราว 140 ลานเหรียญแคนาดา  
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กําหนดเงื่อนไขใหล็อบบี้ยิสตประเภทที่ทําหนาที่ดานใหคําปรึกษา (consultant lobbyist30) มีหนาที่
เปดเผยขอมูลและยืน่รายงานตาง ๆ ใหแกนายทะเบียนตามกฎหมาย เชน ล็อบบี้ยิสตที่ทํางานใหกบั
อุตสาหกรรมยาสูบ มีหนาที่ยืน่รายงานตอ the Commissioner of Lobbying ในกรณีที่มกีารติดตอกับ
เจาหนาที่ของรัฐในกรณีที่กฎหมายกาํหนดไว   กฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดความผิดสําหรับองคกรธุรกิจ
ทุกประเภทที่ใหการสนับสนนุแกกิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการเลือกตั้ง   

 ล็อบบี้ยิสตประเภท consultant lobbyist เปนบุคคลที่ไดรับเงินคาจางหรือคาตอบแทนตาม
สัญญา (ไมใชพนักงานทีไ่ดรับเงินเดือนประจํา) เพื่อดําเนินการในนามลูกคา ล็อบบี้ยิสตประเภทนี ้อาจ
เปนผูใหคําปรกึษาดานความสัมพันธกับรัฐบาล นักกฎหมาย นักบัญชี หรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ โดย
จะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ล็อบบี้ยิสตมีหนาที่แจงขอมูลบางอยางแกนายทะเบยีน เชน ช่ือลูกคา
ที่วาจาง, กลุมเครือขายของตนเอง, ขอมูลที่มีการล็อบบี้, ช่ือบุคคลหรือหนวยงานที่ตดิตอหรือล็อบบี้, 
วิธีการติดตอกบัเจาหนาที่ของรัฐ, แหลงเงนิและจํานวนเงินที่มีการมอบใหหนวยงานของรัฐ 

 กฎหมาย Lobbyist Registration Act  เปนกฎหมายที่กาํหนดเรื่องการขีน้ทะเบยีนผูที่เปนล็อบ
บี้ยิสต  หลักการสําคัญของกฎหมายนี้มี 4 ประการคือ  (1) การเขาถึงขอมูลสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
กับผลประโยชนสาธารณะโดยไมเสยีคาใชจาย  (2) การล็อบบี้เจาหนาที่ของรัฐตามวธีิการที่กฎหมาย
บัญญัติไววาสามารถดําเนินการได  (3) เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปสามารถทราบกิจกรรม
การล็อบบี้ทั้งหลาย  (4) จัดใหมีระบบจดทะเบียนล็อบบี้ยสิตที่จะตองเสยีคาธรรมเนียม  เพื่อปองกันมิ
ใหล็อบบี้ยิสตแทรกแซงการเขาถึงรัฐบาลที่มีลักษณะเปดกวาง 

 Office of the Commissioner of Lobbying of Canada ไดจัดทําเว็บไซตที่ประชาชนทัว่ไป
สามารถคนหาขอมูลล็อบบี้ยิสตทุกรายที่ขึ้นทะเบยีนไวได และเผยแพรขอมูลเร่ืองที่มีนักล็อบบี้ยิสตที่
ขึ้นทะเบยีนไวดําเนินการดวยวาเปนเรื่องใด     

 ตัวอยางล็อบบีย้ิสตที่ทํางานใหอุตสาหกรรมยาสูบที่ผูวิจัยสามารถสืบคนได เชน Emily Pearce 
(ขึ้นทะเบยีนในป 2009 จนถงึปจจุบัน) ทําหนาที่เปน consultant lobbyist ในสังกัดของบริษัทชื่อ Temple 
Scott Associates Inc.ไดรับการวาจางจากลูกคาคือ Imperial Tobacco Canada Limited ซ่ึงเปนบริษัทลูก
ของ British American Tobacco p.l.c. ประเทศสหราชอาณาจักร  ประเด็นสําคัญที่เปนเปาหมายของ
ลูกคาในการลอ็บบี้คือ การศึกษา เฝาระวังการริเร่ิมนโยบายใหมในเรือ่งการหามการจําหนายบุหร่ีผิด
กฎหมายของหนวยงานทีเ่กีย่วของ (contraband tobacco enforcement strategy)  โดยมีรายช่ือหนวยงาน
ของรัฐที่ล็อบบี้ยิสตรายนี้ตดิตอหรือมีแผนงานที่จะติดตอในอนาคต ไดแก Aboriginal Affairs and 

                                                 
30 ล็อบบี้ยิสตตามกฎหมายแคนาดามี 3 ประเภทคือ  1) Consultant lobbyists  2)  In-house lobbyists 
(corporations) ปนล็อบบี้ยิสตท่ีเปนพนักงานของบริษัทธุรกิจ และ 3) In-house lobbyists (organizations) เปนล็
อบบี้ยิสตท่ีเปนพนักงานขององคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรที่ไมแสวงหากําไร 
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Northern Development Canada (AANDC), Canada Revenue Agency (CRA), Finance Canada (FIN), 
Health Canada (HC), House of Commons, Industry Canada (IC), Justice Canada (JC), Public Safety 
Canada (PS) 

 3) อุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดามีนโยบายเปดเผยขอมูลทางการตลาด (marketing activities) 
และกิจกรรมทางธุรกิจตอสาธารณะ เพราะตามกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับปจจุบันคือ Tobacco Act 
กําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบมีหนาที่เปดเผยขอมูล ตอหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับงานวิจัยและกิจกรรม
การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ  ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได โดยเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to Information Act, 198531) และกฎหมายคุมครอง
ความเปนสวนตัว (Privacy Act, 1980) บัญญัติไว  กลาวคือประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในรายงาน
ดังกลาวได  ขอมูลเหลานี้ไมถือเปนความลับทางการคาแตอยางใด  สําหรับกรณีขอมลูที่ถือเปนความลับ
ทางธุรกิจนั้น การพิจารณาวาขอมูลใดเปนความลับทางธุรกิจ จะขึน้อยูกับหลักเกณฑการประเมินที่
รัฐบาลกําหนด   

  กฎหมายเกีย่วกับการรายงานขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบ มีช่ือวา “Tobacco Industry 
Reporting: Tobacco Reporting Regulations” ค.ศ. 2000 (SOR/2000-273) กฎหมายนี้เปนกฎหมาย
ลําดับ regulation ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม Tobacco Act  สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ผู
ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัผลิตภัณฑยาสูบหรืออุตสาหกรรมยาสูบ32  เชน ผูผลิตยาสูบและผูนําเขามีหนาที่
รายงานขอมูลประจําปตอกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ขอมูลที่ตองรายงานไดแก ขอมูลยอดจําหนาย 
(sales data), ขอมูลการผลิต (manufacturing information), สวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ (tobacco 
product ingredients), สารเคมีที่ถือเปนสารพิษ (toxic constituents), ขอมูลสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม
ของยาสูบ (toxic emissions) ตามที่กฎหมายกําหนดไว, ขอมูลการทําวิจยัและกิจกรรมการทําตลาด 
(research activities and promotional activities)   

 องคกรภาคประชาสังคมในแคนาดา มีบทบาทสําคัญในการควบคุมยาสูบของรัฐบาลแคนาดา 
เชน การตรวจสอบกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบอยางใกลชิด มีการจัดทําเว็บไซต ส่ิงพิมพเผยแพร
ขอมูลเหลานี้  อาทิเชน เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2554 องคกรพัฒนาเอกชนชื่อ Canadian Council for 
Tobacco Control (CCTC)33 ไดเรียกรองใหอุตสาหกรรมยาสูบเปดเผยขอมูลสวนประกอบของบุหร่ีและ
สารเสพติด สารพิษและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหมหรือควันบุหร่ีเพิม่เติมตอสาธารณชน เนื่องจาก

                                                 
31 กฎหมายวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสารมีช่ือวา Access to Information Act (1985) เปนกฎหมายฉบับหนึ่งท่ี
นํามาศึกษาและใชเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายไทยคือ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
32 http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/legislation/reg/indust/index-eng.php 
33 http://www.cctc.ca/ 
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แมวาตามกฎหมายแคนาดา ผูประกอบการมหีนาที่รายงานตอกระทรวงสาธารณสุขมากกวา 500 ชนดิ
และสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด แตขอมูลบางอยางจะไมเปดเผยตอประชาชนทั่วไป34    

 คณะกรรมการเฉพาะกจิวาดวยสุขภาพ (Standing Committee on Health) ไดยื่นขอเสนอแนะตอ
กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา เร่ืองการริเร่ิมแกไขปรับปรุง Tobacco Reporting Regulations ขางตน 
เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบไดมากขึ้น ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑยาสูบที่มีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคยาสูบ เชน ขอมูลผล
การประเมินความเปนพษิ (toxicity assessment information) ซ่ึงตามกฎหมาย Access to Information 
Act มาตรา 20 (6)35 ใหอํานาจแกรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจเปดเผยขอมูลดังกลาว 
โดยถือประโยชนสาธารณะ (public interest) เปนสําคัญ36  กลาวคือ แมวาขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบ
จะเปนขอมูลผลิตภัณฑยาสูบที่อางวาเปนความลับทางการคาหรือธุรกิจ แตถาการเปดเผยขอมูลดังกลาว 
จะเปนประโยชนสาธารณะแลว ก็สามารถเปดเผยไดตามกฎหมาย  

 เนื้อหาของการเปดเผยขอมลูการจําหนายยาสูบของผูประกอบการในอตุสาหกรรมยาสูบ  

 Tobacco Reporting Regulations (2000) กําหนดใหผูประกอบการที่ดําเนินการผลิต 
(manufacturer37) และนําเขาผลิตภัณฑยาสูบในแคนาดา มหีนาที่รายงานขอมูลตามที่กฎหมายไว เชน 
กรณีบุหร่ีบีดีส (bidis), บุหร่ี, ซิการ, tobacco sticks และ บุหร่ีกานพลู (kreteks)  ผูประกอบการตอง
รายงานปริมาณการผลิต, จํานวนผลิตภณัฑที่จําหนายได, ยอดจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมด จําแนกตาม

                                                 
34 “Canadian Council for Tobacco Control Calls for Disclosure of Cigarette Constituents; And Exactly How 
Will This Protect The Public's Health?” at http://tobaccoanalysis.blogspot.com/2011/01/canadian-council-
for-tobacco-control.html 
35  (6) The head of a government institution may disclose all or part of a record requested under this 
Act that contains information described in any of paragraphs (1)(b) to (d) if  
  (a) the disclosure would be in the public interest as it relates to public health, public safety 
or protection of the environment; and  
  (b) the public interest in disclosure clearly outweighs in importance any financial loss or 
gain to a third party, any prejudice to the security of its structures, networks or systems, any prejudice to its 
competitive position or any interference with its contractual or other negotiations.  
36 “Government Response to the Sixth Report of the Standing Committee on Health on the Committee's (38th 
Parliament, Session 1) on Proposed Regulations Amending the Tobacco Reporting Regulations” at 
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/legislation/reg/indust/govresp_repgouv-eng.php 
37 “manufacturer” includes an importer of tobacco products. It does not include a manufacturer that only 
packages or that only distributes tobacco products on behalf of another manufacturer.  
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ประเภทยี่หอ  หากเปนกรณบีุหร่ีไฟฟาหรือบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส (kits) จะตองระบุจํานวนที่ผลิตและ
จําหนายได, น้าํหนักของยาสูบที่อยูในบหุร่ีไฟฟา, จํานวนกระดาษ หลอดหรือไสกรอง และกรณี
ผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ จะตองแจงน้ําหนักเปนกิโลกรัม จาํนวนแพ็กเกจที่จําหนายไดแยกตามชนดิหรือ
ยี่หอผลิตภณัฑ ยอดจําหนายทั้งหมดทีจ่ําแนกตามประเภทแพก็เกจ  สําหรับชวงเวลาในการรายงานก็จะ
แตกตางกันไป เชน กรณีบหุร่ีทั่วไป, cigarette tobacco หรือ tobacco sticks จะตองรายงานขอมูลเดือนที่
ผานมาเปนประจําทุกเดือน โดยรายงานกอนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สําหรับผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ จะมี
กําหนดเวลารายงานตามชวงระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมปละ 4 คร้ัง เชน วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 
มีนาคมของทุกป    

 นอกจากนี้ ผูประกอบการยังมีหนาที่รายงานขอมูลการจัดกิจกรรมทางการตลาด การสงเสริม
การขาย (promotional activities) ดวย โดยใหรายงานทกุ ๆ 6 เดือน (semi-annually) หรือปละ 2 คร้ัง 
ยกเวนบางกรณีที่ใหรายงานทุก 3 เดือนหรือปละ 4 คร้ัง  ตัวอยางเชน คาใชจายทั้งหมดที่ใชในกิจกรรม
สงเสริมการขาย  และขอมูลกจิกรรมการทําตลาดที่จําแนกตามยี่หอผลิตภัณฑ (brand family) และหากมี
การจัดกจิการในลักษณะของการใหทุนสนับสนุน (sponsorship) ผูประกอบการก็มหีนาที่ตองรายงาน
เชนกัน เชน รายงานชื่อบุคคลหรือองคกรที่มีการแสดงสัญลักษณหรือยี่หอของผลิตภัณฑยาสูบ  การ
รายงานเหตุการณ กิจกรรม รายละเอียดของการจัดกจิกรรมนั้น ๆ  สถานที่และที่อยูทีด่ําเนินการจัด
กิจกรรม รูปภาพ แผนผังแสดงการจัดกิจกรรม ระยะเวลาการจัด คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจดักิจกรรม
แตละกจิกรรมและคาใชจายทั้งหมด  

 กลาวโดยสรุปคือ ประเทศแคนาดาไดปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 หลายประการ รวมถึง
แนวทางปฏิบัติในขอ (2) (3) (4) และ (5)  
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4.3 ประเทศฟลิปปนส 

 
 ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศที่มีช่ือเสียงในเรื่องของการทุจริตคอรรัปชั่นของนักการเมือง 
ขาราชการที่รุนแรงเปนเวลายาวนานหลายทศวรรษ ซ่ึงเกดิจากการสมคบกันของเจาหนาที่ของรัฐ 
นักการเมืองกบันักธุรกิจทีแ่ลกเปลี่ยนผลประโยชนกนั เชน การบริจาคเงินใหพรรคการเมืองเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการออกนโยบายที่เอื้อตอภาคธุรกิจ  การสรางอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบตอการ
เสนอรางกฎหมายควบคุมยาสูบที่มีเนื้อหาออนลง หรือการตอรองเร่ืองการติดคําเตือนหรือภาพอนัตราย
บนซองบุหร่ี ของความรวมมือระหวาง อุตสาหกรรมยาสูบ ทําใหประชาชนฟลิปปนสมีอัตราการบริโภค
ยาสูบในอัตราสูงเมื่อเทียบกบัประเทศในเอเชียบางประเทศ จึงกลาวไดวาการควบคมุยาสูบยังอยูใน
ระดับลาหลังประเทศหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 38 กลาวคือ การควบคุมยาสูบของฟลิปปนสอยูใน
ระดับใกลเคียงกันกับประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีจดุออนที่นักการเมืองที่มักจะเอื้อประโยชนใหแก
อุตสาหกรรมยาสูบ39   

 อยางไรก็ดี ฟลิปปนสพยายามที่จะยกระดบัตัวเองในเรื่องการควบคุมยาสูบใหดีกวาในอดีต โดย
ประธานาธิบดฟีลิปปนสไดลงนามใน FCTC เมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2003 และผานความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาเมือ่วันที่ 25 เมษายน 2005 จนกระทั่งรัฐบาลไดใหสัตยาบนัเพื่อเขาเปนภาคีในวนัที่ 6 
มิถุนายน 2005   

 ตัวอยางเชน การปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 11 เร่ืองการบรรจุหีบหอและติดปายผลิตภณัฑยาสูบ 
(Packaging and Labeling) ที่ภาคีจะตองออกกฎหมาย คําสั่งของฝายบริหาร หรือมาตรการใด ๆ ภายใน
เวลา 3 ปนับแตวันทีภ่าคีนั้นไดใหสัตยาบนัตามกรอบอนุสัญญานี้แลว  โดยเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 
2010 (พ.ศ. 2553) กระทรวงสาธารณสุขฟลิปปนสไดออกประกาศหรือคําสั่งทางปกครอง 
(Administrative Order (AO) 2010-0013) กําหนดเรื่องการแสดงภาพขอมูลสุขภาพที่แสดงใหเห็นถึง
อันตรายของผลิตภัณฑยาสูบ และการไมอนุญาตใหแสดงขอความที่ทําใหเกดิความเขาใจผิดในฉลาก
ของผลิตภัณฑ ฯ เชน คําวา  “mild”, “light”, “ultra-light” and “low tar”40 ซ่ึงถือวาฟลิปปนสไดออก
กฎหมายในเรือ่งนี้กอนประเทศไทยเปนเวลาเกือบ 1 ป คือมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) 
พ.ศ. 2554  เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขการแสดงคําหรือขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
                                                 
38 K Alechnowicz, S Chapman, “The Philippine tobacco industry: “the strongest tobacco lobby in Asia” 
(Tobacco Control 2004;13 (Suppl II):ii71.) 
39 Ibid., p. ii76. 
40 “Pakita ang TOTOO sa Pakete” at http://www.doh.gov.ph/node/1328 
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หรือจูงใจใหผูบริโภค ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ ยาเสน หรือยาเสนปรุง ตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบพ.ศ. 253541 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554  

 การปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3  

 ประเทศฟลิปปนสมีความกาวหนามากในการผลักดันเรือ่งการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 โดย
มักจะถูกหยิบยกเปนกรณีศกึษาในเรื่องมาตรา 5.3 อยูเสมอ โดยในรายงานความคืบหนาของประเทศ
เคนยาในฐานะภาคี FCTC จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือสุขภาพ (Department of Health) ที่เสนอ
ตอองคการอนามัยโลก เมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2011 สรุปสาระสําคัญไดวา ประเทศฟลิปปนสได
ดําเนินการออกมาตรการที่จาํเปน เพื่อปองกันมิใหนโยบายดานสาธารณสุขหรือการควบคุมยาสูบ ถูก
แทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบและกลุมที่มีผลประโยชนเกี่ยวของแลว  รายละเอียดของกฎหมายที่มี
การอธิบายการปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 มีดังนี้   

 กระทรวงสาธารณสุขของฟลิปปนสไดแตงตั้งคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เกีย่วกับ มาตรา 
5.3 เปนการเฉพาะชื่อวา “Article 5.3 Committee” มีภารกิจในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนงานใน
การปฏิบัติตามพันธกรณใีนเรื่องนี้  คณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวย ขาราชการระดับผูอํานวยการ
ของกระทรวงสาธารณสุข และผูบริหารที่มีอํานาจตัดสนิทางนโยบาย ผูแทนจากคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (Civil Service Commission) ผูแทนจากสํานักงานประธานาธิบดี ผูแทนของภาค
ประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน เชน FCAP, Health Justice 

 คณะกรรมการชุดนี้จะจัดประชุมเปนประจาํทุกเดือน และยังจดัตั้งคณะทํางานที่มีผูแทนจาก
หนวยงานอืน่ ๆ รวมถึงหนวยงานตํารวจ และหนวยงานดานการสื่อสาร42 เชน การจัดทาํสื่อ เครื่องมือ
เผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบวา สงผลเสียอยางไรบาง โดย
จัดทําเปนสรุปขอเท็จจริง โปสเตอร และวีดโีอ  

                                                 
41 ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 22 
มิถุนายน 2554) ทําใหประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับในชวงปลายเดือนธันวาคม 2554  
42 Preventing Tobacco Industry Interference: A Toolkit for Policy Makers and Advocates based on the 
Guidelines for the Implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control 
(WHO FCTC Article 5.3) by SEATCA and Health Justice (2010), p.18. 
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 Health Justice43 เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหกระทรวง
สาธารณสุข ออกระเบียบปฏบิัติของทางราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 โดยเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 เพื่อใหหนวยงานทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติตามชื่อวา 
“Protection of the Department of Health, including all of its Agencies, Regional Offices, Bureaus 
or Specialized/ Attached Office/ Units, against Tobacco Industry Interference”  (No.2010 - 0216)  
ระเบียบปฏิบัตฉิบับนี้อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายปกครอง ค.ศ. 2009 ฉบับที่ 4 โดยมีเจตนารมณ
เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณี มาตรา 5.3 โดยเฉพาะขาราชการ พนักงาน ลูกจางในกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับที่ตองถือปฏิบัติตาม เพื่อปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ 

  ระเบียบวาดวยการปองกันหนวยงานของรัฐจากการแทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสูบ  

 กระทรวงสาธารณสุข รวมกบั คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Civil Service Commission) 
ไดรวมกนัออกระเบยีบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐในฟลิปปนส ช่ือวา “ระเบียบวาดวยการปองกัน
หนวยงานของรัฐจากการแทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสูบ” (Joint Memorandum Circular No.2010-
01, PROTECTION OF THE BUREAUCRACY AGAINST TOBACCO INDUSTRY 
INTERFERENCE) เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด 3 มาตรา IX-B ซ่ึงใหอํานาจคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในฐานะหนวยงาน
กลางดานกําลังคนของรัฐบาล ที่ปฏิบัติหนาที่ทางราชการ  ระเบียบฉบบันี้ยังอาศัยอํานาจตามประมวล
กฎหมายปกครอง ค.ศ. 1987 (Administrative Code) หมวด 944 มาตรา 2  ซ่ึงกําหนดใหกระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจตรากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

 ระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออนุวัตกิารตามพันธกรณีของ FCTC มาตรา 5.3 ซ่ึงประเทศ
ฟลิปปนสเปนภาคี ดวยการปองกันการแทรกแซงของกลุมธุรกิจยาสูบที่จะมีอิทธิพลตอนโยบาย
สาธารณสุขในเรื่องการควบคุมยาสูบ   

 เนื้อหาของระเบียบฉบับนี้สรุปไดดังนี้   

 เจาหนาที่ของรัฐในทุกหนวยงาน จะตองหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ (interaction) ทั้งทางตรง
และทางออมกบัอุตสาหกรรมยาสูบ  และหากมีความจําเปนที่จะตองมกีารติดตอกัน ก็จะตอง

                                                 
43 HealthJustice Philippines เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งในป ค.ศ. 2009 มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยง
ประเด็นสุขภาพกับกฎหมาย เพื่อทําใหชาวฟลิปปนสมีสุขภาวะ มีสิทธิในการเขาถึงบริการสุขภาพ ภารกิจสวน
ใหญจะเนนการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพขององคกร หนวยงานในประเด็นสาธารณสุข  
http://www.healthjustice.ph/ 
44 หมวด 9 เปนบทบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ี ขอบเขตงานของกระทรวงสาธารณสุข  
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ปฏิบัติตามกฎเกณฑทีก่ําหนดไว อยูภายใตการควบคุม กาํกับ และจะตองมีลักษณะเปดเผย 
โปรงใส  

 เจาหนาที่ของรัฐที่มีปฏิสัมพันธหรือติดตอกับอุตสาหกรรมยาสูบ จะตองหลีกเลี่ยงการสราง
ความสัมพันธในลักษณะหุนสวน หรือมีความรวมมือระหวางกันอนัเปนผลจากการปฏิสัมพันธ
ดังกลาว   

 เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมรับของขวัญ เงิน การเชิญเชิญใหรวมกิจกรรมสันทนาการ การให
กูยืมเงนิ หรือผลประโยชนใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบ อันเปนผลจากการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ของเจาหนาที่ หรือเกีย่วของกับการบังคับใชกฎหมาย  อีกทั้งเจาหนาที่ไมควรทําธุรกรรม
กับบุคคลหรือธุรกิจใด ๆ ในอุตสาหกรรมยาสูบ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที ่

 เจาหนาที่ของรัฐและสมาชิกในครอบครัวจะตองไมยอมรบัหรือแนะนําใหบุคคลใดเขาทํางาน
ใหกับผูประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธกบัอุตสาหกรรมยาสูบที่มีการทําธุรกรรมกับหนวยงาน
ที่เจาหนาทีน่ัน้ ๆ สังกัดอยู  

 เจาหนาที่ของรัฐไมวามีตําแหนงในระดับใด จะตองหลีกเลี่ยงกรณีผลประโยชนขัดกันกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ หากพบวามีปญหาดังกลาวเกิดขึน้ เจาหนาที่ผูนั้นจะตองลาออกจาก
ตําแหนงในอตุสาหกรรมยาสูบภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวนัที่เจาหนาที่ผูนัน้เขารับ
ตําแหนง และถาเปนกรณีถือหุนหรือมีผลประโยชนในกรณีอ่ืน ๆ ก็ตองเรงดําเนินการภายใน
กําหนดเวลา 60 วันนับแตวนัที่ถือวามีผลประโยชนขัดกนัเกิดขึน้  

 เจาหนาที่ของรัฐที่มีบทบาทหนาที่เกีย่วกับการจัดทําและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณสุข มี
หนาที่แจงลวงหนาตอหนวยงานตนสังกัดใหทราบ เร่ืองการทํางานใหกบัอุตสาหกรรมยาสูบ
ภายหลังจากพนตําแหนงไปแลว ไมวานจะไดรับคาตอบแทนหรือไมกต็าม  

 ผลของระเบียบฉบับนี้ทําใหขาราชการและลูกจางของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล จะตอง
ปฏิบัติตาม ผูที่ฝาฝนจะถือวามีความผิดทางวินัยหรือไดรับโทษทางปกครอง (administrative disciplinary 
action) ตามทีบ่ัญญัติไวใน Executive Order No.292  นอกจากนี้ เจาหนาที่ที่ฝาฝนอาจตองมีความผิดทาง
อาญาและความรับผิดทางแพงตามกฎหมายอื่น ๆ ดวย  

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ฟลิปปนสยังเปดชองใหอุตสาหกรรมยาสูบเขาแทรกแซง
เร่ืองการควบคุมยาสูบของรัฐได โดยกลุมอุตสาหกรรมยาสูบฟลิปปนสที่ช่ือวา the Philippine Tobacco 
Institute มีตําแหนงเปนกรรมการในสัดสวนผูแทนอุตสาหกรรมยาสูบใน “คณะกรรมการวาดวยยาสูบ
ระหวางหนวยงาน” (Inter-Agency Committee on Tobacco หรือท่ีเรียกวา IAC-Tobacco) ซ่ึงเปน
องคกรที่มีอํานาจหนาที่ที่จดัตั้งตามกฎหมายชื่อ Tobacco Regulation Act of 2003 (RA 9211) มีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด   
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 องคประกอบของ Inter-Agency Committee on Tobacco บัญญัติไวในมาตรา 29 ประกอบดวย
ประธานกรรมการคือ ปลัดกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (the Secretary of the Department of Trade 
and Industry) และมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Secretary of the Department of Health) เปนรอง
ประธาน  กรรมการอื่น ๆ มีดังนี้  

 “Section 29. Implementing Agency. - An Inter-Agency Committee- Tobacco (IAC-Tobacco), 
which shall have the exclusive power and function to administer and implement the provisions of this 
Act, is hereby created. The IAC-Tobacco shall be chaired by the Secretary of the Department of Trade 
and Industry (DTI) with the Secretary of the Department of Health (DOH) as Vice Chairperson. The 
IAC-Tobacco shall have the following members: 

a. Secretary of the Department of Agriculture (DA); 

b. Secretary of the Department of Justice (DOJ); 

c. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources (DENR); 

d. Secretary of the Department of Science and Technology (DOST); 

e. Secretary of the Department of Education (DepEd); 

f. Administrator of the National Tobacco Administration (NTA); 

g. A representative from the Tobacco Industry to be nominated by the legitimate and 
recognized associations of the industry; and 

h. A representative from a nongovernment organization (NGO) involved in public 
health promotion nominated by DOH in consultation with the concerned NGO's; 

 The Department Secretaries may designate their Undersecretaries as their authorized 
representatives to the IAC.” (เนนโดยผูเขียน)  

 ดังนั้น จึงกลาวไดวา กฎหมาย Tobacco Regulation Act of 2003 ของฟลิปปนส ยังมีเนื้อหาที่ไม
สอดคลองกับ  FCTC มาตรา 5.3  จึงควรมกีารเสนอแกไขปรับปรุงโดยดวน เพราะถือเปนการขัดตอ 
FCTC อยางชัดเจน   
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4.4 ประเทศเคนยา45 

 

 เปนที่ทราบกนัดีวาอุตสาหกรรมยาสูบมีอิทธิพลอยางสูงตอรัฐบาลและนักการเมืองในประเทศ
เคนยามาเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะบริษทับุหร่ี British American Tobacco Kenya Ltd. (BATK) ซ่ึง
เปนบริษัทที่มสีวนแบงตลาดบุหร่ีมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออก  ในราย
งานวิจยัฉบับหนึ่งที่ตีพิมพใน Tobacco Control (200746) ระบุวา รัฐบาลเคนยาเปนผูถือหุนในบริษัท 
BATK เปนเวลานานแลว คดิเปนสัดสวนราวรอยละ 20  อุตสาหกรรมยาสูบยังมีความพยายามทีจ่ะ
ขัดขวางหรือชะลอการพิจารณากฎหมายควบคุมยาสูบที่เสนอในป ค.ศ. 2006 ของสมาชิกรัฐสภาเคนยา
ดวยวิธีการตาง ๆ นานา เชน การบริจาคเงนิใหแกรัฐบาลในการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ หรือออกเงิน
คาใชจายใหแกสมาชิกรัฐสภามากกวา 40 คน เดินทางไปพักที่รีสอรทหรูในชายหาดเมือง Mombasa 
ในขณะที่มีการเสนอรางกฎหมายขอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อป 200647   

 ขอมูลของบริษัทบุหร่ี British American Tobacco ระบุวา ประเทศเคนยาเปนสถานที่ตั้ง
สํานักงานใหญของบริษัท BAT ทั้ง 17 ประเทศในแถบแอฟริกากลางและแอฟรกิาตะวนัออก (กรุณาดู 
แผนที่ประกอบ) กรุงไนโรบ ีประเทศเคนยามีโรงงานผลิตบุหร่ีขนาดใหญที่มีความสาํคัญมาก โดยผลิต
บุหร่ีใหตลาดในประเทศเคนยาและสงออกไปประเทศอื่น ๆ ในอนุภูมภิาคซาฮาราของแอฟริกา (sub-
Saharan Africa) บริษัท BAT มีสวนแบงการตลาดในภูมภิาคแถบนี้มากกวาบริษัทบหุร่ีอ่ืน ๆ48   

   

                                                 
45 www.publichealth.go.ke 
46 P. Patel, J. Collin, and A. Gilmore, “"The law was actually drafted by us but the Government is to be 
congratulated on its wise actions": British American Tobacco and public policy in Kenya.” Tobacco 
Control.16 (2007): e1 
47 Florence Machio, “Efforts to Write Tobacco Control Laws Meet Resistance in Kenya” (2007)at 
http://www.dcp2.org/features/40 
48 http://www.batamecareers.com/ 
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               แผนที่แสดงเครือขายของบริษัท British American Tobacco ในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง 

 

 ขอมูลผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑยาสูบของประชากรในเคนยาของสํานักงานสถิติเคนยา 
เร่ือง การสํารวจขอมูลประชากรและสุขภาพชาวเคนยา (Kenya Demographic and Health Survey  

KDHS) ระบุวา การสํารวจขอมูลประชากรชายและหญิงอายุระหวาง 15 ถึง 49 ป ที่ใชผลิตภัณฑยาสูบ
ในชวงป ค.ศ. 2008 – 2009  ประชากรชายเคนยาอายุ 15 ถึง 49 ป ที่ใชผลิตภัณฑยาสูบคิดเปนรอยละ 19 
โดยสวนใหญนิยมสูบบุหร่ี สวนประชากรหญิงมีสัดสวนนอยที่ใชยาสูบนอยกวารอยละ 2 โดยผูหญิง
นอยกวารอยละ 1 ที่สูบบุหร่ี49  ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขและอนามัยเคนยา (Ministry of Public 
Health and Sanitation50) ระบุวา ในแตละปมีชาวเคนยาเสยีชีวิตราว 22,100 คน จากสาเหตุของ
โรคมะเร็งซึ่งมีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ51  

                                                 
49 Kenya Demographic and Health Survey 2008-09 (Calverton, Maryland: KNBS and ICF Macro, 2010), pp. 
45-46. 
50 http://www.publichealth.go.ke/ 
51 JOHN MUCHANGI, “Kenya: Tobacco Industry in Bid to Amend Act” (21 NOVEMBER 2011) at 
http://allafrica.com/stories/201111211567.html 
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ความเคลื่อนไหวในการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบที่สําคัญคือ เมื่อป ค.ศ. 2007 กระทรวง
สาธารณสุขไดเสนอรางกฎหมายควบคุมยาสูบชื่อ Tobacco Control Act อีกครั้ง และรัฐสภาเคนยาไดมี
มติเห็นชอบจนออกเปนกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม  อุตสาหกรรมยาสูบก็ยังพยายามที่เสนอแกไข
กฎหมายฉบับนี้  ดวยการรณรงคใหมีการยกเลิกหรือระงบัการใชบังคับบทบัญญัติกฎหมายบางมาตรา
ของ Tobacco Control Act (2007)52 ซ่ึงบริษัทบุหร่ีหลายแหงประกอบดวยบริษัท BAT, Mastermind, 
Alliance One และ สมาคมเกษตรกรผูปลูกยาสูบแหงเคนยา (Kenya Tobacco Farmers Association) ได
สงจดหมายถึงนายกรัฐมนตรเีคนยา Raila Odinga โดยอางวากฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญ เปนผลทํา
ใหนายกรัฐมนตรีส่ังการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมขอมูลนโยบายเรื่องกฎหมาย
ควบคุมยาสูบและพิจารณาถึงความเปนไปไดที่จะแกไขกฎหมายบางมาตรา   

สาระสําคัญของกฎหมาย Tobacco Control Act (2007) สรุปไดดังนี ้

เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ การกําหนดกรอบทางกฎหมายในการ
ควบคุมการผลิต, กระบวนการจัดทําผลิตภณัฑยาสูบ, การจําหนาย, การติดฉลาก, การโฆษณา, การ
สงเสริมการขาย, การใหทุนสนับสนุน และการใชผลิตภณัฑยาสูบ รวมถึงการไดรับควันบุหร่ีมือสอง  
โดยมีรายละเอียดของหลักการสําคัญในแตละเรื่องบัญญัติไวใน มาตรา 3  

จุดเดนที่นาศึกษาในกฎหมายฉบับนี้คือ การจดัตั้งองคกรกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการ
ควบคุมยาสูบระดับชาติช่ือวา “คณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาต”ิ (Tobacco Control Board) รวม 
15 คน แบงไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

1) ประธานกรรมการ ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและอนามัย   

2) กรรมการโดยตําแหนง 8 คน ไดแก the Director of Medical Services; the Chief Public 
Health Officer; the Director of Children’s Services; the Director of Kenya Medical Research Institute;  
the Director of Agriculture; the Director-General of the National Environmental Management 
Authority; the Planning Secretary for the time being responsible for matters relating to planning; the 
Director of Local Authorities  

3) ผูแทนองคกรตาง ๆ อีก 6 คน ไดแก ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานการควบคุม
ยาสูบ, ผูแทนองคกรทํางานดานผูหญิงที่ไดรับการคัดเลอืกจาก National Council of Women of Kenya, 
ผูแทนจากแพทยสมาคมเคนยา (Kenya Medical Association), ผูแทนองคกรทางศาสนาที่ไดรับแตงตัง้
จากรัฐมนตรี ฯ, ผูแทนจากสภาทนายความเคนยา (Law Society of Kenya), ผูแทนองคกรธุรกิจในเคนยา
ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากหอการคาและอุตาหกรรมแหงชาติของเคนยา    

                                                 
52 http://www.kenyalaw.org/klr/index.php 
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อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ สวนใหญเปนเรื่องการใหคําปรึกษา 
คําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและอนามัยในเรื่องการควบคุมยาสูบ รวมถึงการให
คําแนะนําแกรัฐมนตรี ฯ ในการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายฉบับนีบ้ัญญัติไว   

การเขารวมเปนภาคี FCTC ของเคนยา  

ประเทศเคนยาที่เปนประเทศดอยพัฒนาในแอฟริกา ไดลงนามและใหสัตยาบันและเขาเปนภาคี 
FCTC ในวนัเดียวกันคือ วันที่ 25 มิถุนายน 2004  ขอมูลการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 ของเคนยา มี
ดังนี้  

รายงานความคืบหนาของประเทศเคนยาในฐานะภาคี FCTC จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุข
และอนามยั (MINISTRY OF PUBLIC HEALTH AND SANITATION) ที่เสนอตอองคการอนามัยโลก 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2010 ระบุถึงรายละเอียดในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ ตาม FCTC รวมถึง 
มาตรา 5.3 เพื่อปองกันการเขามามีอิทธิพลหรือแทรกแซงการพัฒนานโยบายการควบคุมยาสูบของ
ประเทศเคนยา สรุปไดคือ  ประเทศเคนยาไดดําเนนิการออกมาตรการทีจ่ําเปน เพื่อปองกันมิใหนโยบาย
ดานสาธารณสุขหรือการควบคุมยาสูบ ถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบและกลุมที่มีผลประโยชน
เกี่ยวของแลว  รายละเอียดของกฎหมายที่มกีารอธิบายการปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 มีดังนี้   

กฎหมาย Tobacco Control Act มาตรา 5 (3)53 และ (4)54 บัญญัติเร่ืองการหามกรรมการใน 
“คณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาต”ิ (Tobacco Control Board) ที่มีความสัมพันธทางตรงหรือ
ทางออมกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือเปนผูที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมยาสูบ หรือกจิการที่
อุตสาหกรรมยาสูบมีหุนสวนอยูดวย   

หากกรรมการควบคุมยาสูบ ฯ รายใดที่ปกปดขอมูลความสัมพันธหรือความเกีย่วของกับ
อุตสาหกรรมยาสูบหรือกิจการของอุตสาหกรรมยาสูบแลว จะถือวามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทาง
อาญาคือ โทษปรับไมเกิน 1 ลานชิลล่ิง (หรือคิดเปนเงินราว 369,124.92 บาท55) หรือตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 5 ป หรือทั้งจําทัง้ปรับ   

                                                 
53  (3) No member of the Board shall directly or indirectly be affiliated to the tobacco industry or its 
subsidiaries.  
54  (4) A member who fails to disclose his or her affiliation to the tobacco industry or its subsidiary 
commits an offence and shall be liable, on conviction, to a fine not exceeding one million shillings or 
imprisonment for a period not exceeding five years or both. 
55 คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทากับ 2.7091 ชิลลิ่งเคนยา (KES) เว็บไซต 
http://themoneyconverter.com/THB/KES.aspx 
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นอกจากนี้ การติดตอหรือปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานและเจาหนาทีใ่นหนวยงานของรัฐทุก
แหงกับอุตสาหกรรมยาสูบ จะตองมีลักษณะเปดเผยตอสาธารณะและจะตองแจงใหเจาหนาที่ของ
กระทรวงสาธารณสุขทราบ และเขามามีสวนรวมในการติดตอดังกลาวดวยเสมอ  

กฎหมาย Tobacco Control Act มาตรา 4 (d) ยังใหอํานาจแกรัฐมนตรี ฯ ในการออกกฎหมาย
ลําดับรองหนาที่ของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ รวมถึงขอมูลการ
จําหนาย การสงเสริมการขาย และขอมูลสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ  ซ่ึงเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 
5.3 FCTC ขอ 17 (5) คือ การกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบตองเปดเผยขอมูลกิจกรรมการดําเนนิธุรกิจ
ของตนที่ถูกตองและโปรงใส สามารถถูกตรวจสอบได   

นอกจากนี้ ในมาตรา 26 ของกฎหมายฉบับนี้ ยังมีขอหามเรื่องการจัดกิจกรรมโฆษณา และการ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหรือโครงการดานกีฬา, ศิลปะ, วัฒนธรรม, การ
สันทนาการ, การศึกษา, การพักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปนการจัดขึน้เองหรือจัดรวมกับหนวยงานหรือ
องคกรอื่น  ผูฝาฝนจะมีโทษทางอาญาคือ ปรับไมเกิน 5,000 ชิลล่ิงเคนยา หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้ง
จําทั้งปรับ ซ่ึงบทบัญญัติลักษณะนี้สอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏบิัติ ขอ 17 (6)  

 บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการควบคุมยาสูบ 

 องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานการควบคุมยาสูบชื่อวา “กลุมพันธมิตรควบคุมยาสูบแหง
เคนยา” (Kenya Tobacco Control Alliance หรือ KETCA) ไดจัดฝกอบรมใหแกคณะกรรมการควบคุม
ยาสูบของประเทศเคนยา 10 คน และผูที่เกีย่วของอื่น ๆ ระหวางวนัที่ 13 - 15 มิถุนายน 2010 ณ เมือง 
Limuru มีเนื้อหาเกีย่วกับขอมูลสถานการณการบริโภคยาสูบในเคนยา การควบคุมยาสูบในประเทศและ
ตางประเทศ การใหความรู ความเขาใจเรื่องบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการ ฯ รัฐบาล องคกรพัฒนา
เอกชนในดานการควบคุมยาสูบ56  

 
                                                 
56 http://ketca.org/component/content/article/97-ketca-training-of-the-tobacco-control-board.html 
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สรุปผลการประเมินกรณีศึกษาตางประเทศ 

 ผูวิจัยจัดทําสรุปผลการประเมินการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติ ขอ 17 (2) 
(3) (4) และ (5) ในประเทศทีศ่ึกษาไดดังนี้  

ประเทศ การปฏิบตัิตามแนวทางปฏบิัติตาม FCTC มาตรา 5.3 

ประเทศฟลิปปนส ขอ 17 (2) กําหนดมาตรการจํากัดการปฏิสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ และ
สรางความมั่นใจวาการปฏิสัมพันธนั้นมีความโปรงใส 

ขอ 17 (3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย 
หรือขอตกลงที่ไมสามารถบังคับไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

ขอ 17 (4) หลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนขดักันของเจาหนาที่ของรัฐและลูกจาง
ของภาครัฐ 

ประเทศเคนยา ขอ 17 (3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย 
หรือขอตกลงที่ไมสามารถบังคับไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

ขอ 17 (4) หลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนขดักันของเจาหนาที่ของรัฐและลูกจาง
ของภาครัฐ 

ขอ 17 (5) กําหนดบังคับใหขอมูลที่อุตสาหกรรมยาสูบเปดเผย จะตองมีความ
ถูกตองและโปรงใส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ขอ 17 (5) กําหนดบังคับใหขอมูลที่อุตสาหกรรมยาสูบเปดเผย จะตองมีความ
ถูกตองและโปรงใส 

ประเทศแคนาดา ขอ 17 (2) กําหนดมาตรการจํากัดการปฏิสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ และ
สรางความมั่นใจวาการปฏิสัมพันธนั้นมีความโปรงใส 

ขอ 17 (3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย 
หรือขอตกลงที่ไมสามารถบังคับไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

ขอ 17 (4) หลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนขดักันของเจาหนาที่ของรัฐและลูกจาง
ของภาครัฐ 

ขอ 17 (5) กําหนดบังคับใหขอมูลที่อุตสาหกรรมยาสูบเปดเผย จะตองมีความ
ถูกตองและโปรงใส 
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บทที่ 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 

บทสรุป  

1. สรุปผลการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญา FCTC และแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ขอ 17 (2), (3), 
(4) และ (5) ของไทยในปจจบุันไดขอสรุปสําคัญ รวมถึงจุดแข็งและจดุออนของไทยในฐานะรัฐภาค ีมี
ดังนี ้

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคตีามกรอบอนสัุญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ขององคการอนามัย
โลก (FCTC) ซ่ึงมีพันธกรณทีี่จะตองปฏิบตัิตาม มาตรา 5.3 ของ FCTC และแนวทางปฏิบัติของมาตรา 
5.3 เพื่อปองกนัการแทรกแซงนโยบายสาธารณะวาดวยการควบคุมยาสูบจากผูประกอบการ และผูที่มี
สวนเกีย่วของเกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ  ไดจัดทํายุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิคือ “แผน
ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557” ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติตาง ๆ ของ FCTC รวมถึงการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบที่ระบุใน
ยุทธศาสตรที่ 5 (ยุทธวิธีที่ 1.2) และยุทธศาสตรที่ 8 (ยุทธวิธีที่ 1)  จึงถือเปนจุดแข็งของไทยระดับ
นโยบายและยทุธศาสตรของประเทศ   การผลักดันแผนยทุธศาสตรดังกลาวเกิดจากแรงผลักดันของภาค
สวนตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานการควบคุมยาสูบ เครือขายนักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม มีการทํางานอยางใกลชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ     

อยางไรก็ดี การผลักดันใหยทุธศาสตรดังกลาวบรรลุผลไดนั้น จําเปนจะตองอาศัยกลไกของ
ภาครัฐรวมดวย เพราะรัฐบาล หนวยงานของรัฐมีอํานาจในการเสนอหรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย 
รวมถึงกฎ ระเบียบ มาตรการตาง ๆ ที่จะรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณี มาตรา 5.3  ผูวิจัยไดศึกษา
วิเคราะหการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 รวม 4 ประเด็นคือ ขอ 17 (2), (3), (4) และ (5) ได
ขอสรุปคือ  

ประเทศไทยมคีวามคืบหนาในการปฏิบัติเพียงขอเดยีวคอื ขอ 17 (2) มาตรการจํากัดการ
ปฏิสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ ยังไมครอบคลุมเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานตาง ๆ  กลาวคือ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการออก “ระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับ
ผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของเกีย่วกับผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2553” ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 
18 ธันวาคม 2553   แตยังไมมีการจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานอื่น ๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงหนวยงานของรัฐอื่นที่มีลักษณะบังคบัเปนการทั่วไป  เหมือนกับการออกเปน
ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตร ี   
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   สําหรับพันธกรณีตามแนวทางปฏิบัติ ฯ ขอ 17 (3) ปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่
ไมมีผลในทางกฎหมาย หรือขอตกลงที่ไมสามารถบังคับไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ, ขอ 17 
(4) หลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนขัดกนัของเจาหนาที่ของรัฐและลูกจางของภาครัฐ และ ขอ 17 (5) 
กําหนดใหมีการเปดเผยขอมลูอุตสาหกรรมยาสูบที่มีความถูกตองและโปรงใสนั้น  ไดขอสรุปคือ ยังไมมี
การแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือกําหนดมาตรการใด ๆ ทีจ่ะรองรับในเรือ่งดังกลาว   

 2. กรณึศึกษาวเิคราะหประสบการณตางประเทศที่เกีย่วกบัการปองกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบตาม FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติ ฯ ขอ 17 (2), (3), (4) และ (5) รวม 4 
ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฟลิปปนส และเคนยา ไดขอสรุปสําคัญที่เปนจุดแข็ง
หรือจุดเดนของแตละประเทศ สรุปไดดังนี ้(กรุณาดู ตารางประกอบ)    

 

ประเทศ ขอ 17 (2) ขอ 17 (3) ขอ 17 (4) ขอ 17 (5) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา    √ 

ประเทศแคนาดา √ √ √ √ 

ประเทศฟลิปปนส √ √ √  

ประเทศเคนยา  √ √ √ 

ประเทศไทย √  ? 1    

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามิไดเปนภาคีของ FCTC แตอยางใด แตก็มีขอมูลนาสนใจในเรื่อง
กฎหมายควบคุมยาสูบที่กําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐ มีหนาที่เปดเผยขอมูลการดําเนนิ
กิจกรรมของอตุสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏบิัติ ขอ 17 (5) เชน 
การเปดเผยแผนการโฆษณา การทําตลาดผลิตภัณฑยาสูบแตละยีห่อ ไมวาผลิตภัณฑยาสูบนั้นจะผลติใน
สหรัฐหรือนําเขาจากตางประเทศ  เมื่อผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบเสนอรายงานตอ FTC แลว  
กฎหมายสหรัฐยังกําหนดให FTC ตองจัดทํารายงานประจําป (annual report) เสนอตอสภาคองเกรส  
การบริจาคเงินใหนกัการเมืองอยางเปดเผย  แตสหรัฐก็มีปญหาหรือจุดออนในการปฏบิัติตาม FCTC 
มาตรา 5.3 ในหลายเรื่องดังกลาวกลาวมาแลวในบทที่ 4  

                                                 
1 ผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยยังมิไดปฏิบัติตามขอ 17 (2) อยางสมบูรณตามพันธกรณี FCTC มาตรา 5.3 
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 ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดาเปนผูนําเรื่องการควบคุมยาสูบประเทศหนึ่งของโลก และเปนภาคี FCTC ที่มี
บทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาในเรื่องนีใ้นเวทีระหวางประเทศ  รัฐบาลแคนาดาไดจัดทํา
ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติเปนเวลานานกวา 10 ปแลว ซ่ึงประสบความสําเร็จดวยดี และมี
กฎหมายควบคุมยาสูบชื่อ Tobacco Act ซ่ึงมีกฎหมายลําดับคือ Tobacco Industry Reporting: Tobacco 
Reporting Regulations ที่กําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบมีหนาที่จดัทํารายงานและเปดเผยขอมูลบางอยาง
ตอสาธารณชน โดยไมถือวาขอมูลที่เผยแพรเปนความลบัทางการคา โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
Access to Information Act และ Privacy Act  สําหรับเรื่องการมีปฏิสัมพันธหรือการติดตอระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐกับผูแทนของอุตสาหกรรมยาสูบ จะตองทําอยางเปดเผย โดยมีกฎหมายที่เกีย่วของ
ควบคุมคือ Lobbyist Registration Act  กลาวไดวาแคนาดาไดปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 และแนวทาง
ปฏิบัติในขอ (2) (3) (4) และ (5)  

ประเทศฟลิปปนส  

แมวาฟลิปปนสจะมีความกาวหนาในการควบคุมยาสูบในภาพรวมที่ลาหลังกวาประเทศไทย แต
ในชวงไมกี่ปมานี้ พบความกาวหนาอยางมากในการผลักดันเรื่องการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 โดย
มักจะถูกหยิบยกเปนกรณีศกึษาในเรื่องมาตรา 5.3 โดยการริเร่ิมของกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ออกระเบียบที่ใชบังคบักับเจาหนาทีข่องรัฐในหนวยงานตาง ๆ ช่ือวา 
Joint Memorandum Circular No.2010-01, PROTECTION OF THE BUREAUCRACY AGAINST 
TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE  เนื้อหาของระเบียบนี้สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ FCTC 
มาตรา 5.3 ขอ 17 (2) (3) และ (4)  

ประเทศเคนยา 

ประเทศเคนยาเปนประเทศดอยพัฒนาในทวีปแอฟริกา ไดเขาเปนภาคี FCTC ในวนัที่ 25 
มิถุนายน 2004 อุตสาหกรรมยาสูบตางชาติมีอิทธิพลอยางสูงตอรัฐบาลและนักการเมืองในประเทศนี้ ทํา
ใหการผลักดนันโยบายหรือมาตรการควบคุมยาสูบไมคอยจะบรรลุผลมากนัก แตก็มกีารออกกฎหมาย
ควบคุมยาสูบคือ Tobacco Control Act ที่มกีลไกการควบคุมยาสูบที่นาสนใจ เนื้อหากฎหมายหลายเรื่อง
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 หลายประการ ในขอ 17 (3) (4) และ (5) เชน การกําหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ และการระบุเร่ืองการหามการมีสวนไดเสียกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ  บทบัญญัติเร่ืองการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการที่ผลิต จําหนายผลิตภัณฑยาสูบ 
เชน ยอดจําหนาย ขอมูลการทําตลาดและการโฆษณา ขอมูลสวนประกอบและสารพิษที่เกดิจากการเผา
ไหมผลิตภัณฑ   
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ขอเสนอแนะ 

 แนวทางการพฒันากลไกสนบัสนุนทางกฎหมาย หรือการใชอํานาจของฝายบริหาร เพื่อปองกัน
การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ที่ควรนํามาพิจารณาปรับใช มีดังนี้  

1) เรงรัดการจดัทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตาม FCTC มาตรา 5.3   

 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒุิคือ นพ.หทัย ชิตานนท ทานใหขอมูลวา หลังจากที่ FCTC มีผล
ใชบังคับแลว ไดมีการจดัทําแนวทางปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 5.3 โดยไดรับความเห็นชอบจากทีป่ระชุม
ภาคีอนุสัญญา ฯ เมื่อป พ.ศ. 2551 ซ่ึงนับถือปจจุบันเปนเวลากวา 3 ปแลว แตกย็ังไมมีความคืบหนาไป
มากนัก มกีารจัดทําเฉพาะ “ระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูที่มสีวน
เกี่ยวของเกีย่วกับผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2553” ซ่ึงยังไมครอบคลุมเนื้อหาของมาตรา 5.3 ทั้งหมด อีกทั้งยัง
ใชบังคับเฉพาะกรมควบคุมโรค ไมครอบคลุมถึงสวนราชการหรือหนวยงานที่เกีย่วของ   

 ตอมาศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหดิล ไดแตงตั้ง
“คณะกรรมการทบทวนการดําเนินงานตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัย
โลกของไทย มาตรา 5.3” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยมี นพ.หทยั ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริม
สุขภาพไทย มลูนิธิสาธารณสุขแหงชาติ เปนประธาน เพื่อพิจารณาทบทวนการทํางานตาม FCTC มาตรา 
5.3 ของไทยทีผ่านมาวา จะตองแกไขปรับปรุงในเรื่องใดบาง จนกระทัง่มีการจัดดําเนนิการจัดทํา “ราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตอนโยบายของ
รัฐในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....”2 ซ่ึงไดมีการเสนอเรื่องใหแกกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการตอไปแลวในชวงป 2554      

  ผูวิจัยเห็นดวยในการจดัทําระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม 
FCTC มาตรา 5.3 เนื่องดวยเหตุผลดังนี้  

 1) สอดคลองกับการอนวุัตกิารตาม FCTC มาตรา 5.3 ที่จะตองมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องนี้   

 2) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่จะตองปฏิบัติตาม เพราะเปนการดําเนินการโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534  จึงมีขอบเขตครอบคลุมมากกวา
ระเบียบของสวนราชการแหงหนึ่งแหงใด เชน ระเบียบกรมควบคุมโรค 

 

 

                                                 
2 กรุณาดู ภาคผนวก ง   
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 ขอเสนอแนะในการแกไขปรุงเนื้อหา “รางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตอนโยบายของรัฐในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....”   

 ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหาทีค่วรแกไขปรบัปรุงเนื้อหาบางสวนใน “รางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตอนโยบายของรัฐในการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....” โดยเนนเฉพาะแนวทางปฏิบัติ ฯ มาตรา 5.3 ขอ 17 (2), (3), (4) และ 
(5) มีดังนี้   

 หมายเหตุ ขอความที่เสนอปรับแกไข จะทาํเปนตัวเอนและขีดเสนใตไว 

 (1) นิยามศัพท    

 นิยามคําวา “อุตสาหกรรมยาสูบ”ควรครอบคลุมบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ยาสูบในทุกขัน้ตอน ตั้งแตการผลิต จําหนาย นําเขายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ รวมถึงตัวแทนหรือผูที่ทํา
หนาที่เพื่อผลประโยชนของกิจการยาสูบ เชน ล็อบบี้ยิสต (lobbyist) รวมถึงโรงงานยาสูบในฐานะที่เปน
รัฐวิสาหกจิภายใตการควบคมุของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
ทั้งนี้ โรงงานยาสูบซึ่งถือเปน “อุตสาหกรรมยาสูบ” นั้น แตก็มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย
ทั่วไปดวย เพือ่ปองกันความสับสนหรือเขาใจผิด จึงควรแกไขปรับปรุงนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” 
ในตอนทาย เพื่อไมใหรวมถึงอุตสาหกรรมยาสูบ  

 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวสิาหกิจ หรือองคการมหาชนที่
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐ และ
หนวยงานอืน่ที่อยูภายใตการกํากับของเจาหนาที่ของรัฐที่ประกาศใหเปนหนวยงานของรัฐตามระเบียบนี ้
แตไมรวมถึงอตุสาหกรรมยาสูบ 

  

 นอกจากนี้ ควรปรับปรุงนิยามคําวา “นโยบายของรัฐในการควบคุมยาสูบ” ซ่ึงสอดคลองกับคํา
นิยามคําวา “การควบคุมยาสูบ” (tobacco control3) ตาม FCTC มาตรา 1 แตก็อาจทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจ
ผิดวา กฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ในที่นี้ มีความหมายจาํกัดเฉพาะกฎหมาย 2 ฉบับที่อยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ

                                                 
3 “tobacco control” means a range of supply, demand and harm reduction strategies that aim to improve the 
health of a population by eliminating or reducing their consumption of tobacco products and exposure to 
tobacco smoke 
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พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 แตไมครอบคลุมถึง พระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. 2509 ซ่ึงเปนกฎหมายสาํคัญในการควบคุมยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ   

 ผูวิจัยจึงเสนอใหปรับปรุงนยิามคําวา “นโยบายของรัฐในการควบคุมยาสูบ” ใหมีความหมาย
กวางขึ้น เพื่อปองกันความเขาใหมีความหมายกวางกวาในรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ โดย
แกไขดังนี้  

 

 “นโยบายของรัฐในการควบคุมยาสูบ” หมายความวา กฎหมาย กฎระเบยีบตางๆของรัฐที่
เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และมาตรการควบคุมยาสูบ
อ่ืน ๆ รวมถึงนโยบายในเชงิปองกันและปราบปรามการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบตางๆของรัฐ 
เพื่อนําไปสูการลดและเลิกบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ รวมถึงลดอันตรายจากการสูดดมควันยาสูบ 

 

 (2) หมวด 2 ความโปรงใสในการติดตอสื่อสารระหวางอุตสาหกรรมยาสูบกับหนวยงานของรัฐ 

 มาตรการจํากดัการปฏิสัมพันธ (interaction) ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีก่ับ
อุตสาหกรรมยาสูบ ควรทําอยางจํากดัเฉพาะบางกรณีที่มคีวามจําเปนเทานั้น และตองทําอยางเปดเผย  
เชน การปรับปรุงสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ โดยปรับลดสารพิษที่มีผลกระทบตอสุขภาพของผู
ไดรับควันบหุร่ี หรือ การขอใหหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมสงเสริมการขายในสถาบันการศึกษา หรือการ
ทําตลาดในกลุมเด็กและเยาวชน   

 ตัวอยางเชน หากกระทรวงสาธารณสุขมีการริเร่ิมเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ 
ในกรณีนี้ ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขไมควรอนุญาตใหผูแทนบรษิทับุหร่ีตางชาตเิขาพบหรือมีการ
ติดตอกัน ไมวาจะเปนในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ เนื่องจากวัตถุประสงคของฝายอุตสาหกรรม
ยาสูบคือ อาจเปนการขอใหมีการแกไขกฎหมายบางเรื่อง ทําใหมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศ
ออนแอลง จึงขัดตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารกระทรวง สธ.อยางสิ้นเชิง และยงัขัดตอหลักการของ 
FCTC มาตรา 5.3 เพราะมีลักษณะเปนการเจรจา (dialogue) อยางหนึ่ง4 หรือการแลกเปลี่ยนความเหน็ 
การตอรอง ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศ และอาจทําใหเกิดขอ
ครหาหรือนําไปสูปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอีกดวย  

                                                 
4 หทัย ชิตานนท, แนวทางจริยธรรมสําหรับการพบปะบริษัทบุหรี่ขามชาติ (สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ, 2545)  และ Ethical Guidelines for Meeting with the Tobacco Industry by Dr. Judith 
Mackay (Asian Consultancy on Tobacco Control) and Ms. Mary Assunta (Consumer Association of Penang) 
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   กรณีที่เกดิขึ้นจริงคือ บริษัท ฟลลิป มอรริส (ประเทศไทย) จํากดั (PHILIP MORRIS (Thailand) 
Ltd.) ไดเคยทาํหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพื่อขอเขาพบผูบริหารกรม
ควบคุมโรค เพื่อปรึกษาหารือ แสดงความเห็นตอการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยอางเรื่องการรับฟงความคิดของประชาชน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   

   ส่ิงที่ควรกําหนดไวเพิ่มเติมคือ หามการตดิตอขอเขาพบเจาหนาที่ของรัฐที่มีลักษณะเปนการ
เจรจาตอรอง หรือขอใหแกไขปรับปรุงกฎหมายในทุกกรณี และระบขุอพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐที่
ไมควรมีปฏิสัมพันธกับผูแทนของอุตสาหกรรมยาสูบนอกวัน เวลาราชการ เชน การรับประทานอาหาร
ค่ํา การสังสรรค การตีกอลฟ  และกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รายงานกจิกรรมเหลานี้ตอ
หนวยงานตนสังกัด  เนื้อหาที่ควรพิจารณาปรับปรุงคอื  

 
 ขอ 6 หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรฐัจะมีปฏิสัมพนัธหรือติดตอส่ือสารกับอุตสาหกรรม
ยาสูบไดเพยีงเทาที่จําเปนตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกาํหนดไว และเปนไปเพื่อใหสามารถใชนโยบาย
ของรัฐในการควบคุมยาสูบอยางมีประสิทธิภาพเทานัน้  ทั้งนี้ จะตองไมใชการปฏิสัมพันธหรือติดตอ
เพื่อเจรจาตอรอง 

 เจาหนาที่ของรัฐพึงหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธหรือติดตอกับอุตสาหกรรมยาสูบนอกวัน เวลา
ราชการในทุกกรณ ี 

 

 
 (3) หมวด 3 มาตรการควบคมุการมีสวนรวมกับอุตสาหกรรมยาสูบ  
การปฏิเสธความรวมมือใด ๆ รวมถึงขอตกลงที่ไมมีผลในทางกฎหมาย หรือขอตกลงที่ไมสามารถบังคับ
ไดตามกฎหมายกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

 รางระเบียบสํานักนายก ฯ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมภิาค และ
สวนทองถ่ิน ไมใหการสนับสนุนกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน รับเงินบริจาคหรือส่ิงของจากอุตสาหกรรมยาสูบที่มักอางโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ 
CSR เผยแพรกิจกรรมรณรงคการเลนกีฬา การออกกําลังกาย หรือกิจกรรมใด ๆ เพราะความรวมมือ
ดังกลาวถือวาขัดตอ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏบิัติ ขอ 17 (3)  หากพิจารณาโดยผิวเผิน เจาหนาที่
ในหนวยงานอาจเห็นวาเปนสิ่งที่ไมเสียหาย แตการจดักิจกรรมเหลานี้ยอมมีวตัถุประสงคหลักในการ
ประชาสัมพันธ สงเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสุขภาพอยางแทจริง  
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 ขอ ..  หนวยงานของรัฐใดทีไ่มปฏิบัติตามหมวด 3 ตามระเบียบนี้ มีหนาที่จัดทํารายงานแจง
ขอมูลดังกลาวตอกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานทีรั่บผิดชอบตามระเบียบนี้ทราบโดยไมชักชา   

  

 (4) หมวด 4 การหลีกเล่ียงการขัดกันแหงผลประโยชน  

 เนื้อหาในหมวด 4 ของรางระเบียบสํานักนายก ฯ เปนเรื่องการหลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชน
ขัดกันของเจาหนาที่ของรัฐ เชน การเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาใหกับอุตสาหกรรมยาสูบในทุกกรณี 
เพราะจะเกดิปญหาผลประโยชนขัดกันได เชน สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งไดรับเงินบริจาคจากบรษิัท
บุหร่ีหรือโรงงานยาสูบ ในขณะที่บุคลากรในสถาบันการศึกษาแหงนัน้ ก็มีโครงการศึกษาวจิัยเกี่ยวกบั
สารพิษหรือโทษของการควนับุหร่ีตอสุขภาพของผูสูบหรือผูที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง  เพราะผลการวิจัย
นั้น ๆ อาจกระทบตอผลิตภัณฑของบริษัทบุหร่ีที่เคยใหเงนิบริจาค  ดังนัน้ เจาหนาที่ของรัฐจึงไมควรเขา
ไปมีตําแหนงในอุตสาหกรรมยาสูบ หรือมีความสัมพันธทางผลประโยชนกับอุตสาหกรรมยาสูบในทุก
กรณ ีและควรระบุหามมิใหเจาหนาที่รับเงนิ ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบอยาง
เด็ดขาด โดยเพิ่มเติมเนื้อหาตอไปนี้  

   

 ขอ .. เจาหนาที่ของรัฐหามรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบในทุก
กรณี และไมใหนําระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 
25445 ที่มีเนื้อหาขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้มาใชบังคับ 

 เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รายงานตอผูบังคับชาในหนวยงานตนสังกัดทราบ ในกรณทีี่สมาชิกใน
ครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบ  

 

 (5) หมวด 7 สภาพบงัคับ 

 บทลงโทษของเจาหนาที่ของรัฐที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก ฯ ฉบับนี้ ควรกําหนด
กรณีรายแรงไวแตกตางกัน และควรกําหนดกลไกการตรวจสอบหรือเฝาระวังการปฏบิัติตามรางระเบียบ
สํานักนายก ฯ ฉบับนี้ 

                                                 
5 ระเบียบสํานักนายก ฯ ฉบับนี้เปดชองใหเจาหนาท่ีของรัฐและบุคคลในครอบครัว (ไดแก คูสมรส บุตร บิดา 
มารดา พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน) สามารถรบัของขวัญหรือรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดที่มีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวน 3,000 บาท ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหไวแลวในบทที่ 3  
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 อาทิเชน หากเปนกรณีที ่“คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ” (คบยช.) เจาหนาที่
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงการคลังที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบโดยตรง ฝาฝนไมปฏิบัติตามแลว ใหถือวากระทําผิดวินยัที่มีระดบัโทษรรายแรงมากกวาเจาหนาที่
ของรัฐในหนวยงานอื่น ๆ  หรือหากเปนกรณีเจาหนาที่ของรัฐรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ จาก
อุตสาหกรรมยาสูบ หรือกรณเีจาหนาที่ของรัฐมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก ฯ 
ฉบับนี้หลายครั้ง ก็จะไดรับโทษวินยัรายแรง   

 นอกจากนี้ ควรกําหนดใหมกีารจัดตั้งศูนยประสานงานในการปฏิบัติตามระเบียบฉบบันี้ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

  ขอ .. กระทรวงสาธารณสุขจะจัดตั้งศนูยประสานงาน FCTC เพื่อใหการปฏิบัติตามกรอบ
อนุสัญญานี้เปนไปดวยความเรียบรอย และทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ   

    

 การกําหนดกลไกการตรวจสอบกันเองของเจาหนาที่ของรัฐ และตองมมีาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแส เพื่อปองกันการกลัน่แกลงเจาหนาที่ของรัฐที่ทําความดี โดยเทยีบเคียงกับกรณีศึกษาใน
ตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และเกาหลีใต ซ่ึงจะมีกฎหมายที่คุมครองผู
แจงเบาะแสเกีย่วกับการทุจริต คอรรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน ซ่ึงถือ
เปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอยางมาก เรียกวา Whistleblower protection law ซ่ึงประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายในลกัษณะนี้  ผูวิจยัเคยรวมศึกษาเรื่องดังกลาวในงานวิจยัเร่ืองหนึ่ง6ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) แตกย็ังไมมีการผลักดันในเรื่องนีใ้ห
เห็นผลเปนรูปธรรม  

 ขอ ..  เจาหนาที่ของรัฐที่พบทราบหรือสงสัยวา เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝน ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ มหีนาที่แจงขอมลูดังกลาวใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบ
ตามระเบียบนีท้ราบ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและดาํเนนิการตอไป โดยจะตองมีการปกปดขอมูลสวน
บุคคลของเจาหนาที่ของรัฐที่แจงขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ    

 เจาหนาที่ของรัฐที่แจงขอมูลการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะไมถูกโยกยายจาก
ตําแหนงหรือถูกสอบสวนทางวินยัหรือถูกกลั่นแกลงใด ๆ 

                                                 
6 ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ดร.วสิูตร ตุวยานนท, ผศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี และคณะ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ การศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 สนับสนุนทุนโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ปปช., ตุลาคม 2551) 
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 เพื่อใหทราบถงึผลลัพธในการปฏิบัติตามรางระเบียบสํานกันายก ฯ ฉบบันี้ จึงควรกําหนดให
หนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทํารายงานประจําป เสนอตอกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบตามระเบียบนี้ และเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ  ในตัวอยางกรณีศึกษาประเทศ
ฟลิปปนสพบวา ระเบยีบปฏิบัติที่ช่ือวา Joint Memorandum Circular No.2010-01, PROTECTION OF 
THE BUREAUCRACY AGAINST TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE ขอ 6.1ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐทั้งหลาย มหีนาที่จดัทํารายงานประจําป (annual report) เกีย่วกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัตินี้อีกดวย  

 

 ขอ .. หนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรฉีบับนี้เสนอตอกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบนี้ และ
เปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ 

 

  2) การเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคมุยาสูบ  

 การแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบตาม FCTC เปนแนวทางที่ประเทศภาคี 
FCTC หลายประเทศดําเนินการเปนผลสําเร็จแลว  กฎหมายหลักของไทยคือ พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ใชบังคับมา
เปนเวลานานเกือบ 20 ปแลว จึงควรเสนอแกไขปรับปรุงเนื้อหาบางประการ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม 
FCTC มาตรา 5.3 โดยทําได 2 แนวทางคือ  

 แนวทางที่ 1  การจัดทําเปน พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 2 ฉบับคือ  พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  อยางไรก็ดี  

 แนวทางที่ 2  การเสนอเปนกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหมคือ รางพระราชบัญญัติควบคุม
ยาสูบ พ.ศ. .... ซ่ึงมีขอบเขตเนื้อหากวางกวา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยผนวกรวมเอาเนื้อหา
ของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เขาไปดวย ซ่ึงเปนแนวทางที่ใชใน
กฎหมายหลายประเทศ ดังตวัอยางกรณกีฎหมายแคนาดาชื่อวา Tobacco Act (1997)  และกฎหมายเคนยา
ช่ือวา Tobacco Control Act (2007) ที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 4    

 ผูวิจัยเห็นวา ควรพิจารณาเลือกแนวทางที่ 2  เนื่องจากเนือ้หาสาระของพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  ตางก็มี
เปาหมายหรือเจตนารมณเดียวกันคือ การควบคุมการบริโภคยาสูบและการปองกันผลกระทบทาง
สุขภาพของผูที่ไดรับควันยาสูบ จึงสามารถนํามาผนวกรวมกันเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน อีกทั้งยังทําให
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เกิดความคลองตัวในการบรหิารจัดการของหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายคือ กระทรวง
สาธารณสุข   

ในรายงานวิจยันี้ ผูวจิัยขอเสนอเนื้อหาที่ควรบัญญัติไวใน “รางพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ 
พ.ศ. ....” โดยขอเสนอเฉพาะประเด็นที่เกีย่วกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏบิัติขอ 17 (2), (3), (4) 
และ (5) เทานัน้  ดังนี้   

 2.1) กําหนดใหมีคณะกรรมการที่มีกฎหมายรองรับ อาจใชช่ือตาม คบยช.คือ “คณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ” โดยกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการออกเปน 3 กลุมใน
สัดสสวนที่ใกลเคียงกันคือ กลุมที่ 1 ผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เปนกรรมการโดยตําแหนง 
ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธกิาร  กลุมที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิทีม่ี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณการทํางานดานควบคมุยาสูบ และกลุมที่ 3 ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน
ที่ทํางานดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ   

 คณะกรรมการชุดนี้ควรมีอํานาจหนาที่ในลักษณะเดยีวกนักับ คบยช.ชุดปจจุบัน ดังทีก่ลาวถึง
ในบทที่ 3  

 2.2) คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นตามกฎหมาย จะตองมีใชกระบวนการสรรหาอยางเปดกวาง 
องคกรตามกฎหมายที่มีความเปนอิสระในระดับหนึ่ง โดยใชตวัอยางขององคกรของรัฐที่มีความเปน
อิสระ อาทิเชน “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” 
(กสทช.) ซ่ึงไดรับการแตงตัง้ตาม พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากบัการประกอบ
กิจการวทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  หรือนําตวัอยางของ “องค
อิสระคุมครองผูบริโภค” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 61 ซ่ึงรางกฎหมายผานความ
เห็นชอบของวฒุิสภาแลว และอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภาในสมยัสามัญนิติบญัญติ (ระหวางวันที่ 
21 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2555) 

  2.3) กําหนดหนาที่ของอุตสาหกรรมยาสูบที่ตองจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการเสนอตอคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสบูแหงชาติ และกําหนดใหมีการเผยแพรรายงานตอ
สาธารณชน  เนื่องจากการเปดเผยขอมูลดงักลาว เปนสิ่งจําเปนในการดําเนินการดานควบคุมการบริโภค
ยาสูบ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ขอ 17 (5)  โดยกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบ
เปดเผยขอมูลการทําตลาด การสงเสริมการขายยาหรือการจัดกิจกรรมทางสังคม (CSR) เชน คาใชจาย 
ลักษณะกิจกรรม กลุมเปาหมาย ฯลฯ  ทั้งนี้ ควรพิจารณากฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศแคนาดา 
เคนยา และสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้   
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นอกจากนี้ ควรกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบมีหนาที่แจงขอมูลปริมาณการผลิต นําเขายาสูบ
และผลิตภัณฑยาสูบ ยอดจําหนายผลิตภณัฑแกกระทรวงสาธารณสุข และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ
สาธารณชนทั่วไป ตามพนัธกรณีใน FCTC มาตรา 5.3    

 2.4) กําหนดขอหามการจัดกจิกรรมสงเสริมการขายหรือการทําตลาดที่เกี่ยวกับยาสูบ ผลิตภัณฑ
ยาสูบในทุกกรณี และอาจกาํหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนดวย ตามแนวทางของกฎหมายชื่อ Tobacco 
Control Act 2007 ของประเทศเคนยา  

  

3) เรงผลักดนัแผนงานหรือกิจกรรมตาม “แผนยุทธศาสตรการควบคมุยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 
2553 – 2557”   

 แมวา “แผนยทุธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” จะยังไมไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการก็ตาม  แตกเ็กิดจากการผลักดันของหนวยงาน องคกรตาง ๆ 
และผานความเห็นชอบจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 3 เมื่อป 2553 แลว  ฉะนัน้ กระทรวง
สาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต(ิคบยช.) ในฐานะหนวยงานหลักใน
การบูรณาการแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. 2553 – 2557 ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ก็สามารถดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามแผนงานได เพือ่
ดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานควบคมุยาสูบนี้ใหเกดิผลเปนรูปธรรม โดยตองให
ความสําคัญกับการทํางานในพื้นที่ ชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตามชวงเวลา
ตาง ๆ ไมวาจะเปน การลดอัตราการบริโภคยาสูบของคนไทยตามเปาหมายที่กําหนดไว หรือลด
ผลกระทบของสุขภาพของประชาชนจากควันบุหร่ี   

 สําหรับการดําเนินงานตาม FCTC มาตรา 5.3 นั้น  ผูวิจยัมขีอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข
คือ กระทรวงสาธารณสุขควรทํางานเชิงรุกรวมกับหนวยงาน องคกรอืน่ ๆ อาทิเชน  

 กระทรวงสาธารณสุขควรทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับ หนวยงานอื่นๆ โดยเฉพาะ
กระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหผูบริหารสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ระดับจังหวดั และองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิเสธ ไมยอมรับการสนับสนุนของ
อุตสาหกรรมยาสูบ (โรงงานยาสูบ และบรษิัทบุหร่ีตางชาติ) และกลุมผลประโยชนที่
เกี่ยวของในทกุ ๆ เร่ือง เชน การรับเงินบริจาค การจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา การจัดกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดบั ซ่ึงเปน
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ขอ 17 (3)  

 กระทรวงสาธารณสุขควรทําหนังสือสงถึงโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เพื่อขอความ
รวมมือมิใหแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐเปนกรรมการในคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือ
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คณะทํางานทกุชุดภายใตโรงงานยาสูบ เพือ่ใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ขอ 
17 (4) 

 กระทรวงสาธารณสุขควรประสานงานไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพือ่ขอ
ขอมูลปริมาณการนําเขา ราคายาสูบ ยาเสน ยอดจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงผูประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหร่ีผูไดรับใบอนุญาต มหีนาที่ตองแจงใหกรมสรรพสามิต
ทราบตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509  เนื่องจากขอมูลดังกลาวไมถือเปนความลับทางการคา
ตามกฎหมายไทย   

  

4) กระทรวงสาธารณสุขควรทํางานเชงิรุก และแกไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของ ใหสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3   

 4.1 กระทรวงสาธารณสุขควรออกระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขเปนการเฉพาะที่เกีย่วกับ FCTC 
มาตรา 5.3 โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายคอื มาตรา 20 แหง พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 เพื่ออนุวตัิการตามกรอบอนุสัญญา FCTC และแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 เกี่ยวกับ ขอ 17 (2) (3) 
(4) (5) และ (6) ใหครบถวน โดยอาจใหช่ือวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการปองกันการ
แทรกแซงของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบและผูท่ีมีผลประโยชนเก่ียวของ พ.ศ. ....”  เพื่อที่จะ
สามารถใชบังคับกับเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ทกุหนวยงาน ตั้งแตปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผูบริหารกระทรวง และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ  เนื่องจาก “ระเบียบกรมควบคุมโรค วา
ดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูที่มสีวนเกีย่วของเกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2553” ไมสามารถ
ใชบังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองประธานกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ 
(คบยช.) รวมถึงผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ไมไดอยูในสังกดักรมควบคุมโรค  

 เนื้อหาที่ควรกาํหนดไว อาทิเชน   

 -  กําหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกระทรวงสาธารณสุขที่มี
ความสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ มีหนาที่แจงขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดไว  

 -  กําหนดหนาที่หรือส่ิงที่ไมควรกระทําหรือพึงงดเวน (Don’t) ของเจาหนาที่เพิ่มเติมตาม
ระเบียบนี้ ไดแก เจาหนาทีไ่มควรติดตอ พบปะกับผูประกอบการหรือผูที่มีสวนเกีย่วของใน
อุตสาหกรรมยาสูบนอกเวลาราชการ แมวาจะเปนการติดตอสวนตัว เชน การนัดพบเพื่อรับประทาน
อาหาร การจัดเลี้ยง การตีกอลฟ การสังสรรคในกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ   
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 - หามเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขไปดํารงตําแหนงใด ๆ ในอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงจะทําให
เกิดปญหาผลประโยชนขัดกัน เชน การเปนกรรมการ ที่ปรึกษา หรือการรับจางทํางานใหผูประกอบการ  

 - กําหนดกลไกการตรวจสอบ และบทลงโทษทางวินยัทีชั่ดเจนในกรณมีีการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ระเบียบดงักลาว เชน ในบางกรณีอาจถือเปนความผิดวินยัรายแรง บางกรณีอาจมีโทษที่นอยกวา  

 4.2 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุขควรแกไขปรบัปรุง “ระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวย
การกํากับดูแลขอมูลรายการสวนประกอบของผลติภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2550”  โดยกําหนดหลักเกณฑการ
เปดเผยขอมูลสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบในบางกรณีได  ถาการเปดเผยขอมูลดงักลาวเกีย่วของ
กับการประเมนิความเปนพษิของสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ  กรมควบคุมโรคสามารถเปดเผย
ขอมูลดังกลาวใหสาธารณชนทราบไดโดยไมขัดตอ พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 แตอยางใด  
อีกทั้งการเปดเผยขอมูลดังกลาวก็สอดคลองกับการอนุวตัิการตาม FCTC มาตรา 4 ,มาตรา 10 และมาตรา 
12 (ค) 

  4.3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควรแกไขปรับปรุงเนื้อหาสาระบางประการใน 
“ระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2553” เพื่อใหมีความสมบูรณยิง่ขึ้น ตามที่ไดเสนอไวในบทที่ 3  และควรจัดใหมีระบบ
ตรวจสอบการการปฏิบัติตามระเบียบกรมควบคมุโรค ฯ ของเจาหนาทีข่องกระทรวงสาธารณสุขและ
ผูเกี่ยวของ และกําหนดโทษทางวินยัของเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตาม  

สืบเนื่องจากระเบียบกรม ฯ ฉบับนี้  กรมควบคุมโรคหรือหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ควรเปดเผยเอกสารของผูประกอบการในอตุสาหกรรมยาสูบที่สงถึงกระทรวงสาธารณสุข เชน จดหมาย
ของบริษัทบุหร่ีหรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบที่สงถึงกรมควบคุมโรค เร่ืองขอหารือเร่ืองการ
แกไขกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบหรือกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหร่ี เพราะประชาชนมีสิทธิที่จะ
เขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวตามมาตรา 12  (c) ของ FCTC  โดยไมจําเปนตองรองขอตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  การใหสิทธิประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารบางอยางของอุตสาหกรรมยาสูบ จึงเปนสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพึงดําเนนิการ    
 
 
 5) ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ควรเปดเผยขอมูลปริมาณการนําเขา ราคายาสูบ ยาเสน ยอด
จําหนายผลิตภณัฑยาสูบ ซ่ึงผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหร่ีผูไดรับใบอนุญาต มีหนาที่
ตองแจงใหกรมสรรพสามิตทราบตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509  เนื่องจากตาม FCTC มาตรา 5.3 ขอ 17 
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(5) กําหนดใหรัฐภาคีเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย 
มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ   

 นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตควรแกไขปรบัปรุงเนื้อหาของ “ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การ
จัดระบบขอมลูขาวสารสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เนื่องจากมี
เนื้อหาที่ขัดกบัพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในประเด็นขอมูลสวนบุคคลอยาง
ชัดเจน และขดักับหลักกฎหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามหลักสากลที่จะคุมครองเฉพาะ
บุคคลธรรมดา ไมรวมถึงนิตบิุคคล ประกาศกรม ฯ ฉบับนี้ไมควรครอบคลุมถึงขอมูลของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่เปนผูเสียภาษยีาสูบ รวมถึงกรณีผูเสียภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตในกรณีอ่ืน ๆ   ดังนั้น จึงควร
แกไขประกาศกรม ฯ ใหมเีนือ้หาสอดคลองกับ FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบัติ ขอ 17 (5)  
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