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 รายงานวิจยัโครงการ “การศึกษาความสาํคญัของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ต่อการควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย” ไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  และ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ       
พิทยรังสฤษฎ ์ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และเจา้หนา้ท่ี ศจย.
ทุกท่านท่ีช่วยประสานงานเป็นอยา่งดี   

 ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ นายแพทย  ์หทยั ชิตานนท์ ประธานสถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องคก์ารอนามยัโลก 
(2550 - 2551) นกัวิชาการชั้นนาํดา้นการควบคุมยาสูบ ซ่ึงไดก้รุณาให้ขอ้มูลและถ่ายทอดประสบการณ์
การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและต่างประเทศแก่ผูว้ิจยั รวมถึงช้ีแนะแนวทางการ
จดัทาํรายงานน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน  

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณตวัแทนส่วนราชการทุกท่านดงัรายนามท่ีปรากฏในบรรณานุกรมรายงานน้ี 
ซ่ึงกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้สัมภาษณ์และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั ในฐานะท่ีท่าน
เหล่านั้นเป็นตวัแทนหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2555 เร่ือง                 
“มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2553 มติ 6 มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ”   

ทา้ยน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุดา วิศรุตพิชญ์ ผูอ้าํนวยการศูนยก์ฎหมาย
สุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีปรึกษาโครงการ ท่ีกรุณาให ้          
คาํช้ีแนะและขอ้สงัเกตในการปรับปรุงรายงานฉบบัน้ี   

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานโยบายและมาตรการ
ป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทยในอนาคต เพื่อแกไ้ขปรับปรุงการควบคุม
ยาสูบของประเทศท่ียงัมีจุดอ่อนหลายประการ  ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาของ
องคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) มีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 5.3 
ให้ครบถว้นโดยไม่ชกัชา้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีองคก์ารอนามยัโลกและนานาประเทศให้ความสาํคญัเป็น
อยา่งมาก      

                     ไพศาล ล้ิมสถิตย ์
     หวัหนา้โครงการ    
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บทคดัย่อ 
 

 องคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ความสาํคญักบัประเด็นการเฝ้าระวงัและต่อสู้กบัอุตสาหกรรมยาสูบเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากปัจจยัสาํคญัในการบรรลุผลสาํเร็จของนโยบายควบคุมยาสูบคือ การทาํความเขา้ใจแนว
ปฏิบติัหรือกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ และการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ  “กรอบ
อนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ” (WHO Framework Convention on Tobacco 
Control) หรือ WHO FCTC ไดบ้ญัญติัเร่ืองน้ีไวใ้นมาตรา 5 วรรค 3 (มาตรา 5.3) ปัจจุบนัมีประเทศท่ีรัฐภาคี
ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย ของ FCTC จาํนวน 177 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย  

การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีต่อการควบคุมยาสูบในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า 
มีขอ้มูลในเร่ืองน้ีเป็นจาํนวนมาก  ผูว้ิจยัจึงขอหยิบยกเฉพาะกรณีศึกษาสาํคญัท่ีบางเร่ืองโดยนาํเสนอเป็น 2 
ช่วงเวลา รวม 9 กรณีศึกษา ปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยให้อุตสาหกรรมยาสูบหรือบรรษทับุหร่ีขา้มชาติ สามารถ
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบในไทย เกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี   

 1) ในอดีตก่อนปี พ.ศ.2535  รัฐบาลยงัไม่เคยมีการจดัทาํยุทธศาสตร์หรือนโยบายควบคุมยาสูบ
แห่งชาติมาก่อน ทาํให้การดาํเนินงานควบคุมยาสูบของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ไร้ทิศทาง  อีกทั้งฝ่าย
บริหารท่ีมีอาํนาจตดัสินใจทางนโยบายมกัจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมา ผูด้าํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับเปล่ียนบ่อยคร้ังมาก  ทาํให้การ
จดัทาํนโยบายดา้นสุขภาพขาดความต่อเน่ือง ไม่แน่นอน   

 2) หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบดา้นควบคุมยาสูบคือ กระทรวงสาธารณสุข ยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการควบคุมยาสูบด้านต่าง ๆ  ทั้ งด้านนโยบาย กฎหมาย วิทยาศาสตร์เคมี 
สาธารณสุขหรือระบบสุขภาพในภาพรวม  และในบางกรณีอาจจะยงัไม่รู้เท่าทนัเล่ห์เหล่ียมหรือกลอุบายของ
อุตสาหกรรมยาสูบ หรือถูกข่มขู่ว่าจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมายหากไม่ดาํเนินการตามคาํแนะนาํของบริษทั
บุหร่ี  ทั้ง ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับผดิชอบตามกฎหมาย  

  3) บริษทับุหร่ีต่างชาติมกัจะสร้างความสัมพนัธ์หรือล็อบบ้ีขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับการนโยบายหรือกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ผูบ้ริหารหรือ
ขา้ราชการระดบัสูงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลงั สาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดงัปรากฏในเอกสารภายในของบริษทับุหร่ีท่ีถูกคาํสั่งศาลสหรัฐสั่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ต่อสาธารณชน ในบางกรณีมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่หรือเปิดโอกาสใหมี้การเสนอผลประโยชน์อนัมิชอบแก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง     

  4) การดาํเนินงานบางกรณีของหน่วยงาน ยงัขาดการวางแผนท่ีเป็นระบบ ขาดการจดัเตรียมขอ้มูล
ทางวิชาการท่ีสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  
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สรุปผลความคืบหนา้ในการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ของไทย  

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ ขององคก์ารอนามยัโลก 
(FCTC) ซ่ึงมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 ของ FCTC และแนวทางปฏิบติัของมาตรา 5.3 จาก
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ในระดบัหน่ึง ในการปฏิบติัตามพนัธกรณีตาม FCTC มาตรา 
5.3 เพียงบางเร่ือง โดยมีเหตุผลสนบัสนุนคือ 

 1) อุตสาหกรรมยาสูบยงัสามารถเขา้แทรกแซงการควบคุมยาสูบของภาครัฐได ้โดยอาศยัวิธีการต่าง 
ๆ นานา  แต่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐยงัไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการป้องกนัการแทรกแซง
ดงักล่าว  

 2) หน่วยงานของรัฐบางองคก์รยงัให้การยอมรับตวัแทนของอุตสาหกรรมยาสูบว่า เป็นผูมี้ส่วนได้
เสีย (stakeholder) สาํคญัในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความเห็นในการจดัทาํนโยบายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะ
มาตรการทางภาษียาสูบ   

 3) ปัญหาความล่าชา้ในการดาํเนินการตาม “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 
2557”  อีกทั้งยงัพบปัญหาความล่าชา้ในการดาํเนินการตาม “แผนปฏิบติัการยุทธศาสตร์ท่ี 8  การเฝ้าระวงั
และควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ”     

 4) ปัญหาวฒันธรรมการทาํงานในระบบราชการ มกัเป็นการทาํงานเชิงรับ (passive) มากกว่าเชิงรุก  
ซ่ึงแตกต่างจากจากการทาํงานของภาคธุรกิจหรือบริษทับุหร่ีต่างชาติ ท่ีมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เนน้
การทาํงานเชิงรุก ริเร่ิมงานใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  อีกทั้งระบบราชการไม่เอ้ืออาํนวยต่อการสร้างผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ควบคุมยาสูบท่ีทาํงานอยา่งต่อเน่ือง   

5) ปัญหาการจดัสรรงบประมาณดา้นควบคุมยาสูบของรัฐบาลท่ีไม่เพียงพอ กล่าวคือสาํนกัควบคุม
การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคไดรั้บจดัสรรงบประมาณประจาํปีไม่เพียงพอ  

การศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างประเทศ 4 ประเทศคือ ประเทศแคนาดา ฟิลิปปินส์ คอสตาริกา 
และปากีสถาน ทาํให้ทราบบทเรียน ประสบการณ์ และความกา้วหนา้หนา้ในการปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ของ 
FCTC และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มคือ  

 กลุ่มท่ี 1  ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อยในการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 คือ ประเทศ
คอสตาริกา และประเทศปากีสถาน 

 กรณีศึกษาคอสตาริกาและปากีสถานเป็นประเทศท่ีมีอตัราการบริโภคยาสูบในระดบัสูง จนอาจกล่าว
ได้ว่าประสบความลม้เหลวในการควบคุมยาสูบ เพราะประสบปัญหาถูกบริษทับุหร่ีขา้มชาติแทรกแซง
นโยบาย กฎหมายควบคุมยาสูบเป็นเวลานานหลายสิบปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  กลไกการทาํงานของ
รัฐบาลและภาครัฐอ่อนแอ แมว้า่ทั้งสองประเทศน้ีจะเป็นรัฐภาคีตาม FCTC แลว้กต็าม   
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กลุ่มท่ี 2  ประเทศท่ีมีความกา้วหน้ามากในการปฏิบติัตามมาตรา 5.3 คือ ประเทศแคนาดา และ
ประเทศฟิลิปปินส์   

กรณีศึกษาแคนาดาและฟิลิปปินส์เป็นแบบอย่างท่ีควรนาํมาปรับใช ้เพื่อป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบในไทย  ปัจจยัสาํเร็จเกิดจากรัฐบาลและหน่วยงานแคนาดาและฟิลิปปินส์คือ ภาครัฐได้
ออกมาตรการทางบริหารคือ มีนโยบายท่ีจะไม่ร่วมดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกบัอุตสาหกรรม
ยาสูบ  การติดต่อระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัอุตสาหกรรมยาสูบนั้นตอ้งทาํอย่างจาํกดัเฉพาะในบางเร่ือง
เท่านั้น  กรณีแคนาดานั้นมีกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีมีเน้ือหาเขม้งวดเป็นอย่างมาก  ภาครัฐทาํงานร่วมกบั
องคก์รภาคประชาสงัคมอยา่งใกลชิ้ด  

ความเขม้แขง็ของภาคประชาสังคมท่ีทาํงานดา้นสุขภาพ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัเชิงนโยบาย
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบหลายเร่ือง มีจุดแขง็ในดา้นขอ้มูลวิชาการใน
เชิงลึกในประเด็นสําคญัต่าง ๆ มีกลุ่มนักวิชาการดา้นสุขภาพและผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจยัท่ีทาํงานแบบเกาะติดและต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ มีดงัน้ี  

ข้อเสนอแนะระยะส้ันและระยะกลาง  

1) เร่งรัดจดัทาํระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5.3  FCTC 

 กระทรวงสาธารณสุขควรเสนอรัฐบาลใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ีประชุม“คณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแห่งชาติ” เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ท่ีเห็นชอบใหจ้ดัทาํ “ร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบายของรัฐในการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ....” และพิจารณาขอ้เสนอของภาคประชาสงัคมท่ีเคยเสนอในเร่ืองน้ีไวแ้ลว้   

2) เผยแพร่การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ และพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการทาํงาน 

กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบตามแผนปฏิบติัการ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 
2557) ตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  ควรพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานในดา้นการเฝ้า
ระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในเชิงรุก มีการจดัทาํตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในยทุธศาสตร์ท่ี 8 และศึกษาประสบการณ์จาก
ประเทศแคนาดาและประเทศท่ีมีพฒันาการกา้วหนา้ในเร่ืองน้ี และเผยแพร่ผลการประเมินการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการแก่สาธารณชน  

3) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงานและองคก์รภาคประชาสงัคม 

กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงานดา้นควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะสาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  สาํหรับองคก์รภาค
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ประสงัคม เครือข่ายวิชาชีพดา้นสุขภาพควรเร่งสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการควบคุมยาสูบ
ในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น     

4) อบรม เผยแพร่ความรู้ดา้นควบคุมยาสูบในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานใน
กระบวนการยติุธรรม 

เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบ รวมถึงหน่วยงานใน
กระบวนการยติุธรรม (ศาล อยัการ ตาํรวจ)  ควรไดรั้บการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ใน
งานควบคุมยาสูบ รูปแบบการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบ บริษทับุหร่ี ไม่สนบัสนุนกิจกรรม CSR ของธุรกิจ
ยาสูบ 

5) จดัสรรงบประมาณดา้นควบคุมยาสูบท่ีเหมาะสม 

รัฐบาลและหน่วยงานดา้นงบประมาทตระหนักถึงความสําคญัในเร่ืองน้ี  ก็ควรพิจารณาจดัสรร
งบประมาณตามปกติอยา่งเหมาะสมกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบตามกฎหมาย  เพราะปัจจุบนัสาํนกัควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยงัไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะระยะยาว 

1) แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ 

รัฐบาลควรเสนอแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาบางประการ เพื่อรองรับการปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 อาจ
จดัทาํเป็นกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่คือ ร่างพระราชบญัญติัควบคุมยาสูบ พ.ศ. .... ซ่ึงมีขอบเขตผนวก
รวมเอาเน้ือหาของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535  และตอ้งแกไ้ขปรับปรุงหรือเสนอบทบญัญติัใหม่เพื่อป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบรูปแบบใหม่ ๆ 

2) ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการควบคุมยาสูบ 

รัฐบาลควรพิจารณาศึกษาทบทวนโครงสร้างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ  โดยจดัตั้งมอบหมายให้มีหน่วยงานท่ีดูแลนโยบายหรือยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติใน
ภาพรวมท่ีมีกฎหมายจดัตั้งอย่างชัดเจน เช่น การจดัตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ 
(คบยช.) หรือองคก์รระดบัชาติท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายควบคุมยาสูบ   

3) สนบัสนุนภาคประชาสงัคมในการต่อสูก้บัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ และการผลกัดนั 
WHO FCTC มาตรา 5.3 

รัฐบาลจึงควรให้การสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสังคมในดา้นงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ภาคประชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ในฐานะภาคีเครือข่ายสาํคญั  
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บทนํา 
การศึกษาความสําคญัของ WHO FCTC มาตรา 5.3 

ต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
 
 

1. หลกัการและเหตุผล  

 อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับุหร่ีขา้มชาติไดเ้ขา้มาแทรกแซงการควบคุมยาสูบของประเทศต่าง ๆ เป็น
เวลานานแลว้ หากนบัยอ้นกลบัไปถึงยุคการคา้เสรีคือ การทาํขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้หรือ
แกตต ์(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ก่อนท่ีจะมีจดัตั้งองคก์ารการคา้โลก (World Trade 
Organization - WTO) โดยบริษทับุหร่ีต่างชาติมกัจะใชม้าตรการทางการคา้เป็นเคร่ืองมือในการเปิดตลาดบุหร่ีใน
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือใหรั้ฐบาลในประเทศนั้น ๆ อนุญาตใหน้าํเขา้บุหร่ีเพ่ือไปจาํหน่ายได ้ ในกรณีประเทศไทยนั้นกมี็
ประสบการณ์ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี รวมถึงขอ้เทจ็จริงท่ีมีการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของประเทศไทยโดย
อาศยักลไกองคก์รการคา้ระหว่างประเทศขององค์การการคา้โลก  นอกจากน้ี ยงัพบขอ้เท็จจริงท่ีมีการแทรกแซง
นโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบผ่านรัฐมนตรีหรือนกัการเมืองระดบัชาติท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ 
เช่น ในชั้นการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบคือ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 
25351 

 ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)  ท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก คร้ังท่ี 49 เห็นชอบใหมี้การยกร่างกรอบ
อนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบเป็นคร้ังแรก  ต่อมาท่ีประชุมสมชัชา ฯ สมยัท่ี 52 ไดมี้มติเห็นชอบให้เร่ิมการ
ดาํเนินงานจดัทาํ FCTC เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 ซ่ึงถือเป็นกลไกทางกฎหมายระดบันานาชาติฉบบัแรก
ขององคก์ารอนามยัโลก สอดคลอ้งกบัธรรมนูญก่อตั้งองคก์ารอนามยัโลก (CONSTITUTION OF THE WORLD 
HEALTH ORGANIZATION) ขอ้ 19 เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ท่ีกาํลงัระบาดไปทัว่
โลกในขณะนั้น 

                                                 
1 หทยั ชิตานนท.์ มรรคาสู่การตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นกัสูไ้ทยพฆิาตยกัษพิ์ทกัษย์าสูบขา้มชาติ (กรุงเทพ ฯ:              
ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2551). 
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 “กรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ2” (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control หรือ WHO FCTC) ถือเป็นพนัธกรณีระหวา่งประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของ
อนุสัญญา FCTC เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรา 5.3 และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี3 ซ่ึงในรายงานขององคก์ารอนามยัโลก เก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตาม
พนัธกรณี เม่ือปี ค.ศ. 2010 ของภาคีอนุสัญญา FCTC ระบุว่า ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่ม 11 ประเทศท่ีมีความกา้วหนา้
ในการออกมาตรการป้องกนัการแทรกแซงการกาํหนดนโยบายควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3   

 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาการอนุวติัการตามมาตรา 5.3 ของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยยงัมิไดป้ฏิบติั
ตามแนวทางปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ของ WHO FCTC ในอีกหลายเร่ือง แมว้า่จะมีพฒันาการสาํคญับางประการ อาทิ
เช่น  

- การนาํเอาขอ้เสนอแนะตามแนวทางปฏิบติั มาตรา 5.3 มาบรรจุไวใ้น “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” ท่ีผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2553 และไดรั้บมติเห็นชอบจากสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 และ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกบัแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555   

- การจดัทาํ “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าดว้ยการติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2555” (ยกเลิกระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ พ.ศ. 2553) แต่ระเบียบกรมควบคุมโรคฉบบัน้ีกไ็ม่
สามารถใช้บังคับกับ “คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” (คบยช.) ผู ้บริหารของกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัในหน่วยงานต่าง ๆ  เหมือนดงัเช่นในกรณีศึกษาของต่างประเทศ อีก
ทั้งระเบียบกรมควบคุมโรคขา้งตน้ยงัมีเน้ือหาไม่ครอบคลุมเน้ือหาของมาตรา 5.3 ทั้งหมดอีกดว้ย 

 เพื่อรับมือกบัการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย จึงจาํเป็นตอ้ง ศึกษา
รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ มาตรการในการป้องกนัการแทรกแซงในรูปแบบ
ต่างๆ เหล่านั้น บทบาทของภาคประชาสังคม เครือข่ายนักวิชาการในประเทศไทย รวมถึงศึกษากรณีศึกษาของ

                                                 
2 การเรียกช่ือภาษาไทยของ “กรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ” ผูวิ้จยัใชแ้นวทางของ
กระทรวงการต่างประเทศท่ีจะเรียกช่ือองคก์ารระหวา่งประเทศก่อน แลว้ตามดว้ยช่ือของอนุสญัญาหรือสนธิสญัญานั้น ๆ 
3 แนวทางปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 แห่งกรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ วา่ดว้ยการปกป้อง
นโยบายสาธารณสุขเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียของอุตสาหกรรมยาสูบ 
(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) 
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ต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์และบทเรียนในเร่ืองน้ี เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นให้เหมาะสมกบั
ประเทศไทย  

 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบขอ้มูลรูปแบบ วิธีการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั  

2. เพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัของหน่วยงานราชการ ตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ในการป้องกนั
การแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ และแนวทางปฏิบติั ฯ มาตรา 5.34  

3. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานราชการในการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติั ฯ มาตรา 5.3 ของ
กรอบอนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก มาตรา 5.3  

4. เพ่ือทราบบทเรียนเก่ียวกับการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ ในกรณีศึกษา
ต่างประเทศ  

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 

 

3.วิธีดาํเนินการ 

 โครงการน้ีเป็นการศึกษาวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการทาํแบบสอบถามขอ้มูล ความเห็นของผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐและภาค
ประชาสังคมท่ีดาํเนินงานดา้นการควบคุมยาสูบ รวมทั้งกลุ่มนกัวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ ในประเด็นการป้องกนัการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบของรัฐ ตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 โดยอุตสาหกรรมยาสูบ  

 

 

 

 

                                                 
4 เน่ืองจากหน่วยราชการยงัไม่มีกฎระเบียบในเร่ืองมาตรา 5.3  ยกเวน้กรณีระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
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4. ขอบเขตการศึกษา 

 1. ศึกษารวบรวมรูปแบบ วิธีการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั (ตั้งแต่ช่วงก่อนมีพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัคุม้ครอง
สุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ.2555)    

2. ศึกษาบทบาทของรัฐบาล หน่วยงานราชการในการป้องกันการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของ
อุตสาหกรรมยาสูบท่ีอดีตจนถึงปัจจุบนั  

3. ศึกษารวบรวมการดาํเนินงานของภาคประชาสงัคม (civil society) เพื่อป้องกนัการแทรกแซงการควบคุม
ยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2555)  

4. ประเมินผลการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ภายหลงัจากท่ีไทยเขา้เป็นรัฐภาคี และแนวทาง
ปฏิบติั ฯ ของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนแลว้ในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) โดยเฉพาะพฒันาการท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่    

 4.1 การปฏิบติัตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 (วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553) เร่ือง “มาตรการ
ควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ” โดยเนน้เฉพาะประเดน็ WHO FCTC มาตรา 5.3 ของหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดช่วงเวลาประเมินผลตั้งแต่ช่วงเวลาท่ีมีการจดัทาํแนวทางปฏิบติัฯ ของ WHO FCTC มาตรา 5.3 
คือปลายปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา โดยเนน้ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ีมีมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2553 จนถึง
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะครบกาํหนด 1 ปี ในการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.
2555 รวมทั้งช้ีใหเ้ห็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานราชการในการปฏิบติัตามมติสมชัชา ฯ  

หน่วยราชการท่ีตอ้งปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 มีดงัน้ี  
 กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) 
 กระทรวงการคลงั (กรมสรรพสามิต, โรงงานยาสูบ)  
 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 กระทรวงมหาดไทย (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงวฒันธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
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 สาํนกันายกรัฐมนตรี (กรมประชาสมัพนัธ์) 
 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 สาํนกังานประกนัสงัคม  

นอกจากนั้น ยงัจะพิจารณาหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (สาํนกังาน กสทช.) เพ่ิมเติมดว้ย 

 4.2 การจดัทาํ “ระเบียบกรมควบคุมโรค วา่ดว้ยการติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2553” (ถูกยกเลิกไป) และ “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับ
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2555”  

 4.3  การดาํเนินการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสัญญาการควบคุม
ยาสูบขอ้ 5.3 FCTC อาทิเช่น คาํสัง่กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการยทุธศาสตร์ท่ี 8 การ
เฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและท่ีเก่ียวขอ้ง    

5. ศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์การแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในกรณีศึกษา
ต่างประเทศ และแนวทางป้องกนัและแกไ้ขตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบติัในเร่ืองน้ี ท่ีควรนาํมา
ปรับใชก้บัประเทศไทย 

6. เสนอแนะแนวทางการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 

 

กรอบการศึกษา WHO FCTC มาตรา 5.3 ทีเ่กี่ยวข้องกับประเทศไทย 

 

พฒันาการสําคัญของ                 
FCTC มาตรา 5.3 

ก่อน WHO 
FCTC มีผล 

พ.ศ.2551-
2552 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555-
เม.ษ.2556 

รูปแบบการแทรกแซงนโยบายการ
ควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบใน
ประเทศไทยในช่วงก่อนมี WHO FCTC 
และก่อนปี พ.ศ. 2535  
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พฒันาการสําคัญของ                 
FCTC มาตรา 5.3 

ก่อน WHO 
FCTC มีผล 

พ.ศ.2551-
2552 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555-
เม.ษ.2556 

การประชุมรัฐภาคีอนุสญัญา ฯ คร้ังท่ี 3 
(COP3) ณ กรุงเดอร์บนั ประเทศ
แอฟริกาใต ้(22 พฤศจิกายน 2551) 

 
    

มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3          
เร่ือง มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียง
ต่อสุขภาพดา้นยาสูบ (17 ธนัวาคม
2553) 

     

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 (17 เมษายน 
พ.ศ.2555) 

     

คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ “แผน
ยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555 – 2557” (12 มิถุนายน 2555) 

     

 

 

5. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ท่ีเกีย่วข้อง 

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบเป็นอยา่งมาก โดยในวนังดสูบบุหร่ีโลก ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ไดก้าํหนดให้
เร่ือง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (tobacco industry interference5) เป็นหวัขอ้หลกัในการรณรงคเ์น่ือง
ในวนังดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ขององคก์ารอนามยัโลก 
ดว้ยเหตุท่ีการควบคุมยาสูบของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ มกัจะถูกต่อตา้นอยา่งหนกัจากอุตสาหกรรมยาสูบดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะทาํใหน้โยบายการควบคุมยาสูบอ่อนแอลง หรือไม่สามารถนาํมาดาํเนินการในทางปฏิบติัได ้ 

 

 
                                                 
5 http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/industry_interference/en/index.htmlas of September 30, 2012. 
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ตัวอย่างรูปแบบการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ มีดงัน้ี  

 ก) การแทรกแซงนกัการเมืองและกระบวนการเสนอกฎหมาย (Manoeuvering to hijack the political and 
legislative process)   

 อุตสาหกรรมยาสูบมกัจะสร้างความสัมพนัธ์หรือล็อบบ้ีนักการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือผูมี้อาํนาจใน
รัฐบาล เพ่ือใหเ้สนอกฎหมายท่ีมีจุดอ่อนในการควบคุมยาสูบ  

 ข) การอวดอา้งถึงความสาํคญัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง (Exaggerating the economic 
importance of the industry)  

 ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมกักล่าวถึงก็คือ การมีส่วนสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างงานหรืออาชีพใหแ้ก่แรงงาน, การจดัเกบ็ภาษีอากร และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์อ่ืน ๆ แต่กพ็บวา่มีการบิดเบือน 
กล่าวอา้งขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัเพิกเฉยต่อตน้ทุนทางสงัคม (social costs) ตน้ทุน
หรือค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนท่ีเกิดจากยาสูบและผลิตภณัฑย์าสูบ  

 ค) การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าเคารพ น่าเช่ือถือต่อสาธารณชน (Manipulating public opinion to gain the 
appearance of respectability) 

 อุตสาหกรรมยาสูบมีความพยายามท่ีจะใชเ้ลห์เพทุบายในการควบคุมหรือบงการความเห็นของประชาชน  
ดว้ยการใหเ้งินทุนสนบัสนุนแผนงาน โครงการเก่ียวกบัเดก็หรือเยาวชน หรือการใหเ้งินบริจาคในกิจกรรมทางสงัคม 
เช่น การช่วยเหลือดา้นภยัพิบติั, การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  บริษทับุหร่ีมกัจะทาํใหป้ระชาชน
ทัว่ไปลืมภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือทางสงัคมแทน   

 ง) การสนบัสนุนกลุ่มองคก์รบงัหนา้ (Fabricating support through front groups) 

 อุตสาหกรรมยาสูบมกัจะตอ้งการพนัธมิตรหรือองคก์รอ่ืนท่ีใหก้ารสนบัสนุนตนเอง จึงไดส้ร้างกลุ่มองคก์ร
บงัหนา้ (front groups6) ข้ึนมา ดว้ยการสนบัสนุนกลุ่มรากหญา้ (grassroots) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ กลุ่มนกัสิทธิ
มนุษยชนท่ีมกัอา้งถึงสิทธิเสรีภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายหรือกฎหมายควบคุมการสูบบุหร่ี   

                                                 
6 กลุ่มองคก์รบงัหนา้ หรือ front groups เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยแสดงออกวา่ สนบัสนุนนโยบายหรือประเดน็หน่ึง
ประเดน็ใด แต่ในความเป็นจริงแลว้ กลุ่มองคก์รน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินท่ีไม่เปิดเผยจากกลุ่มธุรกิจหรือองคก์รอ่ืน 
เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการสนบัสนุนนโยบายหรือประเดน็บางอยา่งท่ีผูใ้หก้ารสนบัสนุนตอ้งการ มกัจะเรียกวา่ third 
party technique  เช่น กลุ่ม Center for Consumer Freedom (CCF) เป็นกลุ่มท่ีอา้งวา่จดัตั้งข้ึนเพือ่รักษาสิทธิผูบ้ริโภคในการ
เลือกบริโภค ด่ืมแอลกอฮอล ์และสูบบุหร่ี ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ CCF เป็นกลุ่มองคก์รบงัหนา้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
บริษทับุหร่ี อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละกลุ่มร้านอาหาร  
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จ) การโจมตีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (Discrediting proven science)  
 การสร้างขอ้สงสยัเก่ียวกบัหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในประเดน็อนัตรายจากยาสูบหรือควนับุหร่ีมือสอง ถือ
เป็นเทคนิคท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมกัจะนํามาใช้อยู่เสมอ เพื่อท่ีจะทาํให้เหตุผลในการเสนอหรือแก้ไขกฎหมาย
ควบคุมยาสูบอ่อนลง  

 ฉ) การข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องรัฐบาลหรือเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ (Intimidating governments with 
litigation or the threat of litigation) 

 ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมกัจะดาํเนินการก็คือ การข่มขู่ว่าจะดาํเนินคดีฟ้องร้องรัฐบาลหรือเจา้หน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการควบคุมยาสูบ ในบางกรณีจะกล่าวอา้งถึงขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศใน
ชั้นศาลในประเทศ เพ่ือท่ีจะยกระดบัใหเ้ป็นคดีความระหวา่งประเทศ   

 การศึกษาเก่ียวกบัวิธีการหรือลกัษณะแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(ประเทศกมัพชูา มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย) ท่ีน่าสนใจคือ ตวัอยา่งรูปแบบหรือวิธีการการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบรวม 86 กรณี โดยมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของเชิงสมัพทัธ์ (relative importance) ตั้งแต่ระดบั
มากท่ีสุด 5 ลาํดบัแรก คือ (1) เทคนิคการทาํตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์ (องคก์รและผลิตภณัฑ์)  (2) หลีกเล่ียง
กฎหมายทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัยาสูบ  (3) การล็อบบ้ีและการใชอิ้ทธิพลทางการเมือง  (4) การน่ิงเฉยและลดแรง
ต่อตา้น  (5) การหลอกลวงสาธารณชน  นอกจากน้ี ยงัมีวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสร้างความสัมพนัธ์หรือให้
ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน  การสนับสนุนหน่วยงานรัฐสนับสนุนหรือร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  การริเร่ิมโครงการหรือนโยบายเพ่ือสงัคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR)  การขดัขวาง
มิใหมี้การออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีเขม้งวด ฯลฯ   

จากการศึกษาความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตามพนัธกรณีตาม WHO FCTC ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐ
ภาคีพบวา่ ประเทศต่าง ๆ ยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้พฒันาปรับปรุงนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัต่าง ๆ ของ FCTC โดยเฉพาะพนัธกรณีท่ีมีความสําคญัมากคือ มาตรา 5 
พนัธกรณีทัว่ไป (General obligations) และแนวทางปฏิบติัตามมาตรา 5.3  

พฒันาการท่ีสําคญัของไทยในการปฏบิัติตาม WHO FCTC มาตรา 5.3  

 ความคืบหนา้ท่ีสาํคญัในเร่ือง WHO FCTC มาตรา 5.3 กคื็อ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 คณะรัฐมนตรี
ไดเ้ห็นชอบต่อมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 (วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553) เร่ือง มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อ
สุขภาพดา้นยาสูบ ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี               

                                                                                                                                                                   

http://www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups 
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 “ให้หน่วยงานงานราชการปฏิบติัตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามยัโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกนัการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดย
การกาํหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกนัการแทรกแซงดงักล่าว”   

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการติดตามการปฏิบติัตามมติ
คณะรัฐมนตรีขา้งตน้  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “แผนยทุธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557” มีสาระสาํคญัคือ  

 1) อนุมติัแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557  

 2) เห็นชอบใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 
2557 และให้จดัทาํแผนปฏิบติัการและงบประมาณรองรับแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี  

 3) เห็นชอบใหส้ํานกังบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาให้ความสาํคญัในการจดัสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินงานและบริหารจดัการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 
2555 – 2557  

 การติดตามประเมินการปฏิบติัของหน่วยงานราชการ ตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 และแนวทางปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง ในประเด็นการป้องกนัการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงท่ี
ปรากฏในระหวา่งปลายปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.20087 8) จนถึงปลายปี พ.ศ. 2555  เน่ืองจากแนวทางปฏิบติั ฯ ตาม FCTC 
มาตรา 5.3 ผา่นความเห็นชอบของท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสญัญา ฯ คร้ังท่ี 3 (COP3) ณ กรุงเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต ้
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2551 (ค.ศ.2008) ดงัเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเพ่ือดาํเนินการตาม
มาตรา 5.3 ได้แก่ “คณะกรรมการดาํเนินการยุทธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและ
อนุสญัญาการควบคุมยาสูบขอ้ 5.3 FCTC - การหา้มอุตสาหกรรมบุหร่ีแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบและ ขอ้19 
FCTC : ความรับผิด9” เพื่อทราบความกา้วหนา้ของการดาํเนินการและรับทราบปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนว
ทางแกไ้ข รวมถึงรายงานความกา้วหนา้ต่อท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 

                                                 
7 FCTC/COP3(7) Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control 
8 แนวปฏิบติัน้ีจดัทาํข้ึนภายหลงัจากท่ี FCTC มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2548 
(ค.ศ.2005) ราว 3 ปีกวา่  
9 คาํสัง่กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 662/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ และคณะกรรมการดาํเนินการตาม เม่ือ 12 
พฤษภาคม 2555 (คาํสัง่น้ีมีผลทาํใหย้กเลิก คาํสัง่กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 116/2554 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2554)  
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 อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัมิไดท้าํระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตาม WHO FCTC 
มาตรา 5.3  ตามท่ีภาคประชาสังคมเสนอให้มีการจดัทาํ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกนัการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบายของรัฐในการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....” เพ่ือใช้บงัคบักบั
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  

 กรณศึีกษาต่างประเทศเกีย่วกับ WHO FCTC มาตรา 5.3  รวม 4 ประเทศ ไดแ้ก่  

ประเทศคอสตาริกา หรือสาธารณรัฐคอสตาริกา (Republic of Costa Rica) เป็นประเทศกาํลงัพฒันาในกลุ่ม
ลาตินอเมริกาท่ีประชากรมีคุณภาพดีประเทศหน่ึง และเป็นรัฐภาคี FCTC ในปี ค.ศ.2008 แต่ก็ยงัมิไดป้ฏิบติัตาม
มาตรา 5.3 หลายประการ ดว้ยเหตุท่ีคอสตาริกาถูกอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงการควบคุมยาสูบเป็นเวลานาน
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1970 จนถึงปัจจุบนัไดส้าํเร็จ มีหลายกรณีท่ีบริษทับุหร่ีขา้มชาติสามารถเขา้มาสร้างมีอิทธิพล
ต่อรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา และหน่วยงานดา้นสุขภาพได ้โดยเฉพาะการเสนอกฎหมายและมาตรการควบคุมยาสูบ  

ประเทศปากีสถาน หรือสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) เป็นภาคี FCTC ในปี 
2005 ถือเป็นประเทศดอ้ยพฒันาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีฐานะยากจน ขอ้มูลของ UNDP ระหว่างปี 2006-2007 
ระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีมาตรฐานการดาํรงชีพ (living standards) ท่ีตํ่ากว่าประเทศอินเดียและบงัคลาเทศท่ี
อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั  ธุรกิจยาสูบในปากีสถานมีลกัษณะเป็นตลาดก่ึงผกูขาด (oligopolistic) กล่าวคือ ปากีสถานมี
บริษทัธุรกิจยาสูบเพียง 2 รายใหญ่ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นตลาดบนท่ีจาํหน่ายบุหร่ีราคาสูง
และตลาดล่างท่ีจาํหน่ายบุหร่ีราคาถูก บรรษทับุหร่ีขา้มชาติคือบริษทั Philip Morris International (PMI) และบริษทั 
British American Tobacco (BAT) เป็นผูค้รอบครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีทั้งหมดในปากีสถาน บริษทัท่ีครองส่วน
แบ่งตลาดส่วนใหญ่คือบริษทั BAT หรือบริษทั Pakistan Tobacco Company (PTC) 

ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นประเทศผูน้าํดา้นการควบคุมยาสูบในระดบัโลก ประชากรแคนาดามีอตัรา
การสูบบุหร่ีท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 10 - 15  ปีท่ีผ่านมา คืออตัราการบริโภคยาสูบในกลุ่มผูใ้หญ่ในปี 1999 
ลดลงจากร้อยละ 25 เหลือราวร้อยละ 16 ในปี 2012  ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงกคื็อ แคนาดามีกฎหมายควบคุมยาสูบ
ท่ีเขม้งวด กาํหนดให้อุตสาหกรรมยาสูบมีหน้าท่ีจดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มูลบางอย่างต่อสาธารณชน เช่น 
ปริมาณการผลิตและยอดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบจาํแนกตามประเภทและยี่ห้อตามกาํหนดเวลา  นอกจากน้ี 
ผูป้ระกอบการยงัมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย โดยไม่ถือว่าขอ้มูลท่ีเผยแพร่เป็น
ความลบัทางการคา้ และประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล ครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีมากถึง
ร้อยละ 90  และเป็นผูน้าํตลาดบุหร่ีราคาถูกดว้ย  การดาํเนินการเพื่อป้องกนัการแทรกแซงการควบคุมยาสูบท่ีไดผ้ล
ในระดบัหน่ึงคือ กรณีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไดอ้อกระเบียบปฏิบติัว่าดว้ย
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การปฏิสมัพนัธ์หรือการติดต่อระหว่างผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบกบัเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัในหน่วยงานของ
รัฐทุกแห่ง เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ แต่กย็งัมีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงอีกหลายประการ  

ในทางตรงกนัขา้ม ยงัมีหลายประเทศท่ีมิไดป้ฏิบติัตามมาตรา 5.3 จนทาํใหบ้ริษทับุหร่ีสามารถแทรกแซง
การควบคุมยาสูบไดส้าํเร็จ ตวัอยา่งเช่น 

  

6. ระยะเวลาดาํเนินการ  

 ระยะเวลาดาํเนินการโครงการทั้งส้ิน 14 เดอืน (พฤศจิกายน ถงึ ธันวาคม 2556) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

 ระยะที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2555) จดัทาํขอ้มูลความก้าวหน้าการปฏิบติัตามมติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 เพื่อเป็นขอ้มูลเสนอต่อท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 (ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ระยะที ่2 (เดอืนมกราคม ถึง เมษายน 2556) ศึกษาการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ
ในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และจดัทาํรายงานการประเมินผล
การปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีครบรอบ 1 ปี ในเดือนเมษายน 2556  

 ระยะที่ 3 (เดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2556) ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั WHO 
FCTC มาตรา 5.3 และจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์การศึกษารูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของ
อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสงัคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 
 
7. รายละเอยีดกิจกรรม 

กจิกรรม ระยะเวลา ผลลพัธ์ 

ติดตาม ประเมินการปฏิบติัของหน่วยราชการ 
ตาม FCTC มาตรา 5.3 ตามมติคณะรัฐมนตรี
และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  คร้ัง ท่ี  3 
(มาตรการในการควบคุมปัจจัย เ ส่ียงต่อ
สุขภาพดา้นยาสูบ)   

พ.ย. - ธ.ค.2555 ร่ างรายงานความก้าวหน้าตามมติ
คณะรัฐมนตรีครบรอบ 6 เดือน  

จัดทาํรายงานความก้าวหน้าตามมติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3  

พ.ย. - ธ.ค.2555 ขอ้มูลประกอบการรายงานในท่ีประชุม
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 5  
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลลพัธ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผูแ้ทนหน่วยงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย หรือจดัทาํแบบสอบถามหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ม.ค.- มี.ค.2555 ผลการประเมินเบ้ืองต้นพร้อมข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการตาม
มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ฯ   

ศึกษาการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของ
อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ตลอดจน
บทบาทของภาคประชาสงัคมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

ม.ค. - มิ.ย.2556 ร่างผลการศึกษาการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ
ในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของ
ภาคประชาสงัคม 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัตาม FCTC 
มาตรา 5.3 ตามมติคณะรัฐมนตรี  พร้อม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบติั ฯ 

มี.ค. - เม.ษ. 2556 ขอ้มูลผลการประเมินการปฏิบติัตามมติ
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 3 และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  

กร ณี ศึ กษ า ต่ า งประ เทศ ท่ี เ ก่ี ย วกับก าร
แทรกแซงการควบคุมยาสูบ และการปฏิบติั
ตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 

เม.ษ. - ส.ค. 2556 ขอ้มูลกรณีศึกษาต่างประเทศ 

ส่งมอบรายงานฉบบัสมบูรณ์ ก.ย. - ธ.ค. 2556 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ 

 
 
 
 
8. รายช่ือผู้รับผดิชอบโครงการ  
 1. นายไพศาล ลิม้สถิตย์ หัวหน้าโครงการ 

คุณวฒิุ     นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
ตาํแหน่งปัจจุบนั (ทางวิชาการ/ราชการ) นกัวิชาการ 
หน่วยงานท่ีสงักดั ศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่ีอยู่  ศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200  
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เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 084-675-7959  เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน 02-613-2163  โทรสาร 02-224-8100 
E-mail plimstit@hotmail.com 

 บทบาทหนา้ท่ี/ความรับผิดชอบในโครงการน้ี   
 1) บริหารจดัการโครงการ   
 2) รับผิดชอบศึกษาการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ตลอดจน
บทบาทของภาคประชาสงัคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงกรณีศึกษาต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั WHO FCTC มาตรา 
5.3 
 3) วิเคราะห์ประเด็นทางวิชาการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองสาระสําคญัของแนวทางปฏิบติั มาตรา 5.3 และ
ประเมินการปฏิบติัตามของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4) สมัภาษณ์เชิงลึกผูแ้ทนหน่วยงาน  
 5) จดัทาํขอ้มูลประกอบการรายงานในท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 5  
 6) จดัทาํรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  
 
 2. รศ.สุดา วศิรุตพชิญ์ ทีป่รึกษาโครงการ   

คุณวฒิุ     นิติศาสตรมหาบณัฑิต, LL.M. (Chuo University, Japan)  
ตาํแหน่งปัจจุบนั (ทางวิชาการ/ราชการ) ผูอ้าํนวยการศนูยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์   
หน่วยงานท่ีสงักดั ศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่ีอยู่  ศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200  
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ -  เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน 02-613-2113  โทรสาร 02-224-8100 
บทบาทหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาโครงการ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางวิชาการตลอดเวลาโครงการ 

  
 
9. งบประมาณ10 
 ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก   ศูนยวิ์จยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  และสาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 

                                                 
10 ค่าใชจ่้ายในโครงการอาจปรับเปล่ียนตามกิจกรรมไดต้ามความจาํเป็น ภายในวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้                                   
ยกเวน้ค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการ 
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10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ทาํใหท้ราบรูปแบบ วิธีการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และทราบแนวทางการตอบโตข้องภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบใน
เร่ืองน้ี   

2) เป็นขอ้มูลประกอบการรายงานความกา้วหนา้การปฏิบติัตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 (2553) 
เร่ือง “มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ” ต่อท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ.2555   

3) เป็นขอ้มูลประเมินผลการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในรอบ 1 ปี  รวมถึงความคืบหนา้ในการดาํเนินการของคณะกรรมการดาํเนินการยทุธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้า
ระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ฯ ตามคาํสัง่กระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง  

4) ทาํให้ทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานราชการในการปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 และ
ขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหา  

5) ทาํให้ทราบบทเรียนกรณีศึกษาต่างประเทศในการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 (ประเทศท่ี
ประสบความสาํเร็จ และประเทศท่ีประสบความลม้เหลว) เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัประเทศไทยตามความเหมาะสม      
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บทที ่1 

การแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอตุสาหกรรมยาสูบ 

 

1.1 รูปแบบ วธีิการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในต่างประเทศ  

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบเป็นอยา่งมาก โดยในวนังดสูบบุหร่ีโลก ปี พ.ศ.2555 
(ค.ศ.2012) ไดก้าํหนดใหเ้ร่ือง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (tobacco industry interference1) 
เป็นหวัขอ้หลกัในการรณรงคเ์น่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2555 ขององค์การอนามยัโลก ดว้ยเหตุท่ีการควบคุมยาสูบของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
มกัจะถูกต่อตา้นอย่างหนกัจากอุตสาหกรรมยาสูบดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะทาํให้นโยบายการควบคุม
ยาสูบอ่อนแอลง หรือไม่สามารถนาํมาดาํเนินการในทางปฏิบติัได ้

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบหรือวิธีการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบและผูมี้ส่วนไดเ้สียว่ามี
อะไรบา้ง ซ่ึงจะมีประโยชน์แก่รัฐบาล หน่วยงาน องคก์รท่ีมีส่วนร่วมในกาํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์
ควบคุมยาสูบ เพื่อท่ีจะรู้เท่าทนัพฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ และสามารถป้องกนัการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบ  เน่ืองดว้ยการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบมีผลต่อการจดัทาํนโยบายควบคุมยาสูบ
ของรัฐของประเทศต่าง ๆ ทั้งทางกวา้งและทางลึก  ผลการศึกษาทางวิชาการหลายเร่ืองช้ีให้เห็นถึง
ยทุธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับุหร่ีท่ีมกัใชก้นัในประเทศต่าง ๆ   สรุปได ้6 รูปแบบหลกั2 
(กรุณาดูรูปท่ี 1.1) คือ   

 ก) การแทรกแซงนกัการเมืองและกระบวนการเสนอกฎหมาย (Manoeuvering to hijack the 
political and legislative process)   

 อุตสาหกรรมยาสูบมกัจะสร้างความสัมพนัธ์หรือล็อบบ้ีนักการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือผูมี้
อาํนาจตดัสินใจในรัฐบาล รวมถึงการสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงมีผลทาํให้นโยบาย 
แผนงานของรัฐบาลหรือการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบมีความล่าชา้หรือมีขอ้บกพร่อง   
                                                            
1 “Tobacco industry interference” at  
http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/industry_interference/en/index.html as of September 30, 2012. 
2 “Technical Resource for Country Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control 
Article 5.3”, (Geneva: World Health Organization Tobacco Free Initiative, 2012), pp.6-7. at 
http://www.who.int/tobacco/publications/industry/technical_resource_article_5_3/en/index.html 
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 ข) การอวดอา้งถึงความสาํคญัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง (Exaggerating the 
economic importance of the industry)  

 ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมกักล่าวถึงก็คือ การมีส่วนสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างงานหรืออาชีพใหแ้ก่แรงงาน, การจดัเก็บภาษีอากร และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์อ่ืน ๆ แต่
ก็พบว่ามีการบิดเบือน กล่าวอา้งขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัเพิกเฉยต่อ
ตน้ทุนทางสังคม (social costs) ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนท่ีเกิดจาก
ยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบ  

 ค) การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าเคารพ น่าเช่ือถือต่อสาธารณชน (Manipulating public opinion to 
gain the appearance of respectability) 

 อุตสาหกรรมยาสูบมีความพยายามท่ีจะใชเ้ล่ห์เพทุบายในการควบคุมหรือบงการความเห็นของ
ประชาชน  ดว้ยการให้เงินทุนสนับสนุนแผนงาน โครงการเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชน หรือการให้เงิน
บริจาคในกิจกรรมทางสังคม  เ ช่น  การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ ,  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  บริษัทบุหร่ีมักจะทาํให้ประชาชนทัว่ไปลืมภาพลักษณ์ของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือทางสงัคมแทน   

 ง) การสนบัสนุนกลุ่มองคก์รบงัหนา้ (Fabricating support through front groups) 

 อุตสาหกรรมยาสูบมกัจะตอ้งการพนัธมิตรหรือองคก์รอ่ืนท่ีให้การสนบัสนุนตนเอง จึงไดส้ร้าง
กลุ่มองคก์รบงัหนา้ (front groups3) ข้ึนมา ดว้ยการสนบัสนุนกลุ่มรากหญา้ (grassroots) กลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกยาสูบ กลุ่มนกัสิทธิมนุษยชนท่ีมกัอา้งถึงสิทธิเสรีภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายหรือกฎหมาย
ควบคุมการสูบบุหร่ี   

                                                            
3 กลุ่มองคก์รบงัหนา้ หรือ front groups เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยแสดงออกวา่ สนบัสนุนนโยบายหรือประเดน็
หน่ึงประเดน็ใด แต่ในความเป็นจริงแลว้ กลุ่มองคก์รน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินท่ีไม่เปิดเผยจากกลุ่ม
ธุรกิจหรือองคก์รอ่ืน เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการสนบัสนุนนโยบายหรือประเดน็บางอยา่งท่ีผูใ้หก้ารสนบัสนุน
ตอ้งการ มกัจะเรียกวา่ third party technique  เช่น กลุ่ม Center for Consumer Freedom (CCF) เป็นกลุ่มท่ีอา้งวา่
จดัตั้งข้ึนเพื่อรักษาสิทธิผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภค ด่ืมแอลกอฮอล ์และสูบบุหร่ี ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ CCF 
เป็นกลุ่มองคก์รบงัหนา้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทับุหร่ี อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละกลุ่ม
ร้านอาหาร  
http://www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups 
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จ) การโจมตีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (Discrediting proven science)  

 การสร้างขอ้สงสัยเก่ียวกบัหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นอนัตรายจากยาสูบหรือควนับุหร่ี
มือสอง ถือเป็นเทคนิคท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมกัจะนาํมาใชอ้ยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะทาํใหเ้หตุผลในการเสนอหรือ
แกไ้ขกฎหมายควบคุมยาสูบอ่อนลง  

 ฉ) การข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องรัฐบาลหรือเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ (Intimidating governments 
with litigation or the threat of litigation) 

 ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมกัจะดาํเนินการก็คือ การข่มขู่ว่าจะดาํเนินคดีฟ้องร้องรัฐบาลหรือ
เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการควบคุมยาสูบ ในบางกรณีจะกล่าวอา้งถึงขอ้ตกลงทาง
การคา้ระหวา่งประเทศในชั้นศาลในประเทศ เพื่อท่ีจะยกระดบัใหเ้ป็นคดีความระหวา่งประเทศ   

 องค์การอนามัยโลกได้รวบรวมตัวอย่างของกลยุทธ์หรือพฤติกรรมการแทรกแซงนโยบาย 
มาตรการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบไว ้(กรุณาดูตารางขา้งล่างประกอบ) ซ่ึงพบว่ากลยุทธ์
เหล่าน้ีมีความหลากหลายค่อนขา้งมาก โดยมีเป้าหมายท่ีจะทาํให้การควบคุมการยาสูบอ่อนแอของ
ประเทศต่าง ๆ อ่อนแอหรือไม่ประสบความสาํเร็จ และมีการใชส้ร้างวาทะกรรมว่า อุตสาหกรรมยาสูบ
ตอ้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และตอ้งการเป็นหุ้นส่วนกบัรัฐบาลในการควบคุมยาสูบ  ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นหลกัฐานแสดงถึงวตัถุประสงคท่ี์จะยติุหรือทาํใหน้โยบายควบคุมยาสูบดอ้ยประสิทธิผลลง4   

 ผูว้ิจยัพบว่า เคยมีการศึกษารวบรวมวิธีการหรือลกัษณะแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้5 ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย  พบขอ้มูล
น่าสนใจคือ ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือรูปแบบการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบรวม 86 กรณี โดยมีการ
จดัลาํดบัความสาํคญัของเชิงสัมพทัธ์ (relative importance) ตั้งแต่ระดบัท่ี 1 ถึง 5 (ระดบั 5 คือ กรณีท่ีมี
ความสาํคญัมากท่ีสุด) โดยไดจ้ดัแบ่งกลุ่มหลกั ๆ ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด 5 ลาํดบัแรก คือ (1) เทคนิคการ
ทาํตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์ (องคก์รและผลิตภณัฑ)์  (2) หลีกเล่ียงกฎหมายทางเศรษฐกิจเก่ียวกบั
ยาสูบ  (3) การล็อบบ้ีและการใช้อิทธิพลทางการเมือง  (4) การน่ิงเฉยและลดแรงต่อต้าน  (5) การ
หลอกลวงสาธารณชน (กรุณาดู ตารางท่ี 1.1 ) 6     

                                                            
4 Tobacco industry interference with tobacco control (Geneva: World Health Organization, 2008), pp.12-13.  
5 รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “สงัคมไทยจะสร้างกลไกป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตาม
มาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญา FCTC อยา่งไร” (พฤษภาคม 2555) สนบัสนุนโดย ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), หนา้ 19-20 
6 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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รูปที ่1.1  ตัวอย่างวธีิการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบทีมั่กพบในประเทศต่าง ๆ 
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ตารางที ่1.1  รูปแบบวธีิการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบทีมั่กพบเห็น 

 
 

 ขอ้มูลวิธีการหรือรูปแบบการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าอุตสาหกรรมยาสูบมีทรัพยากร อาํนาจทางเศรษฐกิจ และการทาํหน้าท่ีดูแลกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
ธุรกิจบุหร่ี ให้ได้รับผลกาํไรจากการทาํธุรกิจคา้ผลิตภณัฑ์ยาสูบ กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบดังกล่าวได้
ดาํเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้กลไกการควบคุมยาสูบในระดับระหว่างประเทศอ่อนแอลง และทาํให้
แผนงาน โครงการควบคุมยาสูบของแต่ละประเทศไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างเต็มท่ี มีรายงานผล
การศึกษาในเร่ืองน้ีในกรณีศึกษากลุ่มประเทศพฒันาแลว้7 และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนในกลุ่มประเทศ
กาํลงัพฒันาหรือประเทศดอ้ยพฒันาท่ีมีรายไดป้านกลางถึงรายไดต้ ํ่า8   นอกจากน้ี ยงัมีหลกัฐานท่ีปรากฏ
ชดัแจง้ว่า อุตสาหกรรมยาสูบไดพ้ยายามท่ีจะลม้กระบวนการเจรจาจดัทาํ WHO FCTC รวมถึงการสร้าง
อุปสรรคในการปฏิบติัตามกรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกฉบบัน้ี   ดงัจะเห็นจากปฏิกิริยาเชิงลบ
ของอุตสาหกรรมยาสูบต่อการให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 ของ WHO FCTC 
(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 

                                                            
7 Novotny T, Mamudu H. Progression of tobacco control policies: lessons from the United States and 
implications for global action (Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper). Washington, DC, 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2008. 
(http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627- 
1095698140167/NovotnyPoliticalEconomy.pdf, accessed 7 May 2012). 
8 Lee S, Ling P, Glantz S. The vector of the tobacco epidemic: tobacco industry practices in low and middle-
income countries. Cancer Causes and Control, 2012:1-13 (http://dx.doi.org/10.1007/s10552-012-9914-0, 
accessed 7 May 2012). 
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other vested interests of the tobacco industry) โดยอา้งว่า แนวทางปฏิบติัน้ีมีส่วนทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงดา้นนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมกาํกบัดูแลธุรกิจคา้
ยาสูบ การจดัเก็บภาษี การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสูบถูกกฎหมาย และทาํให้นักกิจกรรมต่อตา้นบุหร่ีจะ
ไดรั้บการสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน และทาํให้รัฐบาลแต่ละประเทศตอ้งออกกฎระเบียบท่ีมีความโปร่งใส, 
ตรวจสอบได,้ ไดส้ดัส่วน และสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว้9  

 โครงการช่ือ Project Sunrise ของบริษทั Philip Morris10 

 บริษทั Philip Morris ริเร่ิมโครงการ Project Sunrise ในปี ค.ศ.1995 และดาํเนินการต่อเน่ืองถึงปี 
2006  (มีผูต้ ั้งขอ้สังเกตว่าบริษทั PM อาจยงัคงดาํเนินโครงการน้ีต่อไป เพราะจากการศึกษายงัไม่มีขอ้มูล
ยนืยนัในเร่ืองน้ี)  เป็นกลยทุธ์หรือแผนงานระยะยาวของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ให้
คนในสังคมยอมรับการสูบบุหร่ีรวมถึงยอมรับในตวับริษทับุหร่ีดว้ย โดยจดัทาํกลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อต่อตา้น
การควบคุมยาสูบ กลยทุธ์โครงการ Project Sunrise ของบริษทั PM มี 7 กลยทุธ์คือ  

1.Fair Play    

2. Position PM as reasonable 

3. Expand the smoking experience   

4. Connect with smokers   

5. Assure smoking places   

6. Minimise environmental tobacco smoke (ETS)    

7. Promote values that support smoking 

ผลการศึกษาของ P A McDaniel และคณะ ไดศึ้กษาเอกสารภายในท่ีเป็นเอกสารลบัของบริษทั
บุหร่ี แต่มีการเปิดเผยอนัเป็นผลเน่ืองมาจากคดีฟ้องอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับุหร่ี และไดว้ิเคราะห์
เฉพาะกลยทุธ์ “Fair Play”  ผูอ้าํนวยการฝ่ายประเด็นนโยบาย () ของฝ่ายจดัการดา้นนโยบาย (issues 
management department) บริษทั PM ช่ือ นาย Joshua Slavitt ไดอ้ธิบายกลวิธี 4 ประการของ Fair Play ไว้
ดงัน้ี   

                                                            
9 Paul Adams, Chief Executive, British American Tobacco 
(http://www.bat.com/group/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO7LLN5U?opendocument&SKN=1, 
accessed 7 May 2012). 
10 P A McDaniel, E A Smith and R E Malone, “Philip Morris’s Project Sunrise: weakening tobacco control by 
working with it” Tob Control 2006;15: 215-223. 
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1) การศึกษาวิจยัขอ้มูลของฝ่ายควบคุมยาสูบ  

อุตสาหกรรมยาสูบได้ศึกษารวบรวมขอ้มูลและเป้าหมายของกลุ่มควบคุมยาสูบ มีการจดัทาํ
ฐานขอ้มูลองคก์รควบคุมยาสูบต่าง ๆ  การวิเคราะห์ประวติับุคคลหรือผูท่ี้เป็นแกนนาํดา้นสุขภาพ เช่น 
ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของบุคคลและองคก์รควบคุมยาสูบ, แหล่งเงินทุน, ความเช่ือมโยงกบัฝ่ายการเมือง, 
การประชุม, การจดัลาํดบัความสาํคญัในการขบัเคล่ือนทางนโยบาย แผนงานต่าง ๆ     

2) การสร้างความสมัพนัธ์กบัฝ่ายควบคุมยาสูบ 

บริษทั Philip Morris  ไดพ้ยายามสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มคนหรือองคก์รท่ีดาํเนินงานดา้นการ
ควบคุมยาสูบท่ีมีลกัษณะสายกลาง (moderate anti-tobacco groups) ซ่ึงสามารถเขา้ถึงได ้โดยพยายามแยก
กลุ่มคนหรือองคก์รเหล่าน้ีออกจากกลุ่มควบคุมยาสูบ บริษทั PM มีความพยายามท่ีจะใชค้วามแตกต่าง
ทางความคิดเห็นในดา้นการควบคุมยาสูบเป็นเคร่ืองมือสาํคญั รวมทั้งการทาํใหฝ่้ายตรงกนัขา้มกบับริษทั
บุหร่ีอ่อนแอลงดว้ยการทาํงานร่วมกบักลุ่มคนหรือองคก์รเหล่าน้ี เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการให้
เงินสนบัสนุนแก่หน่วยงานควบคุมยาสูบระดบัชาติหรือระดบัทอ้งถ่ิน โดยอา้งเร่ืองการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งกนั  ในเอกสารภายในของ PM มิไดร้ะบุความหมายของกลุ่มสายกลางไวอ้ยา่งชดัเจนนกั  แต่ก็ให้
ความสําคญักบัองคก์รควบคุมยาสูบท่ีมีการดาํเนินงานท่ีจาํกดั ไม่มีประเด็นในเร่ืองอุตสาหกรรมยาสูบ 
(non-industry focused agenda) เช่น โครงการลดการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชนผ่านโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา หรือการส่งนกัวิทยาศาสตร์ของบริษทั PM เขา้ร่วมประชุมกบันกัวิทยาศาสตร์ดา้นควบคุม
ยาสูบในการประชุมต่าง ๆ  

3) การตดัทอนเงินงบประมาณหรือแหล่งทุนสนบัสนุนงานควบคุมยาสูบ   

 กลวิธีท่ีสาํคญัของบริษทั PM คือ การชกัจูงใหรั้ฐบาลหรือฝ่ายนิติบญัญติัท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดี 
ดาํเนินการปรับลดงบประมาณท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ  โดยใหห้นัไปสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสุขภาพ
หรือสาธารณสุขอ่ืน ๆ แทน เช่น งบประมาณดา้นเอดส์, มะเร็งเตา้นม, เบาหวาน, อลัไซเมอร์ ฯลฯ  และ
สนบัสนุนให้มีกระบวนการตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงาน โครงการควบคุมยาสูบต่าง ๆ เพื่อเป็น
ขอ้อา้งเร่ืองการใชง้บประมาณท่ีสูญเปล่าหรือใชง้บประมาณโดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ หรือการลอ็บ
บ้ีนกัการเมืองในเร่ืองภาษียาสูบเป็นตวัอยา่งอีกประการภายใตโ้ครงการ Project Sunrise 

4) การบัน่ทอนความน่าเช่ือถือ   

 กลยทุธ์ Fair Play มีเป้าหมายสาํคญัอีกประการคือ การบัน่ทอนความน่าเช่ือถือของบุคคลหรือ
องคก์รท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบ  ดว้ยการตั้งขอ้สงสัยภาพลกัษณ์ “หมวกสีขาว” (white hat) ของกลุ่ม
องคก์รควบคุมยาสูบ การตั้งคาํถามในประเด็นแหล่งเงินสนบัสนุนขององคก์รควบคุมยาสูบ การจดัลาํดบั
ความสาํคญัขององคก์รพฒันาเอกชนดา้นควบคุมยาสูบ  บริษทั PM จะดาํเนินการส่งขอ้มูลให้แก่ฝ่ายนิติ
บญัญติัและส่ือมวลชน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนเหล่าน้ี  เช่น ในทศวรรษท่ี 1990 บริษทั PM ไดใ้หเ้งิน
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สนบัสนุนแก่องคก์รภาคประชาสังคมท่ีทาํงานระดบัรากหญา้ช่ือว่า Citizens Against Lawsuit Abuse 
(CALA) เพื่อสนบัสนุนเร่ืองการปฏิรูปการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายละเมิด (tort reform) ซ่ึงมีส่วนท่ีทาํ
ใหก้ารฟ้องบริษทับุหร่ีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทาํไดย้ากข้ึน  

นอกเหนือจากกลยทุธ์ขา้งตน้ในโครงการ Project Sunrise  แลว้  ในช่วงเวลาต่อมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2000 เป็นตน้มา บริษทั Philip Morris ไดป้รับเปล่ียนรูปลกัษณ์ขององคก์รตนเอง ดว้ยการสนบัสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เพื่อให้คนทัว่ไปเขา้ใจว่าบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม และยงัมีผลทาํ
ใหภ้าครัฐขาดความชอบธรรมในการออกกฎหมายหรือมาตรการควบคุมยาสูบดว้ย   

    

กรณีศึกษาคดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทบุหร่ี กับ หน่วยงานของรัฐในประเด็นการออกกฎหมาย
ควบคุมยาสูบในต่างประเทศ 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาตวัอยา่งการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในต่างประเทศ  ผูว้ิจยั
จึงได้ศึกษาวิเคราะห์การฟ้องร้องของอุตสาหกรรมบุหร่ีหรือบรรษัทบุหร่ีข้ามชาติต่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานดา้นสุขภาพของประเทศต่าง ๆ เพื่อคดัคา้นการออกกฎหมายหรือนโยบายควบคุมยาสูบท่ีมี
ความเขม้งวดมากข้ึน ในหลายคดีศาลไดใ้หเ้หตุผลประกอบการวินิจฉยัตดัสินท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะคดีท่ี
เก่ียวกับการกาํหนดภาพคาํเตือนหรือขอ้ความแสดงอันตรายจากการบริโภคยาสูบ บางคดีมีการนํา
สืบพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นการควบคุมยาสูบ  การส่ือสารการตลาด     

ประเทศศรีลงักา  

คดี Ceylon Tobacco v. Minister of Health 11 

 โจทก ์: Ceylon Tobacco Company PLC 

 จาํเลย: Hon. Maithripala Sirisena, Minister of Health, Dr. Nihal Jayathilaka, Secretary, 
Ministry of Health,  National Authority on Tobacco and Alcohol 

บริษทับุหร่ีช่ือ Ceylon Tobacco Company PLC (บริษทัผูบุ้หร่ียีห่อ้ Dunhill, Benson & Hedges, 
John Players, Gold Leaf, Pall Mall, Capstan, Four Aces, and 3 Roses) ไดย้ืน่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข
คือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ National Authority on Tobacco and Alcohol ต่อ
ศาลอุทธรณ์ของศรีลงักา (the Court of Appeal) โดยกล่าวอา้งวา่ ประกาศฉบบัใหม่วา่ดว้ยการกาํหนดใหมี้
การแสดงรูปภาพ ขอ้ความคาํเตือนเก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีบนซองบุหร่ีซิกาแรตร้อยละ 80 ของขนาดซอง

                                                            
11 http://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/lk-20130222-ceylon-tobacco-company-ghw-cha 
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หรือห่อบรรจุซองบุหร่ี (carton) นั้น12  (ในเดือนพฤศจิกายน 2012 กระทรวงสาธารณสุขศรีลงักาไดอ้อก
ประกาศขยายกาํหนดเวลาการบงัคบัใชอ้อกไปเป็นวนัท่ี 3 มีนาคม 2013)  ซ่ึงประกาศฉบบัน้ีอาศยัอาํนาจ
ตามกฎหมายช่ือ the National Authority on Tobacco and Alcohol Authority Act, No. 27 of 2006 (มาตรา 
34) นั้น ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญศรีลงักา (Constitution of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) กระทรวงสาธารณสุขไม่มีอาํนาจออกกฎหมายน้ี  จึงขอให้
ศาลมีคาํสั่งทุเลาการบงัคบั (interim order) ประกาศฉบบัดงักล่าวออกไป เน่ืองจากปัจจุบนัมีกฎหมาย
กาํหนดภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีอยูแ่ลว้  

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2013  ศาลอุทธรณ์มีคาํสั่งปฏิเสธคาํขอของโจทก ์(หรือผูฟ้้องคดี) ท่ี
จะใหช้ะลอการบงัคบัใชป้ระกาศฉบบัน้ีออกไป  โดยใหเ้หตุผลว่า ประกาศฉบบัน้ีออกชอบดว้ยกฎหมาย
คือ อาศยัอาํนาจตามกฎหมาย the National Authority on Tobacco and Alcohol Authority Act, No. 27 of 
2006 และการกําหนดระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศฉบับน้ีกําหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือครบ
กาํหนดเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัประกาศเผยแพร่13 เป็นกาํหนดเวลาท่ีมีความเหมาะสมแลว้ เม่ือพิจารณาได้
สัดส่วนผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศน้ี   หลกักฎหมายท่ีศาลอุทธรณ์ใชพ้ิจารณาว่าจะมีคาํสั่งทุเลาการ
บงัคบัหรือไม่ เป็นไปตามแนวคาํตดัสินของศาลในคดี Duwaratchi and Another Vs. Vincent and 
Others(1984) 2 Sri L.R. page 94  ซ่ึงกาํหนดหลกัการสาํคญัไว ้3 ประการคือ 

1) หากศาลมีคาํสั่งทุเลาของศาล จะมีผลทาํใหค้ดีความในเร่ืองน้ีไม่มีผล (invalid/ lacking legal 
enforce)โดยปริยาย (เช่น กฎหมายฉบบันั้นไม่มีผลทางกฎหมายโดยปริยาย)  

2) การพิจารณาเร่ืองหลกัความไดส้ัดส่วนหรือทาํใหเ้กิดภาระ (the balance of convenience) มาก
นอ้ยเพียงใด  

3) การออกคาํสั่งทุเลาของศาล จะมีผลทาํใหเ้กิดความเสียหายท่ีไม่อาจเยยีวยาได ้(irreparable or 
irremediable mischief or injury) แก่คู่ความหรือไม่ เพียงใด  

                                                            
12 Regulation No.1 of 2012, published by the 1st Respondent in the Government Gazette Extraordinary 
No.1770/15 dated 8th August 2012. 

5. The pictorial health warning as is specified in the Schedule to these regulations shall be printed on 
both sides of every Cigarette packet, package or carton containing Cigarette and shall cover an area of not less 
than eighty per centum (80%) of the total area of a packet, package or a carton. 
13 These regulations may be cited as Tobacco Products (Labelling and Packaging) Regulations, No. 01 of 2012 
and shall come into operation on the date on which a period of three months from the date of the publication 
of these regulations in the Gazette expires. 
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ต่อมา เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2013  บริษทับุหร่ีช่ือ Ceylon Tobacco Company PLC  ไดย้ื่น
คดัคา้นคาํสั่งศาลอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด (Sri Lanka's Supreme Court) เพื่อให้พิจารณายกเลิกคาํสั่งศาล
อุทธรณ์ ซ่ึงศาลฎีกาไดพ้ิจารณาคาํคดัคา้นดงักล่าว และสัง่ใหป้ระกาศของกระทรวงสาธารณสุขยงัไม่มีผล
ใชบ้งัคบัตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการพิจารณาในเร่ืองน้ีแลว้14 สถานะปัจจุบนัของประกาศฉบบัน้ีคือ ยงั
ไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย  

หมายเหตุ  มีข่าวสารเร่ืองตวัแทนบริษทับุหร่ีไดพ้ยายามล็อบบ้ี ดว้ยการติดต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ระดบัสูงคือ ปลดักระทรวงกลาโหม (Defence Secretary) ของศรีลงักา เพื่อช่วยติดต่อหารือกบัประธาน
ศาลสูงสุดในการพิจารณาเร่ืองน้ี15 

ประเทศนอร์เวย์   

คดี Philip Morris Norway v. Health and Care Services of Norway16 
 โจทก:์ Philip Morris Norway AS 
 จาํเลย: รัฐบาลนอร์เวย ์โดย Ministry of Health and Care Services 
 ผูร้้องสอด (Third Parties Involved): The Norwegian Cancer Society 
สืบเน่ืองจาก กระทรวงสุขภาพและบริการสาธารณสุข นอร์เวย ์ไดมี้กฎหมายควบคุมยาสูบช่ือ 

Act No. 14 of 9 March 1973 relating to the Prevention of the Harmful Effects of Tobacco (Tobacco 
Control Act) (as amended) และมีฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมคือ Act No. 18 of 3 April 2009 ซ่ึงมีผลในการหา้ม
การโฆษณา การวางจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบและอุปกรณ์ท่ีใชสู้บผลิตภณัฑย์าสูบในร้านคา้ โดยจะมีผล
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2010 เป็นตน้ไปนั้น   

ในเดือนมีนาคม 2010 บริษทั Philip Morris Norway ไดฟ้้องรัฐบาลคือ กระทรวงสุขภาพและ
บริการสาธารณสุข (Ministry of Health and Care Services) ต่อศาล Oslo District Court  ในประเด็นเร่ือง
การออกกฎหมายห้ามร้านคา้แสดงผลิตภณัฑย์าสูบและอุปกรณ์ท่ีใชสู้บบุหร่ีขดัต่อ “ขอ้ตกลงว่าดว้ยเขต
เศรษฐกิจยโุรป” (the Agreement on the European Economic Area - EEA) มาตรา 11 หรือไม่ โดยอา้งว่า
ขดัต่อเสรีภาพในการประกอบกิจการคา้หรือพาณิชย ์(freedom of trade)  ศาลกรุงออสโลไดพ้ิจารณาคดีน้ี
ในเดือนกรกฎาคม 2012 และมีคาํตดัสินในเดือนกนัยายน 2012 สรุปสาระสาํคญัไดคื้อ  

                                                            
14 Sri Lanka tobacco company gets more time to comply with graphic warning law (Thu, Feb 28, 2013), 
ColomboPage News Desk, Sri Lanka 
15 http://www.lankanewsweb.com/exclusive/4655-chief-justice-to-shows-ceylon-tobacco-how-to-win-an-
appeal 
16 http://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/no-20120914-philip-morris-norway-v.-health 
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การออกกฎหมายหา้มการวางจาํหน่ายแสดงผลิตภณัฑย์าสูบและอุปกรณ์ท่ีใชสู้บผลิตภณัฑย์าสูบ
ของรัฐบาล ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการคา้ของภาคธุรกิจ หรือแมจ้ะเป็นอุปสรรคในการ
ประกอบกิจการคา้ แต่เหตุผลในการคุม้ครองสุขภาพ (public health reasons) ของประชาชน ยอ่มเป็นส่ิง
ท่ีมีความสาํคญัมากกว่า เน่ืองจากการห้ามการแสดงเคร่ืองหมายผลิตภณัฑย์าสูบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อลด
การบริโภคยาสูบและการสืบบุหร่ีของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั WHO FCTC และสอดคลอ้งกบั
กฎหมายสหภาพยโุรปรวมถึง“ขอ้ตกลงว่าดว้ยเขตเศรษฐกิจยโุรป”  กฎหมายฉบบัน้ียงัเป็นมาตรการท่ีมี
ความจาํเป็นในการบรรลุเป้าหมายของกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัน้ี และถือเป็นมาตรการท่ีไม่มีทางเลือก
อ่ืน  ศาลจึงมีคาํสั่งยกฟ้องของบริษทั Philip Morris Norway และสั่งให้ชาํระค่าธรรมเนียมศาลของ
กระทรวงสุขภาพ ฯ  

หมายเหตุ  คาํตดัสินคดีของศาลไดอ้า้งถึง WHO FCTC / ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
(National Strategy for Tobacco Use Prevention Work of 2006-2010) และรายงานวิจยัของ the US 
Surgeon General, the WHO and the World Bank  รวมถึงการใหก้ารของพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น Professor Gerard B. Hastings  ดา้นการส่ือสารการตลาดขององักฤษ หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นควบคุม
ยาสูบ  

ประเทศอุรุกวยั   
คดี Philip Morris Brands v. Uruguay17 
 โจทก:์ Philip Morris Brands Sarl, Philip Morris Products S.A.และ Abal Hermanos 

S.A. 
 จาํเลย: Oriental Republic of Uruguay 

เม่ือปี 2009 รัฐบาลอุรุกวยั ไดอ้อกประกาศตามกฎหมายควบคุมยาสูบเก่ียวกบัซองบรรจุบุหร่ีช่ือ  
Act No. 18.256 of 6 March 2008 and Decree No. 284/008 of 9 June 2008 เพื่อบงัคบัใหบ้ริษทับุหร่ีตอ้ง
จดัทาํคาํเตือนถึงอนัตรายของบุหร่ี (health warning) มีพื้นท่ีเป็นร้อยละ 80 ของผลิตภณัฑย์าสูบทั้ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงั (ดูรูปท่ี 1.2) จากเดิมท่ีกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 50  อีกทั้งยงักาํหนดใหย้ีห่อ้บุหร่ีหลกัแต่
ละยีห่อ้ จะตอ้งกาํหนดรูปแบบของซองหรือผลิตภณัฑย์าสูบท่ีมีเพียงรูปแบบเดียว (a single presentation) 
เพื่อหา้มการจดัทาํยีห่อ้ยอ่ย ซ่ึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ 
ต่อมา บริษทั Philip Morris ไดด้าํเนินการฟ้องรัฐบาลต่อศาล ซ่ึงศาลสูงสุด (the Supreme Court) ไดต้ดัสิน
วา่ การออกประกาศตามกฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐบาลอุรุกกวยัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญแต่อยา่งใด  

                                                            
17 http://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/uy-20130702-philip-morris-brands-v.-urugua	
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อยา่งไรกดี็ บริษทั Philip Morris ยงันาํประเดน็น้ีเป็นขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างประเทศคือ อา้ง
ถึงการทาํขอ้ตกลงการคา้แบบทวิภาคี ระหว่าง รัฐบาลอุรุกวยั กบั รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงไดมี้การ
จดัตั้งคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ตามขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีช่ือว่า The International Centre for 
the Settlement of Investment Disputes established under the ICSID Convention (Convention on the 
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, 1965) ซ่ึงเร่ิมมีการ
พิจารณาขอ้พิพาทน้ีไปแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2013 และคณะอนุญาโตตุลาการไดส้ัง่ใหคู่้กรณีทั้งสองฝ่าย
จดัทาํเอกสารท่ีจะใชใ้นการโตแ้ยง้แลว้  ซ่ึงคาดว่าอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (ICSID) จะสามารถ
ออกคาํตดัสินในปลายปี 2014 

 
รูปที ่1.2  ตัวอย่างภาพและข้อความคาํเตือนตามกฎหมายใหม่ของประเทศอุรุกวยั 
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1.2 การแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย 

จากการศึกษาทบทวนประสบการณ์การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีต่อการควบคุม
ยาสูบในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า มีขอ้มูลในเร่ืองน้ีเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงคงไม่สามารถนาํมาแจก
แจงตวัอยา่งเหล่าน้ีไดท้ั้งหมด  ผูว้ิจยัจึงขอหยิบยกเฉพาะกรณีศึกษาสาํคญัท่ีบางเร่ือง โดยแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลาคือ  

1.2.1 การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบช่วงก่อนปี พ.ศ. 2535 

 

กรณศึีกษาที ่1  การเปิดตลาดบุหร่ีเสรีในปี 2532 (ค.ศ. 1989) และข้อพพิาทตามข้อตกลงแกตต์    

ช่วงปี พ.ศ.2529 ถึง 2532 ผูแ้ทนการคา้สหรัฐ (United States Trade Representative-USTR) ได้
พยายามเจรจาในทางลบัหลายคร้ังกบัผูบ้ริหารกระทรวงการคลงัของไทยเป็นเวลานานกว่า 3 ปี เพื่อให้มี
การเปิดเสรีตลาดบุหร่ีในไทย18 และเร่ิมพบป้ายโฆษณาบุหร่ีสหรัฐบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ ดอน
เมืองในช่วงเวลานั้ นด้วย  ข่าวความเคล่ือนไหวสําคญัคือ ช่วงเดือนมีนาคม 2532 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั นายประมวล สภาวสุ ให้สัมภาษณ์ว่า จะเปิดตลาดบุหร่ีนอกเพราะทนแรงกดดนัจาก
สหรัฐอเมริกาต่อไปไม่ไหว  

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2532  นพ.หทยั ชิตานนท ์รองปลดักระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ไดอ้อกมาคดัคา้นการนาํเขา้บุหร่ีต่างประเทศ 
ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพคนไทย  ต่อมา ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการโครงการรณรงคเ์พื่อการ
ไม่สูบบุหร่ี19 ของมูลนิธิหมอชาวบา้น ทาํจดหมายคดัคา้นในเร่ืองน้ีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้

                                                            
18 “Thailand Resists U.S. Brand Assault” by Glenn Frankel (November 18, 1996) at 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/tobacco/stories/global2.htm 

19  ปี 2528  ศ.นพ.ประเวศ วะสี รองประธานมูลนิธิหมอชาวบา้นในขณะนั้น ไดห้ารือกบัองคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นสาธารณสุข และเห็นพอ้งกนัวา่ ตอ้งมีการรณรงคใ์หค้นไทยลดการสูบบุหร่ี และสร้างค่านิยมใหค้นรุ่นใหม่
ไม่สูบบุหร่ี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนดา้นสาธารณสุข หรือ คปอส. 
ศึกษา รวบรวมขอ้มูล และเห็นร่วมกนัในการจดัตั้ง  “โครงการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี” ของมูลนิธิหมอ
ชาวบา้นในปี 2529 ผูก่้อตั้งประกอบดว้ย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, ศ.นพ.ประกิต วาที
สาธกกิจ, นพ.ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล และ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เพื่อใหอ้งคก์รแห่งน้ี ดาํเนินการ
รณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี มีศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เป็นเลขาธิการ และคุณบงัอร ฤทธิภกัดี เป็นผูช่้วย
เลขาธิการโครงการ ฯ  โครงการน้ีไดด้าํเนินงานมาเป็นเวลานานกวา่ 11 ปี จนจดัตั้งเป็นมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่
สูบบุหร่ี ในเดือนมกราคม 2540   
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ยืน่จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั) ท่ีทาํเนียบรัฐบาล ร้องเรียนใหค้ดัคา้น
ขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัท่ีจะให้มีการนาํเขา้บุหร่ีต่างประเทศ  นพ.หทยั ชิตานนทไ์ดป้ระสานงาน
กบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชวน หลีกภยั เพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เพื่อหารือประเด็นการนาํเขา้บุหร่ีนอก  ท่ีประชุม คบยช.มีมติไม่เห็นดว้ย
กับการท่ีกระทรวงการคลังจะเปิดเสรีตลาดบุหร่ีนอกในไทย   ทําให้ข่าวความเคล่ือนไหวท่ี
กระทรวงการคลงัจะอนุญาตใหน้าํเขา้บุหร่ีจากสหรัฐเงียบไป20    

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2532  สมาคมผูส่้งออกบุหร่ีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Cigarette 
Exporters Association- USCEA21) ไดท้าํหนงัสือร้องเรียนไปยงัผูแ้ทนการคา้สหรัฐ (USTR) กรณีท่ี
ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการนาํเขา้บุหร่ีจากต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นการการกระทาํท่ีเป็นการแข่งขนัท่ี
ไม่เป็นธรรม (unfair trade practices) ต่อบริษทัสหรัฐ เพื่อใหป้ระเทศไทยอนุญาตใหน้าํเขา้บุหร่ีจากสหรัฐ 
และยกเลิกการจดัเก็บภาษีศุลกากร รวมถึงอนุญาตใหโ้ฆษณาบุหร่ีทางส่ือต่าง ๆ ได ้  ทาํให้ผูแ้ทนการคา้
สหรัฐดาํเนินการ ซ่ึงถือเป็นการแทรกแซงของบริษทับุหร่ีขา้มชาติในสหรัฐต่อการควบคุมยาสูบของไทย   

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2532  จึงเร่ิมปรากฏข่าวน้ีข้ึนว่า สมาคมผู ้ส่งออกบุหร่ีสหรัฐ ฯ 
ดาํเนินการร้องเรียนเร่ืองขา้งตน้ไปยงัรัฐบาลสหรัฐในสมยัประธานาธิบดีบุช เพื่อใหข่้มขู่ท่ีจะใชก้ฎหมาย
การคา้ท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า มาตรา 301 (Special 301, Trade Act of 1974)  ดว้ยการตดัสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทัว่ไป หรือ GSP (Generalized System of Preferences)  ซ่ึงจะมีผลทาํใหไ้ทยเสียสิทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนาํเขา้สินคา้หลายรายการไปยงัสหรัฐ เช่น สินคา้เกษตร ส่ิงทอ อญัมณี 
อาหารสาํเร็จรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยอา้งเหตุผลว่าตลาดบุหร่ีในไทยในขณะนั้น เป็นตลาด
ผกูขาดทั้งการผลิตและจาํหน่ายโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั ทาํให้บริษทับุหร่ีสหรัฐไม่สามารถ
จาํหน่ายในไทยไดเ้ป็นการทัว่ไปในทอ้งตลาด   ก่อนหนา้น้ีบริษทับุหร่ีสหรัฐประสบความสาํเร็จในการ
เปิดตลาดบุหร่ีในประเทศเอเชียหลายประเทศคือ ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และไตห้วนั ซ่ึงเป็นผลจากการ
รุกหนกัในการเปิดตลาดบุหร่ีในเอเชียในช่วงทศวรรษ 1980 

บริษทับุหร่ีสหรัฐคาดการณ์วา่ หากเปิดตลาดบุหร่ีในไทยสาํเร็จจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนไม่
นอ้ยกว่า 150 ลา้นเหรียญสหรัฐภายในเวลา 1-2 ปี   ในเอกสารของสมาคมผูส่้งออกบุหร่ีสหรัฐ (USCEA) 
อา้งถึงขอ้มูลของกระทรวงพาณิชยส์หรัฐ เร่ืองขอ้มูลการส่งออกสินคา้สหรัฐในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
                                                                                                                                                                                    

“กวา่จะเป็น... มูลนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี” (วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553) at 
http://www.thaihealth.or.th/partner/knowsss/18159 
20 ประกิต วาทีสาธกกิจ, สงครามการคา้ยาสูบ: บนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการ
ไม่สูบบุหร่ี, 2549), หนา้ 5-6. 
21 สมาคมผูส่้งออกบุหร่ีสหรัฐอเมริกามีสมาชิกประกอบดว้ยบริษทับุหร่ีสหรัฐท่ีส่งออกบุหร่ีไปประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก ก่อตั้งโดยบริษทับุหร่ียกัษใ์หญ่ เช่น Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown & Williamson  



29 
 

1989 ท่ีสหรัฐยงัขาดดุลการคา้ในเกือบทุกรายการ ยกเวน้สินคา้ 6 กลุ่มท่ีสหรัฐไดดุ้ลการคา้ ซ่ึงรวมถึง
บุหร่ีท่ีส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศมากเป็นอนัดบัท่ี 4 คือมีมูลค่าถึง 1.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 22 
(กรุณาดู ตารางท่ี 1.2)  

ตารางที ่1.2  ข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าของสหรัฐทีไ่ด้ดุลการค้า (ม.ค.-มิ.ย. 1989) 

 
 

หลงัจากวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2532 ท่ีสาํนกัผูแ้ทนการคา้สหรัฐข่มขู่วา่จะพิจารณายกเลิก GSP และ
จะใชม้าตรา 301 แก่ไทย  ทาํให้กลุ่มองคก์รภาคประชาสังคม นักวิชาการดา้นควบคุมยาสูบของไทยท่ี
คดัคา้นเร่ืองน้ี นาํโดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ นพ.หทยั ชิตานนท ์คุณบงัอร ฤทธิภกัดี และผูอ้าวุโส
หลายท่านในโครงการรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี ไดท้าํหนงัสือคดัคา้นไปยงัทูตสหรัฐประจาํประเทศไทย 
โดยมีผูมี้ช่ือเสียงและองคก์รดา้นสุขภาพร่วมลงนามเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงัร่วมมือกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นสุขภาพในต่างประเทศ เพื่อหาทางรับมือกบัสหรัฐ เช่น ดร.เกรก คอนนอลลี สมาชิกสมาคมต่อตา้น
มะเร็งและผูเ้ช่ียวชาญดา้นควบคุมยาสูบระดบัสูง  ดร.เดวิด เยน มูลนิธิจอห์น ตุง ไตห้วนั   

เน่ืองดว้ยเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ท่านท่ีสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได ้จึงขอ
ยกตวัอย่างการทาํงานร่วมกบัฝ่ายการเมือง และเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐท่ีประสบความสาํเร็จเพียง
บางเร่ืองคือ กรณีกระทรวงพาณิชยต์อบรับให ้ศ.นพ.ประกิต เป็นผูแ้ทนไทยในการเจรจากบัสาํนกัผูแ้ทน
การคา้สหรัฐ เพื่อเจรจาในกรณีมาตรา 301 คร้ังแรก ในช่วงวนัท่ี 31 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคม 2532 ท่ี
พทัยา ทั้งน้ี เกิดจากคาํแนะนาํของ ดร.เกรก คอนนอลลี โดยมี ศ.นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะช่วยติดต่อนาย
พชร อิสระเสนา ปลดักระทรวงพาณิชยใ์นขณะนั้น ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ส่วนตวัในฐานะเพื่อนนักเรียน23   
ต่อมา มีการเจรจาระหว่างผูแ้ทนไทยและสหรัฐเป็นคร้ังท่ี 2 ในเดือนตุลาคม 2532 แต่ก็ไม่สามารถตกลง
กนัได ้  

                                                            
22 “Opening Thai Cigarette Monopoly” (United States Cigarette Exporters Association, September 1989), p.1. 
23 ประกิต วาทีสาธกกิจ, สงครามการคา้ยาสูบ: บนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ 2, อา้งแลว้, หนา้ 40-41. 
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เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2532 (ค.ศ.1989) รัฐบาลสหรัฐตดัสินใจยื่นเร่ืองน้ีเป็นขอ้พิพาทต่อท่ี
ประชุมวา่ดว้ยความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ (GATT) ในประเด็นเร่ืองขอ้จาํกดัเก่ียวกบั
การนาํเขา้และการจดัเก็บภาษีบุหร่ีจากต่างประเทศ (restrictions on imports of and internal taxes on 
cigarettes) ของรัฐบาลไทย  ซ่ึงในช่วงแรกนั้น ไดมี้การเจรจาหารือระหว่างฝ่ายไทยและสหรัฐในวนัท่ี 5 
กุมภาพนัธ์ 2533 แต่การเจรจาไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้สหรัฐจึงร้องขอให้ประเทศภาคีดาํเนินการแต่งตั้ง
องคค์ณะ (a panel) เพื่อพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าว   

ในท่ีสุดองคค์ณะท่ีพิจารณาขอ้พิพาทน้ีตดัสินว่า ประเทศไทยไดก้าํหนดมาตรการท่ีเป็นจาํกดัใน
การนาํเขา้บุหร่ีจากประเทศอ่ืนตามมาตรา 2724 แห่งพระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 ซ่ึงขดัต่อความตกลง
ทัว่ไปว่าดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้หรือแกตต ์ (1947) พ.ศ.2490 (General Agreement on Tariffs and 
Trade - GATT25) มาตรา 20 (b)26   นอกจากน้ี กฎหมายเก่ียวกบัภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจและภาษีทอ้งถ่ินว่า
ดว้ยบุหร่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของประเทศไทยภายใตแ้กตต ์มาตรา 3  องคค์ณะท่ีพิจารณาจึง
แนะนาํใหป้ระเทศภาคีทั้งหลายเรียกร้องใหไ้ทยแกไ้ขปรับปรุงมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ยาสูบ ใหส้อดคลอ้ง
กบัแกตต ์   

                                                            
24  “มาตรา 27 หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํเมลด็พนัธ์ุยาสูบ ตน้ยาสูบ ใบยา ยาอดั ยาเส้นหรือยาสูบเขา้มาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือเจา้พนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากอธิบดี 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขวา่ดว้ยการนาํส่ิงของตามมาตราน้ีเขา้มาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจกัร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขออนุญาตนาํส่ิงของตามมาตราน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อเป็นตวัอยา่งสินคา้หรือมิใช่เพื่อการคา้
ตามจาํนวนอนัสมควร จะขอเม่ือส่ิงของนั้นมาถึงด่านศุลกากรแลว้กไ็ด ้

เฉพาะยาเส้นหรือยาสูบใหปิ้ดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบญัญติัน้ีก่อนท่ีจะรับมอบไปจากเจา้พนกังาน
ศุลกากร เวน้แต่อธิบดีจะอนุญาตใหปิ้ดภายหลงัตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด” 
25 ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้หรือ แกตต ์(General Agreement on Tariffs and Trade: 
GATT) ค.ศ.1947 ซ่ึงในขณะนั้นยงัไม่มีการจดัตั้งองคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นกฎหมายการคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีมีรัฐภาคีมากท่ีสุด ซ่ึงประเทศไทยกเ็ป็นรัฐภาคีดว้ย  จึงมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง GATT 
26 Article XX: General Exceptions  
          Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a 
means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a 
disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the 
adoption or enforcement by any contracting party of measures:  

… 
(b)      necessary to protect human, animal or plant life or health; 
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องคค์ณะของแกตต์ไดพ้ิจารณาและวินิจฉัยว่า การสูบบุหร่ีทาํให้เกิดผลเสียหรือความเส่ียงต่อ
สุขภาพของมนุษยอ์ย่างมาก และประเทศภาคีสามารถออกมาตรฐานเพื่อจาํกัดการบริโภคบุหร่ีของ
ประชาชนในประเทศไทยตามแกตต ์มาตรา 20 (b)  โดยถือว่าเหตุผลในการคุม้ครองสุขภาพของมนุษย ์
(human health) ยอ่มเหนือกวา่การคา้เสรี (trade liberalization) อยา่งไรกต็าม การใชม้าตรการใด ๆ ภายใต้
บทบญัญติัน้ีจะตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น  การตีความคาํว่าความจาํเป็น (necessary) ในมาตรา 20 (b) ตาม
ความเห็นขององค์คณะคือ มาตรการจาํกัดหรือห้ามการนําเขา้บุหร่ีจะมีความจาํเป็น ก็ต่อเม่ือไม่มี
มาตรการอ่ืน ๆ ตามแกตตท่ี์จะดาํเนินการไดแ้ลว้เท่านั้น หรือหากมีมาตรการอ่ืน หรือมาตรการอ่ืน ๆ มี
ลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแกตตม์ากกว่าแลว้ ประเทศไทยจึงจะสามารถเหตุผลความจาํเป็นดา้นนโยบาย
คุม้ครองสุขภาพได ้27 กล่าวคือมาตรการห้ามนาํเขา้บุหร่ีจากต่างประเทศ ไม่ถือเป็นมาตรการท่ีมีความ
จาํเป็นเพียงพอท่ีจะอา้งเร่ืองคุม้ครองสุขภาพของคนไทย เน่ืองจากยงัมีการจาํหน่ายบุหร่ีท่ีผลิตโดย
โรงงานยาสูบ   

ผลคาํตดัสินในขอ้พิพาทการคา้น้ีถือว่า อุตสาหกรรมยาสูบประสบชยัชนะส่วนหน่ึง เน่ืองจาก
องคค์ณะเห็นว่ากฎหมายภายในของไทยขดัต่อแกตต ์ อย่างไรก็ดี ในเดือนตุลาคม 2533 รัฐบาลไทยได้
ประกาศเปิดเสรีตลาดบุหร่ีจากต่างประเทศเสียก่อนท่ีสหรัฐจะใชม้าตรา 301 เพื่อตอบโตท้างการคา้กบั
ไทย  กระทรวงสาธารณสุขจึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสดว้ยการเสนอให้รัฐบาลเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. .... เป็นการ
แลกเปล่ียนกบัการเปิดเสรีบุหร่ีจากต่างประเทศ28  อีกทั้งประเทศไทยก็ยงัมีชยัชนะในประเด็นท่ีไทยยงัคง
มาตรการห้ามการโฆษณาบุหร่ีไดต่้อไป  เน่ืองจากกฎหมายไทยห้ามโฆษณาบุหร่ีท่ีผลิตในไทยและบุหร่ี
นาํเขา้จากต่างประเทศเหมือนกนั สอดคลอ้งกบัแกตต ์มาตรา 3:429 และไม่มีความจาํเป็นท่ีจะแกไ้ข พ.ร.บ.
ยาสูบ มาตรา 27 จนถึงบดัน้ี  

การคดัคา้นการเปิดเสรีตลาดบุหร่ีนอกทาํให้สังคมไทยมีความต่ืนตวัในเร่ืองผลเสียจากการ
บริโภคยาสูบหรือบุหร่ีอยา่งกวา้งขวาง ดงัจะเห็นไดจ้ากการเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ ซ่ึง
มีส่วนสาํคญัในการสร้างกระแสสังคมในการคดัคา้นเร่ืองน้ี  ผลพลอยไดส้าํคญัอีกประการคือ การสร้าง
เครือข่ายองคก์รดา้นสุขภาพท่ีต่อตา้นอุตสาหกรรมยาสูบทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเขม้แขง็มากกว่า
ในอดีต  

                                                            
27 THAILAND - RESTRICTIONS ON IMPORTATION OF 
AND INTERNAL TAXES ON CIGARETTES (Report of the Panel adopted on 7 November 1990) (DS10/R - 
37S/200), pp.20-23. 
28 ชูชยั ศุภวงศ,์ 2 ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสงัคมไทย (กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2550), หนา้ 26-27. 
29 Ibid., p.22. 



32 
 

 

กรณศึีกษาที ่2  การแทรกแซงกระบวนการเสนอร่างกฎหมายควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึง 2535 ไดเ้กิดสําคญั 2 ฉบบัคือ ร่างพระราชบญัญติัควบคุม
ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. .... โดยก่อนหนา้
น้ีประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบท่ีเป็นมาตรการทางภาษีเท่านั้นคือ พระราชบญัญติั
ยาสูบ พ.ศ. 2509  แต่ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะบุหร่ี และยงัไม่มีกฎหมาย
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีเหมือนในต่างประเทศ และยงัไม่มีนโยบายหรือยทุธศาสตร์การควบคุม
การบริโภคยาสูบระดบัชาติแต่อยา่งใด  

ก่อนปี 2532  การโฆษณาบุหร่ียงัไม่มีกฎหมายห้ามแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการออกคาํสั่ง
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาท่ี 2/2532 เร่ืองห้ามการโฆษณาในทุกส่ือโฆษณา และคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคออกประกาศให้บุหร่ีเป็นสินคา้ควบคุมฉลากตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 106 ตอนท่ี 25 ลงวนัท่ี10 กมุภาพนัธ์ 253230)  

นพ.หทยั ชิตานนท ์ในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นรองปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดคิ้ดริเร่ิมท่ีจะ
ร่างกฎหมายควบคุมบุหร่ีและกฎหมายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีมาตั้งแต่ช่วงเร่ิมทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการใน
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) ท่ีจดัประชุมเป็นคร้ังแรกในเดือนเมษายน 2532  
และไดเ้สนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมายข้ึน โดยมี นายประเสริฐ นาสกุล เป็น
ประธานอนุกรรมการ ฯ ซ่ึงขณะนั้นท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการท่านอ่ืน เช่น 
นพ.หทยั, นพ.ประกิต, นพ.ชูชยั ศุภวงศ,์ ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูแ้ทนกรม
สรรพสามิต และมี ผอ.กองนิติการ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ31   

ในรายงานน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะเหตุการณ์สาํคญัและกรณีการแทรกแซงของบริษทับุหร่ีขา้มชาติ ท่ี
พยายามเขา้มามีบทบาทในการคดัคา้นการยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... ดงัน้ี32   

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการต่อร่างพระราชบญัญติั
ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงขณะนั้นมี นายชวน หลีกภยั เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   โดยก่อนหน้านั้นในเดือนเดียวกนั รัฐบาลไดพ้ิจารณาท่ีจะเปิด
ตลาดบุหร่ีต่างประเทศ  ตามกระแสการกดดนัของบริษทับุหร่ีสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐ และคาํตดัสินของ
                                                            
30 ประกิต วาทีสาธกกิจ, สู้เพ่ือไทยไร้ควนับุหร่ี: บนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการ
ไม่สูบบุหร่ี, 2549), หนา้ 106-107. 
31 หทยั ชิตานนท,์ มรรคาสู่การตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นกัสู้ไทยพิฆาตยกัษพ์ิทกัษย์าสูบขา้มชาติ (กรุงเทพ ฯ: 
ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ, 2551), หนา้ 17-18. 
32 ดูรายละเอียดใน หทยั ชิตานนท,์ เล่มเดียวกนั. 
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องคค์ณะของแกตตด์งัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ดงันั้น นพ.หทยั ชิตานนท ์และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) โดย
การแนะนาํจากท่านพชร อิศรางกูร ณ อยธุยา ปลดักระทรวงพาณิชยใ์นขณะนั้น ไดข้อต่อรองให้รัฐบาล
ไทย ออกกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี รวมทั้งการจดัตั้ง
สาํนกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ ในกระทรวงสาธารณสุข33 

เหตุการณ์การเมืองสาํคญัในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่ีให้
ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบคือ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2534 เกิดเหตุการณ์
รัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นาํโดย พลเอกสุนทร คงสมพงษ ์หัวหนา้
คณะ รสช.และ พลเอกสุจินดา คราประยูร ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนั้น  โดยมี นายอานันท ์ปันยา
รชุน ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้ งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2534 ถึงวนัท่ี 23 กันยายน 2535  เหตุการณ์
ดงักล่าวอาจมีส่วนทาํให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหยดุชะงกัไป เร่ืองน้ีเองทาํใหภ้าคประชาสงัคมและนกัวิชาการดา้นสุขภาพนาํโดย นพ.หทยั ชิตา
นนท ์ไดมี้จดหมายส่วนตวั (ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2534) ถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.
นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) สอบถามความคืบหน้าของร่างกฎหมายน้ี และได้ติดต่อไปยงัเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดว้ย34  

ดว้ยเหตุน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์) จึงไดอ้อกคาํสั่ง
กระทรวงสาธารณสุขท่ี 227/2534 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุหร่ีและสุขภาพ 
โดยมี นพ.หทยั เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรมสรรพสามิต ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 
นพ.ประกิต นพ.ศิริวฒัน์ ทิพยธ์ราดล เป็นตน้  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขไดแ้จง้เร่ืองการปรับปรุงร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบตามขอ้สังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ6 และยืนยนัถึงเหตุผล
ความจาํเป็นในการมีกฎหมายฉบบัน้ี  พร้อมกนันั้น คณะกรรมการคณะน้ียงัไดจ้ดัทาํร่าง พ.ร.บ.คุม้ครอง
สุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. .... เพื่อนาํเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไปดว้ย  

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6 ไดเ้ร่ิมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... เป็น
คร้ังแรกในวนัท่ี 12 กนัยายน 2534  ในช่วงเวลาน้ี เร่ิมปรากฏขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความพยายามแทรกแซง
กระบวนการร่างกฎหมายของบริษทับุหร่ีขา้มชาติ เช่น   

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2534 เวลา 10.00 น.  ตวัแทนบริษทับุหร่ีขา้มชาติ (เช่น นายวิโรจน์ 
BAT, นายไพฑูรย ์ นาย Patrick บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส และนาย Roger Winch)  ไดเ้ขา้พบ รอง

                                                            
33 ชูชยั ศุภวงศ,์ 2 ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสงัคมไทย, อา้งแลว้, หนา้ 31. 
34 หทยั ชิตานนท,์ มรรคาสู่การตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นกัสู้ไทยพิฆาตยกัษพ์ิทกัษย์าสูบขา้มชาติ, อา้งแลว้, 
หนา้ 37-45.  
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นายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพนัธ์ุ ท่ีทาํเนียบรัฐบาล โดยปรากฏเป็นเอกสารภายในของบริษทับุหร่ีคือ 
บนัทึกของนายวิโรจน์ ไตรรัตโนภาส ผูแ้ทนของบริษทั  British American Tobacco (BAT) ประจาํ
ประเทศไทย  ระบุวตัถุประสงค3์ ประการในการเขา้พบรองนายก ฯ นายมีชยั มีเน้ือหาดงัน้ี 35 

1) เพื่อหารือกบัตวัแทนรัฐบาลท่ีรับผิดชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า เรา (กลุ่มบริษทับุหร่ีขา้มชาติ) จะมีสิทธิเขา้ร่วมกระบวนการยกร่างกฎหมาย
ฉบบัน้ี โดยเฉพาะในประเด็นการแจง้ส่วนประกอบของบุหร่ีหรือผลิตภณัฑย์าสูบ (ingredients issue) ว่า
จะใชว้ิธีการใดในการบญัญติัเป็นกฎหมาย   

2) เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่รัฐบาลว่า เรา (กลุ่มบริษทับุหร่ีขา้มชาติ) จะปฏิบติัตามกฎหมาย
เร่ืองการหา้มโฆษณา  

3) เพื่อแสดงความกงัวลวา่ ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา กระทรวงพาณิชยแ์ละกรมศุลกากรท่ีเร่ิม
ควบคุมบุหร่ี อาจทาํใหท้ศันคติเชิงลบของประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ อนัจะส่งผลทาํ
ใหมี้การลกัลอบนาํบุหร่ีเถ่ือนเขา้ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน และทาํใหรั้ฐไม่สามารถจดัเกบ็ภาษีได ้ 

รองนายก ฯ นายมีชยั ซ่ึงรับผดิชอบสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหค้วามเห็นวา่ รัฐบาล
น้ียงัไม่เห็นร่างกฎหมายน้ี และไม่แน่ใจว่าจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ โดยส่วนตวั
แลว้ไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้มีกฎหมายฉบบัน้ี เพราะขดัแยง้กบันโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมเร่ืองการผ่อน
คลายกฎระเบียบ (DEREGULATING) สนับสนุนเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization)  จึงไม่
เหมาะสมท่ีจะสร้างกฎระเบียบข้ึนใหม่ (RE-REGULATING) ท่านยงัพูดติดตลกว่าเป็นลูกคา้ท่ีซ่ือสัตย์
ของบุหร่ียีห่อ้ State Express 555 (บุหร่ีของ BAT)  และยงัไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ตวัแทนบริษทับุหร่ีวา่   

1) กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบควรแสดงความกงัวลของตนต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่ีเพิ่งไดรั้บแต่งตั้งคือ นายวฒันา รัตนวิจิตร  

2) ควรติดต่อขอเขา้หารือกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท)์ 
เพื่อสอบถามประเด็นท่ีท่านรัฐมนตรียงักงัวลและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั เพื่อเล่ียงการเผชิญหน้ากนั 
โดยรองนายก ฯ รับปากว่าจะโทรศพัท์ถึงรัฐมนตรี ฯ สธ. เพื่อปรึกษาในเร่ืองน้ี เช่น อาจเสนอให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมยาสูบเขา้ร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายของคณะคณะกรรมการท่ีกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้ง  

 บนัทึกสรุปการประชุมของกลุ่มตวัแทนบริษทับุหร่ี (post meeting summary) สรุปความว่า พวก
เราเห็นพอ้งกนัวา่ การเขา้พบคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก ไม่มีความกงัวลอะไรร้ายแรงเก่ียวกบั
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... แต่ควรเร่งดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี การขอเขา้พบเลขาธิการ

                                                            
35 เล่มเดียวกนั, หนา้ 51-55. หรือดู MEMORANDUM from Viroj to David Aitken “INDUSTRY MEETING 
WITH DEPUTY PRIME MINISTER MEECHAI RACHUPHAN AT GOVERNMENT HOUSE, SEPT, 30, 
1991 I0.00 A.M.” (September 30, 1991).  
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คณะกรรมการกฤษฎีกาภายในสปัดาห์น้ีและเสนอกฎหมายสิงคโปร์เร่ืองส่วนประกอบของบุหร่ี และควร
ทาํจดหมายถึงรองนายก ฯ นายมีชยั เพื่อขอบคุณและแจง้ความคืบหนา้การดาํเนินการตามคาํแนะนาํของ
ท่านรองนายก ฯ และควรสอบถามท่านเร่ืองการโทรศพัทติ์ดต่อกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อท่ีจะเตรียมการเขา้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  นาย Patrick จะติดต่อสาํนกังานท่ี
สิงคโปร์เพื่อใหส่้งกฎเกณฑเ์ร่ืองส่วนประกอบบุหร่ีมาให ้แต่จะไม่ส่งมาตรการเขม้งวดอ่ืน ๆ เช่น การตั้ง
แสดงบุหร่ีหรือการจาํหน่ายบุหร่ี 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2534  เวลา 15.00 น. ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ตวัแทนบริษทั
บุหร่ีขา้มชาติ (เช่น นายวิโรจน์ BAT, นายไพฑูรย ์ วิโรจน์โภคา ผูจ้ดัการบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศ
ไทย  นาย Patrick Rekart นาย Larry Matthews บริษทั RJR  และนาย Tetsu Asaki บริษทั JTI)  ไดเ้ขา้พบ
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายไมตรี ตนัเต็มทรัพย)์ ซ่ึงปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ ฯ ท่ี
เดินทางไปต่างประเทศ  นาย Patrick ไดก้ล่าวถึงผลการเขา้พบรองนายก ฯ นายมีชยั ท่ีแนะนาํให้เขา้พบ
เลขาธิการ ฯ เพื่อท่ีจะให้ขอ้มูลแก่รัฐบาลว่า ร่างกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบน้ีมีขอ้ห้ามหลายเร่ือง 
และกาํหนดใหแ้จง้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์าสูบดว้ย   

นายไมตรี ตนัเตม็ทรัพย ์รองเลขาธิการ ฯ ใหข้อ้มูลว่า ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... 
ไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลน้ีแลว้ จึงอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6   นาย
ไมตรีให้ขอ้มูลแก่ตวัแทนบริษทับุหร่ีว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้
ร่วมแสดงความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  ฯ  และแนะนําให้
อุตสาหกรรมยาสูบยื่นขอ้เสนอแนะโดยเร็วท่ีสุด   สาํหรับประเด็นท่ีบริษทับุหร่ีสอบถามเน้ือหาของร่าง
พระราชบญัญติัน้ี นายไมตรีแจง้วา่ร่างกฎหมายน้ีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจา้ของร่าง จึงแนะนาํใหห้ารือ
กบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มบริษทับุหร่ีขา้มชาติกลุ่มน้ีไดท้าํจดหมายเป็นทางการส่งถึงรองนายกรัฐมนตรี นายมีชยั ฤชุ
พนัธ์ุ หลายคร้ัง เช่น  

จดหมายลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2534  มีเน้ือหาเป็นจดหมายขอบคุณรองนายก ฯ มีชยั ท่ีไดใ้หโ้อกาส
กลุ่มอุตสาหกรรมผูน้าํเขา้บุหร่ีเขา้พบเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2534 และกล่าวเน้นย ํ้าเร่ืองความร่วมมือ
ระหว่างผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบกับรัฐบาล โดยเฉพาะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ ฯ ในประเด็นการกาํหนดระดบัสารทาร์ (Tar) และนิโคติน (Nicotine) ในบุหร่ีของ
รัฐบาลโดยลาํพงั รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการทาํตลาดของบริษทัท่ีถูกกล่าวหาวา่ไม่เหมาะสม 

จดหมายลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2534 มีเน้ือหาอ้างขอ้มูลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ ในเร่ืองการกาํหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองระดบัสารทาร์และนิโคตินในบุหร่ี เช่น ฮ่องกง 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น  และเสนอแนะเร่ืองการเปิดโอกาสให้บริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัระดบั
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สารทาร์และนิโคตินในบุหร่ีร่วมกบัรัฐบาลไทย  เช่น การจดัตั้งหอ้งแลบ็ตรวจสอบ การฝึกอบรมบุคลากร
ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การวางแผนเร่ืองการจดัซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชท้ดสอบต่าง ๆ  

จดหมายลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2534  ระบุถึงประเด็นหลกัเกณฑเ์ร่ืองส่วนประกอบของบุหร่ี และ
การทดสอบระดบัสารทาร์และนิโคตินท่ีเกิดจากการเผาไหมบุ้หร่ี  อีกทั้งยงักล่าวอา้งว่าส่วนประกอบของ
บุหร่ีถือเป็นความลบัทางการคา้ของผูผ้ลิตบุหร่ี แมว้่ารัฐบาลหลายประเทศจะกาํหนดให้แจ้งขอ้มูล
ดงักล่าวกต็าม 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2534 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฯ ท่ีพิจารณาเสร็จแลว้ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขทาํหนังสือถึงเลขาธิการ ครม. ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2535 เร่ืองเห็นชอบร่าง
พระราชบญัญติัน้ีตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว้เสร็จ  เหตุการณ์น้ีทาํให้กลุ่มบริษทับุหร่ีทาํ
หนงัสือถึงรองนายก ฯ มีชยั เพื่อคดัคา้นเน้ือหาของร่างกฎหมายน้ีวา่มีขอ้เสียหลายประการ   

มีการวิเคราะห์มุมมองของบริษทับุหร่ีขา้มชาติในการสร้างความสัมพนัธ์กบัรองนายก ฯ มีชยั ว่า
เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะใหเ้กิดการเจรจาพดูคุยกบัตวัแทนรัฐบาลในประเด็นการกาํหนด
ส่วนประกอบของบุหร่ี  กลุ่มบริษทับุหร่ีมองว่า รองนายกรัฐมนตรี นายมีชยั เป็นพนัธมิตรสาํคญัในการ
คดัคา้นการเสนอร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ ฯ โดย นพ.หทยัแสดงความเห็นว่า รองนายก ฯ มีชยั 
ตอ้งการท่ีจะให้นําบทบญัญติัเร่ืองการแจ้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบออก (มาตรา 11) ร่าง
กฎหมายน้ี 36 ทั้งน้ี รองนายก ฯ มีชยัไดเ้สนอประเดน็ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2535 
ท่ีกาํลงัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัน้ี โดยใหเ้หตุผลว่า มาตรา 11 ไม่เป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการเน่ืองจาก
เป็นความลบัทางการคา้ แต่ นพ.หทยั ไดช้ี้แจงเหตุผลท่ีตอ้งมาตรา 11 ไว ้เพราะสอดคลอ้งกบัคาํตดัสิน
ของแกตต์ และยงัมีกฎหมายแคนาดา และกฎหมายสหรัฐท่ีกาํหนดให้บริษทับุหร่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนประกอบบุหร่ีต่อภาครัฐ  ทาํให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 
พ.ศ. .... ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในวนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ 2535  และเห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณาต่อไป  และเม่ือวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2535 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. .... ทาํ
ใหร่้างกฎหมายทั้งสองฉบบัถูกเสนอไปยงัสภานิติบญัญติัแห่งชาติพร้อมกนั   

สาํหรับการขอเขา้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มบริษทับุหร่ีนั้น รัฐมนตรี ฯ 
ไดม้อบหมายให ้นพ.หทยั เป็นผูแ้ทนในการหารือแทน ซ่ึงมีการพบปะกนัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2534 ซ่ึง

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



37 
 

มีการบนัทึกวีดีโอและเสียงในการประชุมดว้ย  นพ.หทยัไดก้ล่าวกบัตวัแทนบริษทับุหร่ีว่า ตนเองมีจุดยนื
ท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัธุรกิจยาสูบ    

การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  มี
กรณีตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบอยา่งชดัเจน มีรายละเอียดดงัน้ี 

นายแพทย์ อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์
ส่ือมวลชน ปรากฏเป็นข่าวในวนัท่ี 21กุมภาพนัธ์ 2535 ว่า มีตวัแทนบริษทับุหร่ีตอ้งการเขา้พบตน แต่ตน
ไม่ใหเ้ขา้พบ ทาํใหบ้ริษทับุหร่ีร้องเรียนต่อรองนายก ฯ มีชยั ขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายน้ี  

ต่อมา วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2535  กลุ่มบริษทับุหร่ีขา้มชาติได้ทาํจดหมายถึงประธานสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตเขา้ช้ีแจงร่างพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ ฯ โดยอา้งเหตุผลว่า 
ร่างพระราชบัญญัติน้ีจะเป็นผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะออก
กฎหมายฉบบัน้ี เน่ืองจากมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีควบคุมการประกอบกิจการสินคา้บุหร่ีอยู่แลว้ ขดัต่อ
นโยบายการค้าของรัฐบาลท่ีต้องการลดบทบาทของรัฐ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว  
หลกัการในร่าง พ.ร.บ.หลายประการคลุมเครือไม่ชดัเจน อีกทั้งกระบวนการพิจารณาก็ไม่เปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบแสดงความเห็น     

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. .... ในวาระ 1  สภา ฯ จึงส่งให้
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มพิจารณาคาํแปรญตัติของสมาชิก สนช.โดยมีกาํหนดเวลา
แปรญตัติภายใน 3 วนั  โดยร่าง พ.ร.บ.ควบคุม ฯ มีผูข้อแปรญตัติ 3 คนคือ นายธรรมนูญ ลดัพลี  นาย
โอสถ โกศิน และนายดุสิต ศิริวรรณ ทั้งน้ี นายธรรมนูญ ลดัพลี ขอแกไ้ขถอ้ยคาํเลก็นอ้ย ส่วนนายโอสถ 
โกศิน และนายดุสิต ศิริวรรณ ขอตดัมาตรา 4 (การหา้มขายบุหร่ีแก่ผูท่ี้มีอายไุม่ครบ 18 ปี) และมาตรา 11 
(การกาํหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้แจง้ส่วนประกอบของบุหร่ี) ออกทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ฯ คร้ังแรกในวนัท่ี 10 มีนาคม 2535 มีตวัแทนของ
บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ประเทศไทย) คือ นายไพฑูรย ์วิโรจน์โภคา เขา้ร่วมประชุมอยู่ดว้ยโดยไม่ไดรั้บ
เชิญ  ทาํให้ นพ.หทยั แจง้เร่ืองน้ีให้รองประธาน ฯ (ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวตัต)์ ทราบ จึงไดแ้จง้ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการ ฯ คือ ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ทราบ  ประธาน ฯ จึงประกาศใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บเชิญออกจาก
ห้องประชุมไป  นายไพฑูรย ์และนายดุสิต จึงลุกเดินออกจากห้องประชุม  เจา้หนา้ท่ีรัฐสภาแจง้ว่า นาย
ดุสิต ศิริวรรณ สมาชิก สนช.เป็นผูพ้านายไพฑูรยเ์ขา้มาในหอ้งประชุม โดยอา้งว่าเป็นคนของตน แต่มิได้
แจง้ใหท้างคณะกรรมาธิการ ฯ ทราบล่วงหนา้  

เหตุการณ์ลอ็บบ้ีของบริษทับุหร่ีท่ีสมาชิก สนช.พาตวัแทนบริษทับุหร่ีขา้มชาติเขา้มาร่วมประชุม
พิจารณาร่างกฎหมาย ถือเป็นส่ิงสะท้อนความพยายามอย่างสูงของบริษัทบุหร่ีขา้มชาติท่ีเขา้ถึงผูมี้
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ตาํแหน่งระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัการพิจารณากฎหมาย  ฝ่ายสุขภาพไดแ้จง้ข่าวน้ีใหส่ื้อมวลชนทราบ ทาํใหเ้ป็น
ข่าวใหญ่โตข้ึนหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัในกรณีน้ี   ดา้นนายดุสิต ศิริวรรณ อา้งเหตุผลท่ีพา
นายไพฑูรยเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย เพราะอยากให้ช่วยนาํเสนอขอ้มูลทั้งสองดา้นต่อคณะกรรมาธิการ ฯ  
ส่วนรองนายก  ฯ มีชัย  ให้สัมภาษณ์ทางส่ือว่า บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังการแปรญัตติของ
คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เพราะไม่ถือว่าเป็นความลบัในเร่ืองดังกล่าว ไม่มีอะไรต่อการตดัสินใจของ
คณะกรรมาธิการ 

ในเดือนมีนาคม 2535 ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัทั้ งสองในวาระ 2 และ 3  
เอกสารภายในของบริษทับุหร่ีคือ British American Tobacco UK and Export’s (BATUKE)  (Davis R. 
Developments in Thailand. 10 Mar 1992. British American Tobacco. Bates No. 304033896. Available 
from Guildford Depository.) จดัทาํโดย นาย Richard Davies ไดแ้จง้ขอ้มูลเร่ืองเจา้หนา้ท่ีบริษทับุหร่ีได้
พยายามล็อบบ้ีสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติท่ีมีอาวุโสบางท่าน เพื่อให้ตดัเร่ืองการแจง้ส่วนประกอบ
ของบุหร่ีออกไป โดยดึงความสนใจของรัฐบาลไปในเร่ืองสารทาร์และนิโคติน37  

ต่อมาสภานิติบญัญติัแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. .... ในวาระ 2 และวาระ 3  จนกระทัง่มีการ
ประกาศพระราชบัญญตัิควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 5 
เมษายน 2535 ซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัราวตน้เดือนสิงหาคม 2535 คือเม่ือพน้กาํหนด 120 วนั
นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   ส่วนกฎหมายอีกฉบบัคือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2535 มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2535 เป็นตน้ไป  

การท่ีสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) สามารถพิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎหมายควบคุมยาสูบท่ี
สาํคญั 2 ฉบบัขา้งตน้ได ้ แมว้่าจะมีการแทรกแซงของบริษทับุหร่ีขา้มชาติท่ีพยายามลอ็บบ้ีสมาชิก สนช.
บางคน รวมถึงผูมี้อาํนาจในรัฐบาลและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  แต่ก็ประสบความลม้เหลว เป็นผลจากการเฝ้า
ระวงั ตรวจสอบของฝ่ายท่ีสนบัสนุนกฎหมาย 2 ฉบบัน้ี รวมถึงการทาํงานร่วมกบัส่ือมวลชนโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพท่ี์ช่วยเปิดโปงความพยายามดงักล่าว ทาํให้เกิดกระแสสังคมต่อตา้นการแทรกแซงของผู ้
ประกอบธุรกิจบุหร่ี ผูท่ี้รับผดิชอบในการพิจารณาร่างกฎหมายมีความระมดัระวงัตวัมากข้ึน   

 

                                                            
37 Ibid. 
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1.2.2 การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบช่วงปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2556   

เหตุการณ์ช่วงปี พ.ศ.2535 มีพฒันาการสําคญัเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบคือ การตรากฎหมาย
ควบคุมยาสูบสาํคญั 2 ฉบบัคือ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535   หลงัจากนั้น องค์การอนามยัโลกไดเ้ห็นชอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศดา้นการควบคุมยาสูบฉบบัแรกช่ือว่า “กรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ย
การควบคุมยาสูบ” (WHO Framework Convention on Tobacco Control) หรือ WHO FCTC ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2548 ซ่ึงขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีรัฐภาคีตาม FCTC ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามกรอบอนุสัญญา ฯ ดงักล่าวรวม 176 ประเทศ38) โดยประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของWHO 
FCTC เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จึงมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัต่าง ๆ 
รวมถึงมาตรา 5.3 (หรือมาตรา 5 วรรค 3) คือการป้องกนัมิให้ธุรกิจยาสูบเขา้มาแทรกแซงการควบคุม
ยาสูบของภาครัฐ และแนวปฏิบติัตามมาตรา 5.3   

กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจภายหลงัจากปี 2535 มีดงัน้ี 

 กรณีศึกษาที่ 3  นายราลฟ์ บอยส์ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ไม่

ปฏิบัติตามนโยบายด้านกจิการยาสูบในต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  

 
นายราลฟ์ บอยส์ อดีตเอกอคัรราชทูตสหรัฐ ประจาํประเทศไทย (ปี ค.ศ.2004 - 2007  ) 

 

จากการศึกษาขอ้มูลกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐช่ือ International Tobacco Responsibility Act 
of 1997 (H.R.2135) ท่ีมกัเรียกวา่ “the Doggett Amendment” ซ่ึงมีสาระสาํคญัคือ หา้มเจา้หนา้ท่ีสหรัฐ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนทางการเงินแก่อุตสาหกรรมยาสูบในการส่งออกหรือจาํหน่ายบุหร่ีซิกา

                                                            
38 Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control at  
 http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html 
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แรตและยาสูบไร้ควนัท่ีผลิตในสหรัฐไปยงัประเทศอ่ืน (foreign subsidiary) รวมถึงหา้มเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล
สหรัฐปฏิบติังานในลกัษณะท่ีทาํใหก้ฎหมายหรือระเบียบการควบคุมยาสูบในต่างประเทศนั้นดอ้ย
ประสิทธิภาพลง     

ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 1998 เป็นตน้มา หน่วยงานสาํคญัของสหรัฐหลายแห่งไดแ้ก่ 
กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงเกษตร (U.S. Department of Agriculture) ได้
จดัทาํแนวปฏิบติัช่ือว่า  “the cabled guidance” ตามกาํหนดเวลาท่ีวางแผนไง ้ แนวปฏิบติัน้ีมีเน้ือหา
กาํหนดให้เจ้าหน้าท่ีสหรัฐท่ีมีตาํแหน่งและปฏิบติังานในต่างประเทศ มีหน้าท่ีรายงานเก่ียวกับการ
ดาํเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ รวมถึงการควบคุมยาสูบ (tobacco-control 
efforts) มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 39 

เน้ือหาของแนวปฏิบติัน้ีหา้มเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี  

 การสนบัสนุนการจาํหน่ายหรือส่งออกยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบ และใหก้ารช่วยเหลือ
แก่บริษทัสหรัฐหรือผูมี้สญัชาติสหรัฐในการดาํเนินการดงักล่าว  

 การมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ หรือร่วมงานเล้ียงตอ้นรับท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนโยกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้ง (tobacco interests) 

 การต่อตา้น คดัคา้นกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของประเทศอ่ืน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดผลเสียจากการบริโภคยาสูบ  

เน้ือหาของแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ ท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐพึงให้การสนบัสนุน
หรือช่วยเหลือแก่รัฐบาลต่างประเทศในเร่ืองต่อไปน้ีคือ   

 สนบัสนุนและกาํหนดแผนงานหรือโครงการควบคุมยาสูบ 
 จดัหาเงินทุนสนับสนุนโครงการป้องกนัและการควบคุมยาสูบ รวมถึงแหล่งทุนจาก

สหรัฐ 
 รายงานสถานการณ์และความกา้วหนา้ในการควบคุมยาสูบของประเทศอ่ืน ๆ  
 จดัทาํรายงานและติดตามเร่ืองกฎหมายควบคุมยาสูบต่างประเทศ   

แนวปฏิบติัน้ีอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐสามารถดาํเนินการในบางกรณีได ้ไดแ้ก่  

 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสหรัฐเพื่อใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการตามหนา้ท่ีปกติทัว่ไป
แก่บริษทัและคนสัญชาติสหรัฐ เช่น การให้ขอ้มูลดา้นนโยบายต่างประเทศ, นโยบาย 
และกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  

                                                            
39 TOBACCO EXPORTS: USDA’s Foreign Agricultural Service Lacks Specific Guidance for Congressional 
Restrictions on Promoting Tobacco (US: GAO, May 2003), pp.5-6. 
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 การให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การนาํเขา้สินคา้ท่ีตอ้งผา่น
พิธีการศุลกากร  

 การให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาอุปสรรคหรือมีลกัษณะเป็นปัญหาการเลือก
ปฏิบติัทางการคา้ (potentially discriminatory trade restrictions) 

  

นายราลฟ์ บอยส์ (Ralph Leo Boyce) อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย 
(ดาํรงตาํแหน่งช่วงเดือนธนัวาคม ค.ศ.2004 – ธนัวาคม ค.ศ.2007) ไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัของรัฐบาลสหรัฐท่ี
กล่าวมาขา้งตน้  ดว้ยการนาํกลุ่มบริษทับุหร่ีและสุราเขา้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นาย
พินิจ จารุสมบติั) เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2549 (ค.ศ.2006) โดยผูแ้ทนบริษทัฟิลลิปมอร์ริสไดร้้องเรียนว่า 
กระทรวงสาธารณสุขปฏิบติัไม่เท่าเทียมกนั จากกฎหมายท่ีห้ามการตั้งแสดงบุหร่ี สุรา แต่ไม่ห้ามแสดง
ซิการ์และยาเส้น ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  ในเร่ืองน้ีนายแพทย์หทัย  ชิตานนท์ได้พิจารณาว่า 
เอกอคัรราชทูตทาํผดิกฎของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ท่ีห้ามมิใหทู้ตสนบัสนุนบริษทัยาสูบอเมริกนั
ในประเทศต่างๆ  จึงได้แจ้งไปยงัมิตรสหายท่ีสหรัฐฯ ของอาจารยห์ทยั ซ่ึงได้ดาํเนินการร้องขอให้
วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแ้ทนอเมริกนัร่วมลงนามถึง รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ให้พิจารณาความผิด
ของทูต เป็นผลใหเ้อกอคัรราชทูตสหรัฐผูน้ี้ตอ้งถูกยา้ยออกจากประเทศไทยไปในท่ีสุด     

นพ.หทยั ชิตานนท ์ประธานสถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า “ทุกภาคส่วนในกระทรวง
สาธารณสุขจะไม่เจรจากบับริษทับุหร่ี หากตอ้งการอะไรก็ให้เสนอไดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง สธ.จะ
ตอบกลบัไปเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปในแต่ละกรณี  การเจรจากบัพ่อคา้บุหร่ี เปรียบเสมือนกบัการปลํ้ากบั
หมู เสียเวลาและเปลืองตวั เพราะหมูนั้นสกปรก และไม่มีประโยชน์ท่ีจะไปปลํ้าดว้ย”40  ทางดา้นนายพินิจ 
จารุสมบติั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไดใ้ห้กล่าวว่า “สธ.จะเพิ่มความเขม้ขน้ในการควบคุม
เหลา้ บุหร่ีใหม้ากกว่าเดิม เพราะเป็นท่ีทราบแลว้ว่า ไม่ว่าบุหร่ีหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงท่ีใหโ้ทษ
ต่อร่างกายและสงัคม”41  

รัฐบาลสหรัฐได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบติัน้ีในปี 2000  รายละเอียดของคาํสั่งรัฐบาลสหรัฐ
เก่ียวกบันโยบายยาสูบในต่างประเทศ ซ่ึงประกาศใชใ้นเดือนมกราคม ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) ช่ือว่า “U.S. 
Department of State Directive on Tobacco Policy Abroad”  (January 2000)  มีเน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี  

 

 
                                                            
40 “หมอหทยั เปรยเจรจาพอ่คา้บุหร่ี เหมือนปลํ้ากบัหมู เสียเวลาเปลืองตวั” (มติชนรายวนั วนัท่ี 26 สิงหาคม 
2549), หนา้ 5. 
41 เล่มเดียวกนั  
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นโยบายทัว่ไป (General Policy)  

นโยบายของประธานาธิบดีคลินตนัและรัฐบาลสหรัฐท่ีให้ความสาํคญัเป็นลาํดบัแรก ๆ คือ การ
เปิดตลาดการคา้ระหว่างประเทศสําหรับผลิตภณัฑ์ของสหรัฐ การไม่เลือกปฏิบติั (non-discriminatory 
treatment) ต่อผูส่้งออกสหรัฐ รวมถึงการยกเลิกอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ดี รัฐบาล
สหรัฐเคารพต่อสิทธิของรัฐบาลต่างประเทศในประเด็นแนวปฏิบติัดา้นสาธารณสุขหรือการคุม้ครอง
สุขภาพ และสนับสนุนท่ีรัฐบาลต่างประเทศจะดาํเนินมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม อีกทั้ง
รัฐบาลสหรัฐยงัอาจให้การช่วยเหลือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี   อน่ึง เป็นท่ีทราบกนัว่า การใชย้าสูบเป็น
สาเหตุสําคญัของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของประชากรทัว่โลก  ฉะนั้น จึงตอ้งแยกแยะระหว่าง
นโยบายปกป้องตลาดสินคา้ในประเทศ (protectionist policies) ออกจากมาตรการคุม้ครองสุขภาพ
ประชาชนตามกฎหมาย (legitimate health-based actions) เพื่อท่ีจะไม่เป็นการบัน่ทอนความสาํคญัในการ
ลดการบริโภคยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบ รวมถึงการคุม้ครองสุขภาพของประชาชนในประเทศนั้น ๆ   

ด้วยตระหนักถึงผลเสียอย่างร้อยแรงต่อสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ  รัฐบาลสหรัฐจะไม่
ส่งเสริมให้มีการจําหน่ายหรือส่งออกยาสูบหรือผลติภัณฑ์ยาสูบ หรือไม่สนับสนุนเร่ืองการลดหรือยกเลกิ
ข้อจํากัดการนําเข้ายาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงข้อจํากัดในการทําการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่มี
ลักษณะเลือกปฏิบัติของต่างประเทศ  ในขณะท่ีรัฐบาลสหรัฐจะสนับสนุนให้มีการลดการปฏิบติัทาง
การคา้ (discriminatory trade practices) และจะดาํเนินการสร้างความเช่ือมัน่ว่า บริษทัสหรัฐจะไดรั้บการ
ปฏิบติัท่ีไม่แตกต่างจากผูป้ระกอบการในประเทศนั้น ๆ  กล่าวโดยสรุปคือ วตัถุประสงคโ์ดยรวมของ
นโยบายน้ีคือ การสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองการเขา้ถึงตลาดยาสูบทัว่โลกอย่างเท่าเทียมกนั นโยบายน้ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายช่ือว่า the Act making appropriations for the Departments of Commerce, Justice, 
and State, the Judiciary, and related agencies (H.R. 3421) มาตรา 61742  ซ่ึงมีผลในปีงบประมาณ ค.ศ.
2000   มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการห้ามการใชเ้งินงบประมาณสนบัสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นการ
จาํหน่ายยาสูบหรือผลิตภณัฑ์ยาสูบ หรือการต่อตา้น คดัคา้นขอ้จาํกดัหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการทาํตลาด
สินคา้ประเภทยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการในประเทศและบริษทัสหรัฐอย่าง
เท่าเทียมกนั  

 

 

                                                            
42 “None of the funds provided by this act shall be available to promote the sale or export of tobacco or 
tobacco products, or to see the reduction or removal by any foreign country of restrictions on the marketing of 
tobacco or tobacco products, except for restrictions which are not applied equally to all tobacco or tobacco 
products of the same type.”  
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แนวทางปฏิบติั  

แนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลคลินตนัในการลดผลเสียดา้นสุขภาพจากการ
บริโภคยาสูบ และปกป้องสิทธิของคนอเมริกนัในต่างประเทศ มีดงัน้ี  

(1) เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐท่ีมีตาํแหน่งในต่างประเทศ ควรใหก้ารช่วยเหลือและส่งเสริมเร่ืองการ
ควบคุมยาสูบในประเทศท่ีตนเองปฏิบติัหนา้ท่ี (host countries) 

(2) เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐท่ีมีตาํแหน่งในต่างประเทศ ไม่ควรดาํเนินการทา้ทายหรือคดัคา้น
กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีมีหลกัการคุม้ครองสุขภาพท่ีเหมาะสม (public health principles) หากมีลกัษณะท่ี
ไม่เลือกปฏิบติัต่อยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผลิตในประเทศกบัยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบท่ีนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ  หากเจา้หน้าท่ีรัฐบาลสหรัฐมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้่า กฎหมายดงักล่าวอาจกีดกนับริษทัสหรัฐ
หรือคนสัญชาติสหรัฐแลว้ จะตอ้งแจง้เร่ืองน้ีไปยงัรัฐบาลวอชิงตนัเพื่อหารือกบัหน่วยงานดา้นการคา้ 
สุขภาพ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐท่ีมีตาํแหน่งในต่างประเทศ ไม่ควรสนบัสนุนการจาํหน่ายหรือส่งออก
ยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบ และไม่ควรช่วยเหลือบริษทัสหรัฐหรือคนสัญชาติสหรัฐในการดาํเนินการใน
เร่ืองน้ี  เอกอคัรราชทูตสหรัฐและเจา้หนา้ท่ีทูตสหรัฐ (Ambassadors or embassy staff) ไม่ควรร่วมประชุม
หรือให้การสนบัสนุนงานเล้ียง, กิจกรรมส่งเสริมการคา้ (trade promotions) หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ
เงินสนบัสนุนจากบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ส่งออก การส่งเสริมการขาย การจดัจาํหน่าย 
หรือการจาํหน่ายยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบ หากการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวอาจถูกตีความใหเ้ขา้ใจไดว้่า 
รัฐบาลสหรัฐใหก้ารสนบัสนุนการจาํหน่ายหรือส่งออกยาสูบหรือผลิตภณัฑย์าสูบ 

(4) เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐท่ีมีตาํแหน่งในต่างประเทศ ควรให้การสนบัสนุนดา้นการให้บริการ
ทัว่ไปแก่คนสญัชาติสหรัฐหรือบริษทัสหรัฐ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและนโยบายของประเทศต่าง 
ๆ หรือการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทสหรัฐหรือคนสัญชาติสหรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่างประเทศเก่ียวกบัการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศนั้น ๆ รวมถึงช่วยเหลือในการแกปั้ญหาทาง
ธุรกิจต่าง ๆ เช่น พิธีการศุลกากร การนาํเขา้สินคา้ผา่นศุลกากร การละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ หรือเง่ือนไข
ดา้นสุขอนามยัท่ีอาจมีลกัษณะเลือกปฏิบติั  

 ในเดือนสิงหาคม 2549 นพ.หทยั ชิตานนทใ์นฐานะประธานสถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ ไดป้ระสานงานกบั นายเฮนร่ี แวกซ์แมน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ (Rep 
Waxman, Henry A.) เพื่อใหช่้วยส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงันางคอนโดลีซ่า ไรซ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐ ให้สอบสวนกรณีนายราลฟ์ บอยส์ เอกอคัรราชทูตสหรัฐ ประจาํประเทศไทยใน
ขณะนั้น ไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีสหรัฐในเร่ืองการล็อบบ้ีหรือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม
บริษทับุหร่ีสหรัฐท่ีประกอบธุรกิจยาสูบในไทย (ตวัแทนบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส) ให้เขา้พบ นายพินิจ จารุ
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สมบติั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2549  เพื่อร้องเรียนประเด็น
การบงัคบักฎหมายการตั้งโชวบุ์หร่ี  ซ่ึงถือว่าขดัต่อแนวปฏิบติัของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐท่ีหา้ม
เจา้หนา้ท่ีสหรัฐสนบัสนุนธุรกิจยาสูบในประเทศต่าง ๆ 43    

 ต่อมา นายเฮนร่ี แวกซ์แมน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐและมีตาํแหน่งเป็น Ranking Member 
Lloyd Doggett ได้ทาํหนังสือร้องเรียนไปยงันางคอนโดลีซ่า ไรซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐ ในประเด็นท่ีนายราลฟ์ บอยส์ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายเร่ือง Doggett Amendment  ของ
รัฐบาลสหรัฐ เพื่อใหส้อบสวนขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  นอกจากน้ี นายแวกซ์แมนยงัขอทราบขอ้มูลการติดต่อ
นดัพบระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐกบัตวัแทนอุตสาหกรรมยาสูบสหรัฐในไทยในช่วง 6 ปีท่ีผา่นมา  

อน่ึง ก่อนหน้าน้ีนายบอยส์เคยปฏิบติังานในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี 1988  จึงสามารถพูด ฟัง
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงภาษาฝร่ังเศสและภาษาเปอร์เซีย และช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2008 
นายราลฟ์ บอยส์ ไดรั้บตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษทัผลิตเคร่ืองบินพาณิชยข์องสหรัฐ
ประจาํภูมิภาพเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(President of Boeing Southeast Asia) จนถึงปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ 
เดือนสิงหาคม 2556)   

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษากฎหมายและแนวทางปฏิบติัของรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบนั ในประเด็นการห้าม
เจา้หน้าท่ีรัฐบาลสหรัฐท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในต่างประเทศ ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐ
พบว่า  มีกฎหมายช่ือว่า “An Act Making appropriations for the Departments of Commerce and Justice, 
Science, and Related Agencies” (2012) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในปีงบประมาณ 2012 (ครบกาํหนดเดือน
กนัยายน 2013)  เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการห้ามการใชเ้งินงบประมาณสนบัสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ ระบุใน
มาตรา 509  ท่ีบญัญติัวา่  

“None of the funds provided by this Act shall be available to promote the sale or export of 
tobacco  or tobacco products, or to seek the reduction or removal by any foreign country of restrictions 
on the marketing of tobacco or tobacco products, except for restrictions which are not applied equally 
to all tobacco or tobacco products of the same type.”  

  ขอ้สงัเกตคือ กฎหมายในเร่ืองน้ีมีเน้ือหาไม่แตกต่างจากกฎหมายปี 1999 และแนวปฏิบติัปี 2000 
ในกรณี นายราลฟ์ บอยส์ 

 

 

                                                            
43 “จ้ีสอบทูตสหรัฐในไทย” (15 ธนัวาคม 2549) เวบ็ข่าวมติชน www.matichon.co.th 
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กรณีศึกษาที่ 4  การเข้ามามีอทิธิพลในสภาธุรกจิอาเซียน-สหรัฐอเมริกา (US-ASEAN Business 

Council) 

 

สภาธุรกจิอาเซียน-สหรัฐอเมริกา (US-ASEAN Business Council - USABC 44)  ก่อตั้งข้ึนในปี 
ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) เป็นสภาธุรกิจการคา้ท่ีประกอบดว้ยบริษทัธุรกิจอเมริกนัชั้นนาํขนาดใหญ่ราว 20 
บริษทั (จาํนวน(ขอ้มูลในเดือนกนัยายน 2556 มีบริษทัสมาชิกท่ีเป็นกรรมการบริหารมีราว 50 บริษทั) 
ประกอบกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน รวมถึงประเทศไทย บริษทั ฟิลลิปมอริส 
เป็นหน่ึงในบริษทัอเมริกนัชั้นนาํท่ีไดก่้อตั้ง U.S. ASEAN BUSINESS COUNCIL (US-ABC) ข้ึน ไดเ้ร่ิม
เขา้มาแทรกแซงนโยบายของไทยในเร่ืองบุหร่ีและแอลกอฮอล์ รวมถึงสินคา้ท่ีเก่ียวกับสุขภาพของ
ประชาชน เช่น ผลิตภณัฑย์าในประเดน็สิทธิบตัรยา  กลุ่มบริษทัอเมริกนัเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาลงทุนในอาเซียน
ท่ีมีประชากรรวมกนักว่า 600 ลา้นคน มีมูลค่า GDP มากถึง 1.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ หลายประเทศมี
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสูง  พนัธกิจหลกัของ USABC จึงเป็นเร่ืองการส่งเสริมการคา้สินคา้
และบริการระหว่างสหรัฐกบัประเทศในอาเซียน รวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสูบท่ีสร้างรายไดจ้าํนวนมหาศาล
ใหแ้ก่บริษทับุหร่ีขา้มชาติของสหรัฐอยา่งบริษทั ฟิลลิปมอริส     

ตวัแทนของ USABC จะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นประจาํทุกปี เพื่อหารือกบั
นายกรัฐมนตรีและบุคคลสาํคญัในภาครัฐและภาคเอกชน มีหลายคร้ังท่ีไดข้อเขา้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศ รวมถึง
นโยบายสุขภาพอ่ืน ๆ จึงมีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัสหรัฐเหล่าน้ีจะพยายามกดดนัให้ผูแ้ทนรัฐบาลไทย 
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมยาสูบและสินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
รวมถึงผลิตภณัฑย์าท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัสหรัฐเป็นเจา้ของสิทธิบตัรยาเหล่านั้น    

จากการศึกษาขอ้มูลรายช่ือคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาธุรกิจอาเซียน-
สหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบนั ท่ีมี นาย Evan G. Greenberg  เป็นประธาน (ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2556) 
พบว่า ยงัมีรายช่ือผูแ้ทนของ Philip Morris ร่วมเป็นกรรมการบริหารอยูด่ว้ย คือ นาย Matteo Pellegrini 
ประธานกรรมการบริษทั Philip Morris Asia Ltd. (ลาํดบัท่ี 44)  

                                                            
44 US-ASEAN Business Council at http://www.usasean.org/about/what-we-do  
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รายช่ือคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาธุรกจิอาเซียน-สหรัฐชุดปัจจุบัน45 

Chairman 

 
1. Mr. Evan G. Greenberg 

Chairman, President and Chief Executive Officer 
ACE Limited 

 
Vice Chairmen 

 
2. Mr. Keith Williams 

President & CEO 
Underwriters Laboratories, Inc. 

 
3. Mr. Greg Brown 
Chairman & CEO 

Motorola Solutions, Inc. 
 

Chairmen Emeritus 

4. Mr. Maurice Greenberg 
Chairman & CEO 

C.V. Starr & Co., Inc. 

5. Mr. Roderick M. Hills 
Chairman 

Hills Companies 

6. Mr. Muhtar Kent 
Chairman & CEO 

The Coca-Cola Company 

7.  Mr. Charles Williamson 
Former Chairman & CEO 

Unocal Corporation 

Board of Directors 

8. J. William Ichord * 
                                                            
45 http://www.usasean.org/about/board-of-directors 
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(Secretary) 
Vice President, International Government Affairs 

ConocoPhillips 
9. John Kwant * 

(Treasurer) 
Ford Motor Company 
10. Scott Kicker 

President, AES Transpower Pte Ltd. 
Vice President, AES Corporation 
11. Paolo Grassi 

Vice President and Deputy General Counsel, AIG 
Executive Vice President, Regulatory and Government Affairs, AIG Property Casualty 

12. Catherine Novelli 
Vice President, Worldwide Government Affairs 

Apple 
13. Jake Jennings 

Executive Director, International & Regulatory Affairs 
AT&T 

14. Paul Weida 
Vice President, Government Affairs 

Black and Veatch 
15. Greg Saunders 

Senior Director, International Affairs 
bp 

16. Abraham Klaeijsen 
President & Regional Director 

Cargill Asia Pacific Ltd. 
17. George L. Kirkland ** 

Vice Chairman of the Board; Executive Vice President of Upstream 
Chevron 

18. Michael Zink 
Head of ASEAN  
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Citi 
19. Joe Maruschack 

President, Asia-Pacific 
ConocoPhillips 
20. Pat Dawson 

President, Asia Pacific 
Dow Chemical Company 
21. Emma Cochrane 

Vice President, Asia Pacific, Africa and Power 
ExxonMobil 

22. Karen Reddington 
Regional Vice President, South Pacific Operations 

FedEx Corporation 
23. Larry A. Bolander 

Vice President, Sales & Marketing 
Fluor Corporation 

24. Stephen Biegun 
Vice President, International Government Affairs 

Ford Motor Company 
25. W. Russell King * 

Senior Vice President, Freeport-McMoRan Copper & Gold 
Senior Vice President, McMoRan Exploration Company 

26. Nick Nash 
Director, General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd. 

Principal, General Atlantic 
27. Karan Bhatia * 

Vice President & Senior Counsel, Global Government Affairs and Policy 
General Electric Company 
28. Jo Le Couilliard 

Head of Corporate Development 
GlaxoSmithKline 

29. Ralph J. Gerson 
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President & CEO 
Guardian International Corp. 
30. Jerry Cook 

Vice President, Government and Trade Relations 
HanesBrands 

31. Roderick M. Hills 
Legal Counselor 
Hills Companies 

32. Elizabeth Hernandez 
Vice President, Government Relations, Asia Pacific & Japan 

Hewlett-Packard 
33. Stephen Braim * 

Vice President, Governmental Programs 
IBM Asia Pacific 
34. Anjan Ghosh 

Regional Director, Corporate Affairs, Asia-Pacific 
Intel 

35. Leslie Mancuso 
President & CEO 

Jhpiego, an affliliate of the Johns Hopkins University 
36. Susan Greenwall 

Vice President, International Government Relations 
MetLife 

37. Samir Khalil 
Executive Director, International Policy 

Merck & Company 
38. Astrid Tuminez 

Regional Director of Legal and Corporate Affairs in Southeast Asia 
Microsoft 

39. Pradeep Pant 
Executive Vice President and President, Asia Pacific and Eastern Europe, Middle East & Africa 

(EEMEA) 
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Mondelēz 
40. William Ennis 

Director, International Business Development 
Northrop Grumman Corp 
41. Joseph Alhadeff 

Vice President, Global Public Policy; Chief Privacy Officer 
Oracle Corporation 

42. Michael Flannigan 
Vice President, International Government Relations 

Peabody Energy 
43. Dennis Wright 

President and CEO 
Peregrine 

44. Matteo Pellegrini 
President 

Philip Morris Asia Ltd. 
45. Sam Kim 

Vice President, ASEAN & Asia Development Markets 
Procter & Gamble 

46. Nigel Sutton 
Regional Director, Middle East and North Africa Business Development 

Raytheon 
47. Mark Johnson Vice President, Government Relations & 

Business Development 
SSA Marine 

48. Belinda Lui 
Vice President, International Relations and Public Policy, Asia Pacific 

Time Warner 
49. Rich McArdle 

Vice President, Corporate Public Affairs 
UPS 

50. Alexander C. Feldman * 
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President 
US-ASEAN Business Council 
51. John Phipps * 

Senior Director, Global Government Relations 
Visa International 

52. Yu-Chuang Kuek 
Regional Director, Public Policy 

Yahoo! 
53. Robert Gilby 

Managing Director, South East Asia 
The Walt Disney Company 

* Member of Executive Committee 
** USABC Vice Chairman 2010-11, USABC Chairman 2012 

 

 ตัวอย่างความพยายามแทรกแซงนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของผูแ้ทนสภาธุรกิจ
อาเซียน-สหรัฐอเมริกา     

 วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2552 (2009) นาย Matt Daley ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ฯ
ในขณะนั้น ไดเ้ขา้เยีย่มคารวะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ณ ทาํเนียบรัฐบาล 
เพื่อสรุปขอ้มูลกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาธุรกิจ ฯ ท่ีเนน้การส่งเสริมการคา้ระหว่างไทยกบั
สหรัฐ46  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 นาย Alexander Feldman ประธานสภาธุรกิจ
อาเซียน-สหรัฐคนใหม่ได ้
 
 
 
 
 

                                                            
46 ข่าวจากเวบ็ไซตส์าํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทาํเนียบรัฐบาล http://www.thaigov.go.th/en/news-
room/item/59833-on-21-may-2009-mr-matt-daley-president-of-the-us-asean-business-council-called-on-the-
prime-minister-at-the-purple-room-thai-kuh-fah-building-government-house-mr-daley-briefed-the-prime-
minister-on-the-current-activities-of-usabc-to-promote.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2556) 
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นาย Matt Daley ประธานสภาธุรกจิอาเซียน-สหรัฐ ฯ เข้าพบอดตีนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ 

 
 

 วนัท่ี 9 มีนาคม 2553  กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงปลดักระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ฯ ขอเขา้เยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข47 ระหว่างวนัท่ี 25-26 มีนาคม 2553 จาํนวน
ประมาณ 30 คน โดยมีการระบุช่ือตวัแทนบริษทัเอกชนบางราย ซ่ึงมีผูแ้ทนของบริษทั 
Phillip Morris ดว้ย (ระบุช่ือ 2 คนคือ นาย Ashok Rammrohan ผูจ้ดัการบริษทั ฟิลลิป 
มอร์ริส (ประเทศไทย) และ นายจรณชยั ศลัยพงษ ์ผูอ้าํนวยการฝ่าย Corporate Affairs) 
ในจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศไดแ้จง้ประเด็นหารือในกรณีนโยบายการ
บงัคบัใชสิ้ทธิเหนือสิทธิบตัรยา (CL) และการพฒันาดา้นสาธารณสุข 

ทั้งน้ี นพ.หทยั ชิตานนทไ์ดแ้จง้เร่ืองน้ีแก่องคก์รพฒันาเอกชนดา้นสุขภาพในสหรัฐฯ 2 
องค์กรคือ Essential Action ผ่านแอนนา ไวท์ และ Corporate Accountability 
International (CAI) ผา่นกิกิ คิลเลท เปน เพื่อทราบและร่วมรณรงคต่์อตา้น USABC และ
เชิญชวนสมาชิกร่วมลงนามจาํนวน 281 คน จาก 44 ประเทศทัว่โลกโดย นพ.หทยัได้
แจง้ใหแ้อนนาร่างหนงัสือร้องเรียนในนามเครือข่าย GLOBALink ถึงประธานสภาธุรกิจ
อาเซียน-สหรัฐ  ขอให้สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐพิจารณาให้บริษทั ฟิลลิปมอร์ริส ออก
จากสภาธุรกิจ ฯ และมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน มิให้เจรจาใดๆ กบั USABC ในเร่ืองยาสูบ  ผลของการคดัคา้นดงักล่าว 
น่าจะมีส่วนทาํให้คณะตวัแทน USABC ไดเ้ล่ือนการเดินทางมาไทยจากเดือนมีนาคม 
2553 มาเป็นเดือนมิถุนายนในปีเดียวกนั  

                                                            
47 หนงัสือท่ี กต. 1102/173 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2553  



53 
 

 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2553  คณะนกัธุรกิจของ USABC ไดเ้ขา้พบนายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ณ  ห้องรับรอง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเขา้เยี่ยมคารวะและมีประเด็นสําคญัหารือคือเร่ืองยาผิดกฎหมาย และ
ประเด็นความเป็นห่วงเก่ียวกบัสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ในการจาํหน่ายยา
ให้กบัหน่วยราชการ  แต่รัฐมนตรี สธ.ให้ข่าวว่าไม่มีการหารือเร่ืองประเด็นเหลา้และ
บุหร่ีแต่อย่างใด48  ในเอกสารประเด็นหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กบั คณะนักธุรกิจของ USABC ระบุถึงกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ฯ 
หรือ FCTC ดว้ย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการหารือคือ กรมควบคุมโรค49 

อยา่งไรก็ดี  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2553  ก่อนท่ีจะการเขา้พบดงักล่าว นพ.หทยั ชิตานนท ์
ได้กล่าวว่า สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐเป็นการรวมตวับริษทัยกัษ์ใหญ่ของสหรัฐ 20 
บริษทั โดยมีบริษทับุหร่ีขา้มชาติอย่างฟิลลิป มอร์ริสร่วมดว้ย ซ่ึงเร่ืองน้ีประชาคมโลก
กว่า 10 ประเทศ ไดล้งช่ือคดัคา้นราว 400-500 รายช่ือ ใหส้ภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐตดั
บริษทับุหร่ีขา้มชาติออกจากคณะ เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีคา้ขายสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ทั้งน้ี เครือข่ายรณรงคป้์องกนัภยัแอลกอฮอลจ์ะรวมตวัแสดงพลงัคดัคา้นกลุ่ม
สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ท่ีกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องให้นายจุรินทร์ปฏิเสธ
ไม่ใหค้นกลุ่มน้ีเขา้พบ50  

 วนัท่ี 10 เมษายน 2556  เวลา 14.00 น. นายอเลก็ซานเดอร์ ซี เฟลดแ์มน (Mr. Alexander 
C. Feldman) ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ นาํคณะนกัธุรกิจสภาธุรกิจอาเซียน-
สหรัฐฯ (US-ASEAN Business Council-USABC) เขา้เยีย่มคารวะนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชิน
วตัร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยประจาํปี เพื่อกระชบัความร่วมมือทาง
การคา้และการลงทุนกบัรัฐบาลไทย โดยมีบริษทัชั้นนาํของสหรัฐฯ กว่า 30 บริษทั ใน
โอกาสน้ีมีรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการหารือดว้ย คือ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั นายนิวฒัน์ธาํรง บุญทรงไพศาล 
รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี นายบุญทรง เตริยาภิรมย ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

                                                            
48 “จุรินทร์” เผยสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ช่ืนชม สธ. ท่ีควบคุมยาผดิกฎหมายอยา่งจริงจงั ใหค้วามมัน่ใจไทย
ไม่มีการปิดกั้นการแข่งขนัตลาดยาเพ่ือใหสิ้ทธิพิเศษ อภ.แต่อยา่งใด at http://www.thaigov.go.th/en/news-
ministry/2012-08-15-09-44-34/item/50568.html 
49 หทยั ชิตานนท,์ United States ASEAN Business Council (USABC) สนบัสนุนโดย ศจย., หนา้ 62-63. (อยู่
ระหวา่งการจดัทาํ)  
50 นพ.หทยั” คา้นฟิลลิป มอร์ริส ร่วมสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ จบัตาขอพบ รมว.สธ. 28 ต.ค.น้ี (26 ต.ค. 2553) at 
http://www.mcot.net/site/content?id=4ff672070b01dabf3c013265#.UnCBFtA5Pcs 
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พาณิชย ์นายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรงคมนาคมนายประเสริฐ บุญชยั
สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  อน่ึง ทางดา้นประธานสภาธุรกิจอาเซียน-
สหรัฐฯ กล่าวว่าการนาํคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ มาเยือนคร้ังน้ี ถือเป็นคร้ังท่ีมีจาํนวนนัก
ธุรกิจมากท่ีสุด และมีหลากหลายสาขา ทั้งน้ีสหรัฐฯ ยินดีท่ีเป็นประเทศคู่คา้อนัดบัตน้
ของไทย และหวงัท่ีจะเพิ่มพนูมูลค่าการคา้และการลงทุนใหเ้ป็นอนัดบัหน่ึง51  ผูว้ิจยัไม่มี
ขอ้มูลวา่กลุ่มนกัธุรกิจท่ีเขา้พบนายก ฯ ยิง่ลกัษณ์ มีผูแ้ทนของบริษทับุหร่ีดว้ยหรือไม่  
 

นายอเลก็ซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน เข้าเยีย่มคารวะนายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

 
 วนัท่ี 10 เมษายน 2556  นายแพทยป์ระดิษฐ สินธวณรงค ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ไดใ้ห้การตอ้นรับคณะผูบ้ริหารสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกา หรือ 
USABC ภายหลงัมีวาระเขา้เยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของกระทรวง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข52  
ผูว้ิจยัไม่สามารถหาขอ้มูลประเด็นการหารือระหว่าง นพ.ประดิษฐ กับตวัแทนของ 
USABC   

                                                            
51 “สหรัฐฯ เช่ือมัน่ไทยมีศกัยภาพ พร้อมผลกัดนัมูลค่าการคา้การลงทุนเพื่อเป็นคู่คา้อนัดบั 1 ของไทย” (10 
เมษายน 2556) http://www.thaigov.go.th/en/governmental/item/76630-สหรัฐฯ-เช่ือมัน่ไทยมีศกัยภาพ-พร้อม
ผลกัดนัมูลค่าการคา้การลงทุนเพื่อเป็นคู่คา้อนัดบั-1-ของไทย.html 
52 “ตอ้นรับคณะผูบ้ริหารสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ” (สาํนกัสารนิเทศ, 10 เมษายน 
2556)http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=54811 
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นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร USABC 

 
 

 

กรณีศึกษาที่ 5  ปัญหาผลประโยชน์ขัดกันในการกําหนดนโยบายและมาตรการภาษียาสูบ และ
กฎหมายศุลกากร 

เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ ดว้ยการเขา้ไปมี
บทบาทในการกาํหนดนโยบายและกฎหมายภาษียาสูบ ซ่ึงขดัต่อ FCTC มาตรา 5.3 และเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ขดักนั (conflict of interests) ในการกาํหนดนโยบายและมาตรการภาษียาสูบท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในหลายกรณี  ดงัจะไดน้าํเสนอต่อไปน้ี    

ก) ผู้บริหารบริษัทบุหร่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วย
สรรพสามิต วุฒิสภา 

นายจรณชยั  ศลัยพงษ ์ผูบ้ริหารบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ไดรั้บแต่งตั้งเป็น “คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต” ใน “คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและ
สถาบนัการเงิน วฒิุสภา”53  รายช่ืออนุกรรมาธิการชุดน้ี ประกอบดว้ย 

 

 
                                                            
53 ดู http://www.senate.go.th/committee2551/committee/page.php?committee_id=4&page=subcommittee 
(สืบคน้ ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2556) 
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1.นายสมบูรณ์ งามลกัษณ์54    ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

2.นายถาวร ลีนุตพงษ ์55     ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

3.นายชาตรีสุวรรณิน56     อนุกรรมาธิการ 

4.นายสมชยั สมยัสุต     อนุกรรมาธิการ 

5.นายสมเกียรติ แสงสุเรนทร์    อนุกรรมาธิการ 

6.นายวิทยา นราธศัจรรย ์57   อนุกรรมาธิการ 

7. นายจรณชยั ศลัยพงษ ์    อนุกรรมาธิการ 

8. นายชนิสร์  คลา้ยสงัข์58     อนุกรรมาธิการ 

9. นายปัญญา ฤทธ์ิสุข     อนุกรรมาธิการ 

10. นางชุติกาญจน์ นพคุณ    อนุกรรมาธิการ 

11.นางสาวภคัรส อินทร์เสาร์   เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตชุดน้ีคือ ท่ี
ประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน วุฒิสภา มีมติตั้งคณะอนุ

                                                            
54 นายสมบูรณ์ งามลกัษณ์ สมาชิกวฒิุสภาจงัหวดันครราชสีมา และดาํรงตาํแหน่งกรรมาธิการการเงิน การคลงั 
การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒิุสภา ท่านเคยดาํรงตาํแหน่งสาํคญัในภาครัฐ อาทิเช่น ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครราชสีมา  กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผูว้า่ราชการจงัหวดั
สมุทรสาคร และผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด และจบการศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต (ม.ธรรมศาสตร์)  
อา้งจาก ขอ้มูลประวติัของสมาชิกวฒิุสภา    
http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 
55 นายถาวร ลีนุตพงษ ์สมาชิกวฒิุสภา ภาควิชาการ ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั 
การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 
56 อยัการพิเศษฝ่ายสญัญาและหารือ 2 สาํนกังานอยัการสูงสุด ดู 
http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=11&DID=37 (สืบคน้ ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2556) 
57 ผูถื้อหุน้บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ลาํดบัท่ี 8 จาํนวน 2,284,800 หุน้ (ร้อยละ 
0.71) http://www.scasset.com/corporate/shareholder.htm (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2553)  
58 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม  
ดู http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=13&DID=26 (สืบคน้ ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2556) 
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กรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าดว้ยสรรพสามิต โดยมีขอบเขตในการพิจารณาศึกษากฎหมาย 4 
ฉบบั ดงัน้ี 59 

1. ร่างพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 

3. ร่างพระราชบญัญติัยาสูบ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 

4. ร่างพระราชบญัญติัสุรา (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 

คณะอนุกรรมาธิการ ฯ มีกาํหนดเวลาพิจารณาศึกษาภายใน 120 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2551 เป็นตน้ไป (ครบกาํหนดในวนัพุธท่ี 4 มีนาคม 2552) และเม่ือพิจารณาศึกษาเสร็จแลว้คณะอนุ
กรรมาธิการจะไดจ้ดัทาํรายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการในโอกาสต่อไป ทั้งน้ี ร่างกฎหมายดงักล่าวได้
ผา่นความเห็นชอบขั้นหลกัการจากคณะรัฐมนตรีไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2551 ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการ
พิจารณาตรวจร่างของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความเป็นมาท่ีตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตทั้ง 4 ฉบบัคือ ฝ่ายปราบปรามและ
จดัเก็บภาษีสรรพสามิตไดเ้สนอว่าควรมีการพฒันากฎหมายสรรพสามิตบางฉบบัให้มีความเหมาะสม 
รัดกุมและทนัสมยั กรมสรรพสามิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
สรรพสามิตข้ึนมาคณะหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารกรมสรรพสามิตทุกฝ่าย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน รวมถึงผูแ้ทนสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีการแกไ้ขกฎหมายรวมทั้งส้ิน 5 ฉบบั (รวมทั้งการนาํพระราชบญัญติัไพ่
รวมกบัพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527) ซ่ึงทั้ง 5 ฉบบั มีสาระสาํคญัท่ีเสนอใหมี้การแกไ้ข
ทั้งหมด 6 ประเดน็ดงัน้ี 

1. ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ในกฎหมายฉบบัปัจจุบนัทั้งพระราชบญัญติัสรรพสามิต 
พระราชบญัญติัสุราและพระราชบญัญติัยาสูบลว้นก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเน่ืองจากขาดความ
ชดัเจน เพราะไม่ไดก้าํหนดว่าราคาขายคืออะไร ดงันั้นในร่างกฎหมายฉบบัใหม่จึงไดมี้การนิยาม
ความหมายของคาํว่า “ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิต 

2. มีการปรับปรุงอาํนาจในการประกาศมูลค่าสินคา้ท่ีผลิตในราชอาณาจกัรและสินคา้ท่ีนาํเขา้มา
ในราชอาณาจกัร ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์เท่าเทียมและเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี ซ่ึงในปัจจุบนัใหอ้าํนาจ

                                                            
59 บนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายวา่ดว้ยสรรพสามิต ในคณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒิุสภา คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัองัคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 ณ หอ้ง
ประชุม หมายเลข 1502 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ 



58 
 

อธิบดีกรมสรรพสามิตโดยการอนุมติัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในการประกาศมูลค่าสินคา้ท่ี
ใช้คาํนวณภาษีสําหรับสินคา้ท่ีผลิตในราชอาณาจกัร แต่ไม่ให้อาํนาจสําหรับสินคา้ท่ีนาํเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร จึงไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในร่างกฎหมายฉบบัใหม่โดยใหอ้าํนาจอธิบดีกรมสรรพสามิตโดย
การอนุมติัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในการประกาศมูลค่าสินคา้ท่ีใชค้าํนวณภาษีทั้งสินคา้ท่ี
ผลิตในราชอาณาจกัรและสินคา้ท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร 

3. กาํหนดใหร้าคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นฐานในการคาํนวณภาษีสรรพสามิตซ่ึงใชก้บั
สินคา้ท่ีผลิตในเขตปลอดอากรหรือสินคา้ท่ีผลิตในเขตการคา้เสรี โดยหากเป็นกรณีท่ีผลิตเพื่อการส่งออก
ก็จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีสรรพสามิต หากเป็นการผลิตเพื่อการอ่ืนก็จะใชร้าคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นฐานในการคาํนวณภาษี 

4. เป็นการปรับปรุงบญัชีทา้ยภาษีสุราและยาสูบ ซ่ึงบญัชีทา้ยจะเป็นเร่ืองของภาษีและ
ค่าธรรมเนียม โดยขยายเพดานภาษีและค่าธรรมเนียมใหสู้งข้ึน 

5. ปรับปรุงพระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีในส่วนของเคร่ืองปรับอากาศ โดยใหมี้การจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตตามปริมาณ ซ่ึงแต่เดิมเป็นการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า (คิดเป็นร้อยละ) 

6. เป็นการรวมพระราชบญัญติัไพ่ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัท่ีใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานมารวมกบั
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

 ในบนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ฯ คร้ังท่ี 1/2551 นายจรณชยั ศลัยพงษ ์อนุกรรมาธิการ
ซ่ึงเป็นผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ค่อนขา้งมาก 
โดยไดใ้ห้ขอ้มูลและความเห็นต่อท่ีประชุมว่า “ในส่วนของภาคเอกชนเห็นดว้ยกบัการพฒันากฎหมาย
สรรพสามิตเน่ืองจากเห็นวา่กฎหมายสรรพสามิตไดมี้การใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานพอสมควรจึงควรมีการ
แกไ้ขให้มีความเหมาะสมกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั แต่การจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสอดรับทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจ ซ่ึงต่อกรณีดงักล่าว สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดต้ั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะไว้
ดงัน้ี 

1. พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิตซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัท่ีใชเ้ก็บภาษีธุรกิจ 18 ประเภท โดย
เป็นธุรกิจท่ีมีความแตกต่างหลากหลายมาก อาทิ ธุรกิจยานยนต ์ เคร่ืองปรับอากาศ แบตเตอร่ี เคร่ืองด่ืม
นํ้ ามนั ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าโดยหลกักฎหมายแลว้จะทาํอย่างไรให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีความ
เหมาะสมกบัธุรกิจแต่ละประเภท 

2. สาํหรับประเด็นการให้อาํนาจอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศมูลค่าสินคา้เพื่อใชเ้ป็นฐานใน
การคาํนวณภาษีสรรพสามิตนั้น ภาคธุรกิจมีความกงัวลในประเด็นน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะทาํใหภ้าคธุรกิจ
ขาดความชดัเจนและแน่นอนในเร่ืองราคาและการคาํนวณภาระภาษี ส่งผลกระทบต่อการวางแผนดา้น
ตน้ทุน โครงสร้างราคาและภาษี ในขณะเดียวกนัการใชอ้าํนาจประกาศมูลค่าสินคา้ขาดหลกัการและ
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เหตุผลท่ีชดัเจนในการไม่ยอมรับราคาเดิมและประกาศมูลค่าใหม่ ทาํให้ขาดความชดัเจนและโป่รงใส 
เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การใชอ้าํนาจดุลยพินิจของทางราชการเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาเลือก
ปฏิบติัและเกิดความไม่เป็นธรรม นอกจากน้ีการแกไ้ขดงักล่าวยงัไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
ศุลกากรและกระบวนการทางศุลกากร รวมทั้งขดัแยง้กบัขอ้ตกลงระหว่างประเทศและขอ้ตกลงระดบั
ภูมิภาค เช่น ความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้และภาษีศุลกากร (GATT) หรือขอ้ตกลงอตัราภาษีพิเศษร่วม
สาํหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน (CEPT) โดยหลกัการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเห็นดว้ยกบัการท่ี
ภาครัฐควรจะสามารถตรวจสอบราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรมของสินคา้ท่ีผลิตในประเทศและราคาซี.ไอ.
เอฟ ของสินคา้นาํเขา้ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงภาษีโดยการแจง้ราคาท่ีใชเ้ป็นฐานในการ
คาํนวณภาษีตํ่ากวา่ท่ีควรได ้แต่ในปัจจุบนัมีกระบวนการและหลกัเกณฑท่ี์รัฐสามารถใชใ้นการดาํเนินการ
ตรวจสอบได ้ กรณีท่ีเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศสามารถตรวจสอบโดยการสอบบญัชีก็จะไดร้าคา ณ 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้ง ส่วนราคา ซี.ไอ.เอฟ ของสินคา้นาํเขา้นั้นรัฐสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใช้
กระบวนการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการของกรมศุลกากรซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศซ่ึงใชป้ฏิบติัเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ จึงไม่ควรกาํหนดกระบวนการท่ีซํ้ าซอ้นและเอ้ือใหเ้กิดการใช้
อาํนาจดุลยพินิจท่ีมากเกินไป ซ่ึงอาจนาํไปสู่การเลือกปฏิบติัและมีความเส่ียงเป็นอยา่งมากท่ีจะก่อใหเ้กิด
ประเดน็ขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งประเทศ 

3. เสนอใหย้กเลิกการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสาํหรับสินคา้บางประเภท อาทิ นํ้ าพืช ผกัผลไม ้
เคร่ืองปรับอากาศ แต่เดิมหลกัในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจะเก็บจากธุรกิจท่ีเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยเป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในการพฒันาสินคา้หลายชนิดท่ีในอดีต
อาจก่อใหเ้กิดขอ้กงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นพลงังาน ขณะเดียวกนัสินคา้บางประเภทสามารถผลิตได้
เอง  ในประเทศซ่ึงไม่จดัเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย และไม่เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตามหลกัการ
ในการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตอีกต่อไป 

4. การปรับเพดานภาษีและอตัราค่าธรรมเนียมของสินคา้บางรายการ สภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทยเห็นดว้ยว่าจาํเป็นตอ้งมีการปรับ อยา่งไรก็ตามในการปรับควรกาํหนดอตัราท่ีไม่สูงจนเกินไป และมี
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนแน่นอนให้ผูป้ระกอบการไดรั้บทราบ เพื่อใหภ้าค
ธุรกิจสามารถคาดการณ์และมีความแน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ” 

 ในบนัทึกการประชุม ฯ ระบุวา่ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดมี้การแสดงความคิดเห็นต่อกรณี
ดงักล่าวขา้งตน้อยา่งกวา้งขวาง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางโดยใหท้างกรมสรรพสามิตกลบัไปทบทวน
ร่างพระราชบญัญติัพร้อมทั้งให้ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานาํขอ้คิดเห็นต่างในท่ีประชุม
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ให้เหมาะสม
สอดคลอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนาํผลการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 
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ผูว้ิจยัไดศึ้กษาบนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าดว้ยสรรพสามิต 
ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน วุฒิสภา คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนั
องัคารท่ี 16 ธนัวาคม 255160  มีเน้ือหาสาํคญัคือ ในวาระเพื่อพิจารณาคือ พิจารณาศึกษากฎหมายว่าดว้ย
สรรพสามิตนั้น  ที่ประชุมได้หารือและมีมติให้ถอนร่างกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตที่เสนอโดยกรม
สรรพสามิตจํานวน 4 ฉบับทีก่ล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญตัิยาสูบ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

ผูว้ิจยัเห็นว่า การท่ีตวัแทนอุตสาหกรรมยาสูบสามารถเขา้ไปเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
กฎหมายว่าดว้ยสรรพสามิต วุฒิสภานั้น  อาจสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบในการ
กาํหนดนโยบายและกฎหมายภาษีต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงภาษียาสูบ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการควบคุม
ยาสูบได ้ เน้ือหาของบนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ฯ คร้ังท่ี 2/2551 มีดงัน้ี   

 “ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมี้การหารือต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือมีการจดัตั้งรัฐบาลข้ึนใหม่ 
ร่างกฎหมายสรรพสามิตทั้ง 4 ฉบบั จึงตอ้งรอการยนืยนัจากรัฐบาลชุดใหม่ก่อน ในการน้ี นางสาวอุดม
ลกัษณ์ บุญสวา่ง ผูแ้ทนจากสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดใ้หข้อ้มูลวา่ ไดรั้บการประสานงานจาก 
กรมสรรพสามิตในการจะขอเสนอถอนร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวเพื่อนาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมหลกัการใหม่ ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดด้าํเนินการชะลอการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัดงักล่าวไวแ้ลว้ 
 นายปัญญา ฤทธ์ิสุข อนุกรรมาธิการ ในฐานะผูแ้ทนกรมสรรพสามิต ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมว่า ใน
การประสานงานระหว่างกรมสรรพสามิต และสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น ถือเป็นการ
ประสานงานภายใน แต่ในทางกฎหมายการจะเสนอขอถอนร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจะตอ้งมี
กระบวนการและขั้นตอนโดยตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

นายจรณชยั ศลัยพงษ ์อนุกรรมาธิการ ในฐานะผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดแ้สดง
ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยท่ีจะมีเสนอถอนเร่ืองเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
สรรพสามิต ซ่ึงคงจะตอ้งมีกระบวนการของการพฒันาและแกไ้ขกฎหมายใหม่ในเร่ืองน้ีภาคเอกชนทุก
อุตสาหกรรมมีความเขา้ใจดีถึงความจาํเป็นในการปรับปรุงกฎหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพขอ้เทจ็จริงของ
ธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม หากกรมสรรพสามิตจะมีการพฒันากฎหมายโดยจดัให้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการแต่ละภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ีจะไดน้าํขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุง
พฒันาฐานภาษีของอุตสาหกรรมแต่ละชนิดใหมี้ความเหมาะสมต่อไป … 

                                                            
60 บนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายวา่ดว้ยสรรพสามิต ในคณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒิุสภา คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัองัคารท่ี 16 ธนัวาคม 2551 ณ หอ้ง
ประชุม หมายเลข 305 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2   
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นายพงศธร องัศุสิงห์ ในฐานะผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายสรรพสามิต ส่ิงท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงเป็นลาํดบัแรกในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการพฒันากฎหมายนั้น คือ วตัถุประสงคข์อง
การจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ซ่ึงวตัถุประสงคน์ั้นจะเป็นตวักาํหนดและออกแบบฐานภาษีรวมทั้งวิธีการใน
การคาํนวณภาษีของสินคา้แต่ละชนิด ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งยอมรับประการหน่ึง คือ ประเทศไทยไม่มีวตัถุประสงค์
ท่ีชดัเจนในการจดัเก็บภาษี ดงันั้น รัฐจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน อาทิ สุรา เม่ือภาครัฐจะเนน้
ทางดา้นสุขภาพ หากรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีลดนอ้ยลงกไ็ม่ควรมีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ 

นายสมเกียรติ แสงสุเรนทร์ อนุกรรมาธิการ ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ คณะอนุกรรมาธิการควรนาํ 
ประเด็นดงักล่าวเสนอไปยงัรัฐบาลว่าประเทศไทยไม่ควรมีการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ซํ้ าซ้อน และ
ประเด็นการอุทธรณ์คาํสั่งอาํนาจอธิบดี รวมทั้งความโปร่งใสในการกาํหนดอตัราภาษี ระเบียบ ประกาศ
ต่าง ๆ ใหมี้ความชดัเจน เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถวางแผนไวล่้วงหนา้ไดใ้นเร่ืองน้ี 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ มีความเห็นว่า ควรรอร่างกฎหมายท่ีจะเสนอเขา้มาใหม่ และร่าง
กฎหมายดงักล่าวควรจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งคณะอนุ
กรรมาธิการจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะเสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถ
ขบัเคล่ือนต่อไปได”้  

ภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ฯ คร้ังท่ี 2  ก็ไม่มีการเรียกประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการ ฯ ชุดน้ีอีกเลย  เน่ืองจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ฯ มีความเห็นให้ถอนร่างกฎหมาย
สรรพสามิตทั้ง 4 ฉบบัออกไปก่อน  

ต่อมาปรากฏข่าวสารเร่ืองภาคเอกชนคดัคา้นการแกไ้ขกฎหมายภาษีสรรพสามิต 4 ฉบบั61  ซ่ึง
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั  กล่าวถึงเหตุผล ความจาํเป็นในการแก้ไข
กฎหมายดงักล่าว เน่ืองจากกระทรวงการคลงัไม่มัน่ใจในการสาํแดงราคาของผูป้ระกอบการ และมัน่ใจว่า
ราคาท่ีผูน้าํเขา้แสดงเป็นราคาท่ีบิดเบ้ียว จึงถือเป็นกฎหมายท่ีดดัหลงัผูป้ระกอบการ และคาดวา่จะผา่นการ
พิจารณาจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) และพร้อมประกาศใชเ้ป็นกฎหมายไดภ้ายในปีน้ี 

นายพรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการกฎระเบียบและการคา้ระหว่างประเทศ 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าววา่ ภาคเอกชนซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สุราและยาสูบไม่
เห็นดว้ยกบัร่างแกไ้ข พ.ร.บ.ของกรมสรรพสามิต 4 ฉบบั คือ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ร่าง พ.ร.บ.พิกดั
อตัราภาษีสรรพสามิต ร่าง พ.ร.บ.สุรา และร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ เน่ืองจากร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบบั เป็นการ

                                                            
61 เอกชนเบรกแก ้ก.ม.สรรพสามิต 4 ฉบบั คม ชดั ลึก (วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550) 
http://news.sanook.com/economic/economic_216199.php 
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มอบอาํนาจให้ รมว.การคลงัประกาศมูลค่าของราคาสินคา้ไดต้ามคาํแนะนาํของคณะกรรมการกาํหนด
มูลค่าสินคา้ท่ีมีปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธาน 

ร่างกฎหมายท่ีมอบอาํนาจใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นการใชดุ้ลพินิจท่ีจะก่อให้เกิด
ความไม่แน่นอนในการประกอบธุรกิจ และยงัเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้อาํนาจในทางท่ีผิดเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวัหรือทุจริตได ้นายพรศิลป์ กล่าว 

เน้ือหาของร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. .... ท่ีกรมสรรพสามิตเสนอแกไ้ขปรับปรุง สรุปไดด้งัน้ี 62    

แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 ดงัน้ี 

(1) เพิ่มบทนิยามคาํวา่ "ราคาขายปลีก" 

(2) กาํหนดฐานเพื่อใชใ้นการคาํนวณค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่า สาํหรับยาเส้นและยาสูบท่ีทาํใน
ราชอาณาจกัร และท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร 

(3) กาํหนดจุดความรับผดิในอนัจะตอ้งเสียค่าแสตมป์ยาสูบ 

(4) กาํหนดใหมี้การประเมินค่าแสตมป์ยาสูบ 

(5) กาํหนดใหมี้การประเมินค่าแสตมป์ยาสูบ 

(6) กาํหนดใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัการจดัเกบ็ค่าแสตมป์และอาํนาจของคณะกรรมการ 

(7) ปรับปรุงหน่วยในการจดัเกบ็ค่าแสตมป์ยาสูบตามปริมาณ 

สถานะปัจจุบนัของร่างกฎหมายน้ีคือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัยาสูบ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ข) การแต่งตั้งผู้แทนบริษัท ฟิลลปิ มอร์ริส เป็นประธานคณะอนุกรรมการภาษีสรรพสามิต สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย  

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดแ้ต่งตั้ง นายจรณชยั  ศลัยพงษ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริษทัสัมพนัธ์ 
บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ เป็นประธานคณะอนุกรรมการภาษีสรรพสามิต สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย โดยช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2553  นายจรณชัยไดเ้ขา้หารือกบัเจา้หน้าท่ี
กระทรวงการคลงั เพื่อหารือเร่ืองการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ซ่ึงจะมีผลให้ตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติั
ยาสูบ พ.ศ. 2509  เน่ืองดว้ยกระทรวงการคลงัมีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขกฎหมายสรรพสามิตในกรณียาสูบก่อน

                                                            
62 ร่างกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ  กรมสรรพสามิต http://draftlaw.mof.go.th/draft_law.php?dept=3 
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ภายในปี 2553 แทนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตทั้ ง 4 ฉบบัในช่วงก่อนหน้าน้ี แต่ต่อมา
กระทรวงการคลงัขอถอนร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบบัท่ีเคยเสนอคณะรัฐมนตรี63   

นายจรณชยั  ศลัยพงษ ์ให้เหตุผลในการเสนอแกไ้ขร่าง พ.ร.บ.ยาสูบก่อนเป็นลาํดบัแรกโดยอา้ง
วา่  “มีการคุยกนัว่าจะผลกัดนัเร่ืองปรับโครงสร้างภาษีบุหร่ีใหไ้ดก่้อน เพื่อใชเ้ป็นโมเดลสาํหรับสินคา้อีก 
18 รายการ เพราะถา้จะผลกัดนัพร้อมทั้ ง 4 ฉบบั คงเป็นได้ยาก โดยตั้งเป้าหมายว่าจะผลกัดันแก้ไข
กฎหมายภายในปีน้ี ซ่ึงน่าจะเป็นไปไดเ้พราะเป็นเพียงธุรกิจเดียว และมีผูป้ระกอบการอยูไ่ม่ถึง 10 ราย”64  

 นพ.หทยั ชิตานนท์ มีความเห็นว่า กรณีน้ีถือว่าเป็นอนัตรายอย่างยิ่งต่อการบริหารภาษีของ
ประเทศ เพราะการเพ่ิมภาษีและราคาเป็นยาขนานเอกหรือเคร่ืองมือสาํคญัของการควบคุมยาสูบ  ดงันั้น 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 “ภาคีปกป้องไทยพน้ภยับุหร่ี” ไดมี้หนงัสือถึงประธานกรรมการสภาหอการคา้
ไทย เร่ือง ขอให้พิจารณาปลดนายจรณชยั ศลัยพงษ์ ออกจากตาํแหน่งประธานอนุกรรมการภาษีสรร
สามิต สภาหอการคา้ไทย โดยให้จดหมายระบุว่า “บริษทับุหร่ีขา้มชาติไม่ควรไดมี้ส่วนร่วมในนโยบายท่ี
เก่ียวกบัภาษีผลิตภณัฑย์าสูบ เพราะจะทาํให้เกิดความเสียหายในการบริหารภาษีของประเทศ เหตุผลท่ี
สาํคญัคือ อุตสาหกรรมยาสูบเป็นกิจกรรมซ่ึงมีพฤติกรรมฉอ้ฉลหลอกลวงและมีความเลวนานปัการ ดงัท่ี
ไดบ้รรยายไวช้ดัเจนในเอกสารวิจยั ฯ ท่ีไดแ้นบมาน้ี (เอกสารวิจยัช่ือ “ไม่มีท่ียนืของพลพรรคคา้ความตาย
ในโลกสากล” จดัทาํโดย นพ.หทยั ชิตานนท)์    

นอกจากน้ี ยงัมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีบริษทับุหร่ีไดพ้ยายามเผยแพร่ขอ้มูล แนวคิดของตนเองในกลุ่ม
ส่ือมวลชน เช่น เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2554 นายจรณชยั ศลัยพงศ ์ไดใ้หเ้งินสนบัสนุนการจดัประชุม AEC 
Prompt ประจาํปี 2554 แก่ นายพรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการ AEC Prompt จาํนวน 
300,000 บาท65  หรือเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. นายจรณชยั ศลัยพงศ ์ เคยไดรั้บ
เชิญไปบรรยายพิเศษเร่ือง “โครงสร้างภาษียาสูบสรรพสามิต” เพื่อบรรยายให้แก่นกัข่าว ส่ือมวลชนสาย
เศรษฐกิจ ณ หอ้งประชุม สมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 ตึกชา้ง อาคารบี  ปัจจุบนั นายจรณชยั ศลัยพงศ ์
ยงัมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารบริษทั และเป็นกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย66  ในฐานะเป็น
ผูบ้ริหารบริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า(ไทย)เทรดด้ิง จาํกดั (Pepsi-Cola (Thai) Trading Co. Ltd.)  

 

                                                            
63 “สรรพสามิตจ่อร้ือภาษียาสูบ ช้ีเสร็จส้ินปีน้ี” (26 กรกฎาคม 2553) www.thaipost.net 
64 เล่มเดียวกนั  
65 “ผูแ้ทน ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ ร่วมสนบัสนุน AEC Prompt ประจาํปี 2554” เวบ็ไซตห์อการคา้
ไทย http://www.thaichamber.org 
66 รายช่ือคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย  เวบ็ไซตส์มาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย   
http://www.tba-thai.or.th/structure.php 
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ค) การแต่งตั้งผู้แทนบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เป็นคณะทํางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมายศุลกากร
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3  สถาบัน (กกร.)  

นอกจากน้ี บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด โดย นายพงศธร  องัศุสิงห์ เป็น
คณะทาํงานเพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ศุลกากรของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3  สถาบนั (กกร.)67 เคยให้
สัมภาษณ์กรณีคดัคา้นการจดัทาํร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. .... เพื่อแกไ้ข พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 (แกไ้ข
ล่าสุด ฉบบัท่ี 20  พ.ศ.2548) เน่ืองจากเห็นว่า “ร่างกฎหมายใหม่ของกรมศุลกากรมีบทลงโทษหนักใน
ความผิดทุกกรณีโดยไม่มีการลดหยอ่น หรือยกเวน้ให้กบัผูป้ระกอบการตามเจตนากระทาํผิด  อีกทั้งยงั
เพิ่มโทษใหห้นกักว่า พ.ร.บ.ฉบบัเดิม โดยใหเ้จา้หนา้ท่ียดึสินคา้ส่ิงของทั้งส้ิน ไม่คาํนึงถึงการรับโทษ ถือ
เป็นกฎหมายท่ีรุนแรงเกินกว่ากฎหมายทัว่ไป สาํหรับอตัราเงินสินบนและเงินรางวลั  มองว่ามีอตัราท่ีสูง
เกินไป  จึงไม่เป็นธรรมและเป็นเหตุจูงใจใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  จึงใหย้กเลิกการ
จ่ายสินบนรางวลัหรือมีอตัราลดลง  เพราะการใหเ้งินสินบนรางวลัจ่ายให้กบัผูแ้จง้ความนาํจบัถึงร้อยละ 
30  ของค่าปรับ  และจ่ายรางวลันาํจบัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งอีกร้อยละ 25  ของเงินค่าปรับ
รวมเป็นสินบนทั้งหมดร้อยละ 55  กรณีไม่มีผูแ้จง้ความนาํจบัใหจ่้ายรางวลัถึงร้อยละ 30  ซ่ึงเป็นสัดส่วน
ท่ีสูง”68  

การคดัคา้นการปรับปรุงกฎหมายศุลกากรของผูแ้ทนบริษทับุหร่ีขา้มชาติ ยอ่มมีผลกระทบดา้นใด
ดา้นหน่ึงต่อการกระทาํผดิท่ีเก่ียวกบัธุรกิจยาสูบ เช่น ผูป้ระกอบการบางรายท่ีเคยถูกหน่วยงานของรัฐสั่ง
ฟ้องในขอ้หาสาํแดงราคาสาํแดงการนาํเขา้บุหร่ีจากต่างประเทศอนัเป็นเทจ็เพื่อหลีกเล่ียงภาษีศุลกากร จน
เป็นเหตุให้รัฐเสียประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีหลายหม่ืนลา้นบาทคือ กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุป
สาํนวนสั่งฟ้องส่งอยัการ โดยมี 14 ผูบ้ริหาร บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จาํกดั ตกเป็น
ผูต้อ้งหาคดีแสดงราคานาํเขา้บุหร่ียีห่้อมาร์ลโบโร และแอลแอนดเ์อม็ (L&M) จากประเทศฟิลิปปินส์ ตํ่า
กว่าปกติ เพื่อชาํระภาษีบุหร่ี ต่อกรมสรรพสามิตท่ีนอ้ยกว่าความเป็นจริง ทาํให้รัฐเสียหายกว่า 6.8 หม่ืน
ลา้นบาท กระทาํผดิตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 และภายหลงัจากท่ีทาง
อยัการสั่งไม่ฟ้องส่งความเห็นกลบัมายงักรมสอบสวนดีพิเศษเม่ือประมาณปลายเดือนมกราคมท่ีผ่านมา 

                                                            
67 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3  สถาบนั (กกร.) ประกอบดว้ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย 
68 “คลงัขานรับขอ้เสนอเอกชนร้องแกไ้ขกม.กรมศุลกากร” (เวบ็ไซตข่์าวมติชน วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2552) 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1253164573&catid=00 
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นายธาริตสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานความเห็นแยง้ พิจารณาวิเคราะห์ว่าจะมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง
เหมือนกบัอยัการหรือไม่69  

คดี "ฟิลลิป มอร์ริส" เร่ิมข้ึนในช่วงปี 2544-2546 กรมศุลกากรตั้งขอ้สังเกตว่า บุหร่ียีห่อ้มาร์ลโบ
โรและแอลแอนดเ์อม็ท่ีนาํเขา้มาจากประเทศฟิลิปปินส์ อาจจะสาํแดงราคาตน้ทุนการนาํเขา้ หรือซีไอเอฟ 
(Cost Insurance and Freight-CIF) ตํ่ากว่าความเป็นจริง จึงส่งเร่ืองใหดี้เอสไอ เป็นคดีพิเศษในปี 2549 มี
การสืบสวนเก็บขอ้มูลและพยานหลกัฐานต่างๆ พร้อมเปรียบเทียบราคาตน้ทุนบุหร่ีนาํเขา้ท่ีแจง้กรม
ศุลกากรประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนกบัราคาตน้ทุนการนาํเขา้ท่ีทางบริษทั ฟิลลิป มอร์ริสฯ แจง้ไว้
กบัศุลกากรไทย  

ผลการสอบสวนของดีเอสไอพบว่า บุหร่ียี่หอ้มาร์ลโบโรของ บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ฟิลิปปินส์) 
ส่งมาขายใหก้บับริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ในช่วงนั้นแจง้ราคาตน้ทุนนาํเขา้หรือราคาซีไอเอฟไว้
ท่ีซองละ 7.76 บาท แต่ส่งไปขายให้กบับริษทั คิง เพาเวอร์ แจง้ราคาท่ีซองละ 27.46 บาท และเทียบกบั
ประเทศอ่ืนๆ อาทิ สิงคโปร์ แจง้ราคาซีไอเอฟซองละ 20 บาท มาเลเซียซองละ 19.95 บาท ส่วนบุหร่ียีห่อ้
แอลแอนด์เอ็มเช่นเดียวกนั โรงงานผลิตท่ีประเทศฟิลิปปินส์ส่งมาขายให้บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทย
แลนด)์ ซองละ 5.88 บาท แต่ส่งไปขายใหบ้ริษทั คิง เพาเวอร์ ซองละ 16.81 บาท  

นอกจากน้ีดีเอสไอยงัเปรียบเทียบราคาบุหร่ียีห่อ้มาร์ลโบโรท่ีสาํแดงราคาซองละ 7.76 บาท บุหร่ี
ยีห่อ้แอลแอนดเ์อม็แจง้ราคาท่ีซองละ 5.88 บาท กบับุหร่ีไทยพบวา่มีราคาใกลเ้คียงกบับุหร่ียีห่อ้กรองทิพย ์
แจง้ราคาตน้ทุนก่อนออกจากโรงงานไวท่ี้ซองละ 7.946 บาท พร้อมกบัใหข้อ้มูลถึงส่วนแบ่งการตลาดของ
บุหร่ีต่างประเทศท่ีขยายตวัจาก 5% เป็น 25% ในช่วง 10 ปี (2539-2548) โดยแยง่ตลาดบุหร่ีไทยไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  

ในระหว่างท่ีดีเอสไอรวบรวมพยานหลกัฐานและขยายผลคดี ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ทาํเร่ือง
ร้องเรียนไปถึงองคก์ารการคา้โลกปี 2551 กล่าวหาวา่กรมศุลกากรไทยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงขององคก์าร
การคา้โลก ไม่ยอมรับราคาบุหร่ีทั้ง 2 ยีห่อ้ท่ีนาํเขา้มาจากฟิลิปปินส์และมีการใชอ้าํนาจอธิบดีกรมศุลกากร
กาํหนดราคาข้ึนมาใชใ้นการคาํนวณภาษี โดยไม่เป็นไปตามหลกัการของราคาแกตต ์หรือขอ้ตกลงทัว่ไป
วา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีศุลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 ทางคณะกรรมการไต่สวนขอ้พิพาทขององคก์ารการคา้โลก 
ระบุวา่การเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบุหร่ีนาํเขา้ในระดบัสูงกว่าบุหร่ีประเภทเดียวกนัท่ีผลิตในประเทศ ถือว่า

                                                            
69 “ธาริต"แยง้อยัการสูงสุด คดีภาษีบุหร่ี: พลิกสัง่ฟ้องฟิลลิปมอร์ริส แฉปมการเมืองแทรกแซง” (วนัท่ี 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 12212 มติชนรายวนั) 
http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?newsid=01p0107170854&sectionid=0101&selday=2011-
08-17 
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ละเมิดกติกาการคา้โลก ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกรวมถึงไทยตอ้งยอมรับราคาส่งออก เป็นราคาศุลกากร ไม่ว่า
ผูซ้ื้อและผูข้ายจะมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  กระทรวงการคลงัทาํเร่ืองขออุทธรณ์คดีน้ีไปถึงองคก์าร
การคา้โลกแต่ปรากฏว่าล่าสุดเม่ือเดือนมิถุนายน 2553  คณะอุทธรณ์ขององคก์ารการคา้โลกตดัสินให้
รัฐบาลไทยแพค้ดี เน่ืองจากเห็นว่ารัฐบาลไทยเลือกปฏิบติัต่อบุหร่ีนาํเขา้ ขณะเดียวกนัก็เอ้ือประโยชน์
ใหก้บับุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ 

กฎหมายศุลกากรยงัมีความสําคญัและเก่ียวขอ้งกบักรณีการลกัลอบนาํเขา้บุหร่ีเถ่ือนท่ีมิไดเ้สีย
ภาษีศุลกากรตามกฎหมายท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทับุหร่ีขา้มชาติบางราย เพื่อตอ้งการแยง่ส่วนแบ่ง
ตลาดบุหร่ีท่ีผลิตและจาํหน่ายในประเทศไทย  

 

 

กรณีศึกษาที่ 6 คดีพิพาทในองค์การการค้าโลกระหว่างฟิลปิปินส์กบัไทย กรณีมาตรการทางภาษี
และศุลกากรสําหรับบุหร่ีนําเข้าจากฟิลปิปินส์ (ค.ศ.2008-2011) 70 

ขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ในกรณีของ บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศ
ฟิลิปปินส์ กล่าวหาทางการไทยว่า เรียกเก็บภาษีบุหร่ีท่ีนาํเขา้จากบริษทัในอตัราท่ีไม่เป็นธรรม ขดัต่อ
ความตกลง GATT 1994  มาตรา 3 และมาตรา 10  โดยเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2551 (ค.ศ.2008) ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไดย้ืน่คาํร้องต่อองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization –WTO71) โดยกล่าวหาไทยว่า 
ประเมินราคาศุลกากรบุหร่ีนาํเขา้ไม่เป็นไปตามหลกัการและไม่เป็นธรรม โดยกาํหนดราคาประเมินท่ีสูง
เกินจริง ส่งผลใหผู้น้าํเขา้ตอ้งเสียภาษีท่ีเก่ียวของ อาทิ ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษี

                                                            
70 Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the Philippines (World Trade Organization, 
WT/DS371/AB/R, 17 June 2011) at http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds371_e.htm 

71 องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) ก่อตั้ง WTO ข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็น
องคก์ารระหวา่งประเทศ ท่ีมีพฒันาการมาจากการทาํความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้หรือ แกตต ์
(GATT, 1947) (พ.ศ.2490) ซ่ึงขณะนั้นยงัไม่มีสถานะเป็นสถาบนัจนกระทัง่การเจรจาการคา้รอบอุรุกวยัส้ินสุด
ลง  
ดู “กรอบความร่วมมือ : องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO)” จดัทาํโดย กรมเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ กองนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (สิงหาคม 2550, ปรับปรุง 28 มิถุนายน 2555) 
http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19901-
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5
%E0%B8%81-(World-Trade-Organization:-WTO).html 
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กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเงินบาํรุงองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ไทยพีบีเอส) เกินกว่าท่ีควรจะตอ้งเสีย รวมทั้งกาํหนดราคาขายปลีกสูงสุด (ซ่ึงใชเ้ป็นฐานในการ
คาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาํหรับบุหร่ีนาํเขา้สูงกว่าบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ  จึงขดักบัหลกัห้ามเลือกปฏิบติั
ของความตกลงแกตต ์ค.ศ.1994   

ต่อมา คณะผูพ้ิจารณา (Panel) ของดบัเบิลยทีูโอช้ีขาดออกมาเม่ือเดือนมีนาคม 2554ว่า เห็นดว้ย
กบัขอ้กล่าวหาของทางการฟิลิปปินส์ และมีคาํสั่งให้ไทยปรับปรุงกระบวนการจดัเก็บภาษี ฐานภาษีใน
การคาํนวณภาษีศุลกากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของดบัเบิลยทีูโอ และใหเ้ป็นธรรมในการแข่งขนั  

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554 (2011) คณะผูพ้ิจารณาอุทธรณ์ (Appellate Body) ของ WTO ได้
ตัดสินยืนตามคาํวินิจฉัยของคณะผูพ้ิจารณา (Panel) ว่า กฎหมายศุลกากรของไทยสอดคล้อง
กบั WTO เร่ืองราคาสมมุติท่ีไทยสามารถกาํหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นฐานในการเก็บภาษีได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ใช้ราคาขายปลีกจริง การขอคืนเงินภาษี และการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงการคลงัเป็น
กรรมการบริหารโรงงานยาสูบ เป็นตน้ แต่ยงัมีบางประเด็นสาํคญัท่ีไทยปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณี
ภายใต ้WTO เช่น ความล่าชา้ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ การไม่ใหสิ้ทธิอุทธรณ์คาํสั่งใหผู้น้าํเขา้วาง
ประกนั การกาํหนดราคาขายปลีกสูงสุด (Maximum Retail Selling Price – MRSP) ท่ีไม่ชดัเจน และการ
ยกเวน้ภาษีมูลค่า เพิ่มสําหรับสินคา้บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ แต่มีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับบุหร่ี
นาํเขา้จากต่างประเทศ ละเมิดต่อหลกัในเร่ือง “การประติบติัเยีย่งคงชาติ” (the national treatment) ซ่ึงไทย
มีพนัธกรณีตอ้งปฏิบติัตามความตกลง GATT 1994   นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย  ์ ให้ขอ้มูลในกรณีน้ีว่า ส่ิงท่ีไทยจะตอ้งดาํเนินการหลงัคาํตดัสิน
สุดทา้ยของ WTO คือตอ้งปรับเปล่ียนมาตรการคาํนวณมาภาษีศุลกากรสาํหรับบุหร่ีนาํเขา้ท่ีเก่ียวขอ้งให้
สอดคลอ้งกับพนัธกรณีภายใต  ้WTO รวมทั้ งตอ้งจ่ายค่าปรับ หรือจ่ายคืนภาษี หรือค่าชดเชย ให้กับ
ฟิลิปปินส์72 

 

 

 

 

 

                                                            
72 “WTO รายงานผลการพิจารณาขอ้อุทธรณ์ กรณีพิพาทเร่ืองสินคา้บุหร่ีของฟิลิปปินส์” (27 มิถุนายน 2554) 
เวบ็ไซตก์รมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์at 
http://www.thaifta.com/thaifta/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/427/ItemID/6943/Default.aspx 
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 กรณศึีกษาที ่7   การจัดงาน TABINFO ASIA 200973 

 
 

กรณีอุตสาหกรรมยาสูบจดังาน TABINFO ASIA 2009 ระหว่างวนัท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2552 
ท่ีอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมการตลาดยาสูบ ภายใตช่ื้อ โดยประชาสมัพนัธ์วา่เป็นการแสดงสินคา้
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอุตสาหกรรมยาสูบทั้งในส่วนของ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ และการทาํการตลาดในภูมิภาคเอเชีย   

 ภาคประชาสงัคมท่ีคดัคา้นอุตสาหกรรมยาสูบไดร้วมตวักนัเป็น “เครือข่ายต้านภัยเอก็ซโปบุหร่ี” 
ซ่ึงประกอบดว้ยภาคีเครือข่ายดา้นสาธารณสุขต่าง ๆ จาํนวน 483 องคก์ร74 โดยมี นพ.หทยั ชิตานนท ์เป็น
ประธาน และมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีเป็นผูป้ระสานงาน ไดผ้นึกกาํลงัดาํเนินการรวบรวมรายช่ือ
ภาคีเครือข่ายและประชาชนเพ่ือแสดงออกถึงการไม่เห็นดว้ยกบัการจดังานดงักล่าวในประเทศไทย เพราะ
ถือเป็นการวางแผนส่งเสริมและขยายตลาดบุหร่ีโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและสตรีของเอเชียและของโลก  
และประชาสัมพนัธ์อุตสาหกรรมยาสูบในกลุ่มประชาชนคนไทย ซ่ึงภาครัฐไม่ควรให้การสนับสนุน
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย และเพื่อเป็นบทเรียนแก่ประเทศเพ่ือนบา้นในการเตรียมรับมือ
กบัการจดังานลกัษณะเช่นน้ีในอนาคต  

 

                                                            
73 หทยั  ชิตานนท,์ พิชิต TABINFO Asia 2009 (กรุงเทพมหานคร : 2555) จดัทาํโดย ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
74 เครือข่ายตา้นภยัเอ็กซโปบุหร่ีท่ีเป็นแกนหลกั เช่น สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 
มูลนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี, เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี 17 องคก์ร, คณาจารย ์และ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดลและ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย, กลุ่มเครือข่ายครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบ
บุหร่ี และนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน ปลอดบุหร่ี, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
มหาวิทยาลยัมหิดล, เครือข่ายนกัรณรงคก์ารควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งอาเซียน (SEATCA), เครือข่ายแพทย์
ชนบท, สมาคมผูไ้ร้กล่องเสียงในประเทศไทย, ภาคีเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 



69 
 

 
 

 

ต่อมา เครือข่ายตา้นภยัเอกซ์โปบุหร่ีได้ทาํจดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 75 พร้อมรายช่ือผูค้ดัคา้นกว่า 50,000 คน  เน้ือหาในจดหมายดงักล่าวระบุ
เหตุผลในการคดัคา้นการจดังานดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1. TABINFO ASIA 2009 จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมและระดมสมองเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมยาสูบ  
เพื่อขยายตลาด  โดยเฉพาะฝ่ายจดัการประชุมระบุอย่างเปิดเผยท่ีเลือกมาจดัท่ีกรุงเทพว่า  
เอเชียเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด และขยายตวัเร็วท่ีสุดในโลก 

2. การจดั TABINFO ASIA 2009 เป็นการทา้ทายเจตนารมณ์ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามยัโลก (FCTC) ท่ีทัว่โลกร่วมมือกนัในการท่ีจะลดการบริโภคยาสูบ  ซ่ึง
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสญัญา 

3. เป็นการทา้ทายประเทศไทยในเชิงสัญลกัษณ์  ดว้ยประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะควบคุม
ยาสูบ มีกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีเขม้งวด และเอกสารท่ีเผยแพร่ภายในของฝ่ายจดัการประชุม
มีสโลแกนการจดังานวา่ “If you win Thailand, You win the world” 

4. ผลการประเมินสมรรถนะการควบคุมยาสูบของประเทศไทยโดยผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารอนามยั
โลก ท่ีเปิดเผยต้นปีน้ี พบว่ารัฐบาลไทยยงัต้องพฒันาสมรรถนะการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยในดา้นต่าง ๆ อีกมากมาย 

5. ประเทศไทยเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนคร้ังท่ี 9 พ.ศ.2551 ท่ีกรุง
มะนิลาซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไทยเสนอ  ใหมี้การดาํเนินงาน
ความร่วมมือควบคุมยาสูบในภูมิภาคอาเซียน 

                                                            
75 จดหมายของเครือข่ายตา้นภยัเอกซ์โปบุหร่ี เร่ือง ขอใหค้ณะรัฐมนตรี  พิจารณาใหมี้การดาํเนินการตามมาตรา 
5.3 อนุสญัญาควบคุมการบริโภคยาสูบ องคก์ารอนามยัโลก ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 ลงนามโดย นพ.หทยั  ชิ
ตานนท ์ประธานเครือข่าย ฯ 
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6. ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงมาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมยาสูบ
องค์การอนามยัโลก ว่าด้วยการคุม้ครองนโยบายสาธารณะจากอิทธิพลของธุรกิจยาสูบ 
เน้ือหาหลกั คือ ไม่ให้หน่วยงานรัฐยุ่งเกีย่วกบักจิกรรมใด ๆ ของธุรกจิยาสูบ 

เครือข่าย ฯ จึงมีขอ้เรียกร้องต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ดงัน้ี 

1. ขอใหน้ายกรัฐมนตรีกาํหนดนโยบายใหทุ้กหน่วยงานของรัฐบาล ไม่สนับสนุนและไม่เข้าไป
ยุ่งเกีย่วกบัการจัดงานเอก็ซโปยาสูบคร้ังน้ี 

2. ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานาํเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานรัฐยึดถือตามแนว
ปฏิบัติ มาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ องคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงประเทศไทย
เป็นรัฐภาคี ท่ีมีขอ้ตกลงท่ีสาํคญั ๆ คือ 

2.1  หน่วยงานของรัฐไม่ร่วมกจิกรรมใด ๆ กบับริษัทบุหร่ี 

2.2  ห้ามหน่วยงานของรัฐทุกแขนงรับความช่วยเหลือไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากบริษัทบุหร่ี  
รวมถึงดา้นการศึกษา  โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนและโครงการท่ีเก่ียวกบัชุมชน 

2.3 หา้มหน่วยงานรัฐสนบัสนุนหรือร่วมกิจกรรมในโครงการเพื่อสงัคมของบริษทับุหร่ี 
 

นอกจากน้ี เครือข่ายต้านภัยเอกซ์โปบุหร่ี ยงัได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเรียกร้องไม่ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเขา้ร่วมงาน TABINFO ASIA 2009 แมว้่ากระทรวงการคลงัเป็น
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลโรงงานยาสูบ  

 นพ.หทยั ชิตานนท์ ได้วิเคราะห์สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานน้ี เน่ืองจาก
สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นผูอ้นุญาตให้บริษทับุหร่ีขา้มชาติท่ีจดั
แสดงสินคา้ยาสูบในไทยได้ โดยคาํนึงถึงรายได้ท่ีจะได้รับเป็นสําคญั แต่ไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมา 

 ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี ใหเ้หตุผลถึงการคดัคา้น
การจดังานแสดงสินคา้ยาสูบครบวงจรในไทยว่า บริษทับุหร่ีขา้มชาติจะเขา้จดังานในไทย เป็นการโปร
โมตบุหร่ี ย่อมทาํให้การควบคุมการสูบบุหร่ีในไทยทาํไดย้ากข้ึน ในขณะท่ีรัฐบาลไทยตอ้งปฏิบติัตาม 
FCTC มาตรา 5.3 ท่ีกาํหนดไม่ใหห้น่วยงานของรัฐร่วมกิจกรรมใด ๆ กบัธุรกิจยาสูบ  

ผลจากการคดัคา้นการจดังาน TABINFO ASIA 2009 ของเครือข่ายตา้นภยัเอกซ์โปบุหร่ี และการ
เผยแพร่ข่าวสารในยงัส่ือมวลชนต่าง ๆ ทาํให้รัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดส้ั่งการในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี หา้มหน่วยงานของรัฐสนบัสนุนหรือเขา้ร่วมงานดงักล่าว  แมว้่าจะมีการจดังานดงักล่าวข้ึน
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ก็ตาม แต่ก็มีผูเ้ข้าร่วมงานไม่เกิน 1,000 คน น้อยกว่าจํานวนผู ้ท่ีจัดงานคาดไว้ (ผูจ้ ัดงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมแก่ผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 10,000 บาท และค่าใชจ่้ายในการจดับูธแสดงสินคา้บูธละ 10 ลา้น
บาท)  ทาํให้ประชาชนต่ืนตวัจากข่าวสารขอ้มูลการต่อตา้นการจดังานดงักล่าว เกิดเครือข่ายเยาวชน 
นกัเรียน นกัศึกษาท่ีสนใจเร่ืองพิษภยัของบุหร่ีและธุรกิจยาสูบ 

ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองสําคญัในการคดัคา้นการจดังานคร้ังน้ีคือ การดาํเนินคดีกับผูจ้ดังาน TABINFO 
ASIA 2009 ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกท่ีมีการดาํเนินคดีกบัผูจ้ดังานเอ๊กซโปบุหร่ีท่ีเคย
จดัมาในหลายประเทศ โดยเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 เจา้หนา้ท่ีกระทรวงสาธารณสุขพบป้ายแสดง
ช่ือเคร่ืองหมายบุหร่ีและการจดัแสดงผลิตภณัฑ์บุหร่ีในสถานท่ีจดังาน  (แมว้่าผูจ้ดังานจะพยายามถ่วง
เวลาดว้ยการเก็บผลิตภณัฑ์ยาสูบก่อนท่ีเจา้หน้าท่ีจะขอเขา้ตรวจสอบ แต่เจา้หน้าท่ีไดเ้ขา้ไปถ่ายภาพไว้
ก่อนแลว้) ซ่ึงถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 8 วรรคหน่ึง 
ความผดิฐานโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบหรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑย์าสูบ โดย นพ.หทยั ชิ
ตานนท ์ร่วมกบั นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และเจา้หน้าท่ีสาํนักควบคุม
การบริโภคยาสูบ อาทิเช่น นพ.ภานุวฒัน์  ปานเกตุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ นพ.ชูฤทธ์ิ 
เตง็ไตรสรณ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดติ้ดต่อประสานงานใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ี
รับผิดชอบทอ้งท่ีคือ สถานีตาํรวจภูธรปากเกร็ด ให้ดาํเนินคดีกบัผูจ้ดังานเอ๊กซโปคือ นายเจฟฟ่ี แฮนน่า 
จาํเลยซ่ึงใหก้ารรับสารภาพ   

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552  ศาลจงัหวดันนทบุรี ไดว้ินิจฉยัขอ้เทจ็จริงและพิพากษาใหจ้าํเลยมี
ความผิดตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 8 วรรคหน่ึง ประกอบ มาตรา 19 
ปรับ 40,000 บาท แต่จาํเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้ก่ึงหน่ึงคือ ปรับ 20,000 
บาท76 (ค่าปรับสูงสุดตามมาตรา 8 วรรคหน่ึงคือไม่เกิน 200,000 บาท แต่หากผูก้ระทาํผดิเป็นบริษทับุหร่ี
ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบจะไดรั้บโทษปรับเป็น 2 เท่าคือปรับสูงสุดถึง 400,000 บาท)  ผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่า ในทางกฎหมายแลว้ ผูท่ี้กระทาํความผิดในกรณีน้ีควรเป็นบริษทับุหร่ีท่ีเป็นผูอ้อกบูธแสดง
ผลิตภณัฑ์บุหร่ีในงาน แต่ก็มิไดมี้การดาํเนินคดีแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ท่ีเจา้หน้าท่ีสํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบไดเ้คยแจง้เบาะแสในเร่ืองน้ีไวแ้ลว้  นพ.หทยัใหข้อ้สังเกตในเร่ืองน้ีว่า บริษทับุหร่ีขา้มชาติพยายาม
อยา่งยิง่ท่ีจะไม่ใหต้นเองถูกดาํเนินคดี แต่จะใหบ้ริษทัเอกชนท่ีรับจดังานหรือเจา้ของสถานท่ีถูกดาํเนินคดี
แทน แลว้บริษทับุหร่ีจะชดใชใ้หใ้นภายหลงั 

                                                            
76 คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 4184/2552   
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ผลความสาํเร็จในการคดัคา้นงาน Tabinfo Asia 2009 ของไทย  ไดรั้บการยกยอ่งเป็นอยา่งมาก
จากองคก์รและนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงดา้นการควบคุมยาสูบทัว่โลก จึงมีการวิเคราะห์ของกลุ่มนกัวิชาการ
ท่ีสรุปวา่ ความสาํเร็จน้ีเกิดจากการประสานงานของ 5 องคป์ระกอบ77   

ผูว้ิจยัไดน้าํมาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี  

1. ภาคประชาสังคม มีการขบัเคล่ือนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการเปิดเผยขอ้มูลผลเสียของ
ธุรกิจยาสูบและวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในการจดังาน TABINFO ASIA 2009  ประกอบกบัมีภาคีเครือข่าย
เขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก และมีประชาชนท่ีคดัคา้นการจดังานหลายหม่ืนคน   

2. ฝ่ายการเมืองหรือผูก้าํหนดนโยบายคือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็น
ผูท่ี้ให้ความสําคญักับเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและไม่มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ ไดส้ัง่การไปยงัหน่วยงานของรัฐและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มิใหด้าํเนินการ
ใหก้ารสนบัสนุนหรือเขา้ร่วมงาน  นอกจากน้ีบิดาของท่านอภิสิทธ์ิคือ ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลอานนัท ์ปันยารชุน เคยเป็นกาํลงัสาํคญัใน
การรณรงคต่์อตา้นการบริโภคยาสูบของไทยในยคุแรก และเป็นผูผ้ลกัดนัใหมี้ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ 
2 ฉบบัผ่านคณะรัฐมนตรีในสมยัของท่าน ซ่ึงต่อมาได้ผ่านเป็นกฎหมายคือ พระราชบญัญติัควบคุม
ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535  

3. หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายคือ กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาํคญัในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายในกรณีน้ีอย่างเขม้แข็งจริงจงั  แมว้่าในช่วงแรกจะพบขอ้ขดัขอ้งบางประการในการ
ประสานงานกับตาํรวจท้องท่ีในการจับกุมผูก้ระทาํความผิด หรือการออกบัตรประจาํตัวพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบท่ีเป็นอาํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  

4. ส่ือมวลชน ให้ความสนใจในการเสนอข่าวการคดัคา้นการจดังานเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็น
สถานีโทรทศัน์ (โดยเฉพาะไทยพีบีเอส ท่ีมีการออกข่าวอยา่งต่อเน่ือง แบบเกาะติดเหตุการณ์ก่อนวนังาน) 
หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต ์และยงัไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนต่างชาติ เช่น นิตยสารไทม ์ (Time) สาํนกั
ข่าวรอยเตอร์ และสาํนกัข่าวเอพี 

 

                                                            
77 “การถอดบทเรียน แรงตา้นงาน TABINFO ASIA 2009” จดัทาํโดย  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)  



73 
 

 

กรณีศึกษาที่ 8  การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

 ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง กนัยายน 2555  กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุม
โรค ร่วมกบั ภาคีเครือข่ายภาคประชาสงัคมท่ีคดัคา้นการบริโภคยาสูบ ไดจ้ดัประชุมรับฟังความเห็น “ร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....”  โดยมีเหตุผลความจาํเป็นคือ กฎหมายควบคุมยาสูบ
ปัจจุบนั 2 ฉบบัคือ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพ
ของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแลว้  จึงสมควรให้มีการแกไ้ขยกเลิก
กฎหมายทั้งสองฉบบั  และยกร่างเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือปัญหา
การบริโภคยาสูบของประชาชนในปัจจุบนัและอนาคต  แกไ้ขปัญหาการตีความกฎหมายบางประการ 
รวมถึงกลยุทธ์การตลาดท่ีหลากหลายมากข้ึนของบริษทับุหร่ี ทาํให้คนไทยมีอตัราการสูบบุหร่ีเพิ่มมาก
ข้ึนในช่วง 3-4 ปีมาน้ี กล่าวคือขอ้มูลการบริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2555 ของไทยท่ีสาํคญัคือ78 คนไทยมีผูสู้บ
บุหร่ีมากถึง 11.5 ถึง 12 ลา้นคน เพิ่มจาก 10.9 ลา้นคน ในปี 2552 บุหร่ีท่ีนิยมสูบมากท่ีสุด คือ บุหร่ีซอง 
และบุหร่ีมวนเอง  กลุ่มเดก็ เยาวชนเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้สูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน   

 เหตุผลสาํคญัอีกประการคือ ประเทศไทยเป็นภาคีตามกฎหมายระหว่างประเทศคือ FCTC จึงมี
พนัธกรณีท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบั FCTC  เช่น ปัจจุบนักฎหมายไทยยงัไม่
สามารถควบคุมกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือ CSR ของบริษทับุหร่ีท่ีอา้งว่า ทาํเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนั้น  แท้
ท่ีจริงแลว้เป็น CSR เทียม เพราะมีเป้าหมายท่ีแทจ้ริงคือ ความพยายามลบภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของกิจการ
ยาสูบท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงการเขา้ถึงผูมี้อาํนาจกาํหนดนโยบายในภาครัฐโดยอาศยักิจกรรมทาง
สงัคม79  รวมถึงการประชาสมัพนัธ์กิจการยาสูบ การชกัจูงใหป้ระชาชนบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบโดยออ้ม  

ในกระบวนประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นของประชาชนต่อเน้ือหาของร่างพระราชบญัญติัฉบบั
น้ีในภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า กลุ่มธุรกิจยาสูบได้ออกมาคดัคา้นร่างกฎหมายน้ีอย่างรุนแรงเกือบทุกเวที 
โดยเฉพาะการจดัประชุมรับฟังความเห็นท่ีพื้นท่ีภาคเหนือ จงัหวดัเชียงราย โดยกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกและ
บ่มใบยาสูบจากพื้นท่ีภาคเหนือ สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย (ส.ย.ท.) พร้อมดว้ยตวัแทน
ชาวไร่ยาสูบและผูบ่้มใบยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย 8 จงัหวดัภาคเหนือ กว่า 400 ราย สมาคมผูบ่้มผูเ้พาะปลูก
และผูค้า้ใบยาสูบภาคเหนือ 6 สมาคม (ไดแ้ก่ สมาคมผูบ่้ม ฯ จงัหวดัเชียงใหม่, สมาคมผูบ่้ม ฯ จงัหวดั

                                                            
78 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ,์ ประภาพรรณ เอ่ียมอนนัต ์และคณะ, สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเทศไทย พ.ศ.2555 จดัทาํโดย ศจย. สนบัสนุนโดย สสส.(สิงหาคม 2555), บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร. 
79 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ มาตรการควบคุมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ (tobacco sponsorship) (จุลสารสมาคม
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สมยัท่ี 19 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม-กนัยายน 2556) , หนา้ 13. 
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ลาํปาง, สมาคมผูบ่้ม ฯ จงัหวดัเชียงราย, สมาคมผูบ่้ม ฯ จงัหวดัน่าน, สมาคมผูบ่้ม ฯ จงัหวดัพะเยา, 
สมาคมผูบ่้ม ฯ จงัหวดัแพร่ และสมาชิกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ยจ์งัหวดัสุโขทยั (ส.ย.บ.) โดย นายสุร
ศกัด์ิ สิงหเสนี นายกสมาคมผูบ่้มฯ ใบยาสูบ จงัหวดัเชียงราย-พะเยา กล่าวในฐานะตวัแทนชาวไร่ยาสูบ
ภาคเหนือว่า“ชาวไร่ยาสูบมีความกงัวลใจกบัร่างกฎหมายใหม่เป็นอย่างยิ่ง เกรงว่าร่างพระราชบญัญติั
ควบคุมการบริโภคยาสูบน้ี จะส่งผลต่อเกษตรกรและผูบ่้มใบยาสูบของไทยเน่ืองจากมีความไม่ชดัเจน
และคลุมเครืออย่างมาก ไม่มีการช้ีแจงผลกระทบผูเ้ก่ียวขอ้ง หลายมาตราเปิดช่องให้ออกกฎบงัคบั
ภายหลงัโดยไม่ตอ้งผา่นการรับฟังผูท่ี้ไดรั้บกระทบ อีกทั้งยงัมีการจาํกดัสิทธิของชาวไร่ยาสูบ”80 

นอกจากน้ี สมาคมการค้ายาสูบไทย โดย ผูอ้าํนวยการบริหารสมาคมการคา้ยาสูบไทย (นางวรา
ภรณ์ นะมาตร์) ไดท้าํหนงัสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 เพื่อ
คดัคา้นร่างพระราชบญัญติัควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยอา้งเหตุผล 4 ประการสรุปคือ  

1) ร่างกฎหมายฉบบัน้ีสร้างภาระให้แก่การประกอบการของผูป้ระกอบการคา้ยาสูบจนเกิน
สมควร  

2) ร่างกฎหมายฉบบัน้ีขดัต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการ การส่ือสาร ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในสาระสาํคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ร่างกฎหมายฉบบัน้ีใหอ้าํนาจแก่กระทรวงสาธารณสุขในการออกอนุบญัญติั โดยไม่ตอ้งผา่น
การกลัน่กรองของรัฐสภา  

4) ร่างกฎหมายฉบบัน้ีมีโทษทางอาญาและบทลงโทษท่ีรุนแรง โดยเฉพาะค่าปรับในหลายกรณีท่ี
ไม่ไดส้ดัส่วนกบัการกระทาํความผดิ 

สมาคมการคา้ยาสูบไทยจึงเห็นว่า ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะเสนอกฎหมายใหม่ แต่ควรใชก้ฎหมายท่ี
มีอยูคื่อ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 
2535 อยา่งเขม้งวดและมีประสิทธิภาพกเ็พียงพอแลว้  

ทางดา้นตวัแทนของ บริษัท ฟิลลปิ มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลมิิเต็ด นายพงศธร องัศุสิงห์ ไดก้ล่าววา่ 
เน้ือหาร่าง พ.ร.บ.มีหลายเร่ืองไม่เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ แต่ไปจาํกดัสิทธิประชาชน เช่น ไม่ให้เกษตรกร ผู ้
บ่ม ติดต่อกับหน่วยราชการ ห้ามผูเ้ก่ียวขอ้งกับกิจการยาสูบเผยแพร่กิจกรรมทางสังคม กาํหนด
ส่วนประกอบยาสูบ ฯลฯ81 

                                                            
80 “ชาวไร่ยาสูบภาคเหนือกวา่ 400 รายร่วมฟังประชาพิจารณ์คา้นร่าง พ.ร.บ. ยาสูบฉบบัใหม่” (4 กนัยายน 2555) 
เวบ็ไซต ์สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ยจ์งัหวดัสุโขทยั  http://www.btfa.or.th/hotnews.php?id=33 
81 “ชาวไร่ยาสูบเหนือประทว้งซํ้า จวกตั้งแต่ยคุแมว้ยนัเพื่อไทยดีแต่รับปากช่วย” (22 กนัยายน 2555) โดย ASTV
ผูจ้ดัการออนไลน ์ http://www2.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000116712&TabID=3& 
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นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อํานวยการยาสูบโรงงานยาสูบ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ จะกระทบกบัผูป้ลูกใบยาสูบทั้งประเทศอยา่งรุนแรง โดยปัจจุบนัมียอดการผลิตขายใหก้บัโรงงาน
ยาสูบ 30 ตนั ส่งออก 20 ตนั และทาํเป็นยาเส้นมวนเองอีก 40 ลา้นตนั มูลค่ารวมกนัถึง 10,000 ลา้นบาท 
โดยกฎหมายท่ีควบคุมยาสูบท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเขม้งวดอยู่แลว้ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบของกระทรวง
สาธารณสุขเขม้งวดและรวบอาํนาจมากเกินไป เพราะนอกจากตอ้งเลิกปลูกใบยาสูบภายใน 5 ปีแลว้ และ
มีขอ้มูลวา่ โรงงานยาสูบไดน้าํชาวไร่ยาสูบมาร่วมคดัคา้นร่างกฎหมายดว้ย82   

ฝ่ายบริหารคือ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
ให้กาํกบัดูแลโรงงานยาสูบไดแ้สดงความเห็นว่า ไม่เห็นดว้ยกบัร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยอา้งวา่ ร่างกฎหมายน้ีหา้มปลูกใบยาสูบภายในประเทศภายในเวลากาํหนดเวลา 
5 ปี ภายหลงัจากท่ีกฎหมายบงัคบัใช้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ถือเป็นการลิดรอนสิทธ์ิต่อ
เกษตรกรท่ีส่งผลให้ผูป้ลูกใบยาสูบถึง 1 ลา้นครอบครัวไม่มีอาชีพทาํกินอีกต่อไป และอา้งว่ากระทรวง
สาธารณสุขไม่ใหผู้ป้ลูกใบยาสูบเขา้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น83 

ผูว้ิจัยเห็นว่า การเคล่ือนไหวคัดคา้นร่างกฎหมายข้างต้นของธุรกิจยาสูบและเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐบางแห่ง น่าจะมีเป้าหมายสาํคญัร่วมกนัคือ การคดัคา้นการออกกฎหมายควบคุมยาสูบท่ี
มีความเขม้งวดมากกว่ากฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั โดยอา้งเหตุผลต่าง ๆ นานา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองท่ีบิดเบือน ไม่ตรงกบัความเป็นจริง และขาดเหตุผลสนบัสนุนในทางกฎหมาย  ตวัอยา่งของขอ้อา้ง
ของฝ่ายอุตสาหกรรมยาสูบท่ีบิดเบือน ขดัต่อความเป็นจริง ไม่มีหลกัฐานยนืยนัขอ้อา้ง  เช่น 

 ขอ้อา้งท่ีว่าร่างกฎหมายน้ีห้ามปลูกใบยาสูบภายในประเทศภายในเวลากาํหนดเวลา 5 ปี 
ภายหลงัจากท่ีกฎหมายบงัคบัใช ้  เป็นเร่ืองท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง เพราะไม่มี
เน้ือหาส่วนใดในร่างกฎหมายท่ีบญัญติัเร่ืองน้ีไวว้่า  ให้จาํกัดจาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูก
ยาสูบ  อีกทั้งการอนุญาตให้เพาะปลูกตน้ยาสูบ ถือเป็นอาํนาจของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลงัท่ีจะควบคุม ซ่ึงผูเ้พาะปลูกตน้ยาสูบจะตอ้งได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 784  

                                                            
82 กองบรรณาธิการ, “รู้จกัโฉมหนา้ ... ฝ่ายท่ีคดัคา้นกฎหมายยาสูบฉบบัใหม่” (วารสาร Smart, ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 
151 กนัยายน 2555), หนา้ 18. 
83 “ทนุศกัด์ิคา้นพ.ร.บ.ยาสูบช้ีลอนสิทธ์ิ”  (13 กนัยายน 2555) 
https://www.facebook.com/TobaccoIndustryWatch/posts/412645012134491 
84  “มาตรา 7 ผูใ้ดทาํการเพาะปลูกตน้ยาสูบ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานการขออนุญาต  

การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขวา่ดว้ยการเพาะปลูกตน้ยาสูบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตราน้ีส้ินอายเุม่ือครบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต 
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 ขอ้อ้างเร่ืองร่างกฎหมายฉบับน้ีขดัต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ขอ้อา้งน้ีไม่มีเหตุผลรองรับ
ในทางกฎหมาย  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2550) ฉบบัปัจจุบนั บญัญติัรับรองสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน และกาํหนดให้รัฐสามารถออกกฎหมายจาํกดัสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนได ้หากเป็นกรณีจาํเป็นเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงย่อมมีคุณค่าสูง
กว่ าประโยชน์ของ ปัจ เ จกชนหรือ เอกชนก ลุ่มห น่ึ งก ลุ่มใด  ตราบ เ ท่ า ท่ี ไ ม่
กระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2985 
ประกอบ มาตรา 4386  ซ่ึงกฎหมายควบคุมยาสูบถือเป็นการคุ้มครองสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคหรือประชาชนโดยรวมอยา่งหน่ึง  

 ขอ้อา้งเร่ืองร่างกฎหมายฉบบัน้ีใหอ้าํนาจแก่กระทรวงสาธารณสุขในการออกอนุบญัญติั 
โดยไม่ตอ้งผ่านการกลัน่กรองของรัฐสภา  เป็นเร่ืองโกหกตอแหลอย่างหน่ึงของกลุ่มท่ี
คดัคา้น เน่ืองจากกฎหมายควบคุมยาสูบปัจจุบนั 2 ฉบบั เช่นพระราชบญัญติัควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ก็กาํหนดไวใ้ห้มีการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เหมือนกบักฎหมายไทยฉบบัอ่ืน ๆ ต่างกมี็อนุบญัญติัท่ีใหอ้าํนาจฝ่ายบริหาร
ในการเสนอกฎหมายลกัษณะน้ีไดท้ั้งส้ิน  ไดแ้ก่ การออกเป็นกฎกระทรวง หรือประกาศ
กระทรวง เน่ืองจากกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัไม่สามารถกาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งครบถว้น    

                                                                                                                                                                                    

บทบญัญติัมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูป้ลูกตน้ยาสูบพนัธ์ุยาสูบพื้นเมือง” 
85  “มาตรา 29 การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดย
อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกาํหนดไวแ้ละเท่าท่ีจาํเป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณี
หน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้าํนาจในการตรา
กฎหมายนั้นดว้ย 

บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักฎท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม” 
86  “มาตรา 43 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรี
อยา่งเป็นธรรม 

การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพ่ือประโยชนใ์นการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้น
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนการจดัระเบียบการประกอบอาชีพ 
การคุม้ครองผูบ้ริโภค ....” 
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 ขอ้อา้งเร่ืองจาํนวนผูป้ลูกใบยาสูบในไทยท่ีมีจาํนวน 1 ลา้นครอบครัว ซ่ึงไม่มีขอ้พิสูจน์
หรือหลกัฐานท่ียืนยนัในเร่ืองน้ีแต่อย่างใด  เพราะหากเปรียบเทียบกบัชาวนาซ่ึงเป็น
อาชีพหลกัของคนไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัแลว้ ชาวนาทัว่ประเทศมีประมาณ 
3.8-4 ลา้นครัวเรือน87  ขอ้มูลของกรมสรรพสามิตเก่ียวกบัจาํนวนผูป้ลูกยาสูบท่ีไดรั้บ
อนุญาตมีทั้งหมดในปี 2554 มีจาํนวน 61,104 ราย และมีเกษตรกรท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน
ราว 16,631 ราย รวมจาํนวนผูป้ลูกยาสูบทั้งหมดราว 77,735 ราย 88  
 

นพ.หทยั ชิตานนท ์เคยให้ขอ้มูลในประเด็นน้ีแก่ผูว้ิจยัว่า เกณฑก์ารคาํนวณจาํนวนแรงงานตาม
มาตรฐาน จะตอ้งคิดจากแรงงานท่ีทาํงานแบบเตม็เวลาหรือ full-time equivalent (FTE)  มิใช่คิดจาก
แรงงานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยาสูบทั้งหมดทุกประเภท แมว้า่จะไม่ไดท้าํงานแบบเตม็เวลา  

  กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบท่ีคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัควบคุมการบริโภคยาสูบ 
พ.ศ. ....  ประกอบดว้ย   

ก) กลุ่มชาวไร่ยาสูบในประเทศ ท่ีรวมตวักนัเป็น “สมาคมผูบ่้ม ผูเ้พาะปลูกและผูค้า้ใบยาสูบ
ไทย” 89 (ส.ย.ท.) (The Thai Tobacco Growers, Curers and Dealers Association - TTA) 

ข) สมาคมการคา้ยาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ TTTA) 90 

                                                            
87 สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, “ ผลดีผลเสียของการจาํนาํขา้วทุกเมด็” (กนัยายน 2555) 
88 “ขอ้โตแ้ยง้การร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบบัใหม่” กา้วทนัวิจยักบั ศจย. ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ประจาํไตร
มาสท่ีสอง พ.ศ.2555 (จดัทาํโดย ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ), หนา้ 7. 
89 สมาคมผูบ่้ม ผูเ้พาะปลูกและผูค้า้ใบยาสูบไทย ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในธุรกิจเกษตรและ
การคา้ใบยาสูบอนัประกอบดว้ยสมาคมและกลุ่มผูป้ลูกใบยาสูบกลุ่มผูบ่้ม และกลุ่มผูค้า้ใบยาสูบสายพนัธ์ุ
เวอร์จิเนีย ในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ไดแ้ก่ สมาคมฯ ผูบ่้มจงัหวดัเชียงราย- พะเยา สมาคมฯ ผูบ่้ม
จงัหวดัน่าน สมาคมฯ ผูบ่้มจงัหวดัแพร่ สมาคมฯ ผูบ่้มจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงครอบคลุมเครือข่ายชาวไร่ ผูผ้ึ่งพึง และ
แรงงาน ยาสูบสายพนัธุ์เวอร์จิเนียรวมกวา่ 320,000 ราย  
 เม่ือปีพ.ศ. 2554 ส.ย.ท. ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการของสมาคมผูป้ลูกยาสูบนานาชาติ 
(International Tobacco Growers’ Association: ITGA) ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลกาํไรท่ีก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 
เป็นตวัแทนเครือข่ายของผูป้ลูกใบยาสูบหลายลา้นคนทัว่โลก โดยมีสมาชิกกวา่ 21 ประเทศ 
อา้งจาก เวบ็ไซตส์มาคมผูบ่้ม ผูเ้พาะปลูกและผูค้า้ใบยาสูบไทย http://thaitobacco.org/history.php 
90 สมาคมการคา้ยาสูบไทย ก่อตั้งข้ึนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นตวัแทนใหก้บัผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง ผูจ้ดั
จาํหน่าย และผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบ โดยเนน้ดา้นปัญหาท่ีส่งผลกบัธุรกิจยาสูบ สมาคมแห่งน้ีมีบทบาทในการ
รักษาผลประโยชนข์องอุตสาหกรรมยาสูบ เช่น การคดัคา้นนโยบาย ภาษีหรือกฎหมาย กฎ ระเบียบเก่ียวกบั
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ค) บริษทับุหร่ีขา้มชาติ เช่น บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ 

ง) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

บทเรียนจากการคดัคา้นของฝ่ายธุรกิจยาสูบต่อร่างกฎหมายฉบบัน้ีคือ  ในขั้นตอนการประชา
พิจารณ์ร่างกฎหมายนั้น  ฝ่ายผูค้ดัคา้นไดก้ล่าวอา้งขอ้มูลท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริงหลายเร่ือง  แต่
ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพ ไม่สามารถโตแ้ยง้ในบางประเด็น เพราะขาด
การศึกษารวบรวมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเพียงพอ เช่น ขอ้มูลจาํนวนผูเ้พาะปลูกยาสูบในไทย หรือผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดกบักลุ่มผูป้ระกอบการยาสูบ  แต่เพิ่งจะมีการศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีในภายหลงั  

ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2556  กระทรวงสาธารณสุขอยูร่ะหว่างการพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาของ
ร่างพระราชบญัญติัควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ภายหลงัการจดัประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจาก
ประชาชน   คณะรัฐมนตรียงัมิไดมี้มติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ท่ี
เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่อยา่งใด จึงข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลว่าจะสนบัสนุนร่างกฎหมาย
ฉบบัน้ีหรือไม่ เพียงใด    
 

  กรณีศึกษาที่ 9  การฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติต่อศาลปกครองกลาง  กรณีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขขยายพืน้ทีข้่อความ ภาพคาํเตือนในฉลากบุหร่ีซิกาแรตเป็นร้อยละ 85 

สืบเน่ืองจากกรณีกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
วธีิการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาํเตือนเกีย่วกบัพษิภัยและช่องทางติดต่อเพือ่การเลกิยาสูบ 
ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2556”91 ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2556  ประกาศฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัตาม
กฎหมายเม่ือพน้กาํหนด 180 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 
เป็นต้นไป (ดูรูปท่ี 1.3)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่น้ีได้ยกเลิก “ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต 
พ.ศ. 2552” ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงมีผลทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงรูปภาพคาํเตือนในฉลากบุหร่ี
ใหม่ทั้งหมดรวม 10 แบบ ขอ้สาํคญัคือ มีการเพิ่มขยายขนาดพ้ืนท่ีขอ้ความ ภาพคาํเตือนในฉลากบุหร่ีซิกา
แรตจากร้อยละ 55 ตามประกาศ ฯ ฉบบัเดิมเป็นร้อยละ 85  ฉะน้ัน การฟ้องร้องนี้จึงถือเป็นคร้ังแรกที่
บริษัทบุหร่ีข้ามชาติฟ้องกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย  

                                                                                                                                                                                    

ยาสูบท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิกสมาคมการคา้ยาสูบไทย  สาํหรับเงินสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
สมาคม ฯ มาจากผูจ้ดัจาํหน่าย และผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบ รวมถึงบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็  
ดู การก่อตั้งสมาคมการคา้ยาสูบไทย http://www.ttta.or.th/aboutus.php  
91 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 45 ง (วนัท่ี 5 เมษายน 2556) 
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การฟ้องร้องของบริษทับุหร่ีขา้มชาติดงักล่าว  ถือเป็นรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบท่ี
พบในหลายประเทศ  ทาํใหรั้ฐบาลไม่สามารถใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมยาสูบในทนัที ในบางกรณีอาจใช้
เวลานานในการต่อสูค้ดีความในชั้นศาล  

 

ข้อมูลการบังคบัใช้ข้อความและภาพคาํเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในประเทศไทย 

 พ.ศ. 2517: บงัคบัใชข้อ้ความคาํเตือนสุขภาพคร้ังแรกบนบริเวณขา้งซอง โดยไม่ระบุ
ลกัษณะและขนาดของตวัอกัษร 

 พ.ศ. 2532: บงัคบัใชข้อ้ความคาํเตือนสุขภาพบริเวณดา้นหนา้ซองเท่านั้น ขนาดตวัอกัษร 
2x2 มิลลิเมตร 

 พ.ศ. 2535: บงัคบัใชข้อ้ความคาํเตือนสุขภาพบริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของซอง บน
พื้นท่ีร้อยละ 25 บริเวณดา้นล่างของซอง กาํหนดตวัอกัษรส่ีพระยาขนาด 16 พอยต ์

 พ.ศ. 2540-2547: บงัคบัใชข้อ้ความคาํเตือนสุขภาพบริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของ
ซอง บนพื้นท่ีร้อยละ 33.3 บริเวณดา้นบนของซอง กาํหนดตวัอกัษรส่ีพระยาขนาด 20 พอยต ์

 พ.ศ. 2548: บงัคบัใชภ้าพคาํเตือนสุขภาพ 4 สีบริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของซองคร้ัง
แรกในประเทศไทย พื้นท่ีร้อยละ 50 ของซอง ซ่ึงเป็นประเทศท่ี 4 ของโลกท่ีมีการบงัคบัใชภ้าพ
คาํเตือน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2547 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต ตามพระราชบญัญติัควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัแรก ท่ีกาํหนดให้มีฉลาก
รูปภาพเป็นคร้ังแรก  ใน สมัยท่ีนางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขในขณะนั้น) 

 พ.ศ. 2553: บงัคบัใชภ้าพคาํเตือนสุขภาพ 4 สีบริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของซอง บน
พื้นท่ีร้อยละ 55 ของซอง ซ่ึงภาพคาํเตือนท่ีใชมี้ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 9 ของโลก (ประกาศ ฯ ปี 
2552) 
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รูปที ่1.3  รูปภาพและข้อความต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ฉบับใหม่ 
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ภายหลงัจากการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดง
รูปภาพ ขอ้ความคาํเตือนเก่ียวกบัพิษภยัและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต 
พ.ศ. 2556  ฝ่ายบริษทับุหร่ีขา้มชาติได้ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ขอ้ความคาํเตือนเก่ียวกบัพิษภยัและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ 
ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2556 และขอให้ศาลมีคาํสั่งทุเลาการบงัคบัตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัน้ีเป็นการชัว่คราว ก่อนศาลจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งช้ีขาด ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจยาสูบท่ี
ฟ้องศาลปกครองท่ีผูว้ิจยัสามารถคน้ควา้ได ้มีดงัน้ี    

 

คดีที่ 1  บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด92 และ บริษัท ฟิลิป มอร์ริส โปรดัคส์ เอส.อา. 
จํากัด  ผู้ ฟ้องคดี   กับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และ  กระทรวงสาธารณสุข  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ถูกฟ้องคดี (คดีหมายเลขดําที ่1324/2556)  

บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เป็นผูผ้ลิต นาํเขา้บุหร่ีซิกาแรตเพื่อจาํหน่ายในไทย 
ยีห่อ้ท่ีรู้จกักนัดีคือ Marlboro และ L&M  บริษทั ฟิลลิป มอริส เร่ิมนาํเขา้บุหร่ีมาจาํหน่ายในไทยเป็นคร้ัง
แรกในปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) อนัเป็นผลจากท่ีประเทศไทยแพค้ดีพิพาทตามขอ้ตกลง GATT ทาํใหต้อ้ง
เปิดเสรีนาํเขา้บุหร่ีจากต่างประเทศ ปัจจุบนับุหร่ีท่ีไดรั้บความนิยมในไทยมากท่ีสุดคือ ยี่ห้อ L&M ซ่ึง
นาํเขา้และจาํหน่ายในไทยผลิตในประเทศฟิลิปปินส์93 

เน้ือหาเก่ียวกบัคดีความน้ีสรุปไดด้งัน้ี  บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จาํกดั  ผูฟ้้อง
คดีท่ี 1 กบั บริษทั ฟิลิป มอร์ริส โปรดคัส์ เอส.อา. จาํกดั ผูฟ้้องคดีท่ี รวม 2 คน ไดย้ื่นฟ้องกระทรวง
สาธารณสุข ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 กบั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผูถู้กฟ้องคดีท่ี  2 รวม 2 คน ในคดี
หมายเลขดาํท่ี 1324/2556  โดยเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
กระทาํการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  กล่าวคือ ผูฟ้้องคดีฟ้องศาลปกครองกลางว่า ประกาศกระทรวง
                                                            
92 บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ (Philip Morris (Thailand) Limited - PMTL92) เป็น บริษทัสาขาของ 
บริษทั Philip Morris International (PMI) ซ่ึงเป็นบริษทับุหร่ีขา้มชาติของสหรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นบริษทั
บุหร่ีต่างชาติท่ีครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีในประเทศไทยเป็นลาํดบัท่ี 2 รองจากโรงงานยาสูบ หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.8 (ขอ้มูลกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั ปี 2551)  ในขณะท่ีโรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 67.1 
ส่วนลาํดบัท่ี 3 คือ บริษทั บริติชอเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จาํกดั 
ดู ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ,์ ประภาพรรณ เอ่ียมอนนัต ์และคณะ, สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเทศไทย พ.ศ.2555, อา้งแลว้, หนา้ 45-47. 
93 ดู http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ch.aspx 
http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_th.aspx 
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สาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ขอ้ความคาํเตือนเก่ียวกบัพิษภยัและ
ช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2556 ออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายคือ ผู ้
ฟ้องคดีเห็นวา่เป็นการออกประกาศท่ีเกินกวา่ท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไวแ้ละยงัเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของผูฟ้้องคดีเป็นเหตุให้ผูฟ้้องคดีซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายสินคา้บุหร่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนเสียหาย จึงขอให้เพิกถอนประกาศฉบบัดงักล่าว  ต่อมา เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2556 ศาล
ปกครองกลางได้มีคาํสั่งให้ทุเลาการบงัคบัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ฉบบัน้ี ไวเ้ป็นการ
ชัว่คราวจนกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นขอ้มูลเอกสารทางคดีความท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 
กล่าวคือผูว้ิจยัไม่มีขอ้มูลคาํฟ้องของผูฟ้้องคดี และไม่มีเอกสารคาํใหก้ารแกฟ้้องของผูถู้กฟ้องคดี  ผูว้ิจยัจึง
ขอวิเคราะห์ประเด็นพิพาทในคดีน้ีท่ีมีผูฟ้้องคดีคือ บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซ่ึงศาล
ปกครองไดมี้คาํสั่งคุม้ครองชั่วคราวแลว้ สรุปประเด็นคาํฟ้องของผูฟ้้องคดีคือ บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส 
(ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ จาํกดั มีดงัน้ี 

 1. การออกประกาศ ฯ เกินขอบเขตของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535  มาตรา 12 

 2. กระบวนการออกประกาศ ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมาย โดยอา้ง มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 3. ประกาศ ฯ ละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ของผูฟ้้องคดีทั้งสอง โดยอา้งพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 และกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งคือ ความตกลงทริปส์ (Agreement 
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights -TRIPS94) ขอ้ 15 (4) และอนุสัญญากรุงปารีส 
ขอ้ 10 bis  

 4. ประกาศ ฯ ขดักบัสิทธิของผูฟ้้องคดี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 (สิทธิในการประกอบกิจการ
และประกอบอาชีพโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม) 

 5. ประกาศ ฯ ไม่เป็นไปตามหลกัความจาํเป็น และหลกัความไดส้ัดส่วนตามกฎหมายปกครอง 
และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ  

 ผูถู้กฟ้องคดีคือ ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขไดย้ื่นคาํให้การเป็นเอกสาร และมีพยานของผูถู้กฟ้อง
คดี 2 คนคือ นางสาวศรัณญา เบญจกุล และนางสาวสาวตรี สุขศรี ใหถ้อ้ยคาํเก่ียวกบักรอบอนุสัญญาของ
องคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ (FCTC) มาตรา 11 โดยอา้งแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี ในประเด็น
                                                            
94 TRIPS Agreement เป็นความตกลงระหวา่งประเทศดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นส่วนหน่ึงของความตกลงของ
ประเทศสมาชิกองคก์รการคา้โลก (World Trade Organization) ซ่ึงผกูพนัประเทศสมาชิกทุกขององคก์รการคา้โลกทุก
ประเทศ 
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การเพิ่มขนาดภาพและคาํเตือนให้ใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และมีผลต่อประสิทธิภาพของภาคตาํเตือน 
กล่าวถึงพฤติกรรมการซ้ือบุหร่ีของผูบ้ริโภค ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัราคา แต่ข้ึนกบั Brand ท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ
หรือสูบอยู่เป็นประจาํอยู่แลว้ รวมถึงอา้งถึงผลการสาํรวจเร่ืองการเพิ่มพื้นท่ีภาพคาํเตือนจากร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 55 ของพื้นท่ีซอง ไม่มีผลทาํใหอ้ตัราการสูบบุหร่ีลดลง เน่ืองจากภาพท่ีใชมี้ความคลา้ยคลึงกนั 
จึงตอ้งเปล่ียนรูปภาพและเพิ่มขนาดภาพและคาํเตือน 

  ต่อมา ศาลปกครองกลางไดอ้อกคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราว โดยใหเ้หตุผลสาํคญัตามขอ้ 73 วรรคสาม 
แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2543 สรุปไดว้่า ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขดงักล่าว น่าจะมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมาย และหากให้ประกาศดงักล่าวมีผลใช้
บงัคบัต่อไป จะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผูฟ้้องคดีทั้งสองเกินความจาํเป็น อนัจะเป็นการยากท่ีจะเยียวยา
ในภายหลงั  เน่ืองจากกระบวนการพิมพฉ์ลากรูปภาพและขอ้ความคาํเตือนตอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลง
แบบแม่พิมพใ์หม่ทั้งหมด และปัญหาในกระบวนการผลิต หากเกิดความผดิพลาดในการดาํเนินการบรรจุ
บุหร่ีในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (carton) ท่ีตอ้งมีรูปภาพคาํเตือนท่ี
ไม่ซํ้ ากนัทั้ง 10 แบบ ผูฟ้้องคดีอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายซ่ึงมีโทษปรับถึงหน่ึงแสนบาท จึงกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจของผูฟ้้องคดีทั้งสอง อนัยากแก่การเยยีวยาในภายหลงั  ศาลจึงคาํสั่งใหทุ้เลาการบงัคบัคดี
ประกาศฉบบัน้ีไวก่้อน อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะแต่ประการ
ใด แมจ้ะมีการทุเลาการบงัคบัตามประกาศฉบบัดงักล่าว เน่ืองจากผูฟ้้องคดีทั้งสองยงัตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลาก
ของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ท่ีบญัญติัใหจ้ดัพิมพฉ์ลากรูปภาพและ
ขอ้ความคาํเตือนถึงพิษภยัของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตอยูต่่อไป   

 อยา่งไรก็ดี  คดีน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  ผูว้ิจยัจึงไม่ขอวิเคราะห์ วิจารณ์
คาํฟ้องและคาํให้การของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายว่ามีเหตุผลหรือนํ้ าหนกัทางกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกั
วิชาการหรือไม่ เพียงใด   
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คดีที่ 2  บริษัท เจที อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์95) จํากัด และ บริษัท เจที อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอส เอ จํากดั  ผู้ฟ้องคดี กบั กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ถูกฟ้องคดี  

บริษทั เจที อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จาํกดั นาํเขา้บุหร่ีซิกาแรตเพ่ือจาํหน่ายในไทย  2 
ยีห่อ้คือ ไมลด ์เซเว่น (Mild Seven ซ่ึงกาํลงัจะเปล่ียนเป็นยีห่อ้ เมวีอสั หรือ Mevius) วินสตนั (Winston) 
คาเมล (Camel) เซเว่น สตาร์ส (Seven Stars) และซาเลม (Salem)  บริษทั เจที ฯ มีส่วนแบ่งตลาดบุหร่ี
นาํเขา้ท่ีจาํหน่ายในไทยราวร้อยละ 0.4 (ขอ้มูลตามคาํฟ้องคดีของบริษทั เจที ฯ) ซ่ึงนอ้ยกว่าบริษทั ฟิลลิป 
มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด และ บริษทั บริติชอเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงมีส่วนแบ่ง
ตลาดบุหร่ีนาํเขา้เป็นลาํดบัท่ี 1 และ 2 ตามลาํดบั 

คดีท่ีบริษทั เจที อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จาํกดั และบริษทั เจที อินเตอร์เนชัน่แนล เอส เอ 
จาํกดั (เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายบุหร่ีภายใตย้ี่ห้อของกลุ่มเจที โดยไดรั้บอนุญาตจากเจแปน โทแบคโค อิงค ์ซ่ึง
จดัตั้งตามกฎหมายญ่ีปุ่น) เป็นผูฟ้้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 (คดีหมายเลขดาํ
ท่ี 1270/2556)  เน้ือหาในคาํฟ้องระบุว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ขอ้ความคาํเตือนเก่ียวกบัพิษภยัและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลาก
ของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2556 เป็นกฎท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตาม มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่ง พ.ร.บ.จดัตั้ง
ศาลปกครอง ฯ โดยมีประเดน็ตามคาํฟ้อง ดงัน้ี 

1. ประกาศ ฯ เป็นกฎท่ีออกโดยไม่มีอาํนาจหรือเกินกว่าอาํนาจหนา้ท่ีตาม มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535   

2. ประกาศ ฯ เป็นกฎท่ีออกโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระสาํคญัท่ี
กาํหนดไวส้าํหรับการกระทาํนั้น โดยอา้งว่าขดัต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 57 วรรคสอง เร่ืองการ
รับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทัว่ถึงก่อนการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียสําคญัของ
ประชาชน และอา้งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 8 (3) และมาตรา 35  

                                                            
95 บริษทั เจที อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นบริษทัสาขาของบริษทับุหร่ีขา้มชาติรายใหญ่ท่ีช่ือวา่ Japan 
Tobacco International (JTI) จดัตั้งในปี 1999 โดยเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทั Japan Tobacco Group of Companies มี
สาํนกังานใหญ่ท่ีกรุงเจนีวา สวติเซอร์แลนด ์JTI เป็นบริษทับุหร่ีขนาดใหญ่ มีรายได ้(core revenue) ในปี 2012 รวม
ทั้งส้ิน 11.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยจดัจาํหน่ายบุหร่ีทัว่โลกกวา่ 120 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยในช่ือยีห่อ้หรือ
เคร่ืองหมายทางการคา้ต่าง ๆ เช่น Winston, Camel, Mild Seven 
ดู http://www.jti.com/our-company/jti-at-a-glance/ 
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3. ประกาศ ฯ เป็นกฎท่ีออกโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กล่าวคือ กฎขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายท่ีมี
ลาํดบัชั้นสูงกว่า ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 โดยอา้งว่าเป็นการจาํกดัการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ตาม มาตรา 4, 44, 63 และมาตรา 68  

4. ประกาศ ฯ เป็นกฎท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเน่ืองจากสร้างภาระเกินสมควร คืออา้งว่าในทาง
เทคนิคของกระบวนการผลิตนั้น ไม่สามารถดาํเนินการได ้และตอ้งยกเลิกสินคา้คงคลงัท่ีเกบ็อยูท่ี่จาํหน่าย
ยงัไม่หมดก่อนระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีประกาศ ฯ มีผลใชบ้งัคบั   

นอกจากนั้น บริษทั เจที อินเตอร์เนชัน่แนล ฯ ผูฟ้้องคดียงัอา้งว่า ประกาศฉบบัน้ีลิดรอนสิทธิใน
ทรัพยสิ์นและสิทธิอ่ืน ๆ ของผูฟ้้องคดีท่ี 1 ไดแ้ก่   

 เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ 

 เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 36 และ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ 

 สิทธิในทรัพยสิ์นตามมาตรา 41  ของรัฐธรรมนูญ ตามสัญญาการนาํเขา้และใบอนุญาต
ใหน้าํเขา้ยาสูบ รวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตาม พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา้ 

อน่ึง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  คดีท่ีบริษทั เจที ฯ เป็นผูฟ้้องคดี  ศาลปกครองกลางยงัไม่
มีคาํสัง่แต่อยา่งใด  

สาํหรับข่าวกรณีตวัแทนสมาคมการคา้ยาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ TTTA) 
โดย นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผูอ้าํนวยการบริหารสมาคม ฯ ท่ีมีข่าวว่าจะฟ้องศาลปกครองเก่ียวกบัประกาศ
ฉบบัเดียวกนันั้น ยงัไม่พบขอ้มูลว่ามีการฟ้องศาลหรือไม่  เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่า ในกรณีน้ีสมาคมการคา้
ยาสูบไทยอาจไม่มีอาํนาจฟ้องคดีน้ี เน่ืองจากมิใช่ผูผ้ลิตบุหร่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศฉบบัใหม่  จึงมิใช่
ผูเ้สียหายโดยตรงท่ีไดรั้บผลกระทบจากประกาศดงักล่าว  

ผลของการฟ้องคดีขา้งตน้ ทาํให้ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัใหม่  ผลในทางกฎหมายคือ ประกาศฉบับใหม่ยังไม่มีผลตามกฎหมาย จนกว่าศาลจะมี
คาํส่ังเปลีย่นแปลงหรือมีคาํวนิิจฉัยเป็นทีสุ่ด ซ่ึงศาลอาจใช้เวลาพจิารณาคดีอกีหลายเดือนหรือหลายปี  

การฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติดังกล่าว  ถือเป็นรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบที่
พบในหลายประเทศ  ทําให้รัฐบาลไม่สามารถใช้บังคับกฎหมายควบคุมยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใช้
เวลานานในการต่อสู้คดีความในช้ันศาล  

 

 



86 
 

ตัวอย่างคดีฟ้องร้องอืน่ ๆ ระหว่างบริษัทบุหร่ีกบัหน่วยงานของไทย   
 ผูว้ิจยัไดสื้บคน้ขอ้มูลคดีปกครองท่ีบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ เป็นผูฟ้้องคดี กบั
หน่วยงานของรัฐ  พบวา่กรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขถูกบริษทับุหร่ีขา้มชาติฟ้องต่อศาลปกครองนั้น มิใช่
เป็นคดีแรก แต่ หน่วยงานดา้นการจดัเก็บภาษีบุหร่ีคือ กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเคยตกเป็นผูถู้ก
ฟ้องคดี ซ่ึงศาลมีคาํพิพากษาเป็นท่ีสุดแลว้ แต่ผูว้ิจยัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัผลแห่งคดี  เช่น   
 1) บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ โดย นายภาคภูมิ สุนทรวิภาต ผูรั้บมอบอาํนาจ กบั 
กรมศุลกากรท่ี 1 กบัพวกรวม 2 คน กรณีขอ้พิพาทเร่ือง คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองอนัเกิดจากการใชอ้าํนาจตามกฎหมาย (คดีหมายเลขแดงท่ี 1629/2549) (วนัท่ีรับคาํฟ้องคือ 
28 กนัยายน 2549)  
 2) บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ โดยนายภาคภูมิ สุนทรวิภาต ผูรั้บมอบอาํนาจช่วง        
กบั กรมสรรพสามิต กรณีขอ้พิพาทเร่ือง คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐกระทาํการโดยไม่ชอบดว้ยกกหมาย (คดีหมายเลขแดงท่ี 1235/2550) (วนัท่ีรับคาํฟ้องคือ 11 กรกฎาคม 
2550) 
 3)  บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ กบั กรมสรรพสามิต กรณีขอ้พิพาทเร่ือง คดีพิพาท
เก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คดี
หมายเลขแดงท่ี 804/2551) (วนัท่ีรับคาํฟ้องคือ 29 เมษายน 2551) 

 
ตัวอย่างอืน่ ๆ ของการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของบรรษัทบุหร่ีข้ามชาตใินไทย เช่น  การ

จดักิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อลบภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีในสายตาของสาธารณชน หรือคดีท่ีอดีตผูบ้ริหาร
ของโรงงานยาสูบทุจริตซ่ึงเรียกรับเงินราว 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐจากบริษทัยาสูบในสหรัฐช่ือ Dimon Inc. 
และ Standard Commercial Corporation จากกรณีโรงงานยาสูบทาํสัญญาสั่งซ้ือใบยาสูบจากสหรัฐมูลค่า 
18.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ96 คดีน้ีศาลสหรัฐไดต้ดัสินให้บริษทัสหรัฐท่ีให้สินบนมีความผิดตามกฎหมาย 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ซ่ึงมีผลทาํใหจ้าํเลยตอ้งชาํระค่าปรับเป็นเงินสูงถึง 14 ลา้นเหรียญ 
แสดงถึงกรณีท่ีธุรกิจยาสูบขา้มชาติท่ีจะติดสินบนเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

                                                            
96 Naowarut Charoenca, Jeremiah Mock, Nipapun Kungskulniti, Sunida Preechawong, Nicholas Kojetin and Stephen 
L. Hamann, “Success Counteracting Tobacco Company Interference in Thailand: An Example of FCTC 
Implementation for Low- and Middle-income Countries”  Int. J. Environ. Res. Public Health 2012, 9: 1123-
1124. 
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กรณศึีกษาที ่10  การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข 
กบั โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 

กรณีศึกษาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีขดัต่อ FCTC มาตรา 5.3 และแนวปฏิบติัขอ้ 17 
(3) ในเร่ืองน้ีคือ หน่วยงานของรัฐได้มีความร่วมมือหรือขอ้ตกลงกับอุตสาหกรรมยาสูบ  กล่าวคือ 
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัดา้นคุม้ครองสุขภาพของประชาชนและการควบคุม
ยาสูบไดมี้ความร่วมมือกบัโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั ในการพฒันาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ท่ีอยู่
ภายใตโ้รงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  อีกทั้งถือเป็นกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขดาํเนินการฝ่าฝืน ไม่
ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 เร่ือง “มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 
มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ” ซ่ึงหา้มกระทรวงการคลงัหรือธุรกิจยาสูบ
ภายใตก้ระทรวงการคลงัคือ โรงงานยาสูบทาํกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)97  การทาํ 
MOU ดงักล่าวยงัอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบติัตาม “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2557”   ผูว้ิจยัจะอธิบายถึงในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ในลาํดบัต่อไป   

รายละเอียดของการลงนาม MOU ดงักล่าวมีดงัน้ี  เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 ณ ห้องประชุม
ชัยนาท นเรนทร ตึกสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั ร่วมกับ 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละทาง
วิชาการ ในการพฒันาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เป็นศูนยสุ์ขภาพครบวงจร (Health Complex) โดยมีนาย
สรวงค์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายพสิษฐ์ ศกัดาณรงค์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการน้ีนายต่อศกัด์ิ โชติมงคล ผูอ้าํนวยการ
ยาสูบ พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารโรงงานยาสูบและคณะผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการแพทยแ์ละวิชาการ โครงการพฒันาการเขา้ถึงบริการสุขภาพ
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานยาสูบ ครอบครัวและผูมี้สิทธิรักษาพยาบาลของโรงงาน
ยาสูบไดรั้บบริการสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณโรงพยาบาลโรงงานยาสูบยงั
สามารถเขา้ถึงการบริการสุขภาพท่ีดีเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย98   

นายสรวงศ ์เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สัมภาษณ์ว่า การลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือคร้ังน้ี โดยอา้งถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวิต

                                                            
97  “2.2 ใหก้ระทรวงการคลงั ดาํเนินการ 

... 2.2.2 หา้มธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรมภายใตน้โยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจ(Corporate 
Social Responsibility; CSR)” 
98 “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงัลงนาม MOU ร่วมกบั สธ. พฒันา รพ.โรงงานยาสูบ สู่ Health Complex”         

(6 ธนัวาคม 2556) เวบ็ไซตโ์รงงานยาสูบ http://www.thaitobacco.or.th/asa/2013/12/007375.html 
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ของประชาชนและสังคมไทย โดยเฉพาะการให้บริการดา้นสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการแพทย์
ทางเลือก พฒันาระบบฐานขอ้มูลสุขภาพของประเทศ พฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขดา้นผลิตและการ
กระจายบุคลากร และใชม้าตรการทางการเงิน การคลงั เพื่อสุขภาพท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื99  

ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตคือ การลงนามความร่วมมือน้ีมีส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ี
ร่วมลงนาม 3 หน่วยงานคือ กรมอนามยั (ผูล้งนามคือ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ อธิบดีกรมอนามยั)   
กรมการแพทย ์(ผูล้งนามคือ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย)์  และกรมสุขภาพจิต (ผูล้ง
นามคือ นพ.เจษฎา โชคดาํรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต)  โดยเฉพาะนพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ท่ีเคยดาํรง
ตาํแหน่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรครับผดิชอบดา้นการควบคุมยาสูบของประเทศ  

ลกัษณะกิจกรรมดงักล่าวนอกจากจะขดัต่อมาตรา 5.3 แลว้ ยงัขดัต่อมาตรา 13 ของ FCTC เพราะ
เขา้ข่ายเป็นการจดัทาํกิจกรรม CSR เทียม ๆ รูปแบบหน่ึง เพื่อลบลา้งภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของโรงงานยาสูบท่ี
ประกอบกิจการคา้ท่ีทาํลายสุขภาพประชาชน ซ่ึงบริษัทบุหร่ีในต่างประเทศก็เคยใช้วิธีการน้ี การ
ดาํเนินการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงัในเร่ืองน้ี เช่น การจดัทาํโครงการพฒันาการจดับริการ
ส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณโรงพยาบาลยาสูบ 
โดยอา้งว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ทั้ง ๆ ท่ีไม่ใช่บทบาทหนา้ท่ีของกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีจะตอ้งให้การสนบัสนุนในเร่ืองน้ีแต่อย่างใด  เน่ืองจากโรงงานยาสูบมีงบประมาณและเงินสวสัดิการ
พนกังานท่ีสามารถจดัสรร เพื่อว่าจา้งโรงพยาบาลเอกชนหรือบริษทัเอกชนใหด้าํเนินการในเร่ืองน้ีไดเ้อง 
จึงไม่มีความจาํเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งทาํ MOU กบักระทรวงสาธารณสุข  

 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 ยงัไม่ปรากฏข่าวสารทางส่ือมวลชนว่า ผูบ้ริหารกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คบยช.) หรือผูบ้ริหารสํานัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จะไดด้าํเนินการทว้งติงหรือคดัคา้นให้ระงบัการปฏิบติัตาม 
MOU ดงักล่าวแต่อยา่งใด เพราะส่ิงท่ีนายสรวงศ ์เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุขและ
ผูบ้ริหารกระทรวง ฯ ดาํเนินการไปนั้น ขดัต่อมติคณะรัฐมนตรี มติ คบยช. และมติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติ    

                                                            
99 “สธ.ลงนาม MOU พฒันา รพ.โรงงานยาสูบ” หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ ฉบบัวนัพธุ ท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2556, 
หนา้ 21. 
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บทที ่2 

พฒันาการสําคญัในการปฏิบัตติาม 

กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ มาตรา 5.3 ของประเทศไทย 

 

 

2.1 สาระสําคัญของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) 
มาตรา 5.3  

การป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบเป็นประเดน็สาํคญัเร่ืองหน่ึงในกรอบอนุสญัญา
ขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) ดงัปรากฏในอารัมภบทของกรอบ
อนุสญัญาน้ี ท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์ของ FCTC โดยจะขอช้ีใหเ้ห็นถึงการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ
ท่ีพยายามขดัขวางการควบคุมยาสูบ  

 “ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพร้อมรับมือกบัความพยายามใดๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบใน
อนัท่ีจะบ่อนทาํลายหรือลบลา้งความพยายามในการควบคุมยาสูบ ตลอดจนความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้ถึง
กิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความพยายามในการควบคุมยาสูบ”1 

 องคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ความสําคญักบัประเด็นการเฝ้าระวงัและต่อสู้กบัอุตสาหกรรมยาสูบ
สรุปสาระไดว้่า2 ปัจจัยสําคัญในการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายควบคุมยาสูบคือ การทําความเข้าใจแนว
ปฏิบัติหรือกจิกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ กล่าวคือ ในทางปฏิบติัองคก์ารอนามยัและประเทศสมาชิกได้
ดาํเนินการเฝ้าระวงัการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมยาสูบทัว่โลก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มติท่ี 54.18 ของท่ี
ประชุมสมชัชาสุขภาพโลกหรือท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก (World Health Assembly) รวมถึง 
WHO FCTC  ทั้งน้ี เคร่ืองมือสาํคญัในการตรวจสอบเร่ืองน้ีคือ การเฝ้าระวงั (surveillance) และการออก
กฎหมายควบคุมยาสูบ   

                                                 
1 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, 
2 “Watching and countering the industry” at http://www.who.int/tobacco/industry/background/en/index.html 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556) 
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 ขอ้มติท่ี 54.18 ของท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลกคร้ังท่ี 54 มีเน้ือหาโดยสรุปคือ3  

 อุตสาหกรรมยาสูบไดด้าํเนินการแทรกแซงหรือทาํลายบทบาทของรัฐบาลทัว่โลกและองคก์าร
อนามยัโลก ท่ีเก่ียวกบันโยบายสาธารณสุขเพื่อต่อสู้กบัการโรคท่ีเกิดจากยาสูบมาเป็นเวลานานหลายปี
แลว้  ฉะนั้น เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่สาธารณชนในเร่ืองความโปร่งใสในการติดต่อหรือสร้างความ
ร่วมมือหรือความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้ทนสมาชิกของท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก (delegates to 
the Health Assembly) คือผูแ้ทนรัฐบาลแต่ละประเทศ กบัตวัแทนของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือการประชุม
อ่ืน ๆ ระหวา่งองคก์ารอนามยัโลกกบัอุตสาหกรรมยาสูบ  จึงมีขอ้มติดงัน้ี  

 1) ปรารถนาใหส้มาชิกองคก์ารอนามยัโลกและตวัแทนสมาชิก ระมดัระวงัในเร่ืองการสร้างความ
ร่วมมือหรือความสมัพนัธ์กบัอุตสาหกรรมยาสูบ  

 2) ปรารถนาใหอ้งคก์ารอนามยัโลกและสมาชิกองคก์ารอนามยัโลก ต่ืนตวัเก่ียวกบัความพยายาม
ทั้งหลายของอุตสาหกรรมยาสูบอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะทาํลายแนวปฏิบติัและความเขม้แขง็ในนโยบายสุขภาพ
ของแต่ละประเทศ ในการประชุมร่วมกบัองคก์ารอนามยัโลกและตวัแทนรัฐบาลท่ีเป็นสมาชิกองคก์าร
อนามยัโลก  

 3) เรียกร้องใหอ้งคก์ารอนามยัโลกใหข้อ้มูลแก่สมาชิกองคก์ารอนามยัโลกเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงมีผลกระทบดา้นลบต่อการควบคุมยาสูบของรัฐบาลประเทศสมาชิก 

 ประเด็นการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบนั้น  องคก์ารอนามยัโลกเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ตรวจสอบและต่อตา้นการทาํกิจกรรมการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขของอุตสาหกรรมยาสูบอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล รายงาน ฐานข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม ฯ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อบัน่ทอนการควบคุมยาสูบทัว่โลก 

 ประเด็นการจดัทาํกฎหมายควบคุมยาสูบนั้น  องคก์ารอนามยัโลกจะให้การช่วยเหลือผ่านภาคี
เครือข่ายในการจัดทาํกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมส่วนประกอบ สาร
ปลดปล่อย (emissions) และการควบคุมหีบห่อและคาํเตือนต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายท่ีช่ือว่า WHO 
Study Group on Tobacco Product Regulation (TobReg) และ WHO Tobacco Laboratory Network 
(TobLabNet) เพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ของ WHO FCTC  

 เน้ือหาของ WHO FCTC ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ปรากฏใน
มาตรา 5 วรรค 3  มีสาระสาํคญัดงัน้ี  

 
                                                 
3 WHA54.18 Transparency in tobacco control (22 May 2001) at 
http://www.who.int/tobacco/industry/who_mandate/en/index1.html	
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 มาตรา 5 พนัธกรณทีัว่ไป (General obligations) 4 

 เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างของ FCTC แลว้ จะเห็นว่า เน้ือหาในมาตรา 5 เป็นส่วนท่ีมี
ความสําคญั เพราะเป็นพนัธกรณีทัว่ไป ซ่ึงในทางกฎหมายถือว่าเป็นบทหลกัการทัว่ไป (general 
principles) ท่ีเป็นกรอบกติกาใหญ่ของ FCTC  ส่วนบทบญัญติัในหมวดอ่ืน ๆ ถดัไปคือ ตั้งแต่หมวด 3 
เป็นตน้ไป เป็นมาตรการเฉพาะเร่ืองท่ีระบุเน้ือหาในรายละเอียด  ดงันั้น จึงควรทาํความเขา้ใจเน้ือหาของ
มาตรา 5 ก่อนท่ีจะทาํความเขา้ใจเน้ือหาในหมวดอ่ืน ๆ  จากการพิจารณาเน้ือหาในมาตรา 5 ทุกวรรค 
พบว่า มีลกัษณะน่าสนใจคือ มีการใชค้าํว่า “shall” ซ่ึงในภาษากฎหมายระหว่างประเทศ มีนยัแสดงว่า 
เป็นพนัธกรณีท่ีรัฐภาคีจะตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ สรุปความไดว้า่  

 มาตรา 5 วรรคหน่ึง5  กล่าวคือ รัฐภาคีมีหน้าท่ีจะต้องพฒันา ทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และโครงการการควบคุมยาสูบในระดับชาติของภาคี ให้มีเน้ือหาทันสมัย สอดคล้องกับ
อนุสญัญาน้ีและพิธีสารท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ส่ิงท่ีรัฐภาคีรวมถึงประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีในมาตรา 5 วรรคแรก คือ การ
พิจารณาทบทวนเน้ือหาของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการควบคุมยาสูบท่ีเก่ียวข้องว่า
สอดคลอ้งกบั FCTC หรือไม่ หากมีเร่ืองใดท่ีไม่สอดคลอ้งแลว้ กจ็ะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงต่อไป   

 มาตรา 5 วรรคสอง6  อธิบายถึงมาตรการหรือกลไกสนบัสนุนต่าง ๆ เพื่อท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามท่ีระบุในมาตรา 5 วรรคแรก กล่าวคือ ภาคีทุกฝ่ายจะตอ้งดาํเนินการ 2 ประการ คือ  

(ก) ให้การสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณให้แก่กลไกการประสานงานระดับชาติ หรือ
เจา้ภาพหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมยาสูบ และ  

                                                 
4 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “สงัคมไทยจะสร้างกลไกป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญา FCTC อยา่งไร” (2555) สนบัสนุนโดย ศูนยว์ิจยัและ
จดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.), หนา้ 13-17. 
5 1. Each Party shall develop, implement, periodically update and review comprehensive multisectoral national 
tobacco control strategies, plans and programmes in accordance with this Convention and the protocols to 
which it is a Party. 
6 2. Towards this end, each Party shall, in accordance with its capabilities: 

(a) establish or reinforce and finance a national coordinating mechanism or focal points for tobacco 
control; and 

(b) adopt and implement effective legislative, executive, administrative and/or other measures and 
cooperate, as appropriate, with other Parties in developing appropriate policies for preventing and reducing 
tobacco consumption, nicotine addiction and exposure to tobacco smoke. 
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(ข) ยอมรับและดาํเนินการใชม้าตรการทางนิติบญัญติั มาตรการทางบริหาร มาตรการทาง
ปกครอง และ/หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ้และประสานงานกบัภาคีอ่ืนในการพฒันา
นโยบายควบคุมยาสูบต่างๆ   

  มาตรา 5 วรรคสาม7 (หรือมกัเรียกวา่ มาตรา 5.3) มีเน้ือหาวา่   

“ในการจดัทาํและดาํเนินนโยบายดา้นสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมยาสูบของภาคีนั้น 
ให้ภาคีกระทาํการต่าง ๆ เพื่อคุ ้มครองนโยบายเหล่าน้ีจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการค้าและกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายภายในของภาคี” 

 

 แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.38 

แนวทางปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุม
ยาสูบ วา่ดว้ยการปกป้องนโยบายสาธารณสุขเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของธุรกิจและผู ้
มีส่วนไดเ้สียของอุตสาหกรรมยาสูบ (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) มีเน้ือหาดงัน้ี 

 เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องแนวทางปฏิบติั มาตรา 5.3 คือ การป้องกนัมิให้นโยบายควบคุม
ยาสูบถูกภาคธุรกิจยาสูบแทรกแซง  ภาคีจึงตอ้งนาํเอามาตรการต่าง ๆ มาใชก้บัหน่วยงานของรัฐบาลทุก
ระดบั โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีอาจมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง หรือดว้ยอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้น จะ
ส่งผลต่อนโยบายสาธารณสุขในเร่ืองการควบคุมยาสูบ  แนวทางปฏิบติัน้ีจึงมีส่วนช่วยให้ภาคีสามารถ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมายตามมาตรา 5 วรรคสามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 ขอบเขตการบงัคบัใชข้องแนวทางปฏิบติั   

ภาคีสามารถนาํแนวทางปฏิบติัน้ีไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายสาธารณสุขดา้นการควบคุม
ยาสูบของประเทศตนเองได ้โดยผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ บุคคล องคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม 
หรืออาจมีส่วนร่วมในการจดัทาํ ดาํเนินการ การบริหารจดัการ หรือบงัคบัใชน้โยบายดงักล่าว   

 ฉะนั้น แนวทางปฏิบติัตามมาตรา 5.3 จึงใชก้บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบั ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บญัญติั และฝ่ายตุลาการ ตั้งแต่หน่วยงานของรัฐระดบัชาติ รัฐ จงัหวดั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน จนถึง

                                                 
7 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. 
8 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ อา้งแลว้, หนา้ 25-28. 
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หน่วยงานทอ้งถ่ิน หรือองคก์รของรัฐรูปแบบต่าง ๆ (other public or semi/quasi-public institution or 
body) รวมถึงบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนหน่วยงาน องคก์รเหล่าน้ีดว้ย  แนวทางปฏิบติัยงัระบุเพิ่มเติมว่า 
องคก์รของรัฐท่ีแบ่งตามการใชอ้าํนาจอธิปไตยคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ ซ่ึงมีหนา้ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดทาํหรือดําเนินการตามนโยบายควบคุมยาสูบ หรือมีหน้าท่ีในการป้องกันการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ กจ็ะตอ้งมีความรับผดิชอบในเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั  

 แนวทางการปรับใช ้

 แนวทางปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 ได้ระบุมาตรการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะป้องกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึงกลุ่มองคก์รหรือบุคคลท่ีทาํงานเพ่ือผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ   แนว
ปฏิบติัน้ียงัระบุวา่ ใหภ้าคีนาํมาตรการท่ีเสนอแนะในแนวทางปฏิบติัน้ีไปปรับใชใ้หม้ากท่ีสุดตามความจาํ
เป็นของแต่ละประเทศ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา 5.3 ของ FCTC  กล่าวคือ หากประเทศท่ีเป็น
ภาคีมีปัญหาถูกอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซง จนส่งผลต่อนโยบายหรือมาตรการควบคุมยาสูบของ
ประเทศนั้น ๆ เพียงใดแลว้  ก็ถือเป็นเหตุผลความจาํเป็นท่ีจะนาํเอาแนวทางปฏิบติั 5.3 มาปรับใชอ้ย่าง
เข้มข้นตามไปด้วย   นอกจากน้ี  แนวทางปฏิบัติย ังระบุว่า  ภาคีสามารถกําหนดมาตรการอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นแนวทางปฏิบติัน้ีไดอี้กดว้ย โดยข้ึนอยูบ่ริบทแวดลอ้มเป็นกรณี ๆ ไป   

 ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ  

แนวทางปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 ระบุขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบไว ้8 ประการ ปรากฏอยูใ่นขอ้ 17 มีเน้ือหาดงัน้ี 

(1) สร้างความตระหนกัถึงการเสพติดและอนัตรายของผลิตภณัฑย์าสูบ และการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีต่อนโยบายควบคุมยาสูบ 

(2) กาํหนดมาตรการจาํกดัการปฏิสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมยาสูบ และสร้างความมัน่ใจว่าการ
ปฏิสมัพนัธ์นั้นมีความโปร่งใส  

(3) ปฏิเสธความร่วมมือใด ๆ รวมถึงขอ้ตกลงท่ีไม่มีผลในทางกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีไม่
สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมายกบัอุตสาหกรรมยาสูบ  

(4) หลีกเล่ียงปัญหาผลประโยชน์ขดักนัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและลูกจา้งของภาครัฐ   

(5) กาํหนดใหข้อ้มูลอุตสาหกรรมยาสูบท่ีเปิดเผย จะตอ้งมีความถูกตอ้งและโปร่งใส  

(6) การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอา้งว่าเป็น “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ” (corporate 
social responsibility - CSR) ของอุตสาหกรรมยาสูบ จะตอ้งมีกฎหมายกาํกบัควบคุม และถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ไม่ควรสนบัสนุน  

(7) ไม่ใหสิ้ทธิพิเศษใด ๆ แก่อุตสาหกรรมยาสูบ  



96 
 

(8) ใหป้ฏิบติัต่ออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐเหมือนกบัอุตสาหกรรมยาสูบของภาคธุรกิจ 

แนวทางปฏิบัติ  ฯ ในข้อ  18 ยังระบุอีกว่า  ภาคีสามารถกําหนดมาตรการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นในแนวทางปฏิบติัน้ีได ้ นอกจากน้ี ภาคียงัสามารถออกมาตรการท่ีมีความ
เขม้งวดมากกวา่ท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกนักบัขอ้เสนอแนะทั้ง 8 ประการขา้งตน้ไดด้ว้ย   
 

2.2  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 

จากการศึกษาความเป็นมาในการผลกัดนัใหเ้กิด WHO FCTC พบว่า ภาคประชาสังคมและกลุ่ม
นกัวิชาการของไทย มีส่วนสาํคญัในการผลกัดนัผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประเทศไทยเขา้เป็น
ภาคีตามกรอบอนุสัญญา FCTC ตามลาํดบัคือ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ใหล้งนามรับรองร่าง FCTC ในการประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก คร้ังท่ี 
56 ระหว่างวนัท่ี 16-22 มิถุนายน 2546 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ผูแ้ทนของไทยจึงไดล้ง
นามเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2546 (ค.ศ. 2003)  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
เห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอใหมี้การให้สัตยาบนั จนกระทัง่ผูแ้ทนของไทยไดใ้หส้ัตยาบนั
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 โดยเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรแห่งประ3ทศไทยประจาํสหประชาชาติ ณ 
นครนิวยอร์ก (คุณหญิงลกัษณาจนัทร เลาหพนัธ์ุ) ไดม้อบสัตยาบนัสารดงักล่าวแก่นาย Palitha Kohona 
หวัหนา้แผนกสนธิสัญญา สาํนกังานสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงรับมอบสัตยาบนัสารของไทยใน
นามของเลขาธิการสหประชาชาติ มีผลทาํใหเ้ขา้เป็นภาคีโดยสมบูรณ์9 

ความคืบหนา้สาํคญัในดา้นการดาํเนินการตามมาตรา 5.3 ของ FCTC ก็คือ การขบัเคล่ือนดา้น
นโยบาย ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติท่ีสําคญัในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาคือ การจดัทาํ “แผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557”10 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ไดมี้คาํสั่งท่ี 218/2552 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2552 เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานจดัทาํแผน
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ โดยมีสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคเป็น
หน่วยงานประสานงาน จนทาํใหเ้กิด “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 –2557” ท่ีถือ
เป็นยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบของประเทศไทยท่ีจดัทาํข้ึนเป็นคร้ังแรก มีเน้ือหาครอบคลุมการควบคุม
ยาสูบทุกดา้น ขอ้สําคญัคือเป็นผลท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน (เช่น 
สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย, มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี, เครือข่ายนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี

                                                 
9 เล่มเดียวกนั, หนา้ 9. 
10 “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” (นนทบุรี: สาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554). 
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ภาคพื้นเอเชียอาคเนยห์รือ SEATCA) เครือข่ายนักวิชาการและสถาบนัการศึกษา และภาคประชาชน  
(กรุณาดูแผนภาพดา้นล่างน้ี)  

 
แผนภาพแสดงผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 

  

 แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557  ผา่นความเห็นชอบจาก 
“คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” (คบยช.) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553  ต่อมา
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ“แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 ”11 เม่ือวนัท่ี 12 
มิถุนายน 2555 โดยปรับเปล่ียนระยะเวลาใหเ้ร่ิมในปี 2555 แต่ยงัคงเน้ือหาสาระคงเดิม แผนยทุธศาสตร์น้ี
มีพนัธกิจคือ สนบัสนุนใหอ้งคก์รเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกนัเฝ้าระวงัและดาํเนินการ เพื่อคุม้ครอง
สุขภาพของประชาชนไทย ใหไ้ดม้าตรฐาน ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อใหพ้น้จากการเสพติด เจบ็ป่วย 
พิการ และตายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายของยาสูบ  เป้าหมายสาํคญัมี 4 ประการคือ  

 1.    ในปี 2557 อตัราการสูบบุหร่ีปัจจุบนัของประชากรไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป ลดลงร้อยละ 10 จาก
ฐานขอ้มูลการสาํรวจปี พ.ศ.2552   
 2.    ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหวัประชากรต่อปี ลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 จากปี 2552  
 3.    ควบคุมมิใหอ้ตัราการบริโภคยาสูบชนิดอ่ืนๆ (บุหร่ีไร้ควนั) เพิ่มข้ึนจากฐานขอ้มูลปี 2552  
 4.    ปี 2557 อตัราการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองของประชาชนลดลงร้อยละ 50 จากปี 2552   
                                                 
11 “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2557” (สาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555). 
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 ยทุธศาสตร์สาํคญัในการควบคุมยาสูบของประเทศ ประกอบ 8 ยทุธศาสตร์หลกัคือ  

 1.    การป้องกนัมิใหเ้กิดผูบ้ริโภคยาสูบรายใหม่  
 2.    การส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคลด และเลิกใชย้าสูบ  
 3.    การลดพิษภยัของผลิตภณัฑย์าสูบ  
 4.    การสร้างส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหร่ี  
 5.    การสร้างเสริมความเขม้แขง็และพฒันาขีดความสามารถในการดาํเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศ  
 6.    การควบคุมการคา้ผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมาย  
 7.    การแกปั้ญหาการควบคุมยาสูบโดยใชม้าตรการทางภาษี  
 8.    การเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  

 เน้ือหาของยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบั FCTC มาตรา 5.3 คือ ยุทธศาสตร์ที ่8 “การเฝ้าระวงัและ
ควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ”  ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ยทุธวิธี ไดแ้ก่ 

1. การป้องกนัอุตสาหกรรมยาสูบเขา้มาแทรกแซงนโยบายวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ   
2. การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ บริษทับุหร่ีขา้มชาติ โรงงานยาสูบ กลุ่มบงัหนา้ (Fronts) 

กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกนั (Vested interests) 
3. เฝ้าระวงัและดาํเนินการกบัผลิตภณัฑย์าสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหร่ีไร้ควนั บุหร่ีชูรส และ

ผลิตภณัฑย์าสูบแปลงร่าง (Alternative Products)  
4. เฝ้าระวงัและดาํเนินการกบัตลาดรูปแบบใหม่ต่างๆ 
5. เฝ้าระวงัและดาํเนินการดา้นความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของบริษทับุหร่ี

และโรงงานยาสูบ (รยส.) ยทุธวิธีน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
6. การทาํใหย้าสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ (Tobacco demoralization) 
7. การเป็นคดีความ (Litigation) 

จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาของยุทธวิธีขา้งตน้พบว่า ยงัมีเน้ือหาไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั
ตามมาตรา 5.3 ขอ้ 17 กล่าวคือ ผูว้ิจยัเห็นว่ายทุธวิธีตามยทุธศาสตร์ท่ี 8 มีเพียงบางขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ไดแ้ก่  

ยุทธวธีิ 1  มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ข้อ 17 (1)    
 “1. การป้องกนัอุตสาหกรรมยาสูบเขา้มาแทรกแซงนโยบายว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ  ยทุธวิธีน้ี
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
  1.1 สร้างความตระหนักในองคก์ร หน่วยงานภาคี ภาครัฐเก่ียวกบักลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ท่ีใชบุ้คคล กลุ่ม และองคก์รเครือข่ายต่าง ๆ ใหด้าํเนินการทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยลบั 
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  1.2 ออกกฎ หรือประกาศระดบักระทรวง และระดบัชาติเร่ืองป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ” 
 ยุทธวธีิ 5  มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ข้อ 17 (6) 

“5. เฝ้าระวงัและดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
บุหร่ีและโรงงานยาสูบ   ยทุธวิธีน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

5.1 จดัทาํ Advocacy research ในเร่ือง CSR ของธุรกิจยาสูบ 
5.2 ใชก้ฎระเบียบราชการซ่ึงเกิดจากขอ้ 5.3 ของอนุสัญญาฯ กาํกบัธุรกิจยาสูบมิให้

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การทาํ CSR 
5.3 จดักิจกรรมรณรงค ์สร้างกระแสต่อเน่ือง เพื่อการรู้เท่าทนัเก่ียวกบักิจกรรม CSR 

ของธุรกิจยาสูบ” 
ยุทธวธีิ 6  มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ข้อ 17 (1) 
“6. การทาํให้ยาสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ (Tobacco demoralization)  ยทุธวิธีน้ีประกอบดว้ย 2 

กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
6.1 เฝ้าระวงัการสร้างแรงดึงดูด เยา้ยวนใจ (Glamorization) ของการบริโภคยาสูบ 
6.2 ใหก้ารศึกษา (Educate) ให้ขอ้มูล (Inform) และให้การช้ีแนะ (Advocate) แก่

สาธารณะเพื่อใหเ้กิดบรรทดัฐานในสงัคมใหก้ารบริโภคยาสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ” 
 

 สาํหรับยทุธวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ ยทุธวิธี 2, 3, 4 และ 7 มีเนือ้หาแตกต่างจากแนวปฏิบัติตามมาตรา 5.3 
ข้อ 17  จึงกล่าวได้ว่าแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ยังมีเนือ้หาท่ีไม่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรา 5.3     
   

 องค์กรดําเนินงานด้านการควบคุมยาสูบระดับชาติ 
หน่วยงานและองคก์รท่ีดาํเนินงานดา้นการควบคุมยาสูบในประเทศไทยมีหลายองคก์ร  ในท่ีน้ีจะ

ขอกล่าวถึงเฉพาะองค์กรระดับชาติท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย ทิศทางการควบคุมยาสูบของ
ประเทศคือ “คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” (คบยช.) ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ และมีปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ  โดยมี
อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ
ของ คบยช.  กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการโดยตาํแหน่งท่ีเป็นผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิไม่มากนกั โดย คบยช.ชุดปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล
ปัจจุบนั (น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2554 มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 28 คน มี
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพียง 4 คน  
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อาํนาจหนา้ท่ีของ คบยช. คือ 
 1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคยาสูบของชาติ 

2. ประสานงานการดาํเนินการเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
3. เร่งรัด ควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผลการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบ

ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้และเร่ืองอ่ืน ๆ  
4. พิจารณาปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
5. กลัน่กรองร่างกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบั

การควบคุมการบริโภคยาสูบ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การรวบรวม การคน้ควา้ การวิจัยด้านวิชาการและให้ความรู้แก่

สาธารณชน 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานไดต้ามความเหมาะสม  

 

 ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ( คบยช.) บางประการ 
ซ่ึงอาจถือเป็นจุดอ่อนดา้นความพร้อมของไทยในการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3   

 1)  คบยช.เป็นองคก์รท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มิไดเ้ป็นองคก์รท่ีมีกฎหมายจดัตั้งเป็น
การเฉพาะ  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล จะมีผลทาํให้สถานะของ คบยช.ส้ินผลลง ทาํให้ขาดความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน  จึงควรบญัญติัให้ คบยช.เป็นคณะกรรมการท่ีมีกฎหมายรองรับคือ บญัญติัไว้
ใน “ร่างพระราชบญัญติัควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....” ท่ีเสนอโดยกรมควบคุมโรค ในช่วงปี 2555 
แต่ยงัไม่ไดค้วามเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล นายก ฯ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  

 2) องคป์ระกอบของกรรมการ คบยช.ชุดปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐ โดยมี
กรรมการผูท้รงคุณวุฒินอ้ยมาก  จึงควรพิจารณาปรับเปล่ียนสัดส่วนของกรรมการเป็น 3 กลุ่มคือ ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคมและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดา้นการควบคุมยาสูบ โดยมีสัดส่วนกรรมการท่ีใกลเ้คียง
กนั โดยลดสัดส่วนกรรมการภาครัฐท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งมากนกั และจดัตั้งเป็นคณะอนุกรรมการแทน  
เพื่อความคล่องตวัในการปฏิบติังานเหมือนโครงสร้างองคก์รควบคุมยาสูบระดบัชาติในหลายประเทศ  
สาํหรับกรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดยตาํแหน่งคือ กรรมการจากภาคประชาสงัคมและผูท้รงคุณวฒิุ ควรใช้
กระบวนการสรรหาท่ีเปิดกวา้ง12  

ควรพิจารณาใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เป็นรองประธานกรรมการ  

                                                 
12 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ อา้งแลว้, หนา้ 107-108. 
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 3) คบยช. ควรมีบทบาทหลกัในการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบของประเทศ 
แต่ไม่ควรมีบทบาทในเชิงงานประจาํท่ีไม่มีความสาํคญัมากนกั เช่น การพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขประกาศ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคยาสูบ เวน้แต่จะเป็นการแกไ้ข
กฎหมายระดบัพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ    

 นอกจากน้ี  คบยช.ในฐานะท่ีเป็นองคก์รระดบัชาติ จึงควรมีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาแกไ้ข
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นมาตรการทางภาษีในการควบคุมยาสูบดว้ย เช่น พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั   

 ความคืบหนา้ในคร้ังล่าสุดของ คบยช.คือ    

 

2.3 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที ่3 เร่ือง มาตรการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ  

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติท่ีจดัปีละ 1 คร้ัง ประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐ 
ภาคประชาสังคม ผูแ้ทนองคก์รชุมชนทอ้งถ่ินตามกลุ่มจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ นักวิชาการ ผูแ้ทน
สถาบนัการศึกษา  การลงมติของท่ีประชุมจะดาํเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเป็น
สมาชิกสมชัชาสุขภาพ13 เพื่อหาฉนัทามติจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีกลไกผลกัดนัไปสู่การ
ตดัสินใจของผูมี้อาํนาจตดัสินใจหรือผูก้าํหนดนโยบายตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
มาตรา 4514 เช่น การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ (กรุณาดู แผนภูมิดา้นล่างน้ีประกอบ)  

                                                 
13 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 

“สมชัชาสุขภาพ” หมายความวา่ กระบวนการท่ีใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วม
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้และเรียนรู้อยา่งสมานฉนัท ์เพื่อนาํไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือ
ความมีสุขภาพของประชาชน โดยจดัใหมี้การประชุมอยา่งเป็นระบบและอยา่งมีส่วนร่วม 
14  มาตรา 45 ในกรณีท่ีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติมีขอ้เสนอใหห้น่วยงานของรัฐนาํไปปฏิบติัหรือนาํไป
พิจารณาประกอบในการกาํหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเ้สนอต่อ คสช.เพื่อพิจารณาดาํเนินการให้
บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 



102 
 

 
 

 

การประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติจึงถือเป็นกลไกหรือเวทีสาํคญัในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ไดเ้สนอร่างมติ เร่ือง มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ
ต่อท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงท่ีประชุมมีฉนัทามติเห็นชอบ 
เร่ือง “มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ” ซ่ึงเสนอโดยเครือข่ายสถาบนัการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากคณะทาํงานวิชาการเฉพาะประเด็นท่ีมี นพ.หทยั ชิตานนท ์
เป็นประธาน มี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เป็นรองประธาน และมีทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ ์เป็น
เลขานุการ  

เน้ือหาของมติดงักล่าวประกอบดว้ย “แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 
2557” และมีสาระสาํคญัท่ีระบุถึงกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ใน
เอกสารมติท่ีประชุม ขอ้ 2 ดงัน้ี 

 “2. ขอใหค้ณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 3 เร่ือง มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ และ
มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการต่อไปน้ี 
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   2.1 ให้หน่วยงานราชการปฏิบติัตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุม
ยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกนัการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ
ของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกาํหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกนัการ
แทรกแซงดงักล่าว” 

 ท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติท่ีเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนให้แผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติบรรลุผลในทางปฏิบติัคือ  

  ขอ้ 3.3 ระบุให้กระทรวงสาธารณสุขดาํเนินการให้มีคณะกรรมการระดบัจงัหวดัเพื่อ
ขบัเคล่ือนและดาํเนินการตามมติน้ีและตาม “แผนยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฯ” ใหเ้ป็นรูปธรรม
ในระดบัพื้นท่ี และ 

 ขอ้ 4 ระบุให้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นหน่วยงานหลกั 
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น และชุมชน สร้างแรงจูงใจในการดาํเนินการตาม
มติและติดตามผลการดาํเนินงานตามมติน้ี 

  

 2.4 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที ่3 

 การประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 มีมติเห็นชอบเร่ือง “มติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2553 มติ 6 มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ” ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เสนอ   

 หน่วยราชการท่ีตอ้งปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 มีทั้งส้ิน 10 
หน่วยงานคือ   

1) กระทรวงการคลงั 
2) กระทรวงสาธารณสุข 
3) กระทรวงศึกษาธิการ 
4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
5) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6) กระทรวงแรงงาน 
7) กระทรวงมหาดไทย 
8) กระทรวงวฒันธรรม 
9) สาํนกันายกรัฐมนตรี 
10) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 



104 
 

ทั้งน้ี ในกระบวนการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนั้น  สาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดท้าํหนงัสือเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวม 2 คร้ัง15 เพื่อขอความเห็นต่อมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 3 ดงักล่าวนั้น มีหน่วยงานท่ีเสนอความเห็นกลบัมารวม 7 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 10 
หน่วยงานท่ีทาํหนังสือขอความเห็นไป  หน่วยงานท่ีตอบความเห็นกลบัมาได้แก่ กระทรวงการคลงั  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ และกระทรวง
สาธารณสุข โดยทุกหน่วยงานท่ีตอบความเห็นมายงัสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติ
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ตามมติ 6 มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ  

อยา่งไรก็ดี ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตบางประการ แมว้่าบางหน่วยงานจะมิไดต้อบความเห็นกลบัมา  แต่
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบโดยตรงในเร่ืองสุขภาพของประชาชนเป็น
หน่วยงานท่ีตอบความเห็นกลบัมาล่าชา้ท่ีสุดกล่าวคือ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรั้บหนังสือ
จาก สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข16ในวนัท่ี 18 เมษายน 2555 
เวลา 10.36 น.ซ่ึงเป็นวนัเดียวกันกับท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแลว้ ทาํให้ไม่ปรากฏขอ้มูล
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นชอบมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ขา้งตน้ มี
เน้ือหาสาํคญัคือ มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ฯ น้ี สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
พ.ศ.2553-2557 ท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจะนาํมติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ ฯ มาผนวกกบัแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์น้ี  

ดงัท่ีกล่าวในตอนขา้งตน้แลว้ว่า มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 “มติ 6 มาตรการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบประเด็น” มีสาระสาํคญัเก่ียวขอ้งกบั WHO FCTC มาตรา 5.3 ซ่ึงประเทศ
ไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC/COP3(7)) ขอ้ 31 กลไกการบงัคบัใช้17 มีเน้ือหา
กาํหนดใหรั้ฐภาคีควรดาํเนินการใหมี้กลไกการบงัคบัใชต้ามมาตรา 5.3 ของ FCTC ไม่ว่าจะเป็นกลไกท่ีมี
อยู่แลว้หรือกลไกใหม่ เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกรณีตามมาตรา 5.3 และแนวปฏิบติัน้ีเท่าท่ีสามารถ
ดาํเนินการได ้ และในขอ้ 32-34 (Monitoring implementation of Article 5.3 of the Convention and of 
                                                 
15 หนงัสือสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว(ล)6060  ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2555 (คร้ังแรก) และ
หนงัสือสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว(ล)7297  ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 (คร้ังท่ีสอง) 
16 หนงัสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0442.2/1188  ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2555  
17 Enforcement   

31. Parties should put in place enforcement mechanisms or, to the extent possible, use existing 
enforcement mechanisms to meet their obligations under Article 5.3 of the Convention and these guidelines. 
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these guidelines) เช่น ขอ้ 3218กาํหนดใหมี้ระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินการตามมาตรา 5.3
ไปพร้อมกนั รวมถึงการเฝ้าระวงัผูป้ระกอบการหรืออุตสาหกรรมบุหร่ีและใชฐ้านขอ้มูลขององคก์าร
อนามยัโลกตามแผนงาน WHO Tobacco Free Initiative  ส่ิงสาํคญัอีกประการในการติดตามผล ขอ้ 3319 
ระบุถึงการสนบัสนุนใหภ้าคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมบุหร่ี 
เขา้มามีบทบาทสาํคญัในการเฝ้าระวงักิจกรรมของอุตสาหกรรมบุหร่ีดว้ย  

หากพิจารณาช่วงเวลาท่ีมีการจดัทาํแนวปฏิบติัฯ ของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (การประชุม FCTC COP คร้ังท่ี 3 ณ เมือง Durban ประเทศแอฟริกาใต ้ระหว่าง
วนัท่ี 17-22 พฤศจิกายน ค.ศ.2008) เป็นตน้มาจนถึงวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ซ่ึงมีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในเร่ืองน้ี จะนับเวลาได้ราว 3 ปี 5 เดือน  ซ่ึงหากประเมินผลการปฏิบติัตามพนัธกรณีของ
ประเทศไทยแลว้ถือวา่ค่อนขา้งล่าชา้  

 

2.5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 -2557” 

“แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 -2557”  ผ่านความเห็นชอบจาก 
“คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” (คบยช.) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2555 โดยมีสาระสาํคญัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้   

นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียงัได้มีความเพ่ิมเติมใน 3 ประเด็น ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของมติ
คณะรัฐมนตรีตามเร่ืองท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข มีเน้ือหาดงัน้ี  

 1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรเพิ่มบทบาทในการป้องกนัและลด
จาํนวนประชากรผูบ้ริโภคยาสูบให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีตวัช้ีวดัผลสําเร็จท่ีชดัเจน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีและงบประมาณท่ีไดรั้บ 

 2. ควรกาํหนดยุทธศาสตร์ลดการนาํเขา้ใบยาสูบจากต่างประเทศ เน่ืองจากใบยาสูบของ
ต่างประเทศมีสารนิโคตินและทาร์ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและมีโทษมากกว่าใบยาสูบท่ีปลูกในประเทศ 
รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบภายในประเทศดว้ย 

                                                 
18 32. Monitoring implementation of Article 5.3 of the Convention and of these guidelines is essential 
for ensuring the introduction and implementation of efficient tobacco control policies. This should also 
involve monitoring the tobacco industry, for which existing models and resources should be used, such as the 
database on tobacco industry monitoring of the WHO Tobacco Free Initiative. 
19 33. Nongovernmental organizations and other members of civil society not affiliated with the tobacco 
industry could play an essential role in monitoring the activities of the tobacco industry.  
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 3. ควรกาํหนดยุทธศาสตร์สนับสนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลูก
ยาสูบ  

 ในเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 255520 ไดร้ะบุใหห้น่วยงานรัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งเร่งดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณรองรับการดาํเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี เพื่อเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามความจาํเป็นและเหมาะสม สาํหรับ องคก์รภาคเอกชน ใหเ้สนอขอรับ
เงินสนับสนุนการดาํเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตาม
ความเห็นของสาํนกังบประมาณ   

 กรมควบคุมโรค ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกนัจดัทาํ 
“แผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-
2557”  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์ ฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  เน้ือหาของ
แผนปฏิบติัการน้ีมีจาํนวน 8 แผน แบ่งตามยทุธศาสตร์ทั้ง 8 ดา้น  ในรายงานฉบบัน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ 
“แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 8  การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ”  มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณี มาตรา 5.3 แห่ง FCTC  มีรายละเอียดดงัน้ี 21  

                                                 
20 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจาํวนัองัคารท่ี 12 มิถุนายน 2555 
21 “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” (นนทบุรี: สาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554), หนา้ 85-90. 
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2.6  ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกบัผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องเกีย่วกบั
ผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555 

ความคืบหนา้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 ของ FCTC และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีคือ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดอ้อก “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกบัผู้ประกอบการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2553”22 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2553 ระเบียบน้ีมีผล
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา23 คือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2553   

 เหตุผลในการออกระเบียบกรมควบคุมโรคน้ีคือ ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้ 
5.324 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามยัโลก (WHO Framework 
Convention on Tobacco Control) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการแทรกแซงนโยบายสาธารณะว่าดว้ย
การควบคุมยาสูบจากผูป้ระกอบการ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
กาํหนดมาตรการในการติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ยาสูบใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส  

 เม่ือพิจารณาขอบเขตเน้ือหาของระเบียบกรมควบคุมโรคดงักล่าวแลว้พบว่า เป็นการดาํเนินการ
ตามแนวทางปฏิบติั มาตรา 5.3 ขอ้ 17 (2) คือ การกาํหนดมาตรการจาํกดัการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ี
ของกรมควบคุมโรค25กบัอุตสาหกรรมยาสูบ และสร้างความมัน่ใจวา่การปฏิสัมพนัธ์นั้นมีความโปร่งใส26 
และกําหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของกรมควบคุมโรคท่ีมีการติดต่อกับผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยาสูบ เช่น การบนัทึกการประชุมระหว่างเจา้หนา้ท่ีกรม ฯ กบัผูป้ระกอบการ (ขอ้ 10) ซ่ึง

                                                 
22 กรุณาดู ภาคผนวก ค  
23 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 145 ง (17 ธนัวาคม 2553)  
24 คาํวา่ Article 5.3 คาํแปลภาษาไทยท่ีถูกตอ้งคือ มาตรา 5 วรรคสาม หรือมาตรา 5.3 ตามอนุสญัญา FCTC 
เพราะมีสถานะเป็นสนธิสญัญาหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ  จึงไม่ควรใชค้าํวา่ ขอ้ 5.3 ตามท่ีอา้งถึงในระเบียบ
กรมควบคุมโรคฉบบัน้ี    
25  “เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งของกรมควบคุมโรค รวมถึงบุคคล
ในสงักดัหน่วยงานอ่ืนท่ีมาปฏิบติัราชการภายในกรมควบคุมโรค 
26 (2) Establish measures to limit interactions with the tobacco industry and ensure the 
transparency of those interactions that occur. 
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สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของ FCTC มาตรา 5.3 และสอดคลอ้งกบักฎหมายไทยคือ พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 27 

ผูว้ิจัยมีข้อสังเกตคือ ระเบียบกรมควบคุมโรคฉบับน้ีมีเน้ือหา ไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจา้งของกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในสังกดัของกรม
ควบคุมโรค เช่น ไม่ใชบ้งัคบักบัปลดักระทรวงสาธารณสุข รองปลดั ฯ อธิบดีกรมต่าง ๆ ผูบ้ริหารและ
ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งในหน่วยงานอ่ืนของกระทรวงสาธารณสุข  ผูว้ิจยัไดพ้ิเคราะห์เน้ือหาของ
ระเบียบน้ีแลว้เห็นว่า ยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาของแนวทางปฏิบติัในกรณีอ่ืน ๆ คือ ขอ้ 17 (1) (3) (4) (5) 
(6) (7) และ (8)28    

ระเบียบกรมควบคุมโรคขา้งตน้ส้ินผลใชบ้งัคบัแลว้  ระเบียบกรม ฯ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั
คือ “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555” 29  (ลงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2555 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 
2555 เป็นตน้ไป) ซ่ึงยกเลิกระเบียบกรมควบคุมโรค ฯ ปี 2553 เพื่อแกไ้ขเลก็นอ้ย  สาระสาํคญัส่วนใหญ่
มิไดแ้ตกต่างจากเดิม   

 
 
 

                                                 
27 คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาสงัคม การบริหารราชการแผน่ดินและการบงัคบัใช้
กฎหมาย เคยมีคาํวินิจฉยัเร่ืองการใชสิ้ทธิของเอกชนหรือประชาชนทัว่ไป เพื่อขอสาํเนาเทปบนัทึกการประชุมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูร้้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร หรือเป็นกรณีท่ีเป็นประโยชนส์าธารณะนั้น สามารถเปิดเผยได ้ 
28 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ อา้งแลว้, หนา้, 45-46. 
29 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 62 ง วนัท่ี 3 เมษายน 2555  
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บทที ่3 

การวเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบตัติาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ของประเทศไทย 

 

 

ความคบืหน้าในการปฏิบัติตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ของหน่วยงานของรัฐ  

 ภายหลงัจากท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงท่ีประชุมมี
ฉันทามติเห็นชอบ เร่ือง “มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ”ซ่ึงประกอบดว้ย 
“แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557”  ต่อมาในช่วงกลางปี 2554 นายแพทยไ์พ
จิตร์ วราชิต ปลดักระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีคาํสั่งยกเลิกคาํสั่งท่ี 116/ 2554 
ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2554 และคาํสั่งท่ี 257/ 2554  ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554  โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการอาํนวยการ ฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ี 1 ถึงยทุธศาสตร์ท่ี 11  
จึงมีการออก “คาํสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 622/ 2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ และ
คณะกรรมการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ
แห่งองคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC)” ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554   

“คณะกรรมการอํานวยการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และอนุสัญญาการ
ควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)” มีรองปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นรองประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการอาํนวยการ ฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางและแนวทางการ
ดาํเนินการกาํกบัติดตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 และอนุสัญญาการ
ควบคุมยาสูบแห่งองคก์ารอนามยัโลก และประสานงานร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

“คณะกรรมการดําเนินการ ฯ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและ
อนุสัญญาการควบคุมยาสูบ ข้อ 5.3 FCTC : การห้ามอุตสาหกรรมบุหร่ีแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ 
และข้อ 19 FCTC : ความรับผดิ”   

 คณะกรรมการดาํเนินการ ฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 8 มีอาํนาจหนา้ท่ีเหมือนกบัคณะกรรมการดาํเนินการ 
ฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ถึงยทุธศาสตร์ท่ี 11 ดงัน้ี    

 1) สนับสนุนและร่วมดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการของแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 และดาํเนินการตามขอ้ต่าง ๆ ของอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองคก์าร
อนามยัโลก (WHO FCTC) ในส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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 2) กาํกบั ติดตาม การดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการของแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 และติดตามการดาํเนินการตามขอ้ต่าง ๆ ของอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่ง
องคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC) ในส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 3) รายงานความกา้วหนา้และให้ขอ้เสนอแนะการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 และตามขอ้ต่าง ๆ ของอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองคก์ารอนามยั
โลก (WHO FCTC) แก่คณะกรรมการอาํนวยการตามแผนยทุธศาสตร์ ฯ   

 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไดต้ามความเหมาะสม  

คณะกรรมการดาํเนินการ ฯ ยุทธศาสตร์ท่ี 8 มีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ และมีเจา้หน้าท่ีของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นกรรมการและเลขานุการ 
รายช่ือของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนส่วนราชการและนกัวิชาการ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
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ผูว้ิจยัได้สอบถามกรรมการบางท่านถึงความคืบหน้าในการดาํเนินงานของ “คณะกรรมการ

ดาํเนินการ ฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ 
ขอ้ 5.3 FCTC : การหา้มอุตสาหกรรมบุหร่ีแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ และขอ้ 19 FCTC : ความรับ
ผดิ”  ผลปรากฏว่า ในช่วงปี 2556 ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ฯ แต่
อย่างใด เน่ืองจากกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมิไดเ้รียกประชุม
คณะกรรมการ ฯ   ฉะนั้น จึงไม่มีความคืบหนา้เพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดน้ีซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  ฯ และมาตรา 5.3 FCTC    

อน่ึง  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพือ่ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2557  และมาตรการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบตามมติคณะรัฐมนตรีสู่การ
ปฏิบัติ” เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556  นพ.นพพร ช่ืนกล่ิน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ไดก้ล่าวถึง สรุปผลภาพรวมแนวทางการดาํเนินการขบัเคล่ือนฯระดบัจงัหวดัในท่ีประชุมในวนัดงักล่าว
ว่า กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2557  ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ฯ  
กระทรวงสาธารณสุขไดด้าํเนินการเพิ่มเติมในทางปฏิบติัคือ การขอความร่วมมือไปยงัภาคีเครือข่ายท่ีเป็น
หน่วยงานของรัฐ จาํนวน 15 กระทรวง 7 หน่วยงานในการจดัทาํแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
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ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบฯ และให้รายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีตามแผน
ยทุธศาสตร์ ฯ และมติสมชัชาสุขภาพ ฯ ใหก้ระทรวงสาธารณสุขไดรั้บทราบ  

 สําหรับการดาํเนินงานในส่วนภูมิภาคหรือระดบัจงัหวดันั้น กระทรวงสาธารณสุขไดข้อความ
ร่วมมือไปยงันายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดั ในการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ฯ และมติ
สมชัชาสุขภาพ ฯ ในระดบัจงัหวดั  

 การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ ฯ นั้น กระทรวงสาธารณสุขไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ
และคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 โดยไดมี้
การพิจารณาแผนปฏิบติัการและกาํหนดจุดเนน้การดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2556-2557 ไวด้ว้ย  และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนยทุธศาสตร์ ฯ ดว้ย  

พญ.ปานทิพย ์ โชติเบญจมาภรณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดาํเนินการในระดบัจงัหวดั ตาม“แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557”  โดยกล่าวถึง ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ มี
สาระสาํคญัคือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเนน้การดาํเนินงานในระดบัจงัหวดั โดยดาํเนินการใน 2 เร่ืองหลกั
คือ 1) การเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในระดบัจงัหวดั ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535  
และ 2) การไม่รับการสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบของหน่วยงานของรัฐ   สาํหรับการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบไดผ้นวกเขา้กบัแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีของกระทรวงสาธารณสุข   

 ผูรั้บผิดชอบหลกัในระดับจงัหวดัคือ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานควบคุมยาสูบ เพื่อเป็นผู ้
ดาํเนินงานติดต่อประสานงานในระดบัอาํเภอ ตาํบลและรายงานผลการดาํเนินงาน  อยา่งไรก็ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535  กาํหนดใหมี้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข1 แต่มิได้กาํหนดให้มีคณะกรรมการตามกฎหมายซ่ึงจะสามารถเป็นกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือนทางนโยบายและยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ   ฉะนั้น ในทางปฏิบติัจึงอาศยัคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั ซ่ึงมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ตามพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 18-19) เป็นองคก์รหลกัในการขบัเคล่ือนในระดบัจงัหวดัร่วมกนั  

แนวทางการรณรงคข์องกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั WHO FCTC มาตรา 5.3 
คือ เน้นให้ผูก้าํหนดนโยบายและสาธารณะรู้เท่าทนักลยุทธ์การตลาดและร่วมรณรงคใ์ห้สอดคลอ้งกบั
แนวทางการดาํเนินการและสาระสาํคญัตามกรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยั
โลก (WHO FCTC) และแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  

                                                 
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัควบคุม
ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 (มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2550) 
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ความคืบหน้าในการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์ยาสูบกบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) คร้ังท่ี 2 
ซ่ึงมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการไดก้ล่าวว่า  
ท่ีประชุมได้หารือเก่ียวกับประเด็นการยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดต่อระหว่าง
ผู ้ประกอบการและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  เพื่อให้การติดต่อ
ประสานงานระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัผูป้ระกอบการกระทาํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นเฉพาะการปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบหรือมาตรการอ่ืนใดตาม FCTC และแนวทางปฏิบติัตามมาตรา 5.3  เช่น 
การแจง้รายการส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์าสูบ การขอรับหนงัสือรับรองการแจง้รายการส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑย์าสูบ  เน่ืองจากระเบียบของกรมควบคุมโรคท่ีใชใ้นปัจจุบนัใชใ้นระดบักรมเท่านั้น ยงัไม่
ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ทั้ งน้ี ท่ีประชุม คบยช.มีมติให้ตั้ งคณะทาํงานยกร่างฯ 
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและภาคประชาชน และเสนอร่างต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการต่อไป2   อน่ึง ขอ้มูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2556  คบยช.หรือกระทรวงสาธารณสุข ยงัมิได้
แต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อยกร่างระเบียบสาํนกันายก ฯ แต่อยา่งใด หลงัจากท่ี คบยช.มีมติเห็นชอบในเร่ืองน้ี
มานานกวา่ 6 เดือนแลว้  

ผูว้ิจยัเห็นดว้ยท่ี คบยช.จะตอ้งเร่งรัดดาํเนินการจดัทาํร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีฉบบัน้ี เพื่อ
ใชบ้งัคบักบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และเกิดความ
โปร่งใส ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ป้องกนัการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของ  โดยควรพิจารณา
นํา “ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อ
นโยบายของรัฐในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....” ซ่ึงไดมี้การเสนอเร่ืองให้แก่กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขดาํเนินการต่อไปแลว้ในช่วงปี 2554    

 

 

 

 

                                                 
2 มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2556 (เวบ็สาํนกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)  at  http://www.samatcha.org/?q=node/852 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.
2555  

ผูว้ิจัยได้ติดต่อขอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอสัมภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงานหลกัท่ีตอ้งปฏิบติัตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ท่ีเห็นชอบ “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 3 มติ 6 
มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ” คือ 

1) กระทรวงการคลงั 
2) กระทรวงสาธารณสุข 
3) กระทรวงศึกษาธิการ 
4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
5) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6) กระทรวงแรงงาน 
7) กระทรวงมหาดไทย 
8) กระทรวงวฒันธรรม 
9) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ผูว้ิจยัไดรั้บการติดต่อจากหน่วยงานขา้งตน้เพื่อให้ขอ้มูล หรืออนุญาตให้เขา้สัมภาษณ์ตวัแทน
หน่วยงาน ตามประเด็นคาํถามสัมภาษณ์ (กรุณาดูภาคผนวก) จึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน
เหล่านั้นมาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัศึกษารวบรวม สรุปความคืบหนา้ในการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

 3.1 โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลงั 

นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอาํนวยการโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลงั ใหข้อ้มูล
สรุปสาระสาํคญัคือ 

 “2.2 ให้กระทรวงการคลงั ดาํเนินการ 

  2.2.1 ปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเพ่ือทาํให้ราคาขาย
ปลีกยาสูบโดยเฉล่ียสูงขึน้ โดยขอให้พิจารณาจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีซิกาแรต ท้ังตามสภาพและตามราคาขาย
ปลีกรวมท้ังให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้นท่ีทาํจากใบยาสูบ
พันธ์ุพืน้เมืองด้วย และดาํเนินการทยอยปรับขึน้ภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอ่ืนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

  2.2.2 ห้ามธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility; CSR)” 
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 (อ้างจาก มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ) 

 

นายสมชยั อภิวฒันพร ประธานกรรมการอาํนวยการโรงงานยาสูบมีความเห็นว่า การออกมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ท่ีหา้มโรงงานยาสูบ (รยส.) ทาํกิจกรรม CSR เป็นเร่ืองท่ีไม่
ถูกตอ้ง ถือว่าสุดโต่งเกินไป ไม่ควรห้ามเด็ดขาดในทุกกรณี เพราะวตัถุประสงคข์องกิจกรรมเพื่อสังคม
หรือ CSR เป็นเร่ืองท่ีควรไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยยกตวัอย่าง
เปรียบเทียบกบักรณีการนาํเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลไปใชใ้นกิจกรรมเพื่อสังคม ก็เป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บ
การสนบัสนุนเช่นกนั  ผลของมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ทาํให้หน่วยงานของรัฐหลายแห่งไม่กลา้ขอรับ
การสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ เช่น กรณีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จงัหวดัเชียงรายท่ีเคยเสนอ
ของบจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์แต่ต่อมามีหนงัสือแจง้ขอยกเลิกเร่ืองน้ี เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีหา้มไว ้ 

ดงันั้น กิจกรรม CSR ของโรงงานยาสูบจึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีหลายโครงการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น โครงการขุดบ่อนํ้ า, โครงการเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย,์ โครงการ 
TTM World Care Tour ท่ีบริจาคจกัรยานใหโ้รงเรียนและทาํกิจกรรมดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โรงงาน
ยาสูบทาํกิจกรรมเหล่าน้ี โดยไม่เคยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนสูบบุหร่ี ไม่ไดโ้ฆษณาขายบุหร่ี ปัจจุบนั
งบประมาณดา้น CSR ของ รยส.ราวปีละ 100 กวา่ลา้นบาทไม่ไดน้าํไปพฒันาสังคมอยา่งเตม็ท่ี มีเพียงบาง
หน่วยงานท่ียนิดีรับการสนบัสนุนอยู ่   

ในประเด็นการปฏิบติัตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ของประเทศไทยนั้น  โครงสร้างของ
คณะกรรมการอาํนวยการ รยส.ไม่ไดมี้ปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ขดักนั (conflict of interest)  เพราะ
กรรมการไดรั้บแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั    

ขอ้เสนอแนะของประธานกรรมการอาํนวยการโรงงานยาสูบคือ  

1) ควรแกไ้ขมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ให้กระทรวงการคลงัสามารถให ้
รยส.ทาํกิจกรรม CSR ได ้   

2) กระทรวงการคลงัควรดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างภาษียาสูบท่ีมีปัญหามานานแลว้ ทาํให้
บริษทัต่างชาติ เช่น บริษทัฟิลลิป มอร์ริส สามารถนาํเขา้บุหร่ีจากฟิลิปปินส์ท่ีสาํแดงราคาบุหร่ีเป็นเทจ็คือ 
แจง้ราคาตํ่ากว่าความเป็นจริง โดยไม่มีการตรวจสอบ ทาํให้ รยส.เสียเปรียบในการแข่งขนัดา้นราคากบั
บุหร่ีนาํเขา้  ทางดา้นกระทรวงสาธารณสุขก็ควรแกไ้ขกฎกระทรวงท่ีกาํหนดใหแ้จง้ส่วนประกอบบุหร่ีท่ี
ถูกตอ้ง  
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 อน่ึง ผูว้ิจยัไดส้าํรวจขอ้มูลการบริจาคเงินในกิจกรรม CSR ของ รยส. พบว่ายงัมีการทาํกิจกรรม
ในลกัษณะน้ีอยูบ่า้ง เช่น  

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555  นายต่อศกัด์ิ โชติมงคล ผูอ้าํนวยการยาสูบ เป็นตวัแทนโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั ในการมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จาํนวน 140 เคร่ือง   ณ หอ้งประชุม 1 ตึกอาํนวยการ 
ใหแ้ก่โรงเรียนท่ีขอรับบริจาครวม 8 โรงเรียน ไดแ้ก่ 3 (ดู รูปท่ี 3.1)  
            1. โรงเรียนบา้นดงยาง                                   จงัหวดัศรีสะเกษ 
            2. โรงเรียนชุมชนบา้นนาดีหนองไผ ่             จงัหวดัสกลนคร 
            3. โรงเรียนบา้นตระกาศขอนแก่น                 จงัหวดัศรีสะเกษ 
            4. โรงเรียนบา้นอุ่มเหมา้                                จงัหวดัสกลนคร 
            5. โรงเรียนบา้นคาํเจริญสามแยกฯ              จงัหวดัสกลนคร 
            6. โรงเรียนบา้นนายม                                  จงัหวดัสกลนคร 
            7. โรงเรียนบา้นนาคอย                                จงัหวดัสกลนคร 
            8. โรงเรียนบา้นสงเปลีอย                            จงัหวดัสกลนคร 

 

รูปที ่ 3.1  โรงงานยาสูบมอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์จํานวน 140 เคร่ือง วนัที ่3 พฤษภาคม 2555 

  
 
 วนัท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2556  นายต่อศกัด์ิ โชติมงคล ผูอ้าํนวยการยาสูบ พร้อมคณะผูบ้ริหาร
โรงงานยาสูบ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 1,500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิร่มฉตัร (จดัตั้งโดยวดัไตรมิตร) ใน
โครงการแข่งขนัประวติัศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรี
วิทยา กรุงเทพมหานคร4  (ดู รูปท่ี 3.2 - 3.3) 
  
 

                                                 
3 http://www.thaitobacco.or.th/thai/news/53/news-3-0-5129.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555) 
4 http://www.thaitobacco.or.th/th/?p=7222 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556) 



123 
 

รูปที ่3.2 - 3.3  โรงงานยาสูบมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิร่มฉัตร 
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3.2  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

นายณัฐกร อุเทนสุต นักวิชาการภาษีเช่ียวชาญ สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลงั ไดรั้บมอบหมายจากสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั ไดใ้หข้อ้มูลสรุปสาระสาํคญัคือ 

 

 “2.2 ให้กระทรวงการคลงั ดาํเนินการ 

  2.2.1 ปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเพ่ือทาํให้ราคาขาย
ปลีกยาสูบโดยเฉล่ียสูงขึน้ โดยขอให้พิจารณาจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีซิกาแรต ท้ังตามสภาพและตามราคาขาย
ปลีกรวมท้ังให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้นท่ีทาํจากใบยาสูบ
พันธ์ุพืน้เมืองด้วย และดาํเนินการทยอยปรับขึน้ภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอ่ืนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

  2.2.2 ห้ามธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility; CSR)” 

 (อ้างจาก มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ) 

 

นายณัฐกร อุเทนสุตให้ขอ้มูลว่า ดว้ยบทบาทของกรมสรรพสามิตในการจดัเก็บภาษียาสูบ จึงมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพบปะกบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูรั้บใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509  การ
จัดทําแผนการจัดเก็บภาษีในแต่ละปีในบางคร้ัง  ต้องขอข้อมูลการผลิต  ข้อมูลตลาดยาสูบจาก
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีกดว้ย เพื่อประมาณการรายไดใ้นแต่ละปีภาษี    กรมสรรพสามิตมีแนว
ปฏิบติัในเร่ืองน้ีอยูเ่ร่ือยมา  หากมีการปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 จะทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่อยากจะให้
ขอ้มูลกบักรมสรรพสามิตเหมือนระเบียบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (“ระเบียบกรมควบคุม
โรค ว่าดว้ยการติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2555” ลง
วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 25555)    

บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” (คบยช.) เป็นเร่ืองควบคุม
ยาสูบทางนโยบายและกฎหมายผลิตภณัฑ์ยาสูบ กฎหมายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ฉะนั้น คบยช.ไม่ควร
ทาํงานซํ้าซอ้นกบักรมสรรพสามิตในประเดน็ภาษียาสูบ  

นายณัฐกร อุเทนสุต มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมว่า ไม่มีความจาํเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งมีการออกระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5.3 ของ FCTC เพราะเจา้หนา้ท่ีมีจริยธรรม และมีระเบียบราชการของ 

                                                 
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 62 ง วนัท่ี 3 เมษายน 2555 
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ก.พ.อยู่แลว้  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 จึงเป็นเพียงเศษกระดาษ ไม่มีผลในทาง
ปฏิบติั เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพสามิตสามารถยกหูโทรศพัทน์ดัคุยกนัหลงัเวลาราชการก็ได ้เพราะ
ระเบียบราชการไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้ตรวจสอบยาก   อีกประเด็นหน่ึงคือ การห้ามไม่ให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานรับเงินบริจาคจากโรงงานยาสูบหรือบริษทับุหร่ีไม่น่าจะเหมาะสม เพราะกิจกรรม CSR 
นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

 

 

3.3 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

พล.ต.ต. วัฒนา สักกวัตร ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้
ขอ้มูลสรุปสาระสาํคญัคือ 

 
 “2.8ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ(คบยช.)เป็น 
หน่วยงานหลกัในการบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สาํนักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ” 

 (อ้างจาก มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ) 

 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทาํ
ความผดิทางอาญาตามกฎหมายทุกชนิด ยอ่มมีอาํนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ทางอาญา รวมถึงกฎหมายควบคุมยาสูบคือ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509  พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  ตาํรวจโดย บช.ก. (กองบญัชาการตาํรวจ
สอบสวนกลาง) เป็นหน่วยงานหลกัท่ีจดัตั้งชุดปฏิบติัการเฝ้าระวงัและควบคุมยาสูบ และมีการแจง้มติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ไปยงัหน่วยงานในสังกดั สตช. เช่น ตาํรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 
(ภ.1 – 9) รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการปราบปราม จบักุมบุหร่ีต่างประเทศท่ี
นาํเขา้มาในประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  

สตช.ไดด้าํเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรีขา้งตน้หลายประการคือ  
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 จดัสถานท่ีปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย มีป้ายแสดงชดัเจน ดาํเนินการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีใน
สถานท่ีราชการ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของผลิตภณัฑย์าสูบผา่นส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ทางรถยนต ์วิทยกุระจายเสียงทอ้งถ่ินทุกสปัดาห์   

 จดัอบรมหรือใหค้าํแนะนาํความรู้เก่ียวกบัพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการ ร้านคา้ ประชาชนทัว่ไปปฏิบติัตามกฎหมายและโทษท่ี
อาจไดรั้บหากฝ่าฝืน 

 มีการจบักมุการจาํหน่ายบุหร่ีหนีภาษี เช่น ตาํรวจภูธรภาค 9 ดาํเนินการในช่วง ม.ค.-ธ.ค.
2555 มีการจบักุมผูต้อ้งหารวม 13 คน ขอ้หามีไวใ้นครอบครองซ่ึงรู้อยูแ่ลว้ว่าเป็นสินคา้
ท่ีมิไดเ้สียภาษี ฯ รวมของกลางบุหร่ีต่างประเทศท่ียดึได ้4,399 ซอง  

เอกสารรวบรวมความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดั สตช. เสนอแนะเร่ืองการปฏิบติัตามมติ
คณะรัฐมนตรีสรุปไดคื้อ6 

 ประเด็นการป้องกนัการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบนั้น มี
ความเหมาะสมดีอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

 ควรประชาสัมพนัธ์มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ให้ทราบในวง
กวา้ง  

 ควรสนบัสนุนงบประมาณการลบัลอบนาํเขา้บุหร่ีต่างประเทศผดิกฎหมาย 

 ควรปรับปรุงภาษีบุหร่ีใหมี้อตัราสูงและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั 

 รัฐบาลควรเพิ่มโทษแก่ผูล้กัลอบนาํเขา้และจาํหน่ายบุหร่ีหนีภาษีใหสู้งข้ึน  

 รัฐบาลควรใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบพิษภยัของบุหร่ีใหม้ากข้ึน 

 ควรให้กรมสรรพสามิตเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามบุหร่ีเถ่ือนท่ีหนีภาษี 
เน่ืองจากมีกาํลงัเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง และให้ระบุกรอบการปฏิบติัแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน เพื่อใหก้ารปฏิบติัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

                                                 
6 บนัทึกขอ้ความของกองกฎหมาย สาํนกังานกฎหมายและคดี เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์
โครงการวิจยั ฯ ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556 เรียน ผบช.กมค.  
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อยา่งไรก็ดี พล.ต.ต.วฒันา สักกวตัร ผูบ้ญัชาการสาํนกังานกฎหมายและคดี สตช.มีความเห็น
ส่วนตวัวา่ การรับเงินบริจาคจากโรงงานยาสูบหรือบริษทับุหร่ี น่าจะไม่ใช่เร่ืองเสียหาย  เพราะถือเป็นการ
ทาํประโยชน์แก่สงัคมอยา่งหน่ึง  

 

3.4 สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน สํานักนโยบายและแผน สํานักปลดักระทรวงมหาดไทย ใหข้อ้มูลสรุปสาระสาํคญัคือ 

 

 “2.9 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับมีบทบาทร่วมในการควบคุมแหล่งผลิตวัตถดิุบใน
พืน้ท่ี และการใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างจริงจัง” 

 (อ้างจาก มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ) 

 

ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเป็นเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คง
ภายใน การบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขของประชาชน อาํนวยความเป็นธรรมและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในระดบัพื้นท่ี ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูมี้บทบาทหลกัในจงัหวดัในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการ
ปฏิบติัเร่ืองประชาสัมพนัธ์การปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบบัคือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 โดยกระทรวงมหาดไทยไดมี้
หนงัสือสั่งการไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั (หนงัสือท่ี มท 0211.3/ ว 2773 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2555)  โดยกาํชบัให้ผูว้่า ฯ ให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมายทั้งสองฉบบั ในฐานะท่ีขา้ราชการ
หรือเจา้หน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ท่ี
เก่ียวขอ้ง มีการประชุมหารือกบัผูว้า่ ฯ ทุกเดือนทาง video conference    

สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายชดัเจน
ท่ีจะไม่รับเงินสนบัสนุนจากธุรกิจยาสูบหรือบริษทับุหร่ี   ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุข
ทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง บูรณาการในเร่ืองน้ีสาํหรับพื้นท่ีภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  

ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมคือ  

 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลงัควรมีบทบาททาํงานอยา่งบูรณาการในส่วน
ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะสาธารณสุขจงัหวดัท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองน้ี 
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ในอดีตนั้นกระทรวงมหาดไทยเคยเสนอให้มีคณะกรรมการบุหร่ีประจาํจงัหวดั โดยมี
ผูว้า่ ฯ เป็นประธาน 

 กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ควรใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหร่ี 

 

3.5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุนิดา เดชเสน และนายจุลพงษ์ จุลสุคนธ์ สํานักอํานวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากอง
ทุนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใหข้อ้มูลสรุป
สาระสาํคญัคือ 

 

 “2.7 ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเร่ืองโรคท่ีเก่ียวกับบุหร่ีเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
และหน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชน ดาํเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบ
ในสถานศึกษากาํชับให้สถานศึกษาทุกแห่ง 

 ติดป้ายห้ามสูบบหุร่ีในสถานศึกษาและห้ามสูบบหุร่ีในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ห้ามสูบบหุร่ีในขณะท่ีอยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา 

 ให้บคุลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้นาํทางศาสนา เป็นต้น 

 เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา 

 สนับสนุนงบประมาณการผลิตส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพิษภัยจากบุหร่ีอย่างเป็น
รูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 (อ้างจาก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ) 

 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ตามขอ้ 2.7 
หลายเร่ืองแลว้คือ  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดด้าํเนินการจดัทาํ “แผนปฏิบติัการปี 2556-2557” 
รองรับแผนปฏิบติัราชการประจาํปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรีขา้งตน้ (อา้งถึง บนัทึกขอ้ความ
ของ สพฐ.เรียน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ตามหนงัสือท่ี ศธ 04001/ 3000 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 เร่ือง 
การจดัทาํแผนปฏิบติัการและรายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การ
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ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 และมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2553 มติ 6 
มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ)  นอกจากน้ี สพฐ.ยงัไดจ้ดัเสวนาวิชาการเร่ือง 
“รวมพลงัขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 และกรอบอนุสัญญา
การควบคุมยาสูบแห่งองคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC)” เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2554  

โรงเรียนถูกกาํหนดให้เป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย สพฐ.ไดท้าํหนงัสือเวียนถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาทุก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลว้ (อา้งถึงหนังสือของสพฐ.ท่ี ศธ 04001/ ว 967 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 เร่ือง 
แนวทางการปฏิบติัตามดาํเนินการให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย  นอกจากนั้น ผูว้ิจยัยงั
ศึกษาเพิ่มเติมพบวา่ กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการปฏิบติั
ตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ในสถานศึกษา” ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 
2555)  
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 ประกาศ ฯ ขา้งตน้มีเน้ือหาเร่ืองการห้ามสถานศึกษา หน่วยงานในสังกดั ศธ.รับการสนบัสนุน
จากธุรกิจยาสูบในกิจกรรม CSR อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัยงัพบสถานศึกษาบางแห่งท่ียงัมิไดป้ฏิบติั
ตามประกาศฉบบัน้ี จึงควรมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองน้ีในวงกวา้งต่อไป เช่น สพฐ.ไดท้าํหนงัสือเวียนท่ี 
ศธ 04001/ ว 265 ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ เร่ือง การระมดัระวงักรณีการรับเงินบริจาคหรือความช่วยเหลือ
จากบริษทับุหร่ี เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

เร่ืองการบรรจุโรคท่ีเก่ียวกับบุหร่ีเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนและหน่วยงานท่ีมี
สถานศึกษาในสังกดัทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น  กระทรวงศึกษาธิการไดม้อบหมายให้สาํนกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาดําเนินการในเร่ืองน้ี (อ้างถึง บันทึกข้อความของ สพฐ.เรียน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหนงัสือท่ี ศธ 04001/ 3000 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555) 

บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะขา้ราชการครูส่วนมากระมดัระวงัท่ีจะไม่สูบบุหร่ีให้นกัเรียน
เห็น บางรายเลิกสูบแลว้ ในกรณีท่ีพบนักเรียนสูบบุหร่ี ครูเวรจะมีหน้าท่ีดูแลว่ากล่าวตกัเตือน เชิญ
ผูป้กครองมารับทราบและร่วมแกไ้ขปัญหาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดี้ข้ึน ตวัอยา่งเช่น สพป.นนทบุรี 
เขต 1 ศูนยเ์ฝ้าระวงัดูแลปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัเรียน  

ปัญหาหรืออุปสรรคสาํคญัในการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 คือ 
กระทรวงศึกษาธิการขาดงบประมาณในการทาํกิจกรรมต่อตา้นยาสูบ ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ในดา้นน้ีอยา่งลึกซ้ึง   

ขอ้เสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ มีดงัน้ี  
 กระทรวงสาธารณสุขไม่ควรผลักภาระให้ สพฐ.เหมือนท่ีผ่านมา แต่ควรเข้ามา

สนับสนุนงบประมาณงบประมาณ วิทยากร เคร่ืองมือ เอกสาร การจดัอบรมสัมมนา
ให้กบัขา้ราชการครูในสถานศึกษาโดยเฉพาะ สพม./ สพป.ท่ีมีโรงเรียนขยายโอกาส 
เพราะนกัเรียนเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีถือเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะสูบบุหร่ี   

 ทุกองคก์รตอ้งร่วมมือกนัรณรงคไ์ม่ใหเ้กิดนกัสูบหนา้ใหม่ ใหผู้สู้บเดิมเลิกสูบ 

 ป้องกนัการลกัลอบจาํหน่ายบุหร่ีต่างประเทศ   

 

 

 

 

 

 



132 
 

3.6 สํานักปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  

นายอุดม โอษฐยิ้มพราย หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ใหข้อ้มูลสรุปสาระสาํคญัคือ 

 

 “2.6 ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกาํกับองค์กรและ
เครือข่ายไม่ให้รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษทัยาสูบท้ังภายในและต่างประเทศ ตามกฎหมาย”  

(อ้างจาก มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ) 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีคือ ไม่เคยรับการสนับสนุนใด ๆ 
จากบริษทับุหร่ีต่างประเทศและโรงงานยาสูบ   นายอุดม โอษฐยิ้มพรายให้ขอ้มูลว่า กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬามีกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้สูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการ สนามกีฬา การแข่งขนัฟุตบอล 
รวมถึงการหา้มด่ืมสุราดว้ย  อยา่งไรกต็าม นายอุดมมีความเห็นส่วนตวัวา่ ไม่ควรหา้มธุรกิจบุหร่ีหรือเหลา้
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหน่วยงานดา้นกีฬา แต่ควรเนน้งานรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเห็นพษิภยั
ของบุหร่ี สุรา   

เคยมีกรณีสมาคมกีฬาท่ีขอรับเงินจากโรงงานยาสูบคือ สมาคมวินดเ์ซิร์ฟแห่งประเทศไทยโดยได้
มีการเซ็นสัญญาระหว่างกันแล้ว ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนโครงการ “1 สมาคมกีฬา 1 
รัฐวิสาหกิจ” (เป็นส่วนหน่ึงของ “แผนยทุธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2553 – 2559)  แต่
เม่ือมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 ท่ีห้ามโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงัให้การ
สนบัสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬา ทาํให้สมาคมวินดเ์ซิร์ฟ ฯ มิไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโรงงานยาสูบ 
ส่งผลกระทบต่อการเตรียมเขา้แข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 27 ท่ีประเทศพม่า และเอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 17 
ประเทศเกาหลีใต ้ ต่อมาสมาคม ฯ ไดติ้ดต่อขอรับการสนบัสนุนเงินจากสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล7  

ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องสมาคมวินดเ์ซิร์ฟแห่งประเทศไทย8 พบว่า สมาคมวินด์
เซิร์ฟ ฯ มิไดรั้บเงินสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ ในการส่งนักกีฬาโอลิมปิคเทสอีเวนต์ 2014 ประเทศ
สเปน ระหว่างวนัท่ี 2-15 กนัยายน 2556 (ดูรูปท่ี 3.4 - 3.5)   อยา่งไรก็ดี สมาคมวินดเ์ซิร์ฟ ฯ เป็นสมาคม
กีฬาซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน มิใช่หน่วยงานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  แมว้่าสมาคมกีฬา ฯ จะอยู่
ภายใตก้ารกาํกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ระทรวงการ

                                                 
7 “ส.วินดเ์ซิร์ฟเซ็งหา้มยาสูบหนุน” หนงัสือพมิพค์ม ชดั ลึก (18 กนัยายน 2555), หนา้ 23-24. 
8 สมาคมวินดเ์ซิร์ฟแห่งประเทศไทย at http://www.windsurfingthailand.org/ 
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ท่องเท่ียวและกีฬากต็าม  ผูว้ิจยัเห็นวา่ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะ 
กกท.กมิ็ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบริษทับุหร่ีหรือโรงงานยาสูบโดยตรง   

 

รูปที ่3.4-3.5 การแถลงข่าวส่งนักกฬีาโอลมิปิคเทสอเีวนต์ 2014 ประเทศสเปน วนัที ่2-15 กนัยายน 2556 
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3.7 สํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมไดป้ระสานงานและส่งจดหมายตอบกลบัมายงัศูนยก์ฎหมาย
สุขภาพ ฯ ใหข้อ้มูลตอบประเดน็สมัภาษณ์เป็นเอกสาร9 สรุปสาระสาํคญัคือ 

 
 “2.5 ให้กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามมีฉากสูบบุหร่ี และการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีประชาสัมพันธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และส่ือมวลชนต่างๆ และมี
มาตรการส่งเสริมให้บคุคลสาธารณะท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นักร้อง เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน
โดยการไม่สูบบหุร่ีในท่ีสาธารณะ” 

“2.6 ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกาํกับองค์กรและ
เครือข่ายไม่ให้รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษทัยาสูบท้ังภายในและต่างประเทศ ตามกฎหมาย”  

(อ้างจาก มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ) 

 
กระทรวงวฒันธรรมไดท้าํหนังสือระบุว่า ไดป้ฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 

พ.ศ.2555 ในขอ้ 2.5 และขอ้ 2.6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
ข้อ 2.5  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

“พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551” เพื่อหา้มการมีฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร์  เพราะมีการ
ออก “กฎกระทรวง กาํหนดลกัษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552” (ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2552) โดย
อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี กาํหนดประเภทภาพยนตร์ท่ีมีการจาํกดัเน้ือหาท่ีแสดงการใชส้าร
เสพติดสาํหรับภาพยนตร์สาํหรับผูมี้อายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป (น๑๓+) 15 ปีข้ึนไป 18 ปีข้ึนไป และอายุไม่
เกิน 20 ปี  แต่มิไดก้าํหนดใหก้ารใชผ้ลิตภณัฑย์าสูบหรือบุหร่ีไวใ้นกฎกระทรวงดงักล่าว  

 ขอ้ 2.6  กระทรวงวฒันธรรมไดมี้หนงัสือแจง้เวยีนมติคณะรัฐมนตรีขา้งตน้ ไปยงัองคก์รในสงักดั
ของกระทรวง ฯ  รวมถึงสถาบนัการศึกษาในสังกัดกระทรวง ฯ เช่น สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดย
วิทยาลยัช่างศิลป์และวิทยาลยัช่างศิลป์  อีกทั้งยงัขอความร่วมมือเครือข่ายไม่ให้รับการสนับสนุนใด ๆ 
จากบริษทัยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศ   
                                                 
9 หนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ท่ี วธ 0208/816  ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 เร่ือง ขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนโครงการวิจยั “การศึกษาความสาํคญัของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ต่อการควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทย”  เรียน ผูอ้าํนวยการศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  
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 นอกจากน้ี สาํนกัเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ยงัสนบัสนุนการปฏิบติัตามแนว
ปฏิบติั มาตรา 5.3 ของ FCTC ขอ้ 17 ในประเดน็ต่อไปน้ี  

ขอ้ 17 (1) การสร้างความต่ืนตวัถึงอนัตรายและอาํนาจเสพติดของผลิตภณัฑย์าสูบ   

ขอ้ 17 (3) ปฏิเสธความร่วมมือใดๆ กบัอุตสาหกรรมยาสูบ 

ขอ้ 17 (4) หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัขา้ราชการ และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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บทที ่4 

กรณศึีกษาประเทศคอสตาริกา 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไป 1   

สาธารณรัฐคอสตาริกา (Republic of Costa Rica) หรือประเทศคอสตาริกาเป็นประเทศในกลุ่ม
อเมริกากลางและลาตินอเมริกา คาํว่า “คอสตาริกา” แปลว่าชายฝ่ังทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ (the rich coast) 
เมืองหลวงคือกรุงซานโฮเซ (San José)  คอสตาริกาถือเป็นประเทศท่ีมีระดบัความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในภูมิภาคน้ี  เน่ืองจากไม่มีปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองหรือขอ้พิพาทระหว่างประเทศ 
จึงมีความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจในลาํดบัตน้ของกลุ่มอเมริกากลาง  องคก์ารสหประชาชาติจดัให้
คอสตาริกาเป็นประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาและความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็งในภูมิภาคอเมริกา
กลาง เป็นตวัอยา่งของประเทศท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ มีประชากรท่ีมีการศึกษาสูง มีคุณภาพชีวิตท่ี
ค่อนขา้งดี   จาํนวนประชากรชาวคอสตาริกามีราว 4.57 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ ปี 2011) ประชากรส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ร้อยละ 76.3, นบัถือนิกายอีวานเจลิกา ร้อยละ 13.7 ภาษาราชการ
ท่ีใชคื้อภาษาสเปน 

แผนทีป่ระเทศคอสตาริกา 

 

                                                            
1 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงซานโฮเซ คอสตาริกา (เวบ็ไซตก์ระทรวงการต่างประเทศ) 
http://www.thaiembassychile.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538876639 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2556). 
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คอสตาริกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 
จงัหวดั (provinces) และเขตปกครองทอ้งถ่ิน 81 เขต (cantons) เมืองหลวงช่ือ กรุงซานโจส (City of San 
Jose)  ประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศ โดยตรงของประชาชน วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 4 ปี แต่ไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีติดต่อกนั 2 วาระได ้ ประธานาธิบดีถือเป็นหวัหนา้รัฐบาล 
ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมถึงหวัหนา้ระดบัสูงของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ดา้นฝ่าย
นิติบญัญติัมีรัฐสภาเพียงสภาเดียว (unicameral legislative assembly) มีสมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง
จาํนวน  57 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี  การพิจารณาร่างกฎหมายของคอสตาริกาจะถูกพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการของรัฐสภา และขอความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา  เม่ือผา่นการพิจารณาของสภาแลว้ 
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานาธิบดีภายในเวลา 10 วนัทาํการ หากไม่ไดค้วามเห็นชอบหรือถูก
คดัคา้น (veto)โดยประธานาธิบดีดว้ย จะมีผลทาํใหร่้างกฎหมายนั้นตกไป   กฎหมายของฝ่ายบริหารส่วน
ใหญ่เป็นกฎหมายลาํดบัรอง ซ่ึงสามารถถูกยกเลิกโดยประธานาธิบดีไดทุ้กเม่ือ  ระบบพรรคการเมืองเป็น
ระบบ 2 พรรคใหญ่ ปัจจุบนัประกอบดว้ยพรรคเสรีนิยมแห่งชาติ (National Liberation Party) และพรรค
สงัคมนิยมแนวร่วมคริสเตียน (Social Christian Unity Party)  

สําหรับฝ่ายตุลาการคือ ศาลสูงสุดของประเทศ (Supreme Court) มีจาํนวน 22 คน ไดรั้บการ
แต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีสาํคญัคือ การพิจารณาวินิจฉยัว่า ร่างกฎหมายฉบบัใดท่ีผา่น
รัฐสภานั้น ขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนท่ีจะประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป    

ขอ้มูลของ UNDP องคก์ารสหประชาชาติเร่ืองดชันีการพฒันาของมนุษย ์(Human Development 
Index - HDI) ปี ค.ศ.20122 พบวา่ คุณภาพชีวิตของคนคอสตาริกาอยูใ่นลาํดบัการพฒันาท่ีสูง (high human 
development) คิดเป็นคะแนน 0.773  คือสูงกวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและแถบแค
ริเบียน คอสตาริกาอยูใ่นลาํดบัท่ี 62 จากทั้งหมด 187 ประเทศทัว่โลก แต่ยงัตํ่ากวา่ประเทศปานามาและ
อุรุกวยัท่ีมีดชันี HDI สูงกวา่   ขอ้มูลในปี 2012 ประชากรมีอายขุยัเฉล่ีย (Total life expectancy at birth) 
ราว 79.4 ปี     
 

 

 

 

 

                                                            
2 “Human Development Report 2013 : Costa Rica”  http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CRI.html 
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4.2 ข้อมูลการบริโภคยาสูบและผลกระทบทางสุขภาพ  

 ขอ้มูลในปี ค.ศ.2011  อตัราการการบริโภคยาสูบชนิดสูบของประชากรคอสตาริกาท่ีมีอายตุั้งแต่ 
18 ปีข้ึนไป แต่มีอายไุม่เกิน 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2  (ลดลงจากขอ้มูลปี 2009 ท่ีมีอตัราการบริโภคยาสูบ
ร้อยละ 16.8  แต่หากเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัไปถึงปี 1987 ประชากรมีอตัราการการบริโภคยาสูบ
อยูใ่นช่วงระหว่างร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 22) 3   สาํหรับขอ้มูลล่าสุดในปี 2012 อตัราการการบริโภคยาสูบ
ของประชากรคอสตาริกาท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป แต่มีอายไุม่เกิน 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.8 โดยแบ่งเป็น
อตัราการสูบบุหร่ีซิกาแรตของเพศชายมีอตัราสูงมากถึงร้อยละ 18.6  ในขณะท่ีประชากรเพศหญิงมีอตัรา
คิดเป็นร้อยละ 8.5 4 

ขอ้มูลสํารวจสุขภาพของคนคอสตาริกาท่ีไดรั้บผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของเครือข่าย
ต่อตา้นยาสูบแห่งชาติ (Red National Anti-Tobacco Network- RENATA) ไดข้อ้มูลคือ ในแต่ละวนัจะมี
ผูเ้สียชีวิตจากโรคท่ีเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบวนัละ 10 คน และทาํให้ภาครัฐตอ้งสูญเสียเงินงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพปีละ 139 ลา้นเหรียญโกลอน หรือคิดเป็นเงิน 273,300 เหรียญสหรัฐ  

หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบดา้นการควบคุมยาสูบในคอสตาริกาคือ กระทรวงสุขภาพ (The 
Ministry of Health) หรือกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1927  ขอ้มูลท่ีน่าสนใจคือ กระทรวง
สุขภาพไดใ้หเ้งินงบประมาณสนบัสนุนแก่องคก์รดา้นสุขภาพ 2 แห่งโดยตรงคือ5    

1) Costa Rican Public Health Association (Asociación Costarricense de Salud Pública - 
ACOSAP) หรือสมาคมสาธารณสุขคอสตาริกาจดัตั้งข้ึนในปี 1982 มีบทบาทในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ
ประเดน็การปรับปรุงระบบสาธารณสุขและส่งเสริมการศึกษาวิจยัดา้นสุขภาพ   

2) Institute of Alcoholism and Drug Dependence (Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia - IAFA) หรือสถาบนัฟ้ืนฟูบาํบดัผูติ้ดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด จดัตั้งข้ึน
ในปี 1986 ไดจ้ดัทาํแผนงานดา้นการป้องกนั รักษาและบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดบุหร่ี สุราและส่ิงเสพติดอ่ืน ๆ 
รวมถึงการควบคุมการโฆษณายาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 

 

                                                            
3 Eric Crosbie, Ernesto M. Sebrié and Stanton A. Glantz, Tobacco Control Legislation in Costa Rica (1971-
2012): After 40 Years of Tobacco Industry Dominance, Tobacco Control Advocacy Succeeds (Roswell Park 
Cancer Institute, May 2012), p.8. 
4 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013: Costa Rica. 
5 Eric Crosbie, Ernesto M. Sebrié and Stanton A. Glantz, op. cit., pp.10-11. 
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4.3 อุตสาหกรรมยาสูบในคอสตาริกา 

 เป็นท่ีทราบกันมานานแลว้ว่า อุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีบทบาทในคอสตาริกามีอิทธิพลในการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบของประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซง
กระบวนการนิติบัญญัติ การออกกฎหมายควบคุมยาสูบใหม่  เพื่อทําให้มาตรการกฎหมายขาด
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการใหทุ้นการศึกษาวิจยัและการรณรงคใ์หเ้ยาวชนเลิกบุหร่ี ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์แลว้
ว่า โครงการของ BAT ไม่มีประสิทธิภาพใด ๆ  ในบางกรณีมีการจดักิจกรรมในลกัษณะส่งเสริมให้
เยาวชนหนัมาสูบบุหร่ีดว้ย  

คอสตาริกายงัเป็นตลาดสําคญัของบรรษทับุหร่ีขา้มชาติของประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา ไดแ้ก่ 
บริษทั British American Tobacco (BAT) และบริษทั Philip Morris International (PMI) โดยบริษทัทั้ง
สองไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัสาขาในคอสตาริกา  ขอ้มูลการจาํหน่ายบุหร่ีซิกาแรตในคอสตาริกาในปี 
2010  บริษทั BAT ครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีซิกาแรตในคอสตาริกาเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 66  
รองลงมาคือ บริษทั PMI ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีซิกาแรตร้อยละ 34 (ดู รูปท่ี 4.1) โดยส่วนแบ่งตลาด
ดงักล่าวไม่แตกต่างจากขอ้มูลในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ซ่ึงในขณะนั้น บริษทั Republic Tobacco Company 
(RTC) ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของ BAT ท่ีจดทะเบียนในคอสตาริกา ครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีกว่าร้อยละ 60 
เช่นกนั  ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นส่วนแบ่งตลาดของ PMI    

รูปที ่4.1  ส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีซิกาแรตในคอสตาริกา 

 
  

  บริษทั British American Tobacco (BAT) ไดเ้ร่ิมเขา้มาประกอบกิจการร่วมทุนกบับริษทับุหร่ี
ของประเทศจาไมกา เพื่อจาํหน่ายซิการ์ในคอสตาริกาตั้งแต่ปี 1913  ต่อมาในปี 1920 ไดจ้ดัตั้งบริษทัข้ึน
ใหม่ช่ือว่า Republic Tobacco Company (RTC) ซ่ึงประกอบกิจการจาํหน่ายบุหร่ีซิกาแรตเป็นเวลาเกือบ 
80 ปีคือ ตั้งแต่ช่วงปี 1920 ถึง 1999   ปัจจุบนั BAT มีหุน้ส่วนในบริษทั RTC ร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 
20 เป็นหุ้นส่วนของผูป้ระกอบการในประเทศ   จนกระทัง่ปี 2001 เป็นตน้มา BAT ไดค้วบรวมกิจการ
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ผลิตบุหร่ีในอเมริกากลาง และก่อตั้งเป็นกลุ่มการคา้ใหม่ในช่ือว่า British American Tobacco Central 
America (BATCA) ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัสาขาต่าง ๆ คือ Republic Tobacco Company ในคอสตาริกา 
และบริษทัในเครือของ BAT ในประเทศอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Tabacalera Nicaragüense (นิการากวั), Tabacalera 
Hondureña (ฮอนดูรัส), Cigarrería Morazán (เอลซลัวาดอร์), Tabacalera Nacional (กวัเตมาลา), 
Tabacalera Istmeña (ปานามา) รวมถึงบริษทัสาขาในสาธารณรัฐโดมินิกนั   

ต่อมาในปี 2003 BAT รวมกิจการของ BATCA กบับริษทัสาขาของ BAT ในแถบทะเลแคริเบียน 
ไดแ้ก่ West Indian Tobacco Limited (ตรินิแดดและโตเบโก), Carreras Limited (จาไมกา้), Demerara 
Tobacco Company Limited (กายอานา), and Carisma Marketing Services Limited, และเรียกช่ือกลุ่ม
การคา้ใหม่น้ีวา่ British American Tobacco Caribbean & Central America (BATCCA)    

 ยีห่อ้บุหร่ีซิกาแรตของ BAT ท่ีวางจาํหน่ายในคอสตาริกาในปี 2012 มียีห่อ้หลกัท่ีไดรั้บความนิยม
คือ Belmont, Delta, Lucky Strike, Rex และ Royal 

 บริษทั Philip Morris International (PMI) 

 บริษทั PMI เร่ิมประกอบกิจการบุหร่ีในคอสตาริกาตั้งแต่ปี 1975 โดยการเขา้ซ้ือกิจการบริษทั
บุหร่ีเอกชนในประเทศท่ีช่ือว่า Tabacalera Costarricense (TC) หรือ Costa Rican Tobacco Company ซ่ึง
จดัตั้งมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 1932   PMI เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัดงักล่าวตั้งแต่เขา้ซ้ือกิจการ
จนถึงปัจจุบนั   ยีห่อ้หลกัของบุหร่ีของ PMI หรือ TC ท่ีจาํหน่ายในประเทศน้ีคือ Derby, Lion, Marlboro 
และ Next (ดูรูปท่ี 4.2) 

 

รูปที ่4.2  ยีห้่อบุหร่ีของ BAT และ PMI ทีจํ่าหน่ายในคอสตาริกา 
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 ข้อมูลการผลติและจําหน่ายบุหร่ีในคอสตาริกา 

 บุหร่ีท่ีวางจาํหน่ายในคอสตาริกาส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  เน่ืองจากมีการลด
พื้นท่ีปลูกยาสูบและกาํลงัผลิตบุหร่ีภายในประเทศตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1990 คือ ในปี 1994 โรงงานผลิต
บุหร่ีในประเทศผลิตยาสูบได ้2,050 ตนั และลดลงเหลือเพียง 62 ตนัในปี 2009  ดว้ยเหตุผลน้ี จึงส่งผลทาํ
ให้บริษทั BAT ยุติการผลิตในประเทศทั้งหมดในปี 2000 และยา้ยโรงงานผลิตบุหร่ีไปยงัประเทศ
ฮอนดูรัสแทน   ในขณะท่ีบริษทั PMI ยงัคงโรงงานผลิตบุหร่ีไม่มากนกัในประเทศ  ส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ี
จงัหวดั Heredia โดยขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม 2012 มีแรงงานท่ีถูกว่าจา้งโดย PMI ทัว่ประเทศเพียง 350 
คน   เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนในลาตินอเมริกาอย่างประเทศบราซิลและอาเจนตินา ซ่ึงถือเป็น
ประเทศผูผ้ลิตยาสูบรายใหญ่ดว้ยกาํลงัการผลิตสูงถึง  862,000 ตนั และ 170,000 ตนั ตามลาํดบั  

 

 

4.4 นโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ 

ประเทศคอสตาริกาเป็นรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุม
ยาสูบ (WHO FCTC) โดยไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2003 และให้สัตยาบนั เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 
2008 และการเขา้เป็นภาคีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2008    

กฎหมายควบคุมยาสูบสาํคญัของคอสตาริกาคือ LAWS No. 9028 GENERAL LAW ON 
TOBACCO CONTROL AND TOBACCO’S HARMFUL EFFECTS ON HEALTH6 (March 26, 
2012) (ช่ือในภาษาสเปนคือ LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS 
NOCIVOS EN LA SALUD)  กฎหมายน้ีไดรั้บความเห็นของจากรัฐสภาคอสตาริกาเม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2012  และถูกประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม ค.ศ.2012   อยา่งไรก็ตาม กฎหมายฉบบัน้ียงั
ไม่มีผลใชบ้งัคบัทางกฎหมายในทนัที เน่ืองจากกฎหมายบญัญติับทเฉพาะกาลบญัญติัว่า ผูน้าํเขา้, ผู ้
ส่งออก, ผูผ้ลิต, ผูค้า้, ผูจ้ดัจาํหน่าย และผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสูบ ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัน้ี 
จนกว่าจะพน้กาํหนดเวลา 12 เดือนนับแต่วนัประกาศคือ จะมีผลทางกฎหมายในปลายเดือนมีนาคม 
ค.ศ.2013  

                                                            
6 กฎหมายน้ีมีผลยกเลิกกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัเดิมท่ีช่ือวา่ Law No. 7501, Smoking Regulation (June 8, 
1995)  และกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม  
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ในมาตรา 1 ของกฎหมายฉบบัน้ีระบุอยา่งชดัเจนว่า การบญัญติักฎหมายฉบบัน้ีเป็นการอนุวติั
การตาม WHO FCTC เพื่อควบคุมการใชย้าสูบ การลดผลกระทบจากควนับุหร่ี และลดอตัราการสูบ
บุหร่ีของประชากร   วตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบัน้ีปรากฏในมาตรา 2 ไดแ้ก่  

a) ลดการบริโภคยาสูบและผลิตภณัฑ์ยาสูบ (นิยามศพัทค์าํว่า “ผลิตภณัฑ์ยาสูบ” (tobacco 
products) ตามกฎหมายฉบบัน้ี หมายความว่า ผลิตภณัฑท่ี์จดัทาํข้ึนโดยมีใบยาสูบเป็นวตัถุดิบทั้งหมด
หรือบางส่วน และใชส้าํหรับการสูบ,ดูด, เค้ียว หรือสูดดมหรือพน่เขา้ไปในจมูก 7)   

    b) ลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑย์าสูบ   

 c) ลดความเสียหายดา้นสุขภาพ, สงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการสูบผลิตภณัฑย์าสูบ 

 d) ป้องกนัการเร่ิมการสูบผลิตภณัฑย์าสูบ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

 e) ส่งเสริมการสนบัสนุนการให้การศึกษาดา้นสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้แก่คนรุ่นปัจจุบนั
และอนาคตเก่ียวกบัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบและควนัท่ีเกิดจากยาสูบ    

 f) เพื่อต่อสูก้บัการลกัลอบจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบท่ีหนีภาษีอยา่งผดิกฎหมาย   

กฎหมายฉบบัน้ีมีความกา้วหนา้กว่ากฎหมายฉบบัเดิมเม่ือปี 1995 หลายประการ  เน้ือหาโดยย่อ
คือ8  การกาํหนดเขตปลอดบุหร่ีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในสถานท่ีทาํงานทุกแห่ง สถานท่ีสาธารณะ (public 
places) เช่น ภตัตาคาร บาร์,  การเพิ่มขนาดคาํเตือนดา้นสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีพื้นท่ีร้อยละ 50 ของซอง
บุหร่ี รวมถึงภาพแสดงคาํเตือนหรืออนัตรายจากการสูบบุหร่ี, การห้ามการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และ
ให้การสนับสนุนของผูป้ระกอบธุรกิจในกิจการยาสูบ, การห้ามจาํหน่ายบุหร่ีให้แก่เยาวชน, การห้าม
จาํหน่ายบุหร่ีแบบแบ่งขายหรือนอ้ยกว่า 20 มวน, การห้ามใชเ้คร่ืองจาํหน่ายอตัโนมติั, กาํหนดอตัราภาษี 
ฯลฯ  

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบตามกฎหมายควบคุมยาสูบ 

 กฎหมายควบคุมยาสูบสาํคญัของคอสตาริกาท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือ LAWS No. 9028 GENERAL 
LAW ON TOBACCO CONTROL AND TOBACCO’S HARMFUL EFFECTS ON HEALTH (2012)  
เน้ือหากฎหมายน้ีได้บญัญติัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายควบคุมยาสูบหลาย
หน่วยงาน โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 32 มีดงัน้ี 

                                                            
7 Tobacco products: Embraces products prepared totally or in part by using tobacco leaves as raw material and 
designed to be smoked, sucked, chewed or used as snuff.  
8 “Costa Rica – New tobacco control act adopted” at 
http://www.who.int/fctc/implementation/news/news_costarica/en/ 
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 1. กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมี
อาํนาจหนา้ท่ีควบคุม กาํกบัดูแล และตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัน้ีและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง     

 2. กระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการคา้ (Ministry of Economy, Industry and Trade) 
เป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามหมวด 4 (CHAPTER IV LABELING OF 
TOBACCO PRODUCTS), หมวด 5 (CHAPTER V ADVERTISING, PROMOTION AND 
SPONSORSHIP OF TOBACCO PRODUCTS) และหมวด 7 (CHAPTER VII  DISTRIBUTION, SALE 
AND SUPPLY OF TOBACCO PRODUCTS) ของกฎหมายฉบบัน้ี และบทบญัญติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

 3. หน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสภาอาชีวอนามยั (the Council on 
Occupational Health) ภายใตก้ระทรวงแรงงานและประกนัสังคม (Ministry of Labor and Social 
Security)   

4. กระทรวงรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ (The Ministry of Public Safety) จะ
ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตามบทบญัญติัว่าดว้ยการควบคุม, การตรวจสอบ และการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ฉบบัน้ี รวมถึงกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

อาํนาจหน้าทีข่องกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายฉบับนี ้

อาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานดา้นสุขภาพ (health authority) คือ กระทรวงสาธารณสุขตาม
กฎหมายฉบบัน้ี บญัญติัไวใ้นมาตรา 8 มีดงัน้ี  

a) กาํหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑย์าสูบ    

b) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการวดัส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์าสูบ (the contents of tobacco 
products)  

c) กาํหนดเร่ืองสารปลดปล่อยจากผลิตภณัฑย์าสูบ (tobacco product emissions)  

d) กาํหนดหลกัเกณฑ์การออกกฎ ระเบียบเก่ียวกับส่วนประกอบและสารปลดปล่อยของ
ผลิตภณัฑย์าสูบ  

e) กาํหนดวิธีการตรวจพิสูจน์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

f) กาํหนดขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑย์าสูบจะตอ้งเปิดเผยต่อหน่วยงานดา้น
สุขภาพ (the Ministry of Health) และเปิดเผยขอ้มูลส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์าสูบต่อสาธารณชน 
ทั้งน้ี ยงัใหค้วามคุม้ครองความลบัทางการคา้ของอุตสาหกรรมอยู ่ 

กระทรวงสาธารณสุขมีอาํนาจท่ีจะห้ามการใชส่้วนประกอบบางชนิด (particular ingredients) 
ของผลิตภณัฑย์าสูบ หากพิสูจน์ใหเ้ห็นไดต้ามหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานระหว่างประเทศว่า 
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ส่วนประกอบดงักล่าวมีส่วนทาํให้เพิ่มความเป็นพิษโดยรวม (total inherent toxicity) และมีผลทาํให้
ผูบ้ริโภคเสพติด (dependence on the products) เพิ่มมากข้ึน  

ห้องทดลองท่ีใชใ้นการตรวจวดัหรือวิเคราะห์ตามกฎหมายฉบบัน้ี จะตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
หน่วยงานช่ือ the Costa Rican Accreditation Body (ECA)     

ตามกฎหมายฉบบัน้ี กระทรวงสาธารณสุขยงัมีอาํนาจท่ีจะกาํหนดให้ผูน้าํเขา้และผูผ้ลิตภณัฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ยื่นข้อมูลเอกสารประจําปีเ ก่ียวกับ
ส่วนประกอบต่าง ๆ รวมถึงสารปลดปล่อยของผลิตภณัฑย์าสูบท่ีวางจาํหน่ายในประเทศ อนัไดแ้ก่ สาร
นิโคติน, ทาร์ และคาร์บอนมอนน็อกไซด ์  ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบรายใดท่ีไม่ปฏิบติัตาม
บทบญัญติัในมาตรา 8 อาจถูกยดึและทาํลายผลิตภณัฑย์าสูบนั้น ๆ  

การกาํหนดเขตปลอดบุหร่ี 

มาตรา 8 กาํหนดสถานท่ีท่ีถือเป็นเขตปลอดบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นตไ์วใ้นมาตราน้ี อนัไดแ้ก่สถานท่ี
สาธารณะและสถานท่ีส่วนบุคคล เช่น  

a) สถานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  
b) สถานท่ีทาํงานตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 4 (คือสถานท่ีท่ีมีบุคคลทาํงาน 1 คน หรือมากกว่านั้น 

ไม่ว่าจะเป็นการทาํงานท่ีได้รับค่าจา้งหรือทาํงานแบบอาสาสมคัรโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมถึง
สถานท่ีท่ีอยู่ติดกบัสถานท่ีทาํงานดงักล่าว รวมถึงยานพาหนะท่ีใชโ้ดยผูป้ฏิบติังานในทางการท่ีจา้ง  แต่
ไม่รวมถึงบา้นพกัท่ีจดัไวส้าํหรับครอบครัวของผูท้าํงาน)   

c) หน่วยงานทางปกครองและสาํนกังานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย  

d) ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษา อบรมของภาครัฐ ภาคเอกชน  
e) ศูนยใ์ห้บริการงานสังคมสงเคราะห์ ยกเวน้บริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีเปิดของเรือนจาํหรือสถานท่ี

กกัขงัผูก้ระทาํความผดิ   
f) หา้งสรรพสินคา้ คาสิโน ไนตค์ลบั หอ้งจดัเตน้ บาร์ และภตัตาคาร  
g) สถานท่ีท่ีจดัใหมี้กิจกรรมสนัทนาการ การแสดง หรือการเล่นกีฬาทุกประเภท  

 นอกจากน้ี ยงัรวมถึงสถานท่ีต่าง ๆ เช่น รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เคเบิลคาร์ ท่าเรือ ท่า
อากาศยาน บริเวณป้ายรถโดยสารประจาํทาง แท็กซ่ี สถานีขนส่งสาธารณะ ศูนย์วฒันธรรม โรง
ภาพยนตร์ หอประชุม ห้องบรรยาย สถานท่ีจัดการประชุมห้องสมุด สถานท่ีจัดแสดงดนตรี และ
พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ  
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บทลงโทษสาํหรับผูสู้บบุหร่ีในพื้นท่ีปลอดบุหร่ีคือ จะถูกปรับเป็นเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าจา้ง
รายเดือนขั้นตํ่าตามกฎหมาย9 หรือคิดเป็นเงินไทยขั้นตํ่าราว 1,577 บาท  แต่หากบุคคลนั้นสูบบุหร่ีในเขต
ปลอดบุหร่ี โดยจงใจสูบบุหร่ี แมว้่าจะมีป้ายหา้มสูบ (No Smoking/ Tobacco smoke free environment) 
หรือคาํเตือนใด ๆ ท่ีระบุห้ามสูบบุหร่ีในพื้นท่ีดงักล่าว บุคคลนั้นจะมีโทษปรับสูงข้ึนเป็นร้อยละ 15 ของ
เงินค่าจา้งรายเดือนขั้นตํ่าตามกฎหมาย  

การติดฉลากผลติภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา 9  บญัญติัเร่ืองการติดฉลากภาพและขอ้ความแสดงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภค
ผลิตภณัฑย์าสูบบนซองหรือบรรจุภณัฑ ์(carton) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ ทั้งน้ี กระทรวงสุขภาพจะ
เป็นผูก้าํหนดและอนุมติัขอ้ความ ภาพคาํเตือนดงักล่าวท่ีจะตอ้งจดัทาํเป็นภาษาสเปน มีเน้ือหาไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีซองหรือบรรจุภณัฑ ์ 

กฎหมายกาํหนดให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติมคือ สําหรับจาํหน่ายในคอสตาริกาเท่านั้น และห้าม
จาํหน่ายให้แก่เยาวชน โดยจะตอ้งไม่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับขอ้ความคาํเตือนด้านสุขภาพ  ขอ้ความ
ดังกล่าวจะมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสุขภาพ   บริษัทบุหร่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลงขอ้ความหรือรูปภาพภายในเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัประกาศภาพหรือขอ้ความคาํเตือนแบบ
ใหม่  

 การควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้ทุนสนับสนุนเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ยาสูบ 

 กฎหมายควบคุมยาสูบสาํคญัของคอสตาริกาบญัญติัเร่ืองน้ีไวใ้นหมวด 5 มาตรา 12 เพียงมาตรา
เดียว มีเน้ือหาเก่ียวกบัการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการใหทุ้นสนบัสนุนเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ 
(Advertising, promotion and sponsorship) ซ่ึงมีนิยามศพัทค์าํว่า การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ยาสูบ ไวใ้นกฎหมายน้ี มาตรา 4 ไวว้า่ “การส่ือสารดว้ยวิธีการใด ๆ, การใหค้าํแนะนาํ หรือการดาํเนินการ

                                                            
9 ค่าจา้งรายเดือนขั้นตํ่าของแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Workers) ในคอสตาริกาปี 2013 ซ่ึงกาํหนดโดยกระทรวง
แรงงาน (The Costa Rican Ministry of Labor) คือ 251.191,19 โคลอนต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 15,770 
บาท ต่อเดือน กาํหนดโดยประกาศช่ือ Executive Decree No. 37397-MTSS ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2013 
เป็นตน้ไป  
ดู “Costa Rica Minimum Wage Scale for 2013” at http://www.costaricalaw.com/Labor-Law/costa-rica-
minimum-wage-scale-for-2013.html 
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ในทางพาณิชยท่ี์มีวตัถุประสงค,์ ผลกระทบ หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มจากการ
ส่งเสริมผลิตภณัฑย์าสูบหรือการใชย้าสูบ10   

 โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้ทุนสนับสนุนเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑย์าสูบและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง (its derivatives) กบัผลิตภณัฑย์าสูบถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย  ยกเวน้กรณีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ีเขา้ลกัษณะต่อไปน้ี  

 a) การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้ทุนสนับสนุนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสูบ ท่ี
ดาํเนินการในสถานท่ีหรือการจดันิทรรศการท่ีจาํกดับุคคลท่ีเขา้ไปในสถานท่ีนั้นเฉพาะผูใ้หญ่ (ตาม
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเดก็และผูใ้หญ่ของคอสตาริกา หรือ Codigo de Ninez y Adolesencia กาํหนดอายุ
ของผูใ้หญ่คือ ผูมี้อายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์) และจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ี
ทั้งหมดตามกฎหมายฉบบัน้ี (hundred percent (100%) smoke free)  

 b) การส่ือสารโดยตรงระหว่างผูจ้าํหน่าย (vendors) และผูซ้ื้อหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑย์าสูบ (users of 
tobacco products) โดยตอ้งเป็นไปตามแนวปฏิบติัตามกฎระเบียบของกฎหมายฉบบัน้ี  

การห้ามจําหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบในสถานทีบ่างแห่ง 

มาตรา 16 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองการห้ามจาํหน่ายหรือจดัให้มีผลิตภณัฑย์าสูบในสถานท่ีบาง
แห่งหรือในพื้นท่ีบางลกัษณะ ไดแ้ก่  

a) สถานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  

b) หน่วยงานทางปกครองและสาํนกังานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย  

c) ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษา อบรมของภาครัฐ ภาคเอกชน  

d) ศูนยใ์หบ้ริการงานสงัคมสงเคราะห์   

e) สถานท่ีท่ีจดัใหมี้กิจกรรมสนัทนาการ การแสดง หรือการเล่นกีฬาทุกประเภท  

 f) ศูนยว์ฒันธรรม โรงภาพยนตร์ หอประชุม ห้องบรรยาย สถานท่ีจดัการประชุมห้องสมุด 
สถานท่ีจดัแสดงดนตรี และพิพิธภณัฑ ์ 

 g) ศูนยจ์ดักิจกรรมสนัทนาการหรือการผอ่นคลายสาํหรับเดก็และเยาวชน  

 
                                                            
10 Tobacco advertising and promotion: Understood as any form of communication, recommendation or 
commercial action with the goal, effect or possible effect of directly or indirectly promoting a tobacco product 
or the use of tobacco.  



147 
 

การห้ามจําหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็กและเยาวชน 

มาตรา 16 วรรคสาม บญัญติัเร่ืองการห้ามจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหร่ีให้แก่เด็กและ
เยาวชนหรือผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี  

 รูปแบบและวธีิการการจําหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบในร้านค้า 

มาตรา 16 วรรคสาม กาํหนดหนา้ท่ีของผูจ้ดัหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบท่ีเป็นร้านคา้ปลีกและร้านคา้
ส่งท่ีจะตอ้งจดัวางผลิตภณัฑย์าสูบดงักล่าวในร้านคา้ของตนดว้ยเงินค่าใชจ่้ายของตนเอง กล่าวคือ ห้าม
ร้านคา้เหล่าน้ีรับเงินสนบัสนุนจากบริษทับุหร่ีในการจดัแสดงสินคา้11   และจะตอ้งจดัแสดงป้ายคาํเตือนท่ี
ระบุห้ามการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบใหแ้ก่ผูมี้อายตุ ํ่ากว่า 18 ปี ไวอ้ยา่งชดัเจนในบริเวณร้านจาํหน่ายนั้น 
ๆ  หนา้ท่ีอีกประการคือ ผูท่ี้จาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบมีหนา้ท่ีแจง้ให้ผูซ้ื้อแสดงบตัรประจาํตวั (ID card) 
หรือเอกสารยนืยนัอายขุองผูซ้ื้อดว้ย 

ในมาตรา 16 วรรคทา้ย ยงับญัญติัเร่ืองการจัดวางผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหร่ีในร้านคา้อีกว่า 
จะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีผูซ้ื้อไม่สามารถหยบิไดเ้อง คือจะตอ้งจดัเก็บผลิตภณัฑย์าสูบหรือบุหร่ีไวท่ี้บริเวณ
ชาํระเงินหรือจุดจาํหน่าย (points of sale) เท่านั้น  

การห้ามจําหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบผ่านส่ือต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถพสูิจน์อายุบุคคลผู้ซ้ือได้ 

กฎหมายฉบบัน้ี มาตรา 16 วรรคสอง หา้มการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบหรือบุหร่ีผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ี
ไม่สามารถพิสูจน์อายบุุคคลผูซ้ื้อได ้ไดแ้ก่ การจาํหน่ายผา่นโทรศพัท,์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ, ไปรษณีย ์
หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถพิสูจน์อายบุุคคลผูซ้ื้อไดว้า่มีอายตุามท่ีกฎหมายกาํหนด 

การห้ามเยาวชนจําหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบ 

กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัน้ี มาตรา 17 บญัญติัเร่ืองการห้ามว่าจา้งพนักงานท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนหรือผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ในการจาํหน่ายหรือการทาํตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ  

หลกัเกณฑ์ในการค้า การจําหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบ  

มาตรา 18 กาํหนดเร่ืองการห้ามบุคคลใด ๆ ดาํเนินการจาํหน่ายบุหร่ีซิกาแรตแบบแยกขายหรือ
ขายปลีกท่ีนอ้ยกวา่คราวละ 20 มวน (คือนอ้ยกว่า 1 บุหร่ีซอง)  และหา้มการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองดว้ยเคร่ืองจาํหน่ายอตัโนมติั (vending machines or tobacco product dispensers)    

                                                            
11 ผูว้ิจยัเห็นวา่ กฎหมายในเร่ืองน้ีมีความกา้วหนา้มากกวา่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 ท่ีมิไดห้า้ม
ในเร่ืองน้ีไวแ้ต่อยา่งใด  เพราะในทางปฏิบติัมีขอ้มูลวา่ร้านสะดวกซ้ือในไทยบางรายมีการทาํสญัญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ี
เพื่อจดัวางตูบุ้หร่ีระหวา่งบริษทับุหร่ีขา้มชาติคือ บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ ในฐานผูเ้ช่า กบั
ร้านคา้ในฐานะผูใ้หเ้ช่า เพ่ือรับผลประโยชนก์บับริษทับุหร่ี 



148 
 

นอกจากนั้น  กฎหมายยงัห้ามผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ และผูจ้าํหน่ายอาหารหรือของเล่นท่ีมีรูปร่างหรือ
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑย์าสูบ (มาตรา 19)  

โครงสร้างการจัดเกบ็ภาษีบุหร่ี 

กฎหมายควบคุมยาสูบคอสตาริกาท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือ LAWS No. 9028 GENERAL LAW ON 
TOBACCO CONTROL AND TOBACCO’S HARMFUL EFFECTS ON HEALTH มีบทบญัญติัเร่ือง
อตัราภาษีบุหร่ี ในหมวด 9 (TAX ON TOBACCO PRODUCTS)   

มาตรา 22  กาํหนดอตัราการจดัเก็บภาษีบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภณัฑย์าสูบท่ีคลา้ยคลึงกนัไวใ้น
อตัรา 20 เหรียญโคลอน (เท่ากบั 1.26 บาท12) ต่อบุหร่ี หรือซิการ์ หรือ “puro” cigars13 ท่ีทาํจากยาสูบ
จาํนวน 1 มวน  อตัราภาษีน้ีใชก้บับุหร่ีหรือซิการ์ท่ีผลิตในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ  

สําหรับยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากยาสูบท่ีย ัง มิได้แปรสภาพหรือผลิตภัณฑ์ท่ี มี
ส่วนประกอบของยาสูบแต่ไม่ไดใ้ชสู้บนั้น  อตัราการจดัเก็บภาษีจะถูกกาํหนดจากนํ้ าหนักของยาสูบ 
(หน่วยเป็นกรัม) โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของนํ้ าหนักของบุหร่ีซิกาแรตแต่ละมวน  โดยให้กาํหนด
รายละเอียดในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในเร่ืองน้ี  

ผูมี้หนา้ท่ีจ่ายภาษีบุหร่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด (มาตรา 24) แบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีท่ี 1  การผลิต
ในประเทศคือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัทาํบุหร่ีหรือซิการ์  ส่วนกรณีท่ี 2 การนาํเขา้มาจากต่างประเทศคือ ผูน้าํเขา้
บุหร่ี ซิการ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในเร่ืองการจดัเกบ็ภาษีบุหร่ีคือ the General Tax Office (มาตรา 27)  

อยา่งไรกดี็  วตัถุดิบของผูผ้ลิตบุหร่ีซิกาแรต หรือซิการ์ และ “puro” cigars ท่ีผลิตในประเทศหรือ
นําเขา้มาจากต่างประเทศ จะไม่ถูกจัดเก็บภาษีตามอตัราท่ีขา้งตน้ หากผูป้ระกอบการสามารถแสดง

                                                            
12 เงินของคอสตาริกาคือโคลอน (Costa Rican Colon - CRC) )  อตัราแลกเปล่ียน 1 โคลอน เท่ากบั 0.001998 
เหรียญสหรัฐ (1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 31.46 บาท)  เม่ือเปล่ียนมาเป็นเงินไทย 1 โคลอน เท่ากบั 0.0628 บาท 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exc
hangeRate.aspx ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 1 และอา้งจาก http://www.exchange-rates.org/Rate/CRC/USD   
13 คาํวา่ puro cigars คือ ซิการ์ท่ีส่วนประกอบผลิตจากยาสูบทั้งหมดมาจากประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้น 
ส่วนประกอบของซิการ์ทั้ง 3 ส่วนคือ Filler Binder และ Wrapper จะตอ้งมาจากแหล่งผลิตในประเทศเดียวกนั
เท่านั้น ซิการ์ท่ีมีลกัษณะน้ีจะเรียกวา่ puro cigars ซ่ึงในปัจจุบนัมีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีสามารถผลิตซิการ์ชนิดน้ีได ้
เช่น ประเทศคิวบา นิการากวั  อน่ึง คาํวา่ “puro” ในภาษาสเปน หมายความวา่ “บริสุทธ์ิ”   
ดู What is a Puro cigar? http://aolanswers.com/questions/puro_cigar_cigars_smoking_9516510710831 (สืบคน้
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2556) 
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หลกัฐานต่อหน่วยงานศุลกากรไดว้่า ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูจ่้ายภาษีเฉพาะตามมาตรา 22 แลว้ ซ่ึงจะมีการ
คิดอตัราภาษีในขั้นสุดทา้ยท่ีมีการผลิตออกมาเป็นบุหร่ีซิกาแรตหรือซิการ์   

มาตรา 28  กาํหนดเร่ืองขอ้ยกเวน้กรณีท่ีไม่ตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองการชาํระภาษีบุหร่ีท่ีบญัญติัไว้
ในหมวดน้ีก็คือ กรณีการผลิตบุหร่ี ซิการ์หรือผลิตภณัฑท่ี์มียาสูบเป็นส่วนประกอบ รวมถึงสารสกดัจาก
ใบยาสูบและเคร่ืองด่ืมท่ีใชใ้นการฆ่าศตัรูพืช (insecticides) หรือป้องกนัโรคปรสิต (parasitacides) ท่ีเกิด
ในสตัวเ์ล้ียง   

การจัดสรรเงินรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีบุหร่ี 

มาตรา 29  ตามกฎหมายฉบบัน้ี บญัญติัเร่ืองการจดัสรรเงินรายได้จากการจดัเก็บภาษีบุหร่ีท่ี
น่าสนใจคือ เงินภาษีบุหร่ีท่ีจัดเก็บได้จะถูกเปิดเป็นบัญชีเฉพาะในธนาคารของรัฐตามกฎหมายช่ือ 
Financial Administration Act เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ โดยมีหน่วยงานท่ีดูแลงบประมาณ
ของประเทศคือ National Treasury ท่ีมีอาํนาจอนุมติัให้จดัสรรเงินรายไดด้งักล่าวไปใชใ้นการพฒันา
สงัคมดา้นต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน ไดแ้ก่ 

a) เงินร้อยละ 60 จดัสรรให ้Costa Rican Social Security System (CCSS) โดยจะตอ้งนาํไปใชใ้น 
2 ลกัษณะคือ 1.การตรวจ วินิจฉัย รักษา และป้องกนัโรคท่ีเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีหรือยาสูบ  และ 2. การ
สร้างความเขม้แขง็ของ National Oncology Network เพื่อใชป้้องกนั ตรวจวินิจฉยั รักษา บาํบดัฟ้ืนฟู และ
ดูแลแบบประคบัประคองในกลุ่มผูป่้วยมะเร็ง  

b) เงินร้อยละ 20 จดัสรรให ้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดาํเนินการตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

c) เงินร้อยละ 10 จดัสรรให ้ the Institute on Alcoholism and Drug Dependency (IAFA) เพื่อ
ปฏิบติังานตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้  

d) เงินร้อยละ 10 จดัสรรให ้Costa Rican Institute of Sports and Recreation (ICODER) ซ่ึงมี
ภารกิจดา้นส่งเสริมกีฬาและการสนัทนาการ  

กฎหมายกาํหนดให้มีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีควบคุมดูแลการจัดสรรเงินทุนในบัญชี ช่ือ The 
General Comptroller’s Office of the Republic ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินของไทย 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

บทลงโทษ 

มาตรา 36 กาํหนดบทลงโทษของผูฝ่้าฝืนกฎหมายไวห้ลายกรณี เช่น ผูจ้าํหน่ายบุหร่ีให้เด็ก 
เยาวชนอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี, ผูใ้ชเ้คร่ืองจาํหน่ายอตัโนมติั, การผลิต นาํเขา้หรือจาํหน่ายอาหารหรือของเล่นท่ี
มีรูปร่าง ลกัษณะคลา้ยคลึงกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ, ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายบุหร่ีในพื้นท่ีตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย หรือความผิดในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้คือ ผูก้ระทาํผิดจะถูกปรับเป็นเงินร้อยละ 50 
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ของเงินค่าจา้งรายเดือนขั้นตํ่าตามกฎหมาย หรือคิดเป็นเงินไทยราว 7,885 บาท ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าจาํนวนเงิน
ค่าปรับตามกฎหมายน้ี มีอตัราตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายควบคุมยาสูบของไทย   

ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ดท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายในบางเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการยาสูบ
ตามกฎหมาย เช่น ฝ่าฝืนเร่ืองการจดัทาํขอ้ความหรือภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีหรือหีบห่อ (packages and 
cartons) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้หรือไม่ปฏิบติัตามพิธีการศุลกากรสาํหรับผลิตภณัฑย์าสูบ หรือการฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติบทบัญญัติในเร่ืองการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนสนับสนุนท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑย์าสูบ   ผูก้ระทาํผดิจะถูกปรับเป็นเงินจาํนวน 10 เท่าของเงินค่าจา้งรายเดือนขั้นตํ่าตามกฎหมาย 
หรือคิดเป็นเงินไทยราว 157,700 บาท  

ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตคือ  ผูก้ระทาํผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัน้ีไม่ตอ้งระวางโทษจาํคุกแต่
อยา่งใด  แต่กฎหมายบญัญติัให้ใชม้าตรการลงโทษอ่ืน ๆ แทน เช่น กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงาน
ระดบัทอ้งถ่ินมีอาํนาจสั่งปิดกิจการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายน้ี  หรือให้หน่วยงานอ่ืน ๆ พิจารณาไม่ต่อ
ใบอนุญาตตามกฎหมายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายนั้น  จนกว่าจะไดรั้บใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ท่ียนืยนัวา่ ผูก้ระทาํผดิไดช้าํระเงินค่าปรับตามกฎหมายแลว้    

 
 
 

4.5 รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในคอสตาริกา 

อุตสาหกรรมยาสูบมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกาํหนดนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบใน
คอสตาริกามาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 40 ปี (ทศวรรษท่ี 1970 ถึง 2010)  จนกล่าวไดว้่าบริษทับุหร่ีขา้มชาติ
ประสบความสาํเร็จในการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของภาครัฐ  ดงัเหตุการณ์ต่อไปน้ี14    

ช่วงเวลาก่อนปี 199515  

ในระยะเวลากวา่ 20 ปีคือช่วงทศวรรษท่ี 1970 ถึง 1980 ประธานาธิบดีคอสตาริกาหลายท่านและ
สมาชิกรัฐสภาไดพ้ยายามหลายคร้ังท่ีจะเสนอกฎหมายควบคุมการโฆษณายาสูบและการจดัทาํฉลากคาํ
เตือนอนัตรายต่อสุขภาพบนซองหรือบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑย์าสูบหรือบุหร่ี  แต่อุตสาหกรรมยาสูบได้
ดาํเนินการทุกวิถีทางท่ีจะขดัขวางการเสนอกฎหมายเหล่านั้น โดยเฉพาะบริษทับุหร่ี BAT ท่ีไดใ้ชอ้งคก์ร
                                                            
14 Eric Crosbie, Ernesto M Sebrié and Stanton A Glantz, Tobacco industry success in Costa Rica: The 
importance of FCTC Article 5.3 salud pública de méxico / vol. 54, no. 1, enero-febrero de 2012: pp.28-38. 
15 Eric Crosbie, Ernesto M Sebrié and Stanton A Glantz, Tobacco Control Legislation in Costa Rica (1971-
2012): After 40 Years of Tobacco Industry Dominance, Tobacco Control Advocacy Succeeds), op.cit., pp.17-
18. 
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ทางวิชาการแบบ think tank ซ่ึงเป็นองคก์รบงัหนา้ช่ือ “Costa Rican Tobacco Institute” หรือ “Instituto 
Costarricense del Tabaco” (INCOTAB) โดยเป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่ม
องคก์รควบคุมยาสูบ  ผลสําเร็จของบริษทับุหร่ีคือ การแทรกแซงให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการ
โฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบท่ีมีช่องวา่ง ไม่ใชก้ฎหมายท่ีมีเน้ือหาเขม้งวด แมว้า่กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมาย
ลาํดบัรอง (คือไม่ใช่กฎหมายหลกั) กต็าม   

อุตสาหกรรมยาสูบมีความพึงพอใจมากกบัการออกกฎหมายลกัษณะน้ี เน่ืองจากมีกลไกบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีอ่อนแอและไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายในกรณีมีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น  เช่น ในเดือน
กันยายน  1971 รัฐสภาได้อภิปรายร่างกฎหมายห้ามโฆษณายาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
ประธานาธิบดีในขณะนั้นสนบัสนุน ในรายงานของ BAT16 ระบุถึงแผนการควํ่าร่างกฎหมายฉบบัน้ี ดว้ย
การเสนอขอ้ตกลงกบัรัฐบาลท่ีจะไม่โฆษณาบุหร่ีทางวิทย ุโทรทศัน์โดยสมคัรใจระหว่างเวลา 15.00 น.-
19 .30 น .  ผลก็ คือร่างกฎหมายน้ีตกไปในชั้ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่างกฎหมาย                          
(ดูตารางท่ี 4.1)   

                                                            
16 British American Tobacco. Public Affairs News: Issue Number 1. September 1980.  
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ตารางที ่ 4.1 

ความสําเร็จของอุตสาหกรรมยาสูบในการขัดขวางกฎหมายควบคุมยาสูบ ระหว่างปี ค.ศ.1971 ถึง 1990 

 

ในช่วงปี 1973 - 1978 รัฐบาลคอสตาริกามิไดเ้สนอกฎหมายควบคุมยาสูบเลย  จนกระทัง่ปลายปี 
1979 กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) ไดเ้สนอให้ออกกฎหมายระดบั decree เพื่อหา้มโฆษณา
ยาสูบในทุกกรณี  ดว้ยเหตุน้ี ในเดือนกนัยายน 1980 BAT จึงออกข่าวท่ีจะขอทาํงานร่วมกบักระทรวง
สุขภาพในการยกร่างกฎหมายดงักล่าว  ผลของการแทรกแซงของบริษทับุหร่ีประสบความสาํเร็จอีกคร้ัง 
กล่าวคือกฎหมายท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 25 พ.ย.1980 มีเน้ือหาแตกต่างจากร่างกฎหมายเดิมคือ หา้มเฉพาะ
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การโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบทางโทรทศัน์และวิทยใุนวนัอาทิตย ์วนัหยดุตามเทศกาลต่าง ๆ และวนัทาํงาน
ระหวา่งเวลา 6.00 ถึง 19.00 น. แทนการหา้มโฆษณาในทุกกรณีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้   

ช่วงปี 1992 – 1995  บริษทับุหร่ีประสบความสาํเร็จในการแทรกแซงกฎหมายท่ีเสนอในปี 1992  
สมาชิกรัฐสภาช่ือ Enid Sonia Rodríguez Quesada (PLN) ไดเ้สนอร่างกฎหมาย Bill 11.545 ในวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 1992 มีเน้ือหา้มการสูบบุหร่ีในสถานท่ีทาํงาน สถานท่ีสาธารณะ (ยกเวน้ร้านอาหารและบาร์ ท่ี
สามารถมีเขตสูบบุหร่ีได้) และห้ามโฆษณาบุหร่ีในทุกกรณี   บริษทับุหร่ีไดพ้ยายามท่ีจะหยุดย ั้งร่าง
กฎหมายฉบบัน้ี  โดยบริษทับุหร่ีไดริ้เร่ิมโครงการช่ือ  “Latin Project” เพื่อหยดุย ั้งกฎหมายหา้มการสูบ
บุหร่ีหรือผลิตภณัฑ์ยาสูบในสถานท่ีทาํงานและสถานท่ีสาธารณะในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 
รวมถึงคอสตาริกา รายละเอียดของโครงการดงักล่าวมีดงัน้ี   

 โครงการ “Latin Project”  

 ทวีปลาตินอเมริกาเป็นทวีปท่ีมีอตัราการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบั
ภูมิภาคอ่ืนของโลก โดยมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศในอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต ้มี
จาํนวนประชากรรวมทั้งหมดกวา่ 600 ลา้นคน ประกอบดว้ย 46 ประเทศ โดยแบ่งเป็นประเทศเอกราช 33 
ประเทศ และดินแดนท่ีไม่ใช่รัฐอิสระอีก 13 แห่ง บราซิลเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และประชากรมาก
ท่ีสุดในลาตินอเมริกา17  ฉะนั้นทวีปลาตินอเมริกาจึงเป็นภูมิภาคสําคญัของอุตสาหกรรมยาสูบ  บริษทั
บุหร่ีไดริ้เร่ิม โครงการช่ือ “Latin Project” (โครงการลาติน) ในปี 1992 โดยบริษทับุหร่ีขา้มชาติคือ BAT 
และ PMI ไดร่้วมกนัวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายในสหรัฐท่ีช่ือ บริษทั Covington & Burling เพื่อใหท้าํ
หนา้ท่ีดาํเนินการโครงการต่อตา้นกฎหมายหรือมาตรการบงัคบัเก่ียวกบัควนับุหร่ีมือสองในประเทศต่าง 
ๆ ในลาตินอเมริกา ขอ้มูลงบประมาณโครงการลาตินในปี 1994 มีมูลค่าราว 680,000 เหรียญสหรัฐ ใน
จาํนวนน้ีไดใ้ชใ้นการวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายแห่งน้ีคิดเป็นเงิน 105,000 เหรียญ  โครงการน้ีดาํเนิน
ไปจนถึงราวปี 1998 (พิจารณาจากเอกสารภายในบริษทับุหร่ี)  

แนวทางการดาํเนินการตาม Latin Project คือ อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับุหร่ีไดว้่าจา้งท่ี
ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง โดยให้เงินสนับสนุนในการจดัทาํ
รายงานวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพอากาศในสถานท่ีแบบปิด (indoor air quality)  การจดัทาํรายงานวิชาการท่ี
โตต้อบกบังานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ท่ีระบุถึงผลเสียของควนับุหร่ีมือสองและโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีเก่ียวขอ้ง  
การจัดประชุมในระดับภูมิภาคสําหรับนักวิทยาศาสตร์และส่ือมวลชน  รวมถึงการล็อบบ้ี (lobby) 
นกัการเมืองให้สนบัสนุนบริษทับุหร่ี   ผลการศึกษาพบว่า โครงการลาตินประสบความสาํเร็จ กล่าวคือมี

                                                            
17 “ภูมิภาคลาตินอเมริกา”  จดัทาํโดย  กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้กระทรวงการต่างประเทศ 

(กรกฎาคม 2552) 
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ผลทาํให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ไม่ผลกัดนัให้มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมควนับุหร่ีมือสองท่ีเขม้แขง็ 
หรือแมว้า่จะมีกฎหมายควบคุมยาสูบ แต่กมี็ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย 18   

นอกจากน้ี บริษทับุหร่ีไดจ้ดัตั้งองคก์รบงัหนา้ช่ือว่า Center for Indoor Air Research (CIAR) ซ่ึง
เป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีรับเงินสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ   CIAR มีบทบาทอยา่งมากในการเป็น
เสียงสนบัสนุนจุดยนืของบริษทับุหร่ีในประเด็นสาํคญัคือ ควนับุหร่ีมือสองหรือควนัจากผลิตภณัฑย์าสูบ
(Environmental Tobacco Smoke- ETS) ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีสาํคญัต่อสุขภาพของประชาชน และมี
ส่วนร่วมใน Latin Project ดว้ย เช่น ในปี 1992 CIAR ใหทุ้นสนบัสนุนในการศึกษาวิจยัการสูบบุหร่ีในท่ี
ทาํงานและร้านอาหาร หรือปี 1998 CIAR ให้ทุนสนบัสนุนแก่ Dr. Antonio Miguel ทาํการวิจยัเร่ือง 
indoor air quality ในประเทศบราซิลและชิลี   

ขอบเขตของ Latin Project มีการว่าจา้งท่ีปรึกษาจาํนวน 13 คนจากประเทศบราซิล  อาเจนติน่า  
ชิลี  คอสตาริกา เอกวาดอร์  กวัเตมาลา และเวเนซุเอลา แต่มิไดค้รอบคลุมทุกประเทศในลาตินอเมริกา  
บริษทับุหร่ีจะมุ่งเนน้เฉพาะประเทศท่ีมีตลาดบุหร่ีใหญ่  

กรณีศึกษาคอสตาริกานั้น บริษทับุหร่ีไดว้่าจา้งนกัวิชาการคือ Dr. Maria del Rosario Alfaro ซ่ึง
มาจาก National University of Costa Rica (มีตาํแหน่งเป็น chief of the Research Program of 
Environmental Pollution in Costa Rica and director of the Pollution Laboratory at the National 
University of Costa Rica.) คิดเป็นเงินราว 25,000 เหรียญสหรัฐในปี 1994  ท่ีปรึกษาเหล่าน้ีจะตอ้งเขียน
บทความและจดหมายในหนังสือพิมพ ์นิตยสารทอ้งถ่ินต่าง ๆ เพื่อโตแ้ยง้กบักลุ่มท่ีทาํงานดา้นควบคุม
ยาสูบ  ในเอกสารของบริษทับุหร่ี PM ไดก้ล่าวถึงงานท่ี Dr. Alfaro ดาํเนินการ ไดแ้ก่ การเขียนบทความ
วิชาการหลายเร่ืองเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ นิตยสารท่ีได้รับความนิยม บทความบางเร่ืองจะใช้ในการ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ “The “Second International Symposium on New Advances in Ambient Air 
and Cardio-respiratory Illnesses” ณ กรุงบวัโนส ไอเรส อาเจนติน่า และนาํไปเผยแพร่ยงัประเทศอเมริกา
กลางอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเดน็คุณภาพอากาศในอาคารและนอกอาคาร เช่น บทความช่ือ Characterisation 
of indoor air quality in large urban centres in Central America. Indoor & Built Environment 1997; 
6:337–43.   

บริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย Covington & Burling ท่ีเสนอต่อเจา้หน้าท่ีบริษทับุหร่ี 2 แห่งคือ 
Gilberto Barrantes (PMI) และEdgar Cordero (BAT) ในปี 1994 เร่ืองรายงานโครงการศึกษานาํร่องเร่ือง 
ผลการศึกษาการสูบบุหร่ีภายในอาคาร 9 แห่งนั้น ไม่มีผลท่ีทาํใหคุ้ณภาพอากาศภายในอาคาร (indoor air 
quality - IAQ) แตกต่างไปจากเดิมอยา่งมีนยัสาํคญั    

                                                            
18 J Barnoya and S Glantz, Tobacco industry success in preventing regulation of secondhand smoke in Latin 
America: the “Latin Project” (Tob Control 2002 11): 305-314. 
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ผลของการแทรกแซงขา้งตน้ทาํให้กฎหมายท่ีออกในปี 1995 ช่ือ “Regulation of Smoking” 
(Law 7501) มีเน้ือหาอ่อนลงไปตามความตั้งใจของอุตสาหกรรมยาสูบคือ ไม่ไดห้้ามการสูบบุหร่ีใน
สถานท่ีทาํงานและสถานท่ีสาธารณะทุกแห่ง (คือหา้มเฉพาะบริเวณสถานท่ีขนส่งมวลชน) และมิไดห้า้ม
การโฆษณายาสูบในทุกกรณีเหมือนร่างกฎหมายเดิม (Bill 11.545) ท่ีเคยเสนอในตอนตน้ และขอ้สาํคญั
คือไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายแก่ผูฝ่้าฝืน  จึงถือเป็นความสําเร็จของบริษทับุหร่ี จนกลางเป็นกรณี
ตวัอยา่งท่ีบริษทับุหร่ีจะนาํไปใชใ้นประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย (ดูตารางท่ี 4.2) 19  

 

ตารางที ่ 4.2  ความแตกต่างระหว่างกฎหมาย 1995 กบั ร่างกฎหมายเดิม 

 

                                                            
19 Eric Crosbie, Ernesto M Sebrié and Stanton A Glantz, Tobacco Control Legislation in Costa Rica (1971-
2012): After 40 Years of Tobacco Industry Dominance, Tobacco Control Advocacy Succeeds, op. cit., pp.30 - 
31. 
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ช่วงเวลาปี 1996 ถึง 2003 

ความสาํเร็จของบริษทับุหร่ีขา้มชาติท่ีสามารถขดัขวาง แทรกแซงการเสนอร่างกฎหมายควบคุม
ยาสูบ ไดก้ลายเป็นอุปสรรคสาํคญัในการเสนอร่างกฎหมายท่ีเขม้งวดในช่วงทศวรรษท่ี 1990 และ 2000 
คือในปี 1998 รัฐบาลไดเ้สนอร่างกฎหมายช่ือ Bill 13.200 เพื่อห้ามการโฆษณายาสูบ ทาํให้ BAT และ 
PMI ริเร่ิมโครงการใหม่ช่ือ “En Punto-Socios en el Exito” (On Target-Partners in Success) ดว้ยการ
รณรงคใ์หก้ลุ่มร้านคา้ปลีกให้มาสนบัสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ โดย PMI ร่วมกบั National Chamber of 
Merchant Retailers เผยแพร่ขอ้มูล “โครงการหรือแผนงานปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหร่ี”(youth 
smoking prevention programs) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน Courtesy of Choice program จนทาํให้
ร่างกฎหมาย Bill 13.200 ตกไปในเดือนมกราคม 2001 โดยถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เสนอร่างกฎหมายท่ีเขม้งวดกวา่กฎหมายปัจจุบนั  

ในเดือนพฤษภาคม 2000  บริษทั BAT และ PMI ไดเ้ขา้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพช่ือ 
นาย Rogelio Pardo ซ่ึงไดเ้ขา้พบกบัผูแ้ทนบริษทั BAT ถึง 3 คร้ังในปี 2000 เพื่อหารือเร่ืองการจดัทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองการตรวจสอบกนัเองในกรณีการโฆษณายาสูบ (a voluntary agreement for self-
regulating tobacco advertising) ผลคือรัฐมนตรีเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของบริษทับุหร่ี  เช่น บริษทับุหร่ี
ยนิยอมท่ีจะเพิ่มขอ้ความคาํเตือนดา้นสุขภาพว่า “Smoking is harmful to your health” ในบริเวณพื้นท่ี
ดา้นล่างของป้ายโฆษณาบุหร่ี ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัแต่ประการใด  ผลท่ีตามมาก็คือ 
รัฐบาลไม่ดาํเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย Bill 13.200  

ปี 2003 บริษทั BAT ไดเ้ลือกคอสตาริกาเป็นประเทศท่ีจดัทาํเวบ็ไซตเ์ผยแพร่กิจกรรมเพ่ือสังคม
หรือ CSR เรียกว่า 2002-2003 Social Report ซ่ึงไดอ้า้งถึงระบบการห้ามโฆษณายาสูบโดยสมคัรใจท่ี
เรียกว่า  “auto regulation” มีผลทาํใหร่้างกฎหมาย Bill 14.844 ซ่ึงมีเน้ือหาหา้มสูบบุหร่ีในท่ีทาํงาน และ
หา้มโฆษณายาสูบทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และมีบทลงโทษแก่ผูฝ่้าฝืน ไม่ผา่นการพิจารณาของรัฐสภา  
ต่อมา นาย Pardo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพไดอ้อกประกาศช่ือ Decree 31616 ในเดือนพฤษภาคม 
2003 ซ่ึงเพิ่มขอ้จาํกดัในการโฆษณาท่ีมากกว่ากฎหมายปี 1995 เท่านั้น แต่ไม่มีบทบญัญติัเพิ่มเติมในเร่ือง
ควบคุมยาสูบ คือ ขยายช่วงเวลาห้ามโฆษณายาสูบทางโทรทศัน์เป็นเวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. (จากเดิม 
6.00 น. ถึง 21.00 น.) โดยมิไดบ้ญัญติัเร่ืองเขตปลอดบุหร่ี หรือการจดัทาํฉลากคาํเตือนท่ีเขม้งวดกว่าเดิม 
และไม่มีบทลงโทษแต่อยา่งใด  

ช่วงเวลาปี 2003 ถึง 2008  

 ปี 2003 กระทรวงสุขภาพโดยหน่วยงานช่ือ Costa Rican Institute of Public Health (Asociación 
Costarricense de Salud Pública - ACOSAP) ไดร้ณรงคใ์หส้มาชิกรัฐสภาและนกัวิชาการ สนบัสนุนการ
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ลงนามเพื่อเขา้ร่วมเป็นภาคีตามกรอบอนุสัญญา FCTC ของรัฐบาล  แต่ก็ถูกบริษทับุหร่ีคดัคา้นอยูเ่ร่ือยมา  
(จนกระทัง่รัฐบาลคอสตาริกาไดล้งนามใน FCTC เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2003)  จนกระทัง่ในปี 2006 
บริษทั BAT ไดเ้สนอท่ีจะทาํขอ้ตกลงโดยสมคัรใจกบัรัฐบาล เพื่อเพิ่มขนาดภาพคาํเตือนดา้นสุขภาพบน
ซองบุหร่ีเป็นร้อยละ 30 เพื่อท่ีจะชกัจูงใหรั้ฐบาลคอสตาริกาเห็นว่า การปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 11 ซ่ึง
กาํหนดใหมี้คาํเตือนดา้นสุขภาพบนซองบุหร่ีคิดเป็นร้อยละไม่ตํ่ากวา่ 30 ถึง 50   

 กลุ่มหน่วยงานดา้นควบคุมยาสูบร่วมกบั สมาชิกรัฐสภานาํโดย Orlando Hernández Murillo 
สถาบนัวิชาการ องคก์รพฒันาเอกชนดา้นสุขภาพ เช่น RENATA (National Anti-Tobacco Network) ได้
กดดนัใหรั้ฐบาลใหส้ัตยาบนัตาม FCTC ในช่วงปี 2007  จนกระทัง่รัฐบาลไดใ้หส้ัตยาบนั FCTC ในเดือน
สิงหาคม 2008   

ช่วงเวลาปี 2008 ถึง 2011 

เดือนตุลาคม 2008 สมาชิกรัฐสภา Orlando Hernández Murillo ไดเ้สนอร่างกฎหมายช่ือ Bill 
17.371 เพื่อกาํหนดใหมี้เขตปลอดบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นต ์ รวมถึงหา้มโฆษณายาสูบในทุกกรณี การเพิ่มภาษี
ยาสูบและบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืน  ต่อมาบริษทับุหร่ี PMI ไดค้ดัคา้นขอ้เสนอท่ีจะให้มีร่างกฎหมาย
ฉบบัน้ี โดยอา้งเหตุผลว่า แผนงานรณรงคข์องบริษทัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility) ในเร่ืองการห้ามสูบบุหร่ีในโรงเรียน และไม่โฆษณาสินคา้ให้แก่กลุ่มเยาวชนนั้นเพียงพอ
แลว้  ไม่มีความจาํเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งมีกฎหมายใหม่  
  เดือนธันวาคม 2009  บริษทั BAT ไดเ้สนอรายงานวิชาการท่ีเป็นบทวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีอาจเกิดจากร่างกฎหมาย Bill 17.371 โดยเฉพาะเร่ืองการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่าง 
ๆ จะสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจบนัเทิงหรือพกัผอ่นหยอ่นใจ (hospitality industry) สาํหรับขอ้มูลผล
สาํรวจขอ้มูลของผูสู้บบุหร่ีมีความเห็นสอดคลอ้งในทางเดียวกนักบับริษทับุหร่ีท่ีเห็นว่า การติดตั้งระบบ
ฟอกอากาศในพื้นท่ีสูบบุหร่ีเพียงพอแลว้   ต่อมาเดือนมีนาคม 2011 สมาชิกรัฐสภาช่ือ Hernández Murillo 
และ Lesvia Villalobos เปิดเผยขอ้มูลว่า ตวัแทนบริษทับุหร่ีไดเ้ขา้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ 
(María Luisa Ávila) เพื่อให้ปรับแกไ้ขร่างกฎหมาย Bill 17.371 ใหมี้เน้ือหาอ่อนลงไปจากเดิม  ต่อมา
รัฐมนตรีคนดงักล่าวกล่าวปฏิเสธ แต่เม่ือถูกกดดนัอยา่งนกั จนกระทัง่ยอมรับว่าไดพ้บกบัตวัแทนบริษทั
บุหร่ีจริง แต่ไม่ไดห้ารือเร่ืองร่างกฎหมาย   ผลคือทาํให้ร่างกฎหมายฉบบัน้ีมีความล่าชา้ในกระบวนการ
เสนอต่อรัฐสภา  
 
 
 
 
 



158 
 

การฟ้องร้องเกีย่วกบักฎหมายควบคุมยาสูบทีมี่บริษัทบุหร่ีอยู่เบือ้งหลงั 

 กรณีสมาชิกรัฐสภากลุ่มหน่ึงจาํนวน 10 คน ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัร่างกฎหมายควบคุม
ยาสูบ ขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 20 ความเป็นมาของคดีน้ี (เลขคดี File: 12-002657-0007-CO Dec. Nº 
2012-003918) คือ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2012  สมาชิกรัฐสภากลุ่มน้ีไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
(the Constitutional Court) เพื่อใหพ้ิจารณาว่า ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีอยูร่ะหว่างพิจารณาของรัฐสภา 
(ช่ือว่า “General Law on Tobacco Control and Its Harmful Effects on Health”, Legislative File Number 
17,371) ขดัต่อรัฐธรรมนูญคอสตาริกาหรือไม่  โดยในขณะนั้นร่างกฎหมายผา่นการพิจารณาจากรัฐสภา
แลว้ เหลือเพียงการลงนามของประธานาธิบดี  ประเด็นหลกัท่ีสมาชิกรัฐสภากลุ่มน้ีเสนอให้ศาลพิจารณา
คือ กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายน้ีมีความถูกตอ้งหรือไม่ อย่างไร และเน้ือหาของร่างกฎหมายน้ี
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญหรือไม่   

ทั้งน้ี ฝ่ายผูร้้องอา้งว่า สมาชิกรัฐสภาไดพ้ิจารณาร่างกฎหมายน้ี โดยใชก้ระบวนการท่ีมิชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และยงักล่าวอา้งประเด็นอ่ืน ๆ คือ บทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณา, การส่งเสริม
การขาย, การใหทุ้นสนบัสนุนของผูป้ระกอบการ ฯ รวมถึงมาตรการทางภาษีบุหร่ี, มาตรการหา้มสูบบุหร่ี
ในเขตปลอดบุหร่ี, การกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ยาสูบ, การคา้ผิดกฎหมาย 
ลกัลอบหนีภาษี และมาตรการอ่ืน ๆ นั้น ไม่เหมาะสมและไม่สมเหตุสมผล (disproportionate and 
unreasonable)   

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2012  ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํตดัสินว่า ร่างกฎหมายน้ีไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ  
รัฐบาลคอสตาริกามีอาํนาจออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อคุ ้มครองสุขภาพของ
ประชาชน   กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภาปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ ซ่ึงต่อมาไดมี้
การประกาศใชเ้ป็นกฎหมายฉบบัใหม่คือ LAWS No. 9028 (2012) 

 

  

                                                            

20 “Legislative Consultation with Constitutional Division of the Supreme Court” 
http://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/cr-20120320-legislative-consultation-with- 
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4.6 บทบาทของภาคประชาสังคม  

 

คอสตาริกามีองค์กรภาคประชาสังคมหรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ีดาํเนินงานให้มีการควบคุม
ยาสูบหลายองคก์ร ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะองคก์รเครือข่ายหลกัคือ เครือข่ายต่อตา้นยาสูบแห่งชาติสี
แดง (RENATA)  

 
เครือข่ายต่อต้านยาสูบแห่งชาติ (National Anti-Tobacco Network- RENATA21)  

เครือข่ายต่อตา้นยาสูบแห่งชาติเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีก่อตั้งในปี ค.ศ.2007 โดยเป็นผล
จากการริเร่ิมของสถาบนัช่ือว่า the Institute on Alcoholism and Drug Dependence (IAFA) ท่ีดาํเนินงาน
ในเร่ืองการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาเสพติด เพื่อเรียกร้องให้มีการจดัตั้งเครือข่ายดา้นการ
ต่อตา้นการบริโภคยาสูบไร้ควนั และพฒันายทุธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบนั
ตาม FCTC ขององคก์ารอนามยัโลกของรัฐสภาคอสตาริกา ซ่ึงยงัไม่มีความคืบหนา้ในขณะนั้น เพราะ
รัฐบาลคอสตาริกาไดเ้คยลงนามเป็นภาคีของ FCTC ในปี 2003  เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่รัฐบาลใชเ้วลานานถึง 5 
ปี จึงจะใหส้ัตยาบนัตาม FCTC ในปี 2008 จึงอาจจะถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบท่ีไม่ตอ้งการให้
เขา้เป็นภาคี  

กลุ่มประชาสงัคมและองคก์รต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงานดา้นควบคุมยาสูบไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการใน
เร่ือง FCTC และรวมตวักนัเป็นคณะผูใ้หค้าํปรึกษาในการให้สัตยาบนัตาม FCTC (Inter-Advocacy for 
the Ratification of the FCTC - IAFA)  ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2007 IAFA ไดเ้ห็นชอบท่ีจะรวมตวักนั
จดัตั้งเป็นองคก์รใหม่ช่ือว่า “National Anti-Tobacco Network” (RENATA) โดยมีหน่วยงานของรัฐ และ
องคก์รภาคประชาสังคมท่ีมีส่วนร่วมจดัตั้งหลายองคก์ร ไดแ้ก่ Costa Rican Public Health Association 
(ACOSAP ), Municipality of St. Joseph (MSJ), Municipality of Alajuela (MoU), Instituto 
Costarricense Cancer (ICCC), Institute on Alcoholism and Drug Dependence (IAFA), Ministry of 
Health (MOH), University of Costa Rica (UCR), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Foundation 
for Nonsmokers' Rights (FUPRODENOF), ICE Group และ the Costa Rican Association of Medical 
Students (ACEM) 

                                                            
21 http://www.rednacionalantitabaco.com/ 
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RENATA มีพนัธกิจหรือเป้าหมายสาํคญัคือ เพื่อปกป้องสุขภาพของชาวคอสตาริกา ดว้ยการลด
การใชห้รือบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากควนับุหร่ี โดยมีวิสัยทศัน์ของเครือข่าย
คือ การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รเครือข่ายในการดาํเนินงานต่อสู้กบัการบริโภคยาสูบ เพื่อสุขภาวะ
ทางกาย ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมของประชากรคอสตาริกา  ผลงานสาํคญัเร่ืองหน่ึงของเครือข่าย 
RENATA คือ การผลกัดนัใหรั้ฐบาลคอสตาริกาใหส้ตัยาบนัใน FCTC 

ปัจจุบันสมาชิกเครือข่าย  RENATA ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคม 
นกัวิชาการดา้นสุขภาพ และหน่วยงานของรัฐ  เนน้งานดา้นสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน สนบัสนุน
ให้มีนโยบายสาธารณะท่ีให้ความคุม้ครองดา้นสุขภาพและสวสัดิการของประชาชาชน และมีเป้าหมาย
หลักในการบรรลุการปรับปรุงการบังคบัใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
สาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นของ RENATA มีดงัน้ี  

1. สนบัสนุนแผนงานคุม้ครองประชากรในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการบริโภคยาสูบทั้ง
ยาสูบไร้ควนัและควนัจากยาสูบ ผา่นกลไกการจดัการขององคก์รต่าง ๆ  

2. ให้คาํปรึกษาทางเทคนิค การศึกษาทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวกบั FCTC เพื่ออนุวติัการในการ
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ  

3. ให้ขอ้มูลข่าวสาร สร้างความตระหนักในเร่ืองการลดการบริโภคยาสูบของประชากรอย่าง
ครอบคลุม และผลกระทบในระดบัประเทศ  

4. ประเมินผลการปฏิบติัตามกฎหมายของหน่วยงาน รวมถึงขอ้เสนอต่าง ๆ ของ RENATA 

5. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักฎหมายควบคุมยาสูบในวงกวา้ง และเขา้ร่วมการอภิปรายทางกฎหมาย 

6. ก่อตั้งพนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (strategic alliances) ร่วมกบัองคก์รระดบัชาติและองคก์ร
นานาชาติท่ีสนบัสนุนนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ 

7. จดัพิมพบ์ทความ ความเห็น และรายงานผลการศึกษาผา่นส่ือต่าง ๆ  

8. จดัฝึกอบรมและใหก้ารศึกษาต่อเน่ืองในประเดน็ยาสูบและผลกระทบต่อสุขภาพ  

9. ช่วยเหลือหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ ดว้ยการจดัทาํขอ้เสนอในการ
ออกกฎ ระเบียบท่ีจะจดัทาํในอนาคต รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายและเปิดเผยกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  

ตัวอย่างกิจกรรมและเหตุการณ์สําคัญของพันธมิตรของเครือข่าย RENATA ที่มีส่วนสําคัญใน
การควบคุมยาสูบของคอสตาริกา 
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เครือข่าย RENATA ไดป้ระสานงานกบัองคก์รระหว่างประเทศหลายองคก์ร เช่น Framework 
Convention Alliance, Corporate Accountability International และ Tobacco-Free Kids Campaign จดัทาํ
กิจกรรมฝึกอบรม ใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํทางเทคนิคแก่สมาชิกของเครือข่าย หน่วยงานรัฐบาล องคก์ร
ภาคประชาสงัคมอ่ืน ๆ สมาชิกรัฐสภาคอสตาริกา ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ22 เช่น  

 การจดัประชุม “Subregional Meeting Tobacco Control of Central American and 
Caribbean” (1-2 พ.ย. 2007) 

 รัฐบาลคอสตาริกาเตรียมการใหส้ตัยาบนัตามกรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่า
ดว้ยการควบคุมยาสูบ (FCTC)  RENATA จดัประชุม “Costa Rica country ratifying the 
FCTC: A new stage and implementation agenda” โดยมีการจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2008  

 วนัท่ี 25 กนัยายน 2008 จดัสัปดาห์รณรงคเ์ร่ือง International Week of Resistance to 
Transnational Snuff คร้ังท่ี 9  

 ระหว่างวนัท่ี 15-22 พ.ย.2008 เขา้ร่วมประชุมรัฐภาคีคร้ังท่ี 3 (COP3) ณ เมืองเดอร์บนั 
ประเทศแอฟริกาใต ้ ไดมี้การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศของ RENATA ในการ
ประชุม 

 เดือนเมษายน 2009 จดัทาํผลการสาํรวจเร่ืองการสูบบุหร่ีของประชากรคอสตาริกา 

   องคก์ารอนามยัโลกมอบรางวลั “วนังดสูบบุหร่ีโลก” (World No Smoking Day) ใหแ้ก่ 
RENATA ในปี 2009 ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมในการต่อสู้กับการ
บริโภคยาสูบไร้ควนั ซ่ึงมีประเทศท่ีได้รับรางวลัน้ีในปีเดียวกันอีก 3 ประเทศจาก
ประเทศสมาชิกองคก์ารอนามยั 192 ประเทศ  

 RENATA เสนอร่างกฎหมายควบคุมยาสูบและป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ ฉบบัปี 
2010  

 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2010 จดัพิมพค์วามเห็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของทนายความช่ือ 
Román Navarro เก่ียวกบัการเสนอร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ  

 วนัท่ี 17 กนัยายน 2010  RENATA ประสบความสาํเร็จในการออกใบรับรองเขตปลอด
บุหร่ี 100 เปอร์เซ็นตใ์หแ้ก่สนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium)  

                                                            
22 http://www.rednacionalantitabaco.com/institucional/mision-vision-e-historia/ 
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 มกราคม 2011 RENATA ได้รับการสนับสนุนจากผูว้่าการเมืองหลวง กรุงซานโจส 
(City of San Jose) ในการติดป้าย billboard ขนาดใหญ่ รณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นถึง
ผลเสียของการสูบบุหร่ีในกลุ่มผูท่ี้เคยสูบบุหร่ี 

 กุมภาพนัธ์ 2011 RENATA จดัรายการวิทยุรณรงค์การเลิกสูบบุหร่ีทัว่ประเทศท่ีเร่ิม
กิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2011 

 พฤษภาคม 2011 RENATA ร่วมกับผู ้เ ช่ียวชาญระหว่างประเทศ เข้าให้ข้อมูลแก่
คณะกรรมาธิการกิจการสังคม (the Committee on Social Affairs,) รัฐสภา ในประเด็น
ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ  

 กนัยายน 2011 จดักิจกรรมรณรงคบ์ริเวณหนา้รัฐสภา เพื่อใหส้มาชิกรัฐสภาทราบขอ้มูล
ว่า ทุก 2 ชัว่โมง 40 นาที จะมีผูป่้วยเสียชีวิตจากการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะยาสูบแบบ
ไร้ควนัท่ีผลิตในประเทศ (a Costa Rican snuff)  

 27 กมุภาพนัธ์ 2012 ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบผา่นความเห็นชอบของรัฐสภา 

 27 กุมภาพันธ์ 2012 สมาชิกรัฐสภากลุ่มหน่ึงจํานวน 10 คน ได้ยื่นคาํร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่า ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาขดัต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 8 มีนาคม 2012 RENATA จดักิจกรรมรณรงคท่ี์กระทรวงยุติธรรม (the Plaza de la 
Justice) เพื่อคดัคา้นกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองร่างกฎหมายควบคุมยาสูบไวพ้ิจารณา 

 20 มีนาคม 2012  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกคาํวินิจฉัยในคดีขา้งตน้สรุปว่า ร่าง
กฎหมายควบคุมยาสูบน้ีไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ  

 22 มีนาคม 2012  ประธานาธิบดี Juan Carlos Mendza Garcia (หรือช่ือในภาษาสเปนคือ 
Laura Chinchilla Miranda) ลงนามในกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบบัใหม่ช่ือว่า 
LAWS No. 9028 GENERAL LAW ON TOBACCO CONTROL AND TOBACCO’S 
HARMFUL EFFECTS ON HEALTH 

 26 มีนาคม 2012  รัฐบาลประกาศใชก้ฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบบัใหม่ โดย
ตีพิมพเ์ผยแพร่อย่างเป็นทางการ  ช่ือ LAWS No. 9028 GENERAL LAW ON 
TOBACCO CONTROL AND TOBACCO’S HARMFUL EFFECTS ON HEALTH 
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บทที ่5 

กรณศึีกษาประเทศปากสีถาน 

 

5.1 ข้อมูลทัว่ไป1 2 

 ประเทศปากีสถานหรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of 
Pakistan) เป็นกรณีศึกษาหน่ึงท่ีเลือกศึกษา  ขอ้มูล ณ ปี ค.ศ.2011-2012 ปากีสถานมีประชากรจาํนวน 180 
ลา้นคน อตัราการเติบโตของประชากรร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีเช้ือชาติปัญจาบ (Punjabis) คิดเป็นร้อยละ 59, 
ปาทานร้อยละ 14 ซินด ์(Sindhis), ร้อยละ 12 บาลูชี, ร้อยละ4  และมูฮาเจียร์ (ชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจาก
อินเดีย) ร้อยละ 8 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3  ประชาชนมีเช้ือสายและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย   ปากีสถานเป็น
ประเทศท่ีมีภาษาถ่ินมากถึง 300 ภาษา ภาษาราชการท่ีเป็นภาษาประจาํชาติคือ ภาษาอูรดู สําหรับ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการท่ีใชใ้นรัฐบาลกลางและภาคธุรกิจ และมีการใชภ้าษาทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อาทิ 
ปัญจาบี ซินธี ปัชตุน และบาลูชี 

แผนทีป่ระเทศปากสีถาน 

 
 

                                                            
1 “Human Development Report 2013 : Pakistan”  http://undp.org.pk/mdgs-in-pakistan.html 
2 สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (เวบ็ไซต ์กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ) 
http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=7 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ) 
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อายุขยัเฉล่ียของประชากรเพศหญิงคือ อายุ 66 ปี ในขณะท่ีเพศชายมีอายุขยัเฉล่ียราว 64 ปี  
ศาสนาท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือคือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 97 (ร้อยละ 77 เป็นนิกายสุหน่ี และร้อยละ 
20 เป็นนิกายชีอะห์) นอกจากนั้น มีศาสนาคริสต ์ฮินดู และอ่ืนๆ รวมร้อยละ 3   

 ภายหลงัจากแยกตวัออกจากอินเดียในปี ค.ศ.1947  ปากีสถานมีระบบการปกครองประชาธิปไตย 
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ หัวหนา้ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 
จงัหวดั (provinces) และ 1 เขตปกครอง (territory)  (ไม่รวมถึงเขตแดนท่ีมีขอ้ขดัแยง้ทางการเมืองกบั
ประเทศเพื่อนบา้นคือ ภูมิภาคจมัมู แคชเมียร์ (Jammu and Kashmir) และ พื้นท่ีทางตอนเหนือบางแห่ง  
แรงงานส่วนใหญ่มากกว่าคร่ึงหน่ึงอยูใ่นภาคเกษตรกรรมและชนบท ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
เน่ืองด้วยเป็นประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก  มีปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ ขาดส่ิงจูงใจในการลงทุนการคา้จากต่างประเทศ  ปากีสถานมีระบบกฎหมายใชร้ะบบ
กฎหมายคอมมอนลอวข์ององักฤษ และกฎหมายอิสลาม3   

 จากขอ้มูลรายงานของ UNDP องคก์ารสหประชาชาติเร่ืองดชันีการพฒันาของมนุษย ์(Human 
Development Index - HDI)4 ปี ค.ศ.2012 พบว่า คุณภาพชีวิตของคนปากีสถานอยูใ่นลาํดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า 
(low human development) คิดเป็นคะแนน 0.515  กล่าวคืออยูใ่นลาํดบัท่ี 146 จากทั้งหมด 187 ประเทศทัว่
โลก  ใกลเ้คียงกบัประเทศบงัคลาเทศแต่ตํ่ากว่าประเทศอินเดีย   ขอ้มูลในปี 2012 ประชากรมีอายขุยัเฉล่ีย 
(Total life expectancy at birth) ราว 65.7 ปี    ขอ้มูลสาํรวจระหว่างปี 2006-2007 ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
มาตรฐานการดาํรงชีพ (living standards) ท่ีต ํ่ากว่าประเทศอินเดียและบงัคลาเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั 
แมว้า่จะมีสุขภาพท่ีดีกวา่เลก็นอ้ย 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3  The World Factbook 2001: Pakistan at 
http://www.pakistan.gov.pk/gop/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy53b3JsZGZhY3RzYW5kZmlndXJlcy5jb20v
Y291bnRyaWVzL3Bha2lzdGFuLnBocCN0b3A%3D##top 
4 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PAK.html 
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5.2 ข้อมูลการบริโภคยาสูบและผลกระทบทางสุขภาพ  

ขอ้มูลในปี ค.ศ.2006  อตัราการการบริโภคยาสูบของประชากรปากีสถานท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึน
ไป แต่มีอายุไม่เกิน 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 หรือคิดเป็นจาํนวนประชากรราว 32 ลา้นคน แบ่งเป็นอตัรา
การสูบบุหร่ีซิกาแรตของเพศชายมีอตัราสูงมากถึงร้อยละ 32  ในขณะท่ีประชากรเพศหญิงมีอตัราคิดเป็น
ร้อยละ 4.10    สาํหรับการบริโภคยาสูบไร้ควนั (smokeless tobacco)  ประชากรทั้งชายและหญิงมีอตัรา
การบริโภคคิดเป็นร้อยละ 4.9 โดยส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 8.1 5 และขอ้มูลการสํารวจอตัราการการ
บริโภคบุหร่ีของประชากรปากีสถานในเมืองและชนบทเม่ือในปี 2005 ของกระทรวงสาธารณสุข
ปากีสถาน  ผูท่ี้อาศยัในชนบททั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีอตัราการสูบบุหร่ีมากกว่าคนในเมืองคือ คิด
เป็นร้อยละ 19.7 และร้อยละ 11.8 ตามลาํดบั (ดูรูปท่ี 5.1)  

รูปที ่ 5.1  อตัราการการบริโภคบุหร่ีของประชากรปากสีถานในเมืองและชนบทปี 2005 

 

                                                            
5 “REPORTING INSTRUMENT OF THE WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO 
CONTROL: Pakistan” (July 09, 2012), pp.3-9. 
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เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการสํารวจดา้นสุขภาพของคนปากีสถานเม่ือปี ค.ศ.1999 (Pakistan 
Health Education Survey, 1991,1999)   ขอ้มูลในขณะนั้นมีจาํนวนผูสู้บบุหร่ีจาํนวน 22 – 25 ลา้นคน 
แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 36 และเพศหญิงร้อยละ 9 6 จากจาํนวนประชากรในขณะนั้นราว 145 ลา้นคน7 
หรือคิดเป็นอตัราการการบริโภคบุหร่ีของประชากรปากีสถานร้อยละ 16.55 ซ่ึงมีอตัราการสูบบุหร่ีตํ่ากว่า
อตัราการสูบบุหร่ีในปี 2006 แสดงถึงความลม้เหลวของการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ
ปากีสถาน  องคก์ารอนามยัโลกและกระทรวงสุขภาพของปากีสถาน (Ministry of Health) ไดเ้สนอ
รายงานขอ้มูลปัญหาสุขภาพของคนปากีสถานท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบช่วงปี ค.ศ.2009 8 สรุปไดด้งัน้ี 

 คนปากีสถานราว 5,000 คน ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทุกวนั เน่ืองจากป่วย
ดว้ยโรคท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ  

 คนปากีสถานราว 100,000 คน เสียชีวิตจากโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการบริโภคยาสูบ  
 จาํนวนครัวเรือนชาวปากีสถาน ร้อยละ 55 ของครัวเรือนทั้งหมด จะมีผูสู้บบุหร่ีอย่าง

นอ้ย 1 คน 
 ผูสู้บบุหร่ีท่ีเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี หรือนักสูบหน้าใหม่มีจาํนวน

เพิ่มข้ึนราววนัละ 1,200 คน  
 

นอกจากนั้น ขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกในปี ค.ศ.2012 ระบุว่าประชากรทัว่โลกจาํนวน 6 
ลา้นคน ตอ้งเสียชีวิตดว้ยโรคท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ และมีประชากรทัว่โลกท่ีเสียชีวิตจากควนับุหร่ี
มือสองจาํนวน 6 แสนคนต่อปี9  เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ Dr. Zahid Masood 
ผูอ้าํนวยการโครงการNetwork, tobacco consumption ของ University of Faisalabad ประเทศปากีสถาน 
ไดข้อ้สรุปคือ10 ปัจจุบนัมีผูสู้บบุหร่ีในปากีสถานจาํนวนราว 28-30 ลา้นคน และใชจ่้ายเงินในการบริโภค

                                                            
6 Tobacco Free Initiative : Pakistan  http://www.emro.who.int/pak/programmes/tobacco-free-initiative.html 
7 Population of Pakistan (Population Association of Pakistan) http://www.pap.org.pk/statistics/population.htm 
8 Tobacco Free Pakistan: A Fact File presented by the Tobacco Control Cell, Ministry of Health Pakistan 
(2010) 
9 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html 
10 “Tobacco kills 80,000 annually in Pakistan” (June 02, 2013) http://www.nation.com.pk/pakistan-news-
newspaper-daily-english-online/national/02-Jun-2013/tobacco-kills-80-000-annually-in-pakistan  
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ยาสูบคิดเป็นเงิน 450 พนัลา้นเหรียญ PKR ต่อปี หรือคิดเป็นเงินราว 144,000  ลา้นบาทต่อปี (คิดจากอตัรา
แลกเปล่ียน 1 เหรียญ PKR เท่ากบั 0.32 บาท11)   

รายงานการศึกษาเร่ืองหน่ึงของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคในปากีสถาน (The Network for 
Consumer Protection12) ระบุว่า แม้ว่าจะกฎหมายควบคุมการโฆษณายาสูบในรูปส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตในปากีสถาน และมีกฎหมายห้ามการจาํหน่ายบุหร่ีในพื้นท่ีใกลโ้รงเรียน 
สถาบนัการศึกษา แต่ในทางปฏิบติัพบปัญหาสําคญัในเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีอ่อนแอมาก  ผล
การศึกษาเร่ืองการทาํตลาดและการโฆษณาของธุรกิจยาสูบในระยะเวลา 18 เดือนน้ีไดข้อ้สรุปสาํคญัคือ มี
การทาํตลาดบุหร่ีและยาสูบชนิดต่าง ๆ ในโรงพยาบาล, สถานท่ีราชการ, หน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรม, สถาบนัการศึกษา, บริเวณป้ายรถโดยสารประจาํทาง, สวนสาธารณะหรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจของประชาชน  

ในกรุงอิสลามมาบดั เมืองหลวงของปากีสถานมีร้านจาํหน่ายยาสูบ (points of sale -PoS) 
มากกว่า 2,000 แห่ง (ดูรูปท่ี 5.2 - 5.5) รวมถึงร้านจาํหน่ายในอีก 9 เขตปกครองทัว่ประเทศ  ผลการศึกษา
ยงัพบอีกว่า บริเวณจุดจาํหน่ายยาสูบดงักล่าวร้อยละ 78 มีการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสูบซ่ึงถือว่าขดัต่อ
กฎหมายควบคุมยาสูบ อีกทั้งยงัมีการใชช้ั้นหรือตูว้างจาํหน่ายบุหร่ีท่ีปิด-เปิดไดท่ี้เรียกว่า “Power walls 
and Fascia” ในการโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบคิดเป็นร้อยละ 77 มีการนาํขนม ตุ๊กตาสาํหรับเด็กและเยาวชน
มาวางในบริเวณตูจ้าํหน่ายบุหร่ีดว้ย เพื่อลบภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงอนัตรายของบุหร่ี เพราะทาํใหเ้กิดแรงจูง
ให้ให้เยาวชนซ้ือบุหร่ี มีนักสูบหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนมากข้ึน ปรากฏการณ์น้ีคลา้ยกบัท่ีเคยเกิดข้ึนใน

                                                            
11 อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญ PKR เท่ากบั 0.32 บาท (ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556) เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศ
ไทย 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exc
hangeRate.aspx 
12 The Network for Consumer Protection เป็นองคก์รพฒันาเอกชนดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีแสวงหากาํไร (non- 
profit making organization) จดทะเบียนในรูปบริษทัตามกฎหมาย จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1992 โดยเร่ิมดาํเนินงาน
ดา้นการควบคุมยาสูบตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 และระหวา่งปี 2000-2007 ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ Tobacco Free 
Initiative Pakistan ขององคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความต่ืนตวัของประชาชนใหเ้ห็นถึง
อนัตรายหรือพิษภยัของยาสูบ รวมถึงต่อตา้นการทาํการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ต่อมาไดรั้บทุนสนบัสนุน
จาก Bloomberg Grant Initiative ในช่วงปี 2008-2010  
ดู http://www.thenetwork.org.pk/Services_Detail.aspx?id=1 
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ประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา13   งานศึกษาเร่ืองน้ียงัเปิดเผยขอ้มูลว่า ร้านคา้ปลีกยงัจาํหน่ายบุหร่ี
ใหแ้ก่เยาวชนโดยผดิกฎหมายมากถึงร้อยละ 87.4  14 

 

รูปที ่5.2 - 5.3  แสดงการวางบุหร่ี ณ จุดขายร่วมกบัขนม ตุ๊กตาสําหรับเด็กและเยาวชน 

  
 

รูปที ่5.4 – 5.5 การวางบุหร่ี ณ จุดขาย บริเวณ Power Walls และ Fascias15 

Multan City September 2011 

                                                            
13 Point of sale advertising (JANUARY 2011) WWW.TOBACCOFREECENTER.ORG 
14 Waqas Naeem, World No-Tobacco Day: In Pakistan, smoking kills 0.1 million people every year  (June 1, 
2013) http://tribune.com.pk/story/557060/world-no-tobacco-day-in-pakistan-smoking-kills-0-1-million-
people-every-year/  
15 ตามแนวทางปฏิบติัท่ีอาศยัอาํนาจตามกฎหมายปากีสถานช่ือวา่ “Prohibition of Smoking & Protection of 
Non-Smokers Health Ordinance 2002” กาํหนดจาํกดัพ้ืนท่ีแสดงผลิตภณัฑย์าสูบในบริเวณ Power Walls และ 
Fascias ไม่เกิน 1 ตารางเมตร  
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ผลการศึกษาของ ดร.Dina L.G. Borzekowski นกัวิชาการจาก Johns Hopkins Center for Global 
Health ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง International Reach of Tobacco Marketing Among Young Children16 ใน
ประเทศท่ีมีรายไดต้ ํ่าถึงรายได้ปานกลาง และมีประชากรท่ีมีอตัราการสูบบุหร่ีของผูใ้หญ่สูงท่ีสุดใน
ภูมิภาคต่าง ๆ (อา้งจากรายงานขององคก์ารอนามยัโลกช่ือ World Health Organization. WHO Report on 
the Global Tobacco Epidemic, 2011 และ Warning About the Dangers of Tobacco. Geneva, 
Switzerland; World Health Organization; 2011) รวม 6 ประเทศคือประเทศรัสเซีย, จีน, ปากีสถาน, 
อินเดีย, ไนจีเรีย และบราซิล  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้หรือจดจาํยี่หอ้หรือเคร่ืองหมาย
การคา้ของบุหร่ี รวมถึงทศันคติของเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 – 6 ปี ท่ีมีต่อบุหร่ีรวมถึงความตั้งใจท่ีจะบริโภค
ยาสูบโดยเป็นกลุ่มเด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีมีสมาชิกครอบครัวสูบบุหร่ี ผลการศึกษาใน 6 ประเทศน้ี เด็ก
ส่วนใหญ่ในประเทศเหล่าน้ีมีความคุน้เคยกบัยี่ห้อบุหร่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศจีนท่ีเด็กร้อยละ 86 
สามารถจดจาํไดว้่าเป็นยี่หอ้บุหร่ี รองลงมาคือ ปากีสถานเด็กร้อยละ 84 สามารถจดจาํไดว้่าเป็นยีห่อ้บุหร่ี 
โดยลาํดบัสุดทา้ยคือรัสเซีย มีเดก็ท่ีจดจาํไดคื้อร้อยละ 5017    ผูศึ้กษาวิจยัจึงเสนอแนะใหภ้าครัฐมีมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการทาํตลาดของบริษทับุหร่ีในกลุ่มเด็กท่ีอาจเป็นนักสูบหน้าใหม่ใน
อนาคต เช่น การเพิ่มขนาดภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ี   

ในแต่ละปี ปากีสถานมีผูเ้สียชีวิตราว 80,000 คน เน่ืองจากป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากการบริโภค
ยาสูบ ซ่ึงหากคิดเป็นสัดส่วนของคนปากีสถานกบัประชากรทัว่โลกคิดเป็นร้อยละ 13.33  ขอ้มูลการใช้
ยาสูบแบบมีควนัของเยาวชนและผูมี้อายุราว 20 ปีเศษเพิ่มสูงข้ึนอย่างมากจากร้อยละ 6 เพิ่มเป็นร้อยละ 
16.3 ในช่วงเวลาไม่ก่ีปีมาน้ี  โดยเฉพาะความนิยมในการใชชี้ซ่า (sheesha/ shisha 18) ของกลุ่มนกัเรียนคิด

                                                            
16 Dina L.G. Borzekowski, EdD and Joanna E. Cohen, PhD., “International Reach of Tobacco Marketing 
Among Young Children”. Pediatrics. 2013; Volume 132, Number 4, October 2013: e825-e831. 
17 “Young Children Recognize Cigarette Brands in Countries With Most Smokers” (Sep. 30, 2013) at 
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130930101834.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=fe
ed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+(ScienceDaily%3A+Latest+Science+News) 
18 รายงานวิจยัขององคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ การใชชี้ซ่า (sheesha/ shisha) หรือฮุคคา (huqqa) ในแต่ละคร้ัง 
เทียบไดก้บัการสูบบุหร่ีจาํนวนมากถึง 100 - 200มวนในคราวเดียว ผูสู้บจะสูดควนัไดน้านกวา่การสูบบุหร่ีทัว่ไป
เพราะมีสารปรุงแต่งต่าง ๆ ท่ีช่วยลดความกร้านของยาสูบ  วยัรุ่นในปากีสถานนิยมใชเ้ป็นอยา่งมาก มีการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกฮอลร่์วมดว้ย  
Harmful Sheesha (The Express Tribune June 02, 2013) http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-
daily-english-online/letters/02-Jun-2013/harmful-sheesha 
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เป็นร้อยละ 19.7 ของผูท่ี้นิยมใชชี้ซ่าทั้งประเทศ  ประเด็นปัญหาในขณะน้ีคือ การใชชี้ซ่าและยาสูบไม่อยู่
ภายใตก้ฎหมายควบคุมยาสูบเหมือนผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน ๆ เช่น บุหร่ี ยาสูบอ่ืน ๆ  

 ประเภทของยาสูบท่ีคนปากีสถานนิยมบริโภค มีดงัน้ี 

1) บุหร่ีซิกาแรตและซิการ์ ท่ีจดัอยูใ่นผลิตภณัฑย์าสูบชนิด smoking tobacco products โดยส่วน
ใหญ่เป็นบุหร่ี   

2) ยาสูบแบบมวนเอง เรียกวา่ “beeris” (hand rolled cigarettes) 

3) ยาสูบท่ีใชค้วามร้อนใหเ้กิดควนัผา่นนํ้ า(waterpipe) เรียกช่ือว่า ฮุคคา (huqqa), ชีซ่า (sheesha) 
(เป็นตน้แบบของไทยท่ีเรียกวา่ บารากู่)  เป็นยาสูบท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมในกลุ่มเยาวชน (ดูรูปท่ี 5.6-5.7)  

4) ยาสูบไร้ควนัหรือยาสูบแบบเค้ียว (chewing tobacco) เรียกช่ือวา่ naswar, qiwam  
 

รูปที ่ 5.6 - 5.7  การใช้ฮุคคา (huqqa) หรือ ชีซ่า (sheesha) 

 
 

 

 อน่ึง ตามกฎหมายควบคุมยาสูบปัจจุบนั การบริโภคหรือใช้ยาสูบในอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า ฮุคคา 
(huqqa), ชีซ่า (sheesha) ในสถานท่ีใด ๆ ท่ีถือเป็นสถานท่ีทาํงานของประชาชนหรือสถานท่ีสาธารณะ  
ถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมายช่ือว่า the Smoking Ordinance 2002 (LXXIV of 2002) มาตรา 519 และ
มาตรา 11 บญัญติัให้ผูฝ่้าฝืนอาจตอ้งไดรั้บโทษปรับไม่เกิน หรือโทษจาํคุกไม่เกิน 1,000 รูปี และอาจผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ ดว้ย  

                                                            
19  “No person shall smoke or use tobacco in any other form in any place of public work and use. The 
Federal Government may, however, issue guidelines for permitting designated smoking areas in premises or 
places where adequate arrangements are made to protect the health of non-smokers.” 
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มีรายงานผลการศึกษาปัญหาสาํคญัในการควบคุมยาสูบในปากีสถานระบุว่า20  ในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมายอดจาํหน่ายบุหร่ีในปากีสถานมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี  แต่ขอ้มูลยอดจาํหน่ายบุหร่ีในปี 2011 ลดลง 
เน่ืองจากมีการข้ึนภาษีบุหร่ีและราคาจาํหน่าย ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ปัญหาเงินเฟ้อ คนว่างงาน 
ปัญหาการลักลอบจาํหน่ายบุหร่ีเถ่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน อันเกิดจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีขาด
ประสิทธิภาพ  ปัจจยัอ่ืนท่ีทาํให้ยอดขายบุหร่ีลดลงคือ ความนิยมของกลุ่มเยาวชนหรือผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 
18-25 ปี ท่ีนิยมใช ้‘sheesha’ มากข้ึน   

 

5.3 อุตสาหกรรมยาสูบในปากสีถาน21 

ธุรกิจยาสูบในปากีสถานมีลกัษณะเป็นตลาดก่ึงผูกขาด (oligopolistic) กล่าวคือ ปากีสถานมี
บริษทัธุรกิจยาสูบเพียง 2 รายใหญ่ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นตลาดบนท่ีจาํหน่าย
บุหร่ีราคาสูงและตลาดล่างท่ีจาํหน่ายบุหร่ีราคาถูก  บริษทัท่ีครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่คือบริษทั BAT 
หรือบริษทั Pakistan Tobacco Company (PTC)  โดน ขอ้มูลปี 2008 มีส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 51  และ
บริษทั Phillip Morris (Pakistan) มีส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 40 โดยมีจาํนวนบุหร่ีซิกาแรตท่ีจาํหน่ายในปี 
2008 มีจาํนวนราว 78 พนัลา้นมวน 22   

บรรษทับุหร่ีขา้มชาติคือบริษทั Philip Morris International (PMI) และบริษทั British American 
Tobacco (BAT) เป็นผูค้รอบครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีทั้งหมดในปากีสถาน โดยไดซ้ื้อหุน้ในบริษทับุหร่ี
ของปากีสถาน เช่น กรณี PMI เขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั Lakson Tobacco Co. (LTC) ในปี 2007 จนถือ
หุน้ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของหุน้ทั้งหมด โดยก่อนหนา้น้ีบริษทั LTC เป็นบริษทัในเครือบริษทั 
Rothmans ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีในปากีสถานค่อนขา้งมาก23  ในรายงานน้ีจะกล่าวถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้
ของบริษทับุหร่ีในปากีสถาน และกลยทุธ์ของบริษทับุหร่ีในการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของภาครัฐ         

                                                            
20 “Tobacco in Pakistan” by Euromonitor International (January 2013) at 
http://www.euromonitor.com/tobacco-in-pakistan/report 
21 Tobacco industry activities in Pakistan 1992 - 2002 (World Health Organization. Regional Office for the 
Eastern Mediterranean, 2010), pp.7-12. 
22 Pakistan (Campaign for Tobacco-Free Kids) at 
http://global.tobaccofreekids.org/en/global_epidemic/pakistan/ 
23 Philip Morris acquires Pakistan's Lakson Tobacco (Mar 9, 2007) at 
http://www.reuters.com/article/2007/03/09/businesspro-pakistan-morris-dc-idUSISL13794220070309 
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 บริษัท Pakistan Tobacco Company (PTC) จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1947 โดยบริษทั British 
American Tobacco ดว้ยการซ้ือกิจการจากบริษทัผูผ้ลิตยาสูบและใบยาสูบของอินเดียท่ีช่ือว่าบริษทั 
Imperial Tobacco  ซ่ึงตรงกบัยคุท่ีปากีสถานเขา้สู่ยคุก่อตั้งข้ึนภายหลงัประกาศตวัเป็นรัฐอิสระจากอินเดีย
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคมของปีเดียวกนั  ฉะนั้น BAT จึงเป็นบริษทับุหร่ีขา้มชาติรายแรกท่ีประกอบกิจการ
ธุรกิจยาสูบในปากีสถาน  ขอ้มูลปัจจุบนัในเวบ็ไซตข์อง PTC (http://www.ptc.com.pk) ระบุว่าบริษทัแห่ง
น้ีจา้งพนกังานกวา่ 1,700 คน และมีประชาชนราว 1 ลา้นคนไดผ้ลประโยชน์โดยออ้มจากธุรกิจยาสูบของ
บริษทั  PTC ครอบส่วนแบ่งตลาดยาสูบในลาํดบัแรก ๆ คือไดจ่้ายภาษีสรรพสามิตและภาษีรายไดใ้หแ้ก่
รัฐบาลราวปีละ 30,000 ลา้นรูปี (Rs) หรือคิดเป็นเงินไทยราว 9,000 ลา้นบาท24   

ยีห่้อบุหร่ีของ PTC ท่ีวางจาํหน่ายคือ Dunhill, Benson & Hedges, John Player Gold Leaf, 
Capstan by Pall Mall, Gold Flake และ Embassy (บุหร่ียีห่อ้น้ีมีราคาจาํหน่ายตํ่าสุดท่ีมียอดจาํหน่ายสูงสุด 
ไดรั้บความนิยมมากในรัฐปันจาบ)  

ปัจจุบนั PTC เป็นสมาชิกของสมาคมการคา้และอุตสาหกรรมหลายแห่งของปากีสถาน ไดแ้ก่  

 Cigarette Manufacturers Association Of Pakistan (CMA) 

 Management Association Of Pakistan (MAP) 

 Overseas Investors Chamber Of Commerce & Industry (OICCI) 

 Anti-Counterfeit and Infringement Forum (ACIF)  
 

ยทุธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษทั PTC มีหลายประการ เช่น การสร้างภาพลกัษณ์ของยี่หอ้บุหร่ีท่ี
ไดรั้บความนิยม เช่น Embassy  หรือการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์การบรรจุหีบห่อ การพิมพซ์อง  ส่ิงท่ี
น่าสนใจท่ีเก่ียวกบัการแทรกแซงการควบคุมยาสูบคือ  การจดัตั้งแผนกผูบ้ริโภคและกฎหมาย (consumer 
and regulatory affairs department) ในปี 1996   

                                                            
24 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจาํวนัท่ี 30 กนัยายน 2556  1 เหรียญปากีสถานเท่ากบั 0.30 บาท  อา้ง
จากเวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exc
hangeRate.aspx 
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 บริษัท Phillip Morris (Pakistan) จํากดั (PMPKL)25  เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ มีความเป็นมาจากการท่ี PMI เขา้ซ้ือกิจการจากบริษทั Godfrey Phillips ในปี ค.ศ.1967  เดิม
นั้นการจาํหน่ายบุหร่ีของบริษทัน้ีจะตอ้งทาํผา่นขอ้ตกลงอนุญาตใหสิ้ทธิกบั  Premeir tobacco industries 
(PTI)  แต่ก็ไม่สามารถสร้างผลกาํไรจากยีห่อ้บุหร่ีของตนเองมากนกั  เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย ทาํ
ให ้PM ไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้บุหร่ีมาโบโร (Marlboro) เขา้มาจาํหน่ายในปากีสถานไดใ้นช่วงก่อนปี 
1995   อนัเป็นผลการลอ็บบ้ีของบริษทั PTC ท่ีไม่ตอ้งการให ้PM นาํบุหร่ียีห่อ้น้ีเขา้มาจาํหน่ายจนกระทัง่
ในปี 1995   

ปี 1995  PTI ไดค้วบประกอบกิจการร่วมลงทุนกบับริษทั Lakson Tobacco Co. (LTC26) โดยทั้ง 
PM และ Rothmans ต่างก็ถือหุน้บริษทัน้ีในสัดส่วนท่ีเท่ากนั  จนกระทัง่ในปี 2007 PM จึงไดซ้ื้อหุน้ส่วน
ใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของ LTC (มากกว่าร้อยละ 97)  ปัจจุบนับริษทั PMPKL มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 
2,500 คน  บริษทัครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีในปากีสถานอยู่ในลาํดบัท่ี 2 รองจาก Pakistan Tobacco 
Company  และถือเป็นบริษทัขนาดใหญ่ 25 ลาํดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์าราจี
และตลาดหลกัทรัพยเ์มืองละฮอร์ ระหวา่งปี 2003 และ 2008  

มีรายงานระบุว่า ผลประกอบการของ บริษทั Phillip Morris (Pakistan) ท่ีตกตํ่าลง ภายหลงัจาก
การเขา้ซ้ือกิจการของ PM กล่าวคือ ผลกาํไรของบริษทัท่ีลดลงจาก 1.5 พนัลา้นเหรียญปากีสถาน (Rupee) 
ในปี 2007 ลดลงเหลือ 573 ลา้นเหรียญฯ ในปี 2010 หรือลดลงมากถึงร้อยละ 62  สาเหตุเน่ืองจากยอด
จาํหน่ายบุหร่ีของ PM ท่ีลดลง ในขณะท่ียอดจาํหน่ายของคู่แข่งขนัสาํคญัคือ บริษทั Pakistan Tobacco 
Company กลบัเพิ่มสูงข้ึน แมว้่า PM จะพยายามแข่งขนัดว้ยการลดราคาจาํหน่ายบุหร่ีลงก็ตาม นอกจากน้ี 
ยงัมีการปิดโรงงานบุหร่ีในพื้นท่ี Mandra ใกลก้บัเมือง Rawalpindi โดย PM ให้ขอ้มูลว่าเป็นโรงงาน
ขนาดเลก็ท่ีไม่คุม้กบัการประกอบการต่อไป ประกอบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  อยา่งไรก็ดี มี

                                                            
25 Phillip Morris (Pakistan) at http://philipmorrispakistan.com.pk/companyprofile.htm 
26 บริษทั Lakson Tobacco เป็นบริษทัหน่ึงในเครือกลุ่มบริษทั Lakson Group เนน้สินคา้จาํพวกอุปโภคบริโภค 
(consumer goods) และเป็นบริษทัแม่ของผูจ้ดัพิมพนิ์ตยสาร The Express Tribune  
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การวิเคราะห์ว่าการปิดโรงงานคร้ังน้ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการออกประกาศช่ือว่า SRO 863(I) (2010) ท่ีหา้ม
การทาํตลาดและจาํหน่ายบุหร่ีท่ีมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 10 มวน27  

ยีห่อ้บุหร่ีหลกัของบริษทั Phillip Morris (Pakistan) ท่ีจาํหน่ายในปากีสถานคือ Morven Gold, 
Marlboro, Diplomat, K2 และ Red & White  

บริษทั Phillip Morris (Pakistan) ใหค้วามสาํคญักบัการทาํโครงการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั 
เช่น โครงการหรือกิจกรรมดา้นการศึกษา, การรักษาส่ิงแวดลอ้ม, การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัพิบติัใน
ปากีสถาน    

 ตวัอยา่งกิจกรรมหรือโครงการท่ีดาํเนินการโดย บริษทั Phillip Morris (Pakistan) เช่น การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนทอ้งถ่ิน (community relations) ดว้ยการใหก้ารสนบัสนุนแผนงาน โครงการของ
ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีผลิตยาสูบ เช่น โครงการดา้นการศึกษา, การรักษาส่ิงแวดลอ้ม, การปรับปรุงหรือ
พฒันาชนบท28  

 

 
กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบปากีสถานไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็น Tobacco Control Board ในปี ค.ศ.

1968  มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการเพาะปลูก การผลิต และส่งออกยาสูบ ผลิตภณัฑย์าสูบ และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร Tobacco Control Board ประกอบดว้ย  

1)  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนหน่วยงานรัฐบาลกลาง (Federal Government Officers) 

2) กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจงัหวดั 4 จงัหวดั (Provincial Governments Officers) 

3) กรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบคือ Cigarette Manufacturers Association of 
Pakistan และตวัแทน Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry 

4) กรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มชาวไร่ยาสูบทัว่ประเทศ จาํนวน 6 คน โดยคดัเลือก 3 คนจาก
จงัหวดัปัญจาบ (Punjab) และจงัหวดั Khyber Pakhtunkhwa 

5) กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง  

                                                            
27 “Tobacco industry: Philip Morris feeling the squeeze in Pakistan” by Farooq Tirmizi (The Express Tribune, 
March 4, 2012) at http://tribune.com.pk/story/345156/tobacco-industry-philip-morris-feeling-the-squeeze-in-
pakistan/ 
28 http://philipmorrispakistan.com.pk/community.htm 
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ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ตัวแทนหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปเป็นกรรมการใน Tobacco Control 
Board  จึงน่าจะขัดต่อมาตรา 5.3 ในประเด็นการเป็นภาคีหรือหุ้นส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมยาสูบ และ
หากเจ้าหน้าทีรั่ฐอยู่ในหน่วยงานควบคุมยาสูบ กจ็ะมีปัญหาผลประโยชน์ขัดกนัด้วย  

 

 

5.4 นโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ 

ประเทศปากีสถานเป็นรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุม
ยาสูบ  (WHO FCTC) โดยได้ลงนามเม่ือวันท่ี  18 พฤษภาคม  2004 และให้สัตยาบัน  เ ม่ือวันท่ี  3 
พฤศจิกายน 2004 และการเขา้เป็นภาคีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2005  

กฎหมายควบคุมยาสูบท่ีสาํคญั  มีดงัน้ี   

1. กฎหมายว่าดว้ยการจดัทาํภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีหรือ the Cigarettes (Printing of 
Warning) Ordinance, 1979 (Ordinance No. LXXIII of 1979) กาํหนดใหมี้ภาพและขอ้ความคาํเตือน
ดา้นสุขภาพบนซองบุหร่ี และห้ามผูป้ระกอบการผลิต จาํหน่ายหรือครอบครองบุหร่ีท่ีไม่มีการพิมพภ์าพ
คาํเตือนท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้กฎหมายฉบบัน้ีมีการแกไ้ขปรับปรุงหลายคร้ังจนถึงปัจจุบนัท่ีมีการแกไ้ข
คร้ังล่าสุดคือ ปี 2009     

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายบญัญติัใหมี้ภาพและขอ้ความคาํเตือนดา้นสุขภาพบนซองบุหร่ีซิกา
แรตในสัดส่วนร้อยละ 40 ของพื้นท่ีซองบุหร่ีทั้ งหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลงั   แต่ปัจจุบนัยงัไม่มี
กฎหมายกาํหนดใหมี้ภาพและขอ้ความคาํเตือนดา้นสุขภาพของยาสูบไร้ควนั (รูปท่ี 5.8) 29   

 
รูปที ่5.8  ภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีตามกฎหมาย 

 
 

Smoking Causes Mouth Cancer 
 

                                                            
29 Country profile: Pakistan (WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013).  
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2. กฎหมายว่าดว้ยการหา้มสูบบุหร่ีและการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี ค.ศ.2002 หรือ the 
Prohibition of Smoking and Protection of Non-Smokers Health Ordinance, 2002) (Ordinance No. 
LXXIV of 2002) เช่น  การห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะถือเป็นเขตปลอดบุหร่ี100% โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้เร่ืองการจดัสถานท่ีให้สูบบุหร่ี(เช่น สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล, สถาบนัการศึกษา
ทุกระดบั, สถานท่ีราชการทุกแห่ง, สถานท่ีทาํงานท่ีเป็นพื้นท่ี indoor, ภตัตาคารหรือร้านอาหาร, คาเฟ่ 
บาร์ ผบั) รวมถึงรถหรือยานพาหนะโดยสารสาธารณะ  กฎหมายฉบบัน้ียงัห้ามการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ยาสูบผา่นเคร่ืองจาํหน่ายอตัโนมติั   

2.1 กฎหมายลาํดบัรองเก่ียวกบัการห้ามโฆษณา การส่งเสริมการขายยาสูบ และการให้
ทุนสนบัสนุนของผูป้ระกอบกิจการยาสูบในกฎหมายฉบบัน้ีดว้ย  เช่น แนวปฏิบติัว่าดว้ยการโฆษณาทาง
วิทย ุโทรทศัน์  ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีกาํหนดไวโ้ดย the Committee on Tobacco Advertisement Guidelines   
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับปี 2002 มิได้บัญญัติถึงการจําหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทาง
อินเทอร์เน็ต  หน่วยงานรัฐและรัฐบาลจึงตีความวา่ ไม่สามารถควบคุมในกรณีดงักล่าวได ้  สาํหรับการให้
ทุนสนับสนุน (sponsorship) ของผูป้ระกอบกิจการยาสูบไม่มีกฎหมายห้ามแต่อย่างใด  แต่ห้ามการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์การใหทุ้นสนบัสนุนดงักล่าว   

2.2 กฎหมายลาํดบัรองว่าดว้ยการห้ามจาํหน่ายบุหร่ีแก่เยาวชนหรือผูมี้อายุต ํ่ากว่า 18 ปี 
(The Prohibition of Sales of Cigarettes to Minors Rules, 2010 (SRO 863(I)/2010), 2 September, 2010) 
กฎหมายฉบบัน้ียงับญัญติัครอบคลุมถึงการห้ามจาํหน่ายบุหร่ีบรรจุซองหรือหีบห่อ (packet) ท่ีมีจาํนวน
นอ้ยกวา่ 20 มวน ซ่ึงใชบ้งัคบักบับุหร่ีท่ีผลิตในปากีสถานและบุหร่ีท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 

2.3 กฎหมายลาํดบัเร่ืองการห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ โดย
ออกเป็นประกาศฉบบัท่ี SRO 882(1)/2007   

อยา่งไรก็ดี  ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอยา่งมากในการควบคุมยาสูบของปากีสถานคือ ปัญหาการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีไร้ประสิทธิภาพ   แมแ้ต่ในคาํพิพากษาศาลฎีกาบางคดียงัระบุถึงปัญหาในเร่ืองปัญหาการ
บงัคบัใช้กฎหมายว่าดว้ยการห้ามสูบบุหร่ีและการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี ค.ศ.2002 และมี
เน้ือหาบางประการท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบั WHO FCTC  ดว้ย  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นควบคุมยาสูบคือ 
กระทรวงสุขภาพ    

 ตัวอย่างความล้าสมัยของกฎหมายควบคุมยาสูบ  และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ
ในปากสีถาน 

 กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีสําคัญคือ  ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขช่ือว่า 
NOTIFICATION MINISTRY OF HEALTH (the 25th October; 2003) ซ่ึงอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย
ช่ือ the Prohibition of Smoking and Protection of Non-Smokers Health Ordinance, 2002 (LXXIV 
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of 2002) มาตรา 730  เน้ือหาของมาตรา 7 บญัญติัว่า บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีโฆษณายาสูบหรือ
ผลิตภณัฑย์าสูบทางส่ือมวลชนหรือโฆษณาในสถานท่ีใด รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ  หากการโฆษณา
นั้น ๆ ไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีออกตามมาตราน้ีตามท่ีคณะกรรมการท่ีช่ือว่า the Committee on 
Tobacco Advertisement Guidelines กาํหนดแลว้  และเป็นไปตามประกาศท่ีรัฐบาลกาํหนด  ยอ่มถือว่าฝ่า
ฝืนมาตราน้ี  กล่าวคือ กฎหมายควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบของปากีสถาน มิไดห้้ามการโฆษณาบุหร่ีอย่าง
เด็ดขาด โดยเปิดโอกาสให้มีการโฆษณาในบางกรณีได ้แตกต่างจากกฎหมายไทยท่ีห้ามการโฆษณาใน
ทุกกรณี  

ผูฝ่้าฝืนมีโทษอาญาตามมาตรา 11 คือ อาจตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 รูปี และหากมีการ
กระทาํความผิดซํ้ าเป็นคร้ังท่ีสองหรือมากกว่านั้น ผูก้ระทาํผิดอาจไดรั้บโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ไดรั้บโทษปรับไม่ตํ่ากวา่ 1,000 รูปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

แนวปฏิบัติตามมาตรา 7  มีรายละเอียดในหลายประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีใชว้ิเคราะห์ปัญหา มีดงัน้ี  

แนวปฏิบติัว่าด้วยการโฆษณายาสูบทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Guidelines for Tobacco 
Advertisements on electronic media)  อนุญาตใหมี้การโฆษณายาสูบหรือบุหร่ีทางโทรทศัน์ไดใ้นบาง
ช่วงเวลาคือ ตั้งแต่เวลาเท่ียงคืนถึง 6.00 น.  ส่วนขอ้หา้มตามแนวปฏิบติัน้ีคือ การหา้มโฆษณายาสูบในโรง
ภาพยนตร์ท่ีอนุญาตใหบุ้คคลอายตุ ํ่ากว่า 18 ปีเขา้มาชมภาพยนตร์ได ้ หา้มการโฆษณายาสูบ เช่น การสูบ
บุหร่ีในรายการโทรทศัน์ ละคร การแสดงโชว ์ป้ายโฆษณา (รูปท่ี 5.9 - 5.12) หรืออุปกรณ์ เคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
ท่ีใชใ้นการโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบในกิจกรรมแข่งขนักีฬาต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารเก่ียวกบักีฬานั้น ๆ    

แนวปฏิบัติว่าด้วยการโฆษณาบุหร่ีทางป้ายโฆษณา กําแพง ยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
(Guidelines for Tobacco Advertisements on bill boards, wall murals, transport) กาํหนดไม่ใหโ้ฆษณา
บุหร่ีทางป้ายโฆษณา กาํแพง ยานพาหนะขนส่งสาธารณะ ถา้เป็นการโฆษณานั้นมีพื้นท่ีเกินกวา่ 35 ตาราง
เมตร  
 แนวปฏิบติัว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก เยาวชนจากการส่งเสริมการขายบุหร่ี (Guidelines to protect 
children from the tobacco promotion)  ไดแ้ก่ การหา้มใชเ้ด็ก เยาวชนในการโฆษณาบุหร่ี หรือกล่าวถึง
เด็ก เยาวชนในการโฆษณาทุกชนิด  ห้ามโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสูบผ่านส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีเด็ก เยาวชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้หลกั, ห้ามโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสูบหรือบุหร่ีภายในรัศมี 50 เมตร ภายในเขต

                                                            
30  7. Prohibition on advertisement of cigarette etc. - Notwithstanding anything contained in any other 
law for the time being in force, no person/ companies shall advertise tobacco and tobacco products on any 
media or in any place and any public service vehicle, if such advertisement is not in accordance with 
guidelines prescribed for this purpose by a committee which the Federal Government may, by notification in 
the official Gazette, constitute. 
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โรงเรียน สถานศึกษา รถประจาํทาง ศูนยกี์ฬา หรือร้านจาํหน่ายการ์ตูน  และห้ามการโฆษณายาสูบใด ๆ 
ท่ีมุ่งต่อกลุ่มเยาวชนในทุกกรณี  

 
 

รูปที ่5.9 – 5.10 ป้ายโฆษณายีห้่อบุหร่ีในบริเวณโรงเรียนและสถานทีส่าธารณะ 

  

รูปที ่5.11 -  5.12 ป้ายโฆษณาบุหร่ีต่าง ๆ 

 

 
 การห้ามจําหน่ายบุหร่ีให้แก่เด็ก เยาวชน 
 Statutory Notifications (S. R. 0.) S. R. 0. 863 (1)/2010 (2nd September, 2010) เป็นประกาศท่ี
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายช่ือ the Prohibition of Smoking and Protection of Non-Smokers 
Ordinance,2002 (LXXIV of 2002) มาตรา 17 ท่ีให้อาํนาจแก่รัฐบาลกลางในการออกประกาศอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชต้ามกฎหมายน้ี   ประกาศฉบบัน้ี ขอ้ 3 มีเน้ือหากาํหนดหนา้ท่ี
ของผูค้า้ปลีก (retail sellers) บุหร่ีซิกาแรตห้ามจาํหน่ายบุหร่ีแก่บุคคลท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือ
เชิญชวนให้ผูมี้อายุต ํ่ากว่า 18 ปี ซ้ือบุหร่ี  และยงักาํหนดให้ผูค้า้ปลีกบุหร่ีซิกาแรตจะตอ้งแสดงป้ายห้าม
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จาํหน่ายบุหร่ีดงักล่าวท่ีมีขนาดไม่นอ้ยกว่า A4 ในบริเวณร้านคา้ (ดูรูปท่ี 5.13)   ในกรณีมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบัอายขุองผูซ้ื้อบุหร่ี  ร้านคา้มีหนา้ท่ีสอบถามผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคใหแ้สดงหลกัฐานเก่ียวกบัอายขุองผู ้
ซ้ือวา่มีอายคุรบ 18 ปีตามกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัยงัพบว่ามีร้านคา้จาํนวนมากท่ียงัจาํหน่าย
บุหร่ีใหแ้ก่เดก็ เยาวชน การสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่าง ๆ (รูปท่ี 5.14 – 5.15) 

รูปที ่5.13  ป้ายสัญลกัษณ์ห้ามจําหน่ายบุหร่ีแก่ผู้มีอายุตํา่กว่า 18 ปี 

 
 

รูปที ่5.14 – 5.15  การสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน 

 
 

  

 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบด้านการควบคุมยาสูบ 

 อดีตท่ีผา่นมานั้น  กระทรวงสุขภาพหรือกระทรวงสาธารณสุขของปากีสถาน (the Ministry of 
Health) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านควบคุมยาสูบของประเทศ  ต่อมา มีแนวคิดเร่ืองการกระจาย
อาํนาจการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของภาครัฐในเร่ืองน้ี และการเตรียมความพร้อมของ
ปากีสถานท่ีไดใ้หส้ตัยาบนัเป็นรัฐภาคีตามกรอบอนุสญัญา FCTC เม่ือปลายปี ค.ศ.2004   
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ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) รัฐบาลปากีสถานไดจ้ดัตั้งหน่วยงานช่ือ “Tobacco 
Control Cell” ซ่ึงอยูภ่ายใตห้น่วยงานหน่ึงคือ Health Services Academy  หวัหนา้หน่วยงาน Tobacco 
Control Cell คือ Executive Director, Health Services Academy ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเปล่ียนช่ือใหม่เป็น กระทรวงให้บริการสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายและการประสานงาน 
(Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination)  เน่ืองจากกระทรวงน้ีมีความ
รับผดิชอบในดา้นการควบคุมยาสูบ  จากการศึกษาสถานะทางกฎหมายของ Tobacco Control Cell พบว่า 
หน่วยงานแห่งนี้จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ มิใช่ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินเหมือน
หน่วยงานทัว่ไปหรือเรียกวา่ non development budget31   

 อาํนาจหนา้ท่ีของ Tobacco Control Cell มีหลายประการ แบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี  

 การบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบติัตาม FCTC  
 งานศึกษาวิจยัดา้นยาสูบผา่นกลุ่มศึกษาวิจยัและใหค้าํปรึกษาดา้นยาสูบ  
 การสร้างความต่ืนตวั เผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ดา้นควบคุมยาสูบแก่ประชาชนทัว่ไปและ

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบและโรคท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การปฏิสมัพนัธ์กบัอุตสาหกรรมยาสูบในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 การประสานงานกบัภาคเอกชน ภาควิชาการ และองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) 
 การให้คาํแนะนําทางเทคนิคแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ในระดับกระทรวง และหน่วยงาน

ทอ้งถ่ิน และองคก์รพฒันาเอกชนในประเดน็ดา้นยาสูบ  
 การจดัฝึกอบรมแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข 
 การจดัทาํแนวปฏิบติัทางเทคนิคใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เช่น แนวปฏิบติัในการ

เลิกบุหร่ี  

ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของ Tobacco Control Cell ในเร่ืองการปฏิสัมพนัธ์กบั
อุตสาหกรรมยาสูบในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Interacting with the tobacco industry as a stakeholder)  

                                                            
31 Tobacco Control Cell at http://www.tcc.gov.pk/ 
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เน่ืองจากปากีสถานเป็นภาคีตาม FCTC แลว้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีในมาตรา 5.3 และแนว
ปฏิบติัในเร่ืองน้ี  ซ่ึงกาํหนดให้มีมาตรการจาํกดัการปฏิสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมยาสูบ และการปฏิเสธ
ความร่วมมือใด ๆ รวมถึงขอ้ตกลงท่ีไม่มีผลในทางกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีไม่สามารถบงัคบัไดต้าม
กฎหมายกบัอุตสาหกรรมยาสูบ  ฉะนั้น การที่หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบอย่าง 
Tobacco Control Cell ถือว่าบริษัทบุหร่ีหรืออุตสาหกรรมยาสูบเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Interacting with 
the tobacco industry as a stakeholder32)  จึงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะขัดต่อมาตรา 5.3 อย่าง
ชัดเจน 

 ในช่วงกลางปี 2011 มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกหน่วยงาน Tobacco Control 
Cell33 โดย Dr. Javaid Khan ผูเ้ช่ียวชาญดา้นควบคุมยาสูบจาก Agha Khan University และประธาน the 
National Alliance for Tobacco Control ไดก้ล่าวถึงข่าววงในท่ีกระทรวงสาธารณสุขอาจพิจารณายบุ
หน่วยงานแห่งน้ี โดยให้ความเห็นว่า Tobacco Control Cell เป็นหน่วยงานท่ีประสานงานกบัองคก์าร
อนามยัโลกและองคก์รต่อตา้นยาสูบในประเทศไดเ้ป็นอย่างดี  ทางดา้นนาย Khurram Hashmi จาก 
National Coordinator for the Coalition for Tobacco Control ใหข้อ้มูลวา่ ปากีสถานเป็น 1 ใน 40 ประเทศ
แรกท่ีลงนามและเขา้เป็นภาคีของ FCTC  ถา้มีการยกเลิกหน่วยงานแห่งน้ีกจ็ะส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ดา้น
ควบคุมยาสูบของประเทศอยา่งมาก อีกทั้ง Tobacco Control Cell ยงัเป็นช่องทางรับทุนสนบัสนุนจาก
องคก์รระหว่างประเทศและประเทศผูบ้ริจาค เพื่อพฒันางานดา้นควบคุมยาสูบต่าง ๆ นอกเหนือจากช่อง
ทางการใหทุ้นผา่นรัฐบาลกลาง   

 

 
5.5 รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในปากสีถาน 

 อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับุหร่ีไดด้าํเนินการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของรัฐบาล โดยใช้
วิธีการต่าง ๆ นานา  สรุปไดด้งัน้ี   

เอกสารภายในของบริษทั BAT เร่ืองแผนงานของบริษทัในช่วงปี 1997 – 1999 ท่ีช่ือว่า Pakistan 
Tobacco Company Limited: company plan 1997–1999. British American Tobacco (30 September 
1999) (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/bih61a99). ระบุภาระงานสาํคญัของแผนกน้ีคือ34   

                                                            
32 Functions of Tobacco Control Cell at http://www.tcc.gov.pk/about_us.php 
33 Tobacco Control Cell Going to be dysfunctional in Pakistan (May 30th, 2011) at 
http://www.thenewstribe.com/2011/05/30/tobacco-control-cell-going-to-be-dysfunctional-in-pakistan/ 
34 “Tobacco industry activities in Pakistan 1992–2002”, op. cit., pp.9-13. 
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1) การล็อบบี้หรือสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 
(regulators)  รวมถึงการเจ้าหน้าทีรั่ฐบาลระดับจังหวดั (Provincial Governments) และฝ่ายนิติบัญญตัิ   

ตวัอยา่งเช่น  PTC จึงพยายามลอ็บบ้ีรัฐบาลให้เปล่ียนแปลงโครงสร้างภาษี เพื่อให้มีการจดัเก็บ
ภาษีผูผ้ลิตบุหร่ีในประเทศในภูมิภาค Mardan ช่ือว่า Mardanwallahs ซ่ึงเสียภาษีในอตัราค่อนขา้งตํ่าคือ 
ร้อยละ 15 ของราคาขายปลีก  ในขณะท่ี PTC จะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 73 ของราคาขายปลีก โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (Pakistani Finance Minister) และปลดักระทรวงการคลงัเห็นชอบกบั
ขอ้เสนอของ PTC  ทาํให้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุหร่ีในปี 1994  ผลคือยอดจาํหน่ายบุหร่ียี่ห้อ 
Embassy ของ PTC เพิ่มสูงข้ึนอยา่งมากกวา่ร้อยละ 40 ในระหวา่งปี 1994 ถึง 1995 และจาํใหย้อดจาํหน่าย
บุหร่ีของบริษทับุหร่ีในประเทศลดลงอยา่งมาก   PTC ยงัลอ็บบ้ีเพื่อแกปั้ญหาการลบัลอบนาํเขา้บุหร่ีเถ่ือน
ยีห่อ้อ่ืนท่ีไม่เสียภาษีเขา้มาจาํหน่ายในประเทศ    

 

2) การส่ือสารองค์กร การสร้างภาพลกัษณ์ ช่ือเสียงทีด่ีของบริษัท  

การสนับสนุนสิทธิของบริษทัในการโฆษณาสินคา้ เพื่อท่ีจะสร้างแรงกดดันต่อการกาํหนด
นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะสร้างความไดเ้ปรียบใหแ้ก่บริษทัในทางธุรกิจ  เช่น กรณีบริษทั BAT และ PTC 
ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการทาํการตลาด (marketing) ผลิตภณัฑย์าสูบอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็น Above –the-line 
marketing ไดแ้ก่ การทาํตลาดผา่นส่ือมวลชน การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ วิทย ุ ป้ายโฆษณา ส่ิงพิมพ ์หรือ
กรณี Below-the-line marketing ท่ีเน้นการทาํกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรมเพ่ือสังคม การ
ส่ือสารในประเดน็ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ ์  

เช่น PTC จดัทาํโครงการผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัพืชท่ีรับประทานได ้(edible oils project) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลปากีสถาน หรือโครงการจดัรถให้บริการสุขภาพเคล่ือนท่ีแก่ประชาชน 
(mobile health vans) ในปี 1989 เพื่อใหก้ารดูแลรักษาสุขภาพเบ้ืองตน้ในโรคทัว่ไป ใหบ้ริการในบริเวณ
พื้นท่ีใกลเ้คียงโรงงานผลิตบุหร่ีของบริษทัในรัศมี 30 กิโลเมตร รวมถึงช่วยเหลือกรณีเกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ มีขอ้มูลของบริษทัอา้งว่าได้ให้บริการผูป่้วยไปกว่า 17,000 คน ในช่วงปี 1989 ถึง 1994, 
โครงการท่ีเนน้กลุ่ม Below-the-line marketing เช่น การใหเ้งินสนบัสนุนแก่ผูจ้ดัการรายการวิทยท่ีุเปิด
เพลงภาษาองักฤษท่ีไดรั้บความนิยม หรือการให้ทุนแก่หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษเพ่ือสร้างภาพลกัษณะ
ใหม่ของบุหร่ี Benson & Hedges ในช่ือว่า “new look B&H”35 หรือโครงการรักษาส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
Pakistan Tobacco Company (รูปท่ี 5.16 - 5.17)  

 

                                                            
35 “Tobacco industry activities in Pakistan 1992–2002”, op. cit., pp.15-16. 



183 
 

 

 

รูปที ่ 5.16 - 5.17  โครงการรักษาส่ิงแวดล้อมของบริษัท Pakistan Tobacco Company 

 
 

 
 

แผนงานอ่ืน ๆ ของบริษทัในช่วงปี 1997 – 1999 ของบริษทั BAT ไดแ้ก่  การเผยแพร่ขอ้มูล การ
ถกเถียงทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการเก่ียวกบัการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง (environmental tobacco smoke),  
การสนับสนุนเสรีภาพของประชาชนในการเลือกท่ีจะสูบบุหร่ี  และการหาแนวร่วมท่ีเป็นเกษตรกร 
ชาวไร่ยาสูบ ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ียนิดีท่ีจะร่วมในการลอ็บบ้ีเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลเพ่ือประโยชน์ของบริษทั  

 

 

 



184 
 

3) การให้ทุนสนับสนุน (Sponsorship) ของบริษัทบุหร่ี 

การให้การสนบัสนุนกีฬาของบริษทับุหร่ีเป็นส่ิงท่ีบริษทับุหร่ีดาํเนินการอยูเ่สมอ จากการศึกษา
การแทรกแซงของบริษทับุหร่ีในปากีสถานพบว่า บริษทับุหร่ีไดเ้คยให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
จดัแข่งขนักีฬามาเป็นเวลานานเกือบ 40 ปี คือ บริษทั Pakistan Tobacco Company ไดใ้ห้การสนบัสนุน
กีฬาคริกเก็ต (cricket) ท่ีเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1977 ทั้งการแข่งขนัในประเทศ
และการแข่งขนัคริกเก็ตระดบันานาชาติหลายรายการ เช่น One-Day International Creket Tournament, 
Wills Trophy International, Wills Cup one day national cricket tourment pool matches, Gold Flake 
Cricket League รวมถึงการแข่งขนัคริกเกต็ระดบัโลกอยา่ง World Cup cricket 

 เอกสารภายในของบริษทั PTC ใน 199336 ระบุถึงเป้าหมายในการใหก้ารสนบัสนุนกีฬาคริกเก็ต
คือ นอกเหนือจากการสร้างความสัมพนัธ์กบัยี่ห้อบุหร่ีกบักีฬาแลว้  การให้สนับสนุนยงัถือเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการโฆษณาอีกด้วย  และยงัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยลดความเป็นไปได้ท่ีจะมีการห้ามการ
โฆษณาบุหร่ีทางโทรทศัน์  ในเอกสารของบริษทับุหร่ีไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการสนบัสนุนในกิจกรรม
ต่าง ๆ มีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายดงัน้ี  

 Win Win Win Approach 
 Consumer Convenience 
 Consumer Understanding 
 Innovative and Eye Catching Slogan: Know What Matters – A taste Apart 
 Misleading Descriptors to Dilute the Harm Perception 
 Youth Targeting Slogans 
 Sponsorship and cross boarder advertisement 
 Counteract Tobacco Control Efforts 
 Enhance the image of Tobacco Industry 
 Counteract Tobacco Control Efforts 
 Threaten Negative Consequences of the Tobacco Control 

 นอกจากนั้น  คณะกรรมการคริกเก็ตแห่งชาติของปากีสถานท่ีช่ือว่า Pakistan Cricket Board 
(PCB37) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีกาํกบัดูแลกีฬาชนิดน้ี ไดรั้บเงินสนบัสนุนการแข่งขนัคริกเก็ตท่ีดาํเนินการโดย 

                                                            
36 Hameed NS. Letter from N Saquib Hameed to David Aitken regarding notes on company plan 1994. British 
American Tobacco, 25 November 1993 (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zzp77a99). 
37 Pakistan Cricket Board จะรับผดิชอบดาํเนินการจดัการเกมการแข่งขนัคริกเกต็ในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ การจดัทาํมาตรฐานการแข่งขนัในประเทศ และดูแลระเบียบขอ้บงัคบัของสมาชิก 
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PCB จากบริษทับุหร่ีมาเป็นเวลานานหลายสิบปี  อีกทั้งเคยอนุญาตใหต้วัแทนบริษทับุหร่ียงัไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นสมาชิกวิสามญัของคณะกรรมการอีกดว้ย  

 ขอ้มูลการแข่งขนัคริกเก็ตในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี  ไม่มีขอ้มูลระบุว่าบริษทับุหร่ีไดใ้ห้การสนบัสนุน
กีฬาชนิดน้ีอีก  ผูใ้ห้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2000 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นธนาคาร 
บริษทันํ้ าอดัลม บริษทัจาํหน่ายอุปกรณ์กีฬา38 เช่น Faysal Bank T-20 Cup 2011/12, Pepsi PCB Cricket 
Stars Under-16s Tournament 2012/13 , ABN-AMRO Cup Gold League 2005/06,  Tissot Cup 

 สําหรับแนวปฏิบัติในการห้ามบริษัทบุหร่ีให้การสนับสนุนคือ  ประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขช่ือว่า NOTIFICATION MINISTRY OF HEALTH (the 25th October; 2003)  กาํหนดแนว
ปฏิบติัทัว่ไปวา่ดว้ยเร่ืองการใหเ้งินสนบัสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบไวใ้นขอ้ 20 มีสาระสาํคญัคือ การให้
การสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจยาสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต  แต่แนวปฏิบติัน้ีไม่มีผลในทาง
กฎหมายแต่อยา่งใด  เพราะไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย หากเป็นเพียงคาํแนะนาํท่ีใหผู้ป้ระกอบการพิจารณา
เองตามความเหมาะสม  

  

4) การให้ข้อมูลบิดเบือนในรายงานวชิาการด้านวทิยาศาสตร์  

บริษทับุหร่ีพยายามสร้างขอ้มูลตอบโตร้ายงานผลการศึกษาทางการแพทยห์รือวิทยาศาสตร์ท่ี
เก่ียวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคยาสูบ ในประเด็นผลกระทบจากควนับุหร่ีมือสองหรือ 
environmental tobacco smoke (ETS)39   เน่ืองจากมีรายงานทางการวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ไดแ้ละระบุ
ผลเสียของควนับุหร่ีมือสองต่อสุขภาพอย่างชัดเจน  ทาํให้บริษทับุหร่ีในปากีสถานโดยเฉพาะบริษทั 
Pakistan Tobacco Company (PTC) ไดว้างแผนในระหว่างปี 1997-1999 ท่ีจะใหข้อ้มูลอีกดา้นหน่ึงแก่
ส่ือมวลชน  ประชาชนทั่วไปว่า  ควันบุหร่ีมือสองไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  เพราะมิได้
เปล่ียนแปลงอากาศในบริเวณพื้นท่ีในอาคาร (indoor air quality) หรือสุขภาพของผูท่ี้ไดรั้บควนั บุหร่ี เช่น 
อา้งวา่ไม่มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีระบุว่า ควนับุหร่ีทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งปอดและโรคหวัใจ เพราะ
เป็นเร่ืองท่ีตรวจสอบไดย้าก  

บริษทั BAT ไดอ้อกเอกสารยนืยนัจุดยนืของบริษทัคือ ควนับุหร่ีมือสองเป็นเพียงส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด
ความรําคาญเท่านั้น  ไม่มีหลกัฐานแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อยา่งใด  บริษทั BAT ยงัสนบัสนุน
ใหมี้การจดัอภิปราย ถกเถียงในประเด็น ETS ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร เพื่อ
สร้างความสบัสนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร แมว้า่จะมีรายงานทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์กต็าม  
                                                                                                                                                                                    

อา้งจาก http://www.pcb.com.pk/about-pcb.html 
38 http://www.pcb.com.pk/tournament-reports.php?&new_page_limit=all 
39 “Tobacco industry activities in Pakistan 1992–2002”, op. cit., pp.23-24. 
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5) การฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ี 

คดีความฟ้องร้องระหวา่งบริษทับุหร่ีในปากีสถานกบัหน่วยงานของรัฐ มีดงัน้ี 40 

คดีที ่1 Baig v. Province of Punjab [Pakistan] [June 25, 2012] 

รัฐบาลเมืองละฮอร์ (Lahore) ไดอ้อกกฎหมายทอ้งถ่ินตามกฎหมายรัฐบาลกลางเร่ืองการเขตหา้ม
ใช ้sheesha/ shisha ในพื้นท่ีปลอดบุหร่ี เช่น คาเฟ่ ทาํให้มีการปิดธุรกิจบริการ sheesha เป็นจาํนวนมาก  
ทาํให้เจา้ของคาเฟ่ท่ีใหบ้ริการ sheesha ยืน่คาํฟ้องต่อศาลสูงเมืองละฮอร์เพ่ือคดัคา้นกฎหมายดงักล่าว แต่
ศาลสูงตดัสินยกคาํฟ้องของธุรกิจคาเฟ่ 

คดีที ่2 The State of Pakistan v. Tarar [Pakistan] [March 20, 2012] 

รัฐบาลปากีสถานโดยอยัการฟ้องดาํเนินคดีแก่บริษทั Phillip Morris Pakistan ซ่ึงดาํเนินการขดัต่อ
กฎหมายห้ามโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบในนิตยสารท่ีจาํหน่ายทัว่ประเทศ  ศาล Civil Magistrate พิจารณา
คดีดงักล่าวแลว้ตดัสินใหห้วัหนา้ฝ่ายการตลาดของบริษทั Phillip Morris Pakistan มีความผดิตามกฎหมาย  
แมว้่าจาํเลยจะกล่าวอา้งว่า ทาํไปโดยสุจริตเน่ืองจากไม่ทราบว่าการห้ามโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
รวมถึงนิตยสารดว้ย ผลคือจาํเลยตอ้งเสียเงินค่าปรับตามกฎหมายและจาํคุก 3 เดือน แต่โทษจาํคุกใหร้อลง
อาญาไว ้

 คดีที ่3  Case No. 6110-2011 [Pakistan] [March 23, 2011] 

 คดีน้ีผูจ้ดัการคาเฟ่ท่ีให้บริการ sheesha/ shisha ไดย้ื่นคาํฟ้องต่อศาลเพื่อคดัคา้นนโยบายและ
กฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐบาลปากีสถาน โดยอา้งเร่ืองตาํรวจอายดัอุปกรณ์ sheesha/ shisha โดยอา้งว่า
การประกอบธุรกิจของคาเฟ่ไม่ขดัต่อกฎหมายควบคุมยาสูบ และยงักล่าวอา้งว่าการดาํเนินการของตาํรวจ
ขดัต่อสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญปากีสถาน (Pakistani constitution)   ในคดีน้ีผูถู้กฟ้องคือ the 
Capital City Police Office เมืองละฮอร์ไดก้ล่าวอา้งถึงกฎหมายช่ือว่า “Prohibition of Smoking in 
Enclosed Places and Protection of Non-Smokers Health Ordinance 2002” ซ่ึงมีเน้ือหาบญัญติัหา้มการใช้
ยาสูบในพื้นท่ีสาธารณะ (public places) รวมถึงการห้ามบริโภคยาสูบดว้ย shisha ในคาเฟ่ดว้ย  และยงั
หา้มการบริโภคยาสูบของเยาวชนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี   ศาลจึงตดัสินยกฟ้องของผูป้ระกอบธุรกิจคาเฟ่   

 คดีที่ 4  Dr. M. Yaqoob Bhatti v. Chairman Medical Research Council, et al. [Pakistan] 
[February 23, 1994] 

                                                            
40 http://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/advancedsearch/?country=Pakistan 
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 โจทกเ์ป็นแพทยช่ื์อ Dr. M. Yaqoob Bhatti ไดฟ้้องศาล โดยอา้งว่าการโฆษณาบุหร่ีทางโทรทศัน์
ถือว่าขดัต่อสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศาลยกคาํฟ้องโดยให้เหตุว่า โจทก์มิไดใ้ห้
เหตุผลท่ีเพียงพอในเร่ืองการละเมิดสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญในประเดน็ใดบา้ง   
 (ขอ้สังเกตคือ คดีน้ีเกิดข้ึนในปี 1994 ซ่ึงในขณะนั้น ยงัไม่มีกฎหมายห้ามการโฆษณายาสูบทาง
ส่ือต่าง ๆ ต่อมาจึงมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายในปี 2002)  

 

 

5.6 บทบาทของภาคประชาสังคม 

องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรพฒันาเอกชนท่ีดาํเนินงานให้มีการควบคุมยาสูบ  จาก
การศึกษาพบว่า หลายองคก์รมีความเขม้แขง็ในการดาํเนินงานเป็นอย่างมาก  แต่ขาดการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ  ส่วนใหญ่เป็นองคก์รทางวิชาการและผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ  เช่น the National Alliance 
for Tobacco Control, Heartfile, Coalition for Tobacco Control และ Network for Consumer Protection  
รวมถึงสมาคมหรือองคก์รผูป้ระกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข เช่น สมาคมโรคหัวใจ สมาคมโรควณัโรค 
ชมรมผูป่้วยมะเร็ง (cancer societies) และชมรมการศึกษาดา้นสาธารณสุข (public health education 
societies)    

อยา่งไรกดี็  ผูว้ิจยัมีขอ้มูลในเร่ืองน้ีไม่มากนกั เพราะมีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ
ค่อนขา้งนอ้ย  ตวัอยา่งกิจกรรมของภาคประชาสงัคมในปากีสถาน มีดงัน้ี  

 

 
พนัธมิตรควบคุมยาสูบแห่งชาติ (National Alliance for Tobacco Control) เป็นองคก์รท่ีไม่

แสวงหากาํไร ริเร่ิมจดัตั้งโดยกลุ่มนกัวิชาการท่ีเป็นแพทยด์า้นระบบหายใจ (Section of Pulmonology) 
ของมหาวิทยาลยั the Aga Khan University  ตวัอยา่งผลงานเช่น เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2011 ไดอ้อก
แถลงการณ์คดัคา้นกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาให้สัมภาษณ์ว่า จะใชเ้งินบริจาคของธุรกิจยาสูบ
ในการสนบัสนุนกีฬาต่าง ๆ ในประเทศ  ทั้ง ๆ ท่ีองคก์รดา้นสุขภาพทัว่โลกต่างก็คดัคา้นการรับเงินจาก
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อุตสาหกรรมยาสูบ โดยเปรียบเทียบกบักรณีหน่วยงานหรือองคก์รดา้นสันติภาพหรือต่อตา้นสงคราม 
ย่อมท่ีจะไม่รับเงินสนับสนุนจากบริษทัหรือธุรกิจท่ีผลิตกบัดกัท่ีเป็นวตัถุระเบิด  หากกระทรวงกีฬารับ
เงินจากบริษทับุหร่ีแลว้ จะกลายเป็นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์บริษทับุหร่ีโดยออ้ม ทาํให้ประชาชน
ทัว่ไปและสมาชิกรัฐสภาเขา้ใจผิดว่าบริษทับุหร่ีเป็นธุรกิจท่ีดี ควรส่งเสริม  ฉะนั้น รัฐมนตรี ฯ จึงควร
ปฏิเสธการรับเงินจากบริษทับุหร่ี41 

 

 

เครือข่ายควบคุมยาสูบแห่งชาติ (Coalition for Tobacco Control Pakistan หรือ CTC-Pak)  
เป็นองคก์รภาคประชาสังคมท่ีรัฐบาลให้การยอมรับว่า เป็นแหล่งให้คาํแนะนาํทางวิชาการดา้นควบคุม
ยาสูบแก่กระทรวงสาธารณสุข และองคก์รระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารอนามยัโลก เป็นองคก์รท่ีเป็น
สมาชิกของเครือข่ายต่อตา้นยาสูบระหว่างประเทศ เช่น Framework Convention Alliance (FCA), Global 
Smoke Free Olympics Campaign, Stop-TB, Health and Development Network and Bloomberg Grants 
Initiative Forum-Pakistan และเป็นภาคีของ American Cancer Society and Health Bridge   วตัถุประสงค์
ในการจดัตั้งเครือข่าย CTC-Pak คือ การเสริมสร้างความเขม้แขง็และการปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย
ควบคุมยาสูบท่ีสอดคลอ้งกบั FCTC โดยดาํเนินงานในลกัษณะการรณรงค ์และใหค้าํแนะนาํทางวิชาการ
แก่กระทรวงสาธารณสุข  

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (Network for Consumer Protection) เป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมี
พนัธกิจหลกัในดา้นคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค ทาํงานดา้นผูบ้ริโภคมานานกวา่ 20 ปี และจดัตั้งเป็นองคก์รใน
ปี 1992 การดาํเนินงานเน้นการเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการ การจดัทาํขอ้เสนอต่อ
รัฐบาล  เครือข่ายน้ีดาํเนินการดา้นควบคุมยาสูบมาเป็นเวลานานเช่นกนั เช่น ช่วงปี 2000 – 2007 ได้
ทาํงานในโครงการ Tobacco Free Initiative Pakistan ขององคก์ารอนามยัโลก เนน้การใหข้อ้มูลอนัตราย
จากการบริโภคยาสูบ การคดัคา้นกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ และให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่รัฐบาลใน
ประเด็นควบคุมยาสูบ  หรือกิจกรรมช่วงปี 2008-2010 เครือข่าย ฯ ไดรั้บทุนจาก Bloomberg Grant 
Initiative ในเร่ือง Policy Advocacy and Stakeholders Awareness เพื่อลดอุปสงคข์องบุหร่ีในปากีสถาน 

                                                            
41 “say NO to tobacco money” (Feb 7, 2011) at https://www.facebook.com/notes/national-alliance-for-
tobacco-control-natc-pakistan/say-no-to-tobacco-money/187863907901056 
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นอกเหนือจากบทบาทของภาคประชาสังคมแลว้  การปฏิบติังานของส่ือมวลชนก็มีความสาํคญั
ในการควบคุมยาสูบ เช่น ชมรมส่ือทางเลือกและวิจยั (Society for Alternative Media and Research - 
SAMAR) ไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ในโครงการช่ือ “Development & Implementation Of Tobacco 
Control Policies Project in Pakistan” 42 ให้แก่ส่ือมวลชน เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2009  ภายใตก้าร
สนบัสนุนของ the Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขา้ใจใน
การปฏิบติัตาม FCTC ของปากีสถาน ผา่นกลไกการตรวจสอบต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย การ
รู้เท่าทนัเร่ืองล็อบบ้ีของอุตสาหกรรมยาสูบ เน้ือหาในการประชุมท่ีน่าสนใจคือ  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้
อภิปรายถึงความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีจะกูภ้าพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของตน ดว้ยการติดต่อ โนม้นา้ว
ผูมี้อาํนาจกาํหนดนโยบาย (policy makers)  การหาความสนับสนุนจากองค์กรดา้นสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ, การส่งเสริมผลิตภณัฑย์าสูบของตนดว้ยการประชาสมัพนัธ์ทางส่ือมวลชน และการให้
เงินสนบัสนุนงานเทศกาลพ้ืนเมืองประจาํทอ้งถ่ินต่าง ๆ (local folk festivals)   นอกจากน้ี ยงัมีความ
พยายามของบริษทับุหร่ีท่ีจะแบ่งแยกส่ือมวลชนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย  ดว้ยการพยายามท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ
ผูส่ื้อข่าวหรือส่ือมวลชนสนับสนุนเร่ืองการจดัให้มีเขตปลอดบุหร่ี 100 % ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการ
แทรกแซงของบริษทับุหร่ีอยา่งหน่ึง  

 

 

 

 
  

 

                                                            
42 Journalists Orientation Meeting Coalition for Tobacco Control – Pakistan Report Jan 2009. 
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บทที ่6 

กรณศึีกษาประเทศแคนาดา 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 1 2  

 ประเทศแคนาดาเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและเป็นระบบสหพนัธรัฐ (federation) หรือ สมาพนัธรัฐ (confederation) คือ มี
รัฐบาลกลาง (federal government) และมีรัฐบาลมลรัฐ 10 มลรัฐ  (provinces) และดินแดน (territories) 3 
เขต รวมเป็น 13 เขตปกครอง3 โดยรัฐธรรมนูญแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Charter of Rights and 
Freedoms) ไดบ้ญัญติัการแบ่งแยกอาํนาจไวส้รุปไดด้งัน้ี  รัฐบาลกลางจะมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบกิจการ
ของประเทศในดา้นนโยบายต่างประเทศ การคา้ระหว่างประเทศ ความมัน่คงของชาติ กิจการประมล การ
ขนส่งและการส่ือสาร กิจการโทรคมนาคม กิจการนิวเคลียร์ ภาษีอากร ระบบการเงินและธนาคาร 
กฎหมายอาญา การตรวจคนเขา้เมือง และสิทธิมนุษยชน  ในขณะท่ีรัฐบาลมลรัฐจะมีเขตอาํนาจในการ
บริหารดา้นกิจการยติุธรรม (administration of justice) สิทธิพลเมือง (civil rights) ทรัพยากรธรรมชาติ 
การจดัเก็บภาษีของมลรัฐหรือทอ้งถ่ิน การศึกษา วฒันธรรม ระบบสาธารณสุข การประกนัสังคม และ
ควบคุมดูแลรัฐบาลทอ้งถ่ิน (municipal government ) ซ่ึงจะมีบทบาทในเร่ืองการบริหารจดัการการศึกษา 
การพฒันาท่ีดิน การออกกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจทอ้งถ่ิน กิจกรรมทางวฒันธรรมทั้งน้ี รัฐบาลกลางและ
รัฐบาลมลรัฐจะมีความรับผดิชอบร่วมกนัในกรณีท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  รัฐบาลมลรัฐมีอาํนาจ
ทางนิติบญัญติัของตนเองผา่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง   

ขอ้มูลท่ีควรทราบคือ ระบบกฎหมายแคนาดามี 2 ระบบคือ ระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) 
ขององักฤษ โดยใชบ้งัคบัในกฎหมายรัฐบาลกลางและมลรัฐส่วนใหญ่ มีเพียงมลรัฐควิเบก (province of 
Quebec) ท่ีใชร้ะบบกฎหมายซิวิวลอว ์(Civil Law) 

 

                                                 
1 สรุปจากเวบ็ไซตรั์ฐบาลแคนาดา http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/index-eng.php  
2 เวบ็ไซตรั์ฐบาลแคนาดา http://www.canada.gc.ca/aboutcanada-ausujetcanada/menu-eng.html และ 
http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/about-a_propos/overview-
apercu.aspx?lang=eng&view=d 
3 10 มลรัฐ ไดแ้ก่ Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova 
Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec และ Saskatchewan. และดินแดน 3 เขต ไดแ้ก่ Northwest 
Territories, Nunavut และ Yukon 
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แผนทีป่ระเทศแคนาดา 

 
 

 ขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัคือ ประเทศแคนาดามีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของ
โลก โดยเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนาํ 8 ประเทศ (Group of Eight - G8) และเป็นสมาชิกของ
องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and 
Development - OECD)  นอกจากนั้น แคนาดายงัเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศท่ีกาํลงัเจรจาจดัทาํ “ความตก
ลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก” หรือ TPP (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement) ซ่ึงเป็นความตกลงการคา้เสรีระดบัภูมิภาคท่ีอาจมีผลเสียต่อการควบคุมยาสูบ
ของไทย หากรัฐบาลไทยตดัสินใจเขา้ร่วมเจรจา TPP ดว้ย4  

 จากขอ้มูลสภาพสังคมและคุณภาพชีวิตคนแคนาดา ในปี 2010 แคนาดามีประชากรราว 34 ลา้น
คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2010) ช่วงเวลาเพียง 3 เดือน มีประชากรเพิ่มข้ึนจากขอ้มูลวนัท่ี 1 มกราคม 
2010 จาํนวน 88,100 คน (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26) ในจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนน้ีราวร้อยละ 71 หรือ 2 
ใน 3 เป็นผูท่ี้อพยพมาตั้งถ่ินฐานในแคนาดา5  ประชากรในแคนาดามีความหลากหลายของเช้ือชาติ 
                                                 
4 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ “ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก TPP ต่อการควบคุมยาสูบของไทย” (หมอชาวบา้น, ปีท่ี 35 
ฉบบัท่ี 416 ธนัวาคม 2556), หนา้ 41. 
5 “Canada's population estimates” (Statistics Canada) at http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/100628/dq100628a-eng.htm 
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วฒันธรรมอยา่งมากประเทศหน่ึง เน่ืองจากมีผูท่ี้อพยพโยกยา้ยมาตั้งถ่ินฐานเป็นจาํนวนมาก   ประชากร
แคนาดาท่ีเป็นคนกลุ่มนอ้ย (minority group) จะมีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมากโดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.
1991 ถึง 2006  มีรายงานการศึกษาเร่ืองการคาดการณ์จาํนวนประชากรในปี 2031 ว่า ประชากร 3 ใน 10 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ถึง 32 จะมีเช้ือสายจากชนกลุ่มน้อยและไม่ไดพู้ดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
กล่าวคือ จะมีประชากรท่ีมีเช้ือสายของผูย้า้ยมาตั้งถ่ินฐานจากประเทศอ่ืนราว 11.1 ถึง 14.4 ลา้นคน โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีมีเช้ือสายเอเชียใตแ้ละเช้ือสายจีน และเป็นคนรุ่นหนุ่มสาว รองลงมาจะเป็นเช้ือสาย
อาหรับและเอเชียตะวนัตก6 ทาํใหส้งัคมแคนาดามีวฒันธรรม การนบัถือศาสนาท่ีหลากหลาย   

  ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่มองคก์าร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development-OECD) ท่ีเป็นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ โดยขอ้มูลช่วงปี 1999 ถึง 2009 ประชากรแคนาดาท่ี
มีอายุระหว่าง 25 ถึง 64 ปีจบการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 39 ในปี 
1999 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2009 ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของประเทศสมาชิก OECD ในปี 2009 ยงัอยูท่ี่ร้อยละ 
307  ในดา้นคุณภาพชีวิตของคนแคนาดานั้น องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัลาํดบัให้ประเทศแคนาดาเป็น
ประเทศหน่ึงท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นการดาํรงชีวิต อายุเฉล่ียและระดบั
การศึกษาของประชากร อีกทั้งยงัมีวฒันธรรมและภาษาท่ีหลากหลาย  ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลดชันีการ
พฒันามนุษยข์องสหประชาชาติ (the United Nations Human Development Index8 หรือ HDI) ปี ค.ศ. 
2009 พบว่า สถานะดา้นสุขภาพของคนแคนาดา มีสุขภาพท่ีดีท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก กล่าวคือมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในลาํดบัท่ี 4 ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก (รองจากประเทศนอร์เวย,์ ออสเตรเลีย และ
ไอซแลนด ์ตามลาํดบั) คนแคนาดามีสุขภาพดีกว่าคนอเมริกนัท่ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 13 จึงสามารถสะทอ้นถึง
คุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพในแคนาดาดว้ย 

แมว้่าจะไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่า เร่ิมมีการบริโภคยาสูบในแคนาดาเป็นคร้ังแรกเม่ือใด  แต่
นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานการใช้ยาสูบในพ้ืนท่ีทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมลรัฐออนแตริโอ 
(Ontario) ท่ีสามารถคาํนวณอายุยอ้นหลงัไปถึงราวศตวรรษท่ี 8  พนัธ์ุยาสูบท่ีเคยนิยมปลูกของชาว

                                                 
6 Éric Caron Malenfant, André Lebel and Laurent Martel, Projections of the Diversity of the Canadian 
Population 2006 to 2031 (Statistics Canada, Minister of Industry, 2010), p.1. 
7 “Education indicators in Canada: An international perspective” (Statistics Canada, 2009) at 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110913/dq110913b-eng.htm 
8 HDI เป็นการสรุปภาพรวมดชันีช้ีวดัการบรรลุเป้าหมายของประเทศต่าง ๆ ใน 3 ดา้นหลกัท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
มนุษย ์ไดแ้ก่ สุขภาพ, ความรู้ และมาตรฐานการครองชีพท่ีดีของประชาชนในประเทศนั้น ๆ โดยดชันีดา้น
สุขภาพจะวดัจากอายขุยัเฉล่ียของประชากร และมีการใชต้วัช้ีวดัหลายร้อยตวั  
กรุณาดู http://hdr.undp.org/en/statistics/faq/question,68,en.html 
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พื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือคือ ยาสูบพนัธ์ุ  Nicotiana rustica ซ่ึงมีถ่ินกาํเนิดในพื้นท่ีอเมริกาใต้9  ในช่วง
ต่อมา ยาสูบเร่ิมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในกลุ่มชนพ้ืนเมืองในแคนาดาท่ีเรียกว่า First Nations10 ผ่านการ
ติดต่อคา้ขายกบัชาวยโุรป เช่น ตน้ปี ค.ศ. 1597 นกัเดินเรือชาวยโุรปไดน้าํยาสูบมาแลกเปล่ียนกบัขนสัตว์
ของชนพื้นเมือง  สาํหรับประวติัความเป็นของการควบคุมยาสูบในประเทศแคนาดา11 เร่ิมตน้ในช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 20 โดยกลุ่มสหภาพสตรีชาวคริสเตียนท่ีช่ือว่า Women’ s Christian Temperance Union 
(WCTU) เป็นองคก์รเผยแพร่ความเช่ือศาสนาคริสตท่ี์จดัตั้งข้ึนในสหรัฐ จึงมีจุดยืนในเร่ืองการรณรงค์
คดัคา้นการบริโภคยาสูบท่ีชดัเจน โดยเฉพาะการสูบบุหร่ีหรือยาสูบของผูห้ญิงท่ีไดรั้บการต่อตา้นมากใน
ช่วงเวลานั้น องคก์รแห่งน้ีสามารถดาํเนินงานอยา่งประสบความสาํเร็จในเร่ืองน้ี  

 

 

6.2 ข้อมูลการบริโภคยาสูบและผลกระทบทางสุขภาพ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบ 

ขอ้มูลรายงานของแคนาดาปี 2012 ท่ีเสนอต่อองคก์ารอนามยัโลก12 ในฐานะรัฐภาคีของ FCTC 
พบว่าประชากรผูใ้หญ่ (อายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป) มีอตัราการบริโภคยาสูบในกลุ่มผูใ้หญ่ท่ีประเมินใน
ระหว่างปี 2010 มีอตัราร้อยละ 15.10 (ผูช้ายท่ีสูบเป็นประจาํวนัคิดเป็นร้อยละ 16.4 และในขณะท่ีผูช้ายท่ี
สูบเป็นประจาํวนัราวร้อยละ 13.2) แหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีอา้งอิงคือ Canadian Tobacco Use Monitoring 
Survey (CTUMS13) 2010 

                                                 
9 Neil Collishaw, History of tobacco control in Canada (Canada: Physiciansfor a Smoke-Free Canada, 
November 2009), p.1. 
10 เป็นช่ือเรียก กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีเป็นชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอเมริกาเหนือหรือแคนาดาในปัจจุบนั ก่อนท่ีจะ
ชาวตะวนัตกจะคน้พบแคนาดา เป็นชาวอะบอริจิน ปัจจุบนัประชากรราว 7 แสนคน มีการรวมตวักนัก่อตั้งเป็น
องคก์รช่ือ the Assembly of First Nations (AFN) เม่ือปี ค.ศ. 1985 เพื่อเป็นตวัแทนของกลุ่มชนพ้ืนเมืองกวา่ 630 
ชุมชนทัว่แคนาดา  กรุณาดูขอ้มูลเพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์AFN (www.afn.ca) 
11 Neil Collishaw, History of tobacco control in Canada, op. cit., pp.11-12. 
12  “REPORTING INSTRUMENT OF THE WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO 
CONTROL: Canada” (February 27, 2012), pp.3-4. 
13 CTUMS เป็นการสาํรวจขอ้มลูการบริโภคยาสูบในแคนาดาท่ีจดัทาํเป็นประจาํทุกปี ท่ีจดัทาํโดย กระทรวง
สุขภาพแคนาดา (Health Canada) ร่วมกบั สาํนกังานสถิติแห่งชาติของแคนาดา (Statistics Canada) สาํรวจขอ้มูล
จากกลุ่มประชากรชาวแคนาดาราว 20,000 คน ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่รวมถึงกลุ่ม residents ท่ีอาศยัอยูใ่น
ดินแดน 3 เขต ไดแ้ก่ Northwest Territories, Nunavut และ Yukon กบักลุ่ม full-time residents ของสถาบนัต่าง ๆ   
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ขอ้มูลน่าสนใจคือ ขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา14 อตัราการบริโภคยาสูบหรือบุหร่ีใน
ช่วงเวลา 15 ปี โดยสํารวจจากกลุ่มผูสู้บบุหร่ีท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป (ค.ศ.2000-2010) มีแนวโน้มลด
นอ้ยลงอยา่งต่อเน่ืองคือ ปี 2000 มีอตัราร้อยละ 24 จนเหลือร้อยละ 19 ในปี 2005 และมีอตัราการใชย้าสูบ
ท่ีชะลอตวัลงในระหวา่งปี 2005 ถึง 2010  (ดูรูปท่ี 6.1)    

 

รูปที ่6.1  ข้อมูลอตัราการสูบบุหร่ีในแคนาดาของผู้สูบบุหร่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป(ค.ศ.2000-2010) 

 
 

ขอ้มูลรายงานผลการสาํรวจการบริโภคยาสูบของชาวแคนาดาล่าสุด (CTUMS) ท่ีจดัทาํข้ึนตั้งแต่
ปี 1999 จนถึงปี 2012 รวมเวลา 14 ปี15 ไดผ้ลสรุปในภาพรวมคือ มีการบริโภคยาสูบในแคนาดาลดนอ้ยลง
เป็นอย่างมากคือ อตัราการบริโภคยาสูบในกลุ่มผูใ้หญ่ร้อยละ 25 ในปี 1999 ลดเหลือร้อยละ 16 ในปี 
2012  (ดูรูปท่ี 6.2)  ในช่วงเวลา 14 ปีมาน้ีแคนาดามีประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี เพิ่มข้ึนราว 4.4 ลา้นคน  
ในช่วงเวลาดงักล่าวมีจาํนวนผูสู้บบุหร่ีท่ีเป็นชาวแคนดาลดนอ้ยลงราว 1.5 ลา้นคน ในขณะท่ีมีผูท่ี้เคยสูบ
บุหร่ีอยา่งนอ้ย 100 มวนในชีวิต แต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ (Former Smokers - Person who is not smoking; 
however, has smoked at least 100 cigarettes in their life.) เพิ่มข้ึนราว 1.9 ลา้นคน และมีประชากรท่ีไม่
เคยสูบบุหร่ีมาก่อนเลยหรือเคยสูบบุหร่ีนอ้ยกว่า 100 มวนในชีวิต (Never Smoker - Person who is not 

                                                 
14  BACKGROUNDER ON THE CANADIAN TOBACCO INDUSTRY AND ITS MARKET  2011-12 
Edition (Canada:  Non-Smokers’ Rights Association/ Smoking and Health Action Foundation, March 2012), 
p.5. 
15 “Canadian Tobacco Use Monitoring Survey” (CTUMS) (2012) at http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-
tabac/research-recherche/stat/ctums-esutc_2012-eng.php 
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smoking and has not smoked 100 cigarettes in their life.) เพิ่มข้ึนราว 4 ลา้นคน กล่าวโดยสรุปคือใน
ภาพรวมมีประชากาท่ีสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนราวร้อยละ 15 ในขณะท่ีกลุ่มผูท่ี้สูบบุหร่ีอยู่ในปัจจุบนัและกลุ่ม 
Former Smokers (Ever Smoker - Current and former smoker combined) มีจาํนวนไม่เปล่ียนแปลง (ดูรูป
ท่ี 6.3)      

 

รูปที ่6.2  ข้อมูลเปรียบเทยีบการบริโภคยาสูบของประชากรแคนาดาระหว่างปี 1999 กบัปี 2012 
(อา้งจาก CTUMS, 2012) 

 
   

รูปที ่6.3 Total Population and Smoking Status Percentages and Counts for Canadians             
Aged 15 Years Older From 1999 and 2012 

 1999 2012 

CTUMS Annual 2012 Population Percentage Population Percentage 

 

Total Population 24,260,326 100 28,680,393 100 

Never Smokers 11,992,942 49 16,039,065 56 

Ever Smokers 12,267,384 51 12,641,328 44 

Former Smokers 6,145,392 25 8,011,341 28 

Current Smokers 6,121,992 25 4,629,987 16 
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ขอ้มูลผูสู้บบุหร่ีของคนแคนาดาในปัจจุบนั (Current Smokers) คือ ในปี 1999 มีผูสู้บบุหร่ีราว 

6.12 ลา้นคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นประจาํทุกวนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี (Daily Smokers) จาํนวน
ร้อยละ 83 และมีกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังคราว (Occasional Smokers) คิดเป็นร้อยละ 17  ในขณะท่ีขอ้มูลปี 
2012 มีผูสู้บบุหร่ีราว 4.62 ลา้นคน  แบ่งเป็นกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นประจาํทุกวนั (Daily Smokers) จาํนวนร้อย
ละ 73 และมีกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังคราว (Occasional Smokers) คิดเป็นร้อยละ 27  กล่าวคือในช่วง 14 ปี
ท่ีผ่านมา มีคนสูบบุหร่ีเป็นประจาํทุกวนัลดน้อยลงราวร้อยละ 10  ในขณะท่ีจาํนวนผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ัง
คราวเพ่ิมมากกว่าในอดีต แสดงว่าคนแคนาดามีพฤติกรรมสูบบุหร่ีเป็นประจาํลดนอ้ยลงแบ่งเป็นกลุ่มผู ้
สูบบุหร่ีเป็นประจาํทุกวนั (Daily Smokers) จาํนวนร้อยละ 83 และมีกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังคราว 
(Occasional Smokers) คิดเป็นร้อยละ 17  (ดูรูปท่ี 6.4)   ขอ้มูลผูสู้บบุหร่ีเป็นประจาํในปี 2012 สูบบุหร่ี
เฉล่ียจาํนวน 15 มวนต่อวนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ขอ้มูลปี 2001 ท่ีมีการบุหร่ีเฉล่ียจาํนวน 16.2 มวนต่อวนั    

 
รูปที ่6.4  ข้อมูลผู้สูบบุหร่ีของคนแคนาดาในปัจจุบันระหว่างปี 1999 กบั 2012 

 
   

พฤติกรรมการบริโภคยาสูบแบบมีควนัตามเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ในแคนาดาคือ ชาวแคนาดาในมลรัฐ 
British Columbia มีสัดส่วนตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ คือคิดเป็นร้อยละ 13  ในขณะท่ีชาว
แคนดาในมลรัฐ Newfoundland/Labrador มีการสูบบุหร่ีมากถึงร้อยละ 20   ขอ้มูลปี 2011 ถึงปี 2012 ใน
แคนาดามีประชากรราวร้อยละ 4 หรือคิดเป็นจาํนวน 1.2 ลา้นคนของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
ท่ีนิยมสูบซิการ์หรือซิการ์ขนาดเล็กท่ีเรียกว่า cigarillo  สําหรับขอ้มูลการบริโภคยาสูบแบบไร้ควนั 
(smokeless tobacco products) ในปี 2012 มีชาวแคนาดาท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8 ท่ี
บริโภคยาสูบชนิดน้ี ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากขอ้มูลในปี 2006 ท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 4  

ขอ้มูลการบริโภค Water-pipe Tobacco ในปี 2012 มีชาวแคนาดาอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป นอ้ยกวา่
ร้อยละ 1 หรือจาํนวน 251,000 คน ท่ีเคยใชย้าสูบลกัษณะน้ีในช่วงเวลา 30 วนัท่ีผา่นมา  ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-24 ปี ราว 104,000 คน  
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จากการศึกษาขอ้มูลการบริโภคยาสูบไร้ควนัในแคนาดาพบว่า  มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของ
จาํนวนประชากร แต่ขอ้มูลท่ีน่ากงัวลคือกลุ่มผูใ้ชย้าสูบประเภทน้ีคือกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี (คิด
เป็นร้อยละ 8 ของจาํนวนประชากรทั้ งหมด) โดยส่วนใหญ่นิยมยาสูบไร้ควนัแบบชูรส (smokeless 
tobacco use flavoured products)  กฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดายงัมิไดค้วบคุมธุรกิจยาสูบไร้ควนั
อย่างเขม้งวดเหมือนกรณีบุหร่ีซิกาแรต  เช่น ไม่มีกฎหมายกาํหนดเร่ืองภาพคาํเตือนดา้นสุขภาพ และยงั
ไม่ไดห้า้มเร่ืองการใส่สารปรุงรสต่าง ๆ16 

ผลกระทบต่อสุขภาพของคนแคนาดา 

ขอ้มูลจาก Canadian Cancer Society 17ระบุว่า การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุลาํดบัท่ี 1 ของการ
เสียชีวิตของคนแคนาดาดว้ยโรคท่ีป้องกนัได ้โดยทาํให้มีผูเ้สียชีวิตมากราว 37,000 คนในแต่ละปี   ควนั
บุหร่ีหรือยาสูบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งคิดเป็นร้อยละ 30 ของโรคมะเร็งทั้งหมดใน
แคนาดา ทั้งน้ี ผูเ้สียชีวิตดงักล่าวส่วนใหญ่ป่วยเป็นมะเร็งปอด  ขอ้มูลในปี 2012 มีคนแคนาดามากถึง 
25,600 คนท่ีเป็นผูป่้วยมะเร็งปอด และมีผูเ้สียชีวิตราว 20,100 คนในแต่ละปี ซ่ึงถือว่าผูป่้วยมะเร็งปอดมี
จาํนวนสูงกว่าผูป่้วยมะเร็งหลายชนิด   การบริโภคยาสูบยงัเป็นสาเหตุของการป่วยดว้ยโรคมะเร็งหลาย
ชนิด  

 

 

6.3 อุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดา 

 อุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดาอยูใ่นกลุ่มบริษทับุหร่ียกัษใ์หญ่ 3 รายท่ีครองส่วนแบ่งตลาดยาสูบ
ส่วนใหญ่ในประเทศคือ  

1. บริษัท Imperial Tobacco Canada (ITC) เป็นบริษทับุหร่ีท่ีมีอายมุากกว่า 105 ปี คือ จดัตั้งข้ึน
ในปี ค.ศ.1908 ณ เมืองมอนทรีออล มลรัฐควิเบค (Quebec)  ต่อมาในปี 1970 มีการจดัตั้งบริษทั holding 
company ช่ือ Imasco Limited โดย Imperial Tobacco Canada เป็นบริษทัลูกและเป็น 1 ใน 3 กิจการหลกั
กลุ่มบริษทั ในขณะนั้น บริษทับุหร่ีขา้มชาติคือ British American Tobacco ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั Imasco 

                                                 
16 BACKGROUNDER ON THE CANADIAN TOBACCO INDUSTRY AND ITS MARKET 2011-12 
Edition, op. cit., p.21. 
17 “Why tobacco control is important” at http://www.cancer.ca/en/get-involved/take-action/what-we-are-
doing/tobacco-control/?region=nu 
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Limited คิดเป็นร้อยละ41.5 ของหุ้นทั้ งหมด จนกระทัง่ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2000 บริษทั Imperial 
Tobacco Canada ไดรั้บการติดต่อเจรจาซ้ือกิจการทั้งหมดโดย British American Tobacco18   

บริษทั ITC เป็นบริษทับุหร่ีท่ีมีส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีมากท่ีสุดในแคนาดา กล่าวคือมีส่วนแบ่งตลาด
ในปี 2011 คิดเป็นร้อยละ 50.4 แมว้่าจะลดนอ้ยลงจากส่วนแบ่งตลาดในปี 2010 ร้อยละ 51.7 ก็ตาม ใน
รายงานของ BAT อา้งวา่สาเหตุท่ีส่วนแบ่งตลาดลดนอ้ยลงเน่ืองจากปัญหาบุหร่ีหนีภาษีท่ีพบเพิ่มข้ึนอยา่ง
มากในปี 2011 ซ่ึงมีผลทาํให้ยอดการจาํหน่ายบุหร่ีถูกกฎหมายในแคนาดาลดนอ้ยลงราวร้อยละ 3 ในปี
เดียวกนั19  

ยีห่อ้บุหร่ีของ ITC ท่ีไดรั้บความนิยมในแคนาดาคือ ยีห่อ้ du Maurier, John Player Standard, 
Matinée (Matinée ชนิด slim and superslim เปล่ียนช่ือเป็น Vogueแลว้), Peter Jackson, Players และยีห่อ้ 
Viceroy 

2. บริษัท Rothmans Benson & Hedges20  มีจุดกาํเนิดจากการก่อตั้งบริษทั Rothmans of Pall 
Mall Canada Limited ในปี ค.ศ.1956 โดยนาย Rothmans เจา้ของบริษทั ต่อมาในปี 1963 ไดซ้ื้อกิจการ
บริษทัยาสูบช่ือ  Rock City Tobacco ในมลรัฐควิเบค   ต่อมาปี 1986 บริษทั Rothmans ไดค้วบรวมกิจการ
กบับริษทั Benson & Hedges   ตั้งแต่ปี 2008 เป็นตน้มาบริษทั Rothmans Benson & Hedges ไดถู้กบริษทั
บุหร่ีขา้มชาติอยา่งบริษทั Phillip Morris International เขา้ซ้ือกิจการ  บริษทับุหร่ีแห่งน้ีมีสาํนกังานใหญ่ท่ี
เมืองโตรอนโต มลรัฐออนแตริโอ (Ontario) ปัจจุบนัเป็นบริษทับุหร่ีและกิจการยาสูบท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
ลาํดบัท่ี 2 ในแคนาดา ดาํเนินกิจการผลิตและจาํหน่ายบุหร่ี ยาสูบ และจดัจาํหน่ายซิการ์  ยีห่อ้บุหร่ีท่ีไดรั้บ
ความนิยมคือ ยีห่อ้ Accord, Belmont, Canadian Classics, Mark Ten Original, Next, Number 7 และ 
Quebec Classique 

3. บริษัท JTI MacDonald Corp  บริษทัน้ีก่อตั้งข้ึนโดยพ่อคา้ 2 คนคือ William C. และ 
Augustine Macdonald ในปี ค.ศ.1858 เดิมใชช่ื้อว่า บริษทั RJR-Macdonald Inc. ณ เมืองมอนทรีออล 
ต่อมาในปี 1999 เปล่ียนช่ือเป็น RJR-Macdonald Inc. และเปล่ียนช่ือเป็น JTI MacDonald Corp  ภายหลงั
จากท่ี Japan Tobacco Inc. เขา้ซ้ือกิจการบริษทับุหร่ีขา้มชาติของสหรัฐคือ R.J. Reynolds ในปี 1999  
ปัจจุบนั JTI เป็นบริษทับุหร่ีท่ีมีขนาดใหญ่เป็นลาํดบัท่ี 3 ของโลกของญ่ีปุ่นไป บริษทัแคนาดาแห่งน้ี

                                                 
18 History (Imperial Tobacco Canada) at 
http://www.imperialtobaccocanada.com/groupca/sites/IMP_7VSH6J.nsf/vwPagesWebLive/DO7VXM2Z?ope
ndocument&SKN=1 
19 BACKGROUNDER ON THE CANADIAN TOBACCO INDUSTRY AND ITS MARKET  2011-12 
Edition, op. cit., p.9.  
20 Rothmans Benson & Hedges at http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ca.aspx 
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กลายเป็นบริษทัสาขาของ JTI   ยี่ห้อบุหร่ีท่ีไดรั้บความนิยมคือ ยี่ห้อง Legend, Macdonald Special, 
Export A และ Studio 

ในรายงานขอ้มูลอุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดาท่ีจดัทาํโดย “สมาคมสิทธิของผู้ไม่สูบบุหร่ี” 
(Non-Smokers' Rights Association - NSRA) ระหว่างปี 2011 - 2012  ขอ้มูลส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือคือ ขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา และสํานักงานสถิติแห่งชาติของ
แคนาดา รวมถึงขอ้มูลจากรายงานประจาํปีของผูถื้อหุน้บริษทับุหร่ีและเวบ็ไซตต่์าง ๆ  ระบุว่า บริษทับุหร่ี
ยกัษใ์หญ่ 3 บริษทัขา้งตน้ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่มากถึงราวร้อยละ 96 (ขอ้มูลปี 2007)   

สําหรับส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีในแคนาดาอีกร้อยละ 4 เป็นของบริษทับุหร่ีขนาดเล็ก เช่น บริษัท 
Grand River Enterprises (GRE) และบริษัท Tabac ADL Tobacco ซ่ึงทั้งสองบริษทัน้ีเป็นกิจการของ
กลุ่มชนพ้ืนเมือง (First Nations people) และบริษัท Bastos du Canada Ltée  อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลของ
บริษทับุหร่ีขนาดเลก็มีอยูไ่ม่มากนกัและมกัจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน    

ขอ้มูลการจาํหน่ายยาสูบไร้ควนั (smokeless tobacco) ในแคนาดา มียอดจาํหน่ายเพ่ิมสูงข้ึนมาก
เช่นกนั แต่ยงัไม่มีการจดัทาํขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการยาสูบไร้ควนัคือ บริษัท 
National Smokeless Tobacco Company Limited (NSTC) ซ่ึงจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบไร้ควนัส่วนใหญ่ 
สินคา้เหล่าน้ีจะนาํเขา้และจดัจาํหน่ายในช่ือยี่ห้อ Copenhagen และ Skoal  บริษทั NSTC ซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑย์าสูบของบริษทัสหรัฐช่ือว่า บริษทั U.S. Smokeless Tobacco Company (USSTC)  บริษทั 
NSTC และบริษทั USSTC เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งหมดโดยกลุ่ม Altria ซ่ึงเป็นเจา้ของเดียวกนักบับริษทั 
Philip Morris USA และบริษทัจาํหน่ายซิการ์ข่ือ John Middleton cigar 

ปัจจุบนัธุรกิจยาสูบในแคนาดาเร่ิมประสบความยากลาํบากในการดาํเนินกิจการ ดงัจะเห็นไดจ้าก
อตัราการบริโภคยาสูบในแคนาดาท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบักฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดา
ท่ีมีความเขม้งวดเพิ่มมากข้ึน หรือกรณีรัฐบาลของมลรัฐหลายแห่งไดด้าํเนินการฟ้องร้องบริษทับุหร่ีใน
หลายคดี  ทาํใหบ้ริษทับุหร่ีตอ้งหนัไปทาํกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รในพื้นท่ี
ชุมชน รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมการกศุลหรือเร่ือง CSR  
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6.4 นโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ 21  

 ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติของแคนาดา22 

 แคนาดาไดช่ื้อว่าเป็นประเทศท่ีเป็นกลุ่มผูน้าํในเร่ืองการควบคุมยาสูบประเทศหน่ึงของโลก โดย
สามารถลดอตัราการตายของประชากรจากการบริโภคหรือสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งมาก ทาํให้ยอดจาํหน่ายบุหร่ี
ลดนอ้ยลงมากกวา่ร้อยละ 30 และทาํใหอ้ตัราการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชนลดลงเป็นคร้ังแรกในช่วงปี ค.ศ.
2000 ถึง 2010  กล่าวคือ อตัราการสูบบุหร่ี (smoking prevalence) ของชาวแคนาดาท่ีติดบุหร่ีหรือยาสูบ 
(ever smokers) ลดลงจากร้อยละ 22 (เท่ากบัจาํนวนประชากรราว 4.7 ลา้นคนในปี 2001) เหลือร้อยละ 17 
(เท่ากบัจาํนวนประชากรราว 7 แสนคนในปี 2010)23 ในช่วงเวลาท่ีมีการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ   

 รัฐบาลแคนาดากาํหนดเป้าหมายท่ีจะลดการบริโภคยาสูบลงอีก ดงัปรากฏใน “ยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ” ของรัฐบาลสหพนัธรัฐ (Federal Tobacco Control Strategy - FTCS24) ซ่ึงเป็น
ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติของประเทศแคนาดา มีระยะเวลา 10 ปี จดัทาํเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 
200125 โดยการริเร่ิมของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสุขภาพของแคนาดา (Health Canada) 
ร่วมกบั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Public Safety Canada, the Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP), Canada Revenue Agency, Canada Border Services Agency และสาํนกังานอยัการ (the Office 
of the Director of Public Prosecutions)  

 เน้ือหาของยุทธศาสตร์น้ีกาํหนดพนัธกิจหลกัคือ การลดจาํนวนชาวแคนาดาท่ีเสียชีวิตหรือ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคยาสูบ  โครงสร้างของ FTCS ประกอบดว้ย 4 แกนหลกั

                                                 
21 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “สงัคมไทยจะสร้างกลไกป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญา FCTC อยา่งไร”, อา้งแลว้, หนา้ 77-85. 
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). 
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 ก่อนหนา้น้ี รัฐบาลแคนาดาเคยจดัทาํยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986  แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ
เหมือนกบั FTCS เพราะใหค้วามสาํคญักบับทบาทของรัฐบาลกลางเป็นหลกั ซ่ึงแตกต่างจาก FTCS ท่ีให้
ความสาํคญักบัรัฐบาลมลรัฐ ดินแดน และรัฐบาลทอ้งถ่ินดว้ยในการประสานความร่วมมือกนัทุกระดบั  
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คือ การป้องกนัการบริโภคยาสูบ, การเลิกการใชย้าสูบ, การป้องกนัผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ และ
การควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์น้ีจะเนน้ท่ีมลรัฐหรือดินแดน รวมถึงทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ในแคนาดา    

ส่ิงท่ีทาํใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติของแคนาดา (implementation of 
a National Strategy) ประสบความสาํเร็จคือ การสร้างความสมัพนัธ์อนัเขม้แขง็ระหว่างรัฐบาลสหพนัธรัฐ 
รัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลเขตแดน กับภาคประชาสังคมนําโดย องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) เครือข่าย
นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านควบคุมยาสูบ และองค์กรชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงมีส่วนร่วมในการบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการควบคุมยาสูบ รวมถึงกลไกการทาํงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
(collaborative mechanisms)  

เน้ือหาของ FTCS ท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี  ยุทธศาสตร์การทํางานร่วมกับแบบภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ ฯ (Partnership Roles in Implementing a National Strategy) ระหว่าง
ภาครัฐ กบัภาคประชาสังคมหรือองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ดงัน้ี  

 รัฐบาลกลาง/ รัฐบาลมลรัฐหรือเขตแดน  
 มีบทบาทใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร(งบประมาณ) ในงานดา้นควบคุม

ยาสูบ 
 ใช ้FTCS เป็นพิมพเ์ขียวหรือแผนการปฏิบติังาน 
 บญัญติักฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง 
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจช่ือ National 

Strategy to Reduce Tobacco Use (NSTRTU) เพื่อเป็นกลไกประสาน
การทาํงานระหวา่งรัฐบาลในระดบัต่าง ๆ กบัองคก์รพฒันาเอกชน 

 สนบัสนุนการศึกษาวิจยัดา้นควบคุมยาสูบและให้การศึกษาเร่ืองน้ีแก่
ประชาชน 

 สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรโดยร่วมมือกบัรัฐบาลมลรัฐ 

 องคก์รพฒันาเอกชนระดบัชาติ (National NGO's) 
 กาํหนดทิศทางและความสําคญัของการควบคุมยาสูบในระดบัมลรัฐ

และภูมิภาค 
 ใช ้FTCS เป็นพิมพเ์ขียวหรือแผนการปฏิบติังาน 
 จดัทาํขอ้มูลและเอกสารสนบัสนุนกิจกรรมควบคุมยาสูบระดบัชาติ มล

รัฐและทอ้งถ่ิน  
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 ให้คาํปรึกษาแนะนาํเพื่อสนับสนุนกิจกรรมควบคุมยาสูบของรัฐบาล
กลาง 

 องคก์รพฒันาเอกชนในมลรัฐหรือเขตแดน (Provincial/Territorial NGO's) 
 พฒันากิจกรรมควบคุมยาสูบท่ีเหมาะสมกบับทบาทขององคก์รของตน 

โดยใช ้FTCS เป็นพิมพเ์ขียวหรือแผนการปฏิบติังาน 
 กาํหนดทิศทางการทาํงานดา้นควบคุมยาสูบของสํานักงานในมลรัฐ

และภูมิภาค 
 จดัทาํแผนงาน โครงการในระดบัมลรัฐ ทอ้งถ่ิน 
 เผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ จดัอบรมแก่กลุ่มชุมชนท่ีสนบัสนุนการควบคุม

ยาสูบ รวมถึงภาคธุรกิจ 
 ให้คาํปรึกษาหารือกิจกรรมควบคุมยาสูบของรัฐบาลกลางและรัฐบาล

มลรัฐ 

นอกจากน้ี  ภาครัฐยงัสนบัสนุนการทาํงานขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยภาคธุรกิจใน
หลายช่องทาง ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวิจยั  การให้บริการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบญัญติั
ไว  ้และการให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า (grants) แก่โครงการต่าง ๆ ขององค์กรภาคประชาสังคม 
รวมถึงการสนบัสนุนโครงการร่วมกนั 

 เม่ือเดือนมีนาคม 2011 ท่ีผ่านมา  รัฐบาลแคนาดาชุดปัจจุบนัไดป้ระกาศว่า จะขยายเวลาการ
บงัคบัใชย้ทุธศาสตร์ออกไปอีก 1 ปี เพื่อท่ีจะประเมินผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์น้ีในช่วง 10 ปีท่ี
ผา่นมา รวมถึงการริเร่ิมโครงการและกฎหมายสาํคญั26 เช่น การเสนอกฎหมายช่ือ  the Cracking Down on 
Tobacco Marketing Aimed at Youth Act รวมถึงการเสนอใหมี้คาํเตือนถึงอนัตรายต่อสุขภาพบนฉลาก
หรือซองบุหร่ีท่ีมีขนาดรูปภาพและขอ้ความท่ีใหญ่เพิ่มข้ึนคือ มีพื้นท่ีเพิ่มเป็นร้อยละ 75 ทั้งดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัของซองบุหร่ีจากเดิมท่ีมีขนาดร้อยละ 50 เช่น ปัจจยัท่ีจะทาํใหป่้วยเป็นโรคใหม่ ๆ หรือการใส่คาํ
กล่าวของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการใชย้าสูบหรือบุหร่ี   

 การจดัสรรงบประมาณดา้นควบคุมยาสูบของรัฐบาลแคนาดา 

 ปัจจัยความสําเร็จของการควบคุมยาสูบของแคนาดาประการหน่ึงก็คือ รัฐบาลแคนาดาให้
ความสําคญัในการจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม เพื่อดาํเนินการตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ (FTCS)  ขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกท่ีน่าสนใจคือ27  

                                                 
26 Looking Forward The Future of Federal Tobacco Control (Consultation Document) (Health Canada, 
September 12, 2011). 
27 Federal Tobacco Control Strategy 2001-2011 Horizontal Evaluation (Health Canada, June 2012), pp.6-8. 
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 ในช่วง 5 ปีแรกที่มีการดําเนินการตาม FTCS คือในปี 2001 รัฐบาลกลางของแคนาดาได้จัดสรร
งบประมาณราว 560 ล้านเหรียญแคนาดา หรือคิดเป็นเงินไทยมากถึง 17,012 ล้านบาท28  โดยจัดสรร
งบประมาณส่วนหน่ึงปีละ 16 ล้านเหรียญ (หรือราว 490 ล้านบาท) ให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลกลางอืน่ ๆ 
(นอกเหนือจากหน่วยงานภายใต ้Heath Canada) ท่ีทาํงานแบบภาคี เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาการลกัลอบ
นาํเขา้บุหร่ีหนีภาษีตามชายแดน เช่น หน่วยงาน Canada Border Services Agency หรือ Public 
Prosecution Service of Canada ในขณะท่ีงบประมาณประจาํปีของ Heath Canada ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2004-2005 เพิ่มสูงข้ึนจากปีละ 54.5 ลา้นเหรียญ เป็นปีละ 99.2 ลา้นเหรียญ อีกทั้งยงัจดัสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมท่ีรับโอนมาจากโครงการ Tobacco Control Initiative ราว 10 ลา้นเหรียญ 

งบประมาณในช่วง 5 ปีหลงัคือ 2006 – 2010 รัฐบาลกลางไดจ้ดัสรรงบประมาณตามภารกิจตาม 
FTCS ลดลงเหลือราว 285 ลา้นเหรียญ (ราว 8,700 ลา้นบาท)  สาํหรับหน่วยงานของ Heath Canada  และ
อีก 80 ลา้นเหรียญสาํหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีทาํงานร่วมกนั   ขอ้น่าสังเกตคือ ในช่วง 5 ปีหลงัของ FTCS มี
การฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบับริษทับุหร่ีหรือธุรกิจยาสูบเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ในหลายคดีนั้น รัฐบาลแคนาดา
ตอ้งกลายมาเป็นคู่ความในคดี อนัเป็นผลจากการฟ้องร้องของบริษทัยาสูบเหล่านั้น ทาํให้มีการจดัตั้ง
แผนกสนบัสนุนการฟ้องร้องคดียาสูบ (an Office for Tobacco Litigation Support) เป็นการเฉพาะข้ึน โดย
เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานช่ือ Controlled Substances and Tobacco Directorate (CSTD)  ในช่วงแรกนั้น 
งบประมาณท่ีใช้ในการต่อสู้คดีความในศาลเป็นงบประมาณท่ีได้จากการบริจาคหรือการขอรับทุน
สนบัสนุนจากองคก์รอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผลจากความล่าชา้ในการอนุมติังบประมาณในปี 2007-2008  รัฐบาล
กลางไดจ้ดัสรรงบประมาณเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องเก่ียวกบัยาสูบในปี 2008-2009 คิดเป็นเงินราว 3 ลา้น
เหรียญโดยมาจากงบกอ้นใหญ่ของ FTCS ท่ีไดรั้บในแต่ละปี    

ข้อมูลงบประมาณประจําปี 2010 ของรัฐบาลกลางแคนาดา (annual budget for tobacco control 
in currency reported) จํานวน 57,500,000 เหรียญแคนาดา หรือคิดเป็นเงินราว 1,747 ล้านบาทจาํนวน
งบประมาณท่ีรัฐบาลแคนาดาจดัสรรในแต่ละปีมีความใกลเ้คียงกนั เช่น ปีงบประมาณ 2006 จดัสรร
งบประมาณตาม FTCS ราว 57.32 ลา้นเหรียญแคนาดา แมว้่าในบางปีจะมีการปรับลดงบประมาณลงบา้ง
กต็าม    

                                                 
28 1 เหรียญแคนาดา เท่ากบั 30.38 บาท (อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจาํวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556) 
เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย  
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exc
hangeRate.aspx  
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 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณด้านควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
(FTCS) ในระหว่างปีงบประมาณ 2011 - 2012  มีจํานวนเงินลดลงเหลือ $52.5 ล้านเหรียญแคนาดา หรือ
คิดเป็นเงินราว 1,595 ล้านบาท แต่มีการใชเ้งินจริงจาํนวน 49 ลา้นเหรียญ หรือ 1,489 ลา้นบาท 29  ทั้งน้ี 
รัฐบาลแคนาดาของนายกรัฐมนตรี นาย Harper ไดเ้สนอปรับลดงบประมาณดา้นควบคุมยาสูบในปีงบ 
2013 ลงมากถึงราว 15 ลา้นเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 35 จากงบประมาณท่ีไดรั้บราว 43 ลา้นเหรียญ 
เน่ืองจากมีการจดัทาํภารกิจตามยทุธศาสตร์ ฯ สาํเร็จในหลายเร่ืองและเป็นช่วงทา้ยของ FTCS  แต่เร่ืองน้ีก็
ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์จากกลุ่มองคก์รดา้นสุขภาพเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการบงัคบัใช้
กฎหมายของหน่วยงาน การศึกษาวิจยั และยงัตอ้งปรับลดงบประมาณท่ีภาครัฐได้ให้การสนับสนุน
องคก์รภาคประชาสังคมลงไปดว้ย กล่าวคือ รัฐบาลจะตอ้งปรับลดเงินสนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชนท่ี
ทาํงานระดบัชาติและมลรัฐทัว่แคนดารวม 74 องค์กร ท่ีไดรั้บจากรัฐบาลราวปีละ 16 ลา้นเหรียญตาม
สัดส่วนของงบประมาณท่ีถูกปรับลดลง จึงมีการคาํนวณสัดส่วนงบประมาณท่ีรัฐบาลกลางใชใ้นการ
ควบคุมยาสูบคิดเป็นเงินร้อยละ 0.9 ของเงินรายไดข้องรัฐจากภาษียาสูบราวปีละ 3 พนัลา้นเหรียญ (ราว 
92,000 ลา้นบาท) 30 

 จาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดา้นควบคุมยาสูบก็เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัเช่นกนั ขอ้มูลในปี 
2010 มีจาํนวนเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติังานดา้นควบคุมแบบเตม็เวลา (number of full-time equivalent 
staff in national agency) รวม 101 คน   

 

 กฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดาในระดับสหพนัธรัฐ (federal law)  

 กฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดาท่ีสําคญั เป็นกฎหมายสหพนัธรัฐ (federal law) ช่ือว่า 
Tobacco Act (1997) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ียกเลิกกฎหมายเดิมท่ีช่ือว่า Tobacco Product Control Act 
(1988)  กฎหมายปัจจุบนัคือ Tobacco Act  มีเจตนารมณ์เพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขของประเทศท่ี
เก่ียวกบัการบริโภคยาสูบตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 4 31 กล่าวคือ เป็นกฎหมายท่ีให้ความสาํคญักบัการ

                                                 
29 http://www.tbs-sct.gc.ca/hidb-bdih/plan-eng.aspx?Org=41&Hi=34&Pl=397 
30 “Harper government guts Federal Tobacco Control Strategy : Big Tobacco wins big with $15 million cut 
from tobacco control budget” by Geoffrey Lansdell (Tobacco Info No.10, August 2012) at 
http://www.tobaccoinfo.ca/mag10/federal.htm 
31 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; 
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ควบคุม กาํกบัดูแลอุตสาหกรรมยาสูบ, การคุม้ครองสุขภาพของชาวแคนาดา, คุม้ครองเด็ก เยาวชนจาก
การถูกชกัจูงโฆษณา ส่งเสริมการขายใหใ้ชผ้ลิตภณัฑย์าสูบ และเนน้การสร้างความต่ืนตวัของประชาชน
ใหเ้ห็นถึงพิษภยั อนัตรายของผลิตภณัฑย์าสูบ  

 เน้ือหาของกฎหมายฉบบัน้ีเขม้งวดกว่ากฎหมายฉบบัเดิมเป็นอย่างมาก  ปัจจุบนัมีการออก
กฎหมายลาํดบัรองคือ regulation หลายเร่ือง ในท่ีน้ีจะอธิบายถึงเน้ือหาของการควบคุมฉลากของ
ผลิตภณัฑย์าสูบช่ือว่า Tobacco Products Information Regulations  (TPIR) ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปี 2000 
ซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย  Tobacco Act   

 ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2011 มีประเทศท่ีมีกฎหมายกาํหนดในเร่ืองน้ีรวม 41 ประเทศ  ส่ิงท่ี
ควรทราบคือ แคนาดาเป็นประเทศแรกในโลกท่ีมีกฎหมายกาํหนดเร่ืองฉลากคาํเตือนผลกระทบต่อ
สุขภาพท่ีเป็นรูปภาพบนซองบุหร่ีในปี ค.ศ.200032 เน้ือหาของของมาตรการเร่ืองน้ียงัควบคุมการ
กาํหนดให้มีขอ้ความคาํเตือนทางสุขภาพจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสูบ การกาํหนดเร่ืองการแสดง
สารพิษและระดบัสารพิษท่ีปลดปล่อยเม่ือมีการสูบ   

ต่อมาในเดือนกนัยายน 2011 ไดมี้การออกกฎหมายลาํดบัรองฉบบัใหม่ แกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย
ลาํดบัรองปี 2000 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในบางประเด็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ
โดยเฉพาะบุหร่ีซิกาแรตและซิการ์ขนาดเล็ก (little cigars33) ท่ีจะอยู่ในบงัคบัของกฎหมายใหม่ช่ือว่า  
“Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars)” (TPLR-CLC) โดยมี
เน้ือหาหลกั 4 เร่ืองคือ34  

1. จดัทาํภาพคาํเตือนดา้นสุขภาพใหม่ (health warning messages) รวม 16 ภาพ มีพื้นท่ี
ครอบคลุมร้อยละ 75 ของพ้ืนท่ีดา้นหนา้และหนา้หลงัของซองหรือบรรจุภณัฑบุ์หร่ีและ
ซิการ์ขนาดเลก็  

                                                                                                                                                    

 (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. 
32 Success Stories of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) (Framework Convention 
Alliance) 
33 ซิการ์ขนาดเลก็ หมายถึง ซิการ์ขนาดเลก็ท่ีมีรูปทรงแบบมวนหรือท่อ มีส่วนประกอบของกน้กรอง กระดาษห่อ 
ส่วนห่อหุม้ และใบยาสูบ และมีนํ้าหนกั 1.4 กรัมหรือนอ้ยกวา่ต่อ 1 มวน แต่ไม่รวมถึงนํ้าหนกัของ mouthpiece 
หรือ tip และมีกน้กรองบุหร่ี  
34  Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars) at http://www.hc-sc.gc.ca/hc-
ps/tobac-tabac/legislation/reg/label-etiquette/index-eng.php 
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2. จดัทาํขอ้ความคาํเตือนดา้นสุขภาพใหม่ (health information messages) ท่ีมีภาพกราฟฟิก
และสีประกอบดว้ย (ดูรูปท่ี 6.5) 

3. มีเบอร์โทรศพัทใ์ห้คาํปรึกษาเลือกบุหร่ีทัว่แคนาดาท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย และเว็บไซตใ์ห้
ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคยาสูบท่ีตอ้งการเลิกสูบยาสูบ 

4. ให้ขอ้มูลสารพิษปลดปล่อยท่ีมีขอ้ความท่ีเขา้ใจไดง่้าย (toxic emissions statements)           
(ดูรูปท่ี 6.6) 

รูปที ่ 6.5 ข้อความคาํเตือนด้านสุขภาพใหม่ทีใ่ช้กบับุหร่ีและซิการ์ขนาดเลก็ จํานวน 8 รูปแบบ 

    

    

รูปที ่6.6 ข้อมูลสารพษิปลดปล่อยทีมี่ข้อความทีเ่ข้าใจได้ง่าย ใช้กบับุหร่ีและซิการ์ขนาดเลก็ 4 รูปแบบ 
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 สําหรับผลิตภณัฑ์ยาสูบอ่ืน ๆ ยงัคงอยู่ภายใตก้ฎหมาย Tobacco Products Information 
Regulations  ไดแ้ก่  kreteks, bidis, leaf tobacco, cigars, pipe tobacco รวมถึงยาสูบไร้ควนัประเภทต่าง ๆ  

 แมว้่าวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัของ “Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little 
Cigars)” มีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2011 แต่บญัญติับทเฉพาะกาล (transition period) 35  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี ระยะเวลา 180 วนัใชส้าํหรับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ปรับตวัในการจดัทาํฉลากรูปแบบใหม่ในบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อผลิตภณัฑย์าสูบ กล่าวคือ ตั้งแต่วนัท่ี 21 
มีนาคม 2012 ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบในกลุ่มบุหร่ีซิกาแรตและซิการ์ขนาดเล็ก ห้ามจาํหน่าย 
จดัจาํหน่ายหรือนาํเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ใชฉ้ลากรูปแบบเก่า   สาํหรับกลุ่มร้านคา้ปลีกหรือผูค้า้ปลีกท่ีจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ กฎหมายบญัญติับทเฉพาะกาลไวเ้ป็นเวลา 270 วนั เพื่อให้ร้านคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
สามารถระบายสินคา้ท่ีมีฉลากแบบเดิมให้หมดไปก่อน ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2012 ท่ีจะตอ้ง
จาํหน่ายบุหร่ีท่ีใชฉ้ลากรูปแบบใหม่ตามกฎหมาย  ส่ิงท่ีควรทราบคือ องคก์รหรือบุคคลใด ๆ ท่ีจดั
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสูบในนามผูป้ระกอบการตามกฎหมาย จะไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด 
เพราะถือเป็นความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการและผูค้า้ปลีกท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย  อน่ึง แมว้่า
กฎหมายน้ีจะถูกฟ้องร้องในชั้นศาล แต่กไ็ม่กระทบต่อการกฎหมายฉบบัน้ีแต่อยา่งใด  

 

 กฎหมายควบคุมยาสูบระดับมลรัฐและเขตแดน 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า แคนาดามีระบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ  จึงมีกฎหมายควบคุมยาสูบ
ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ   ฉะนั้น มลรัฐต่าง ๆ ซ่ึงมีฝ่ายนิติบญัญติัของตนเอง จึงสามารถบญัญติั
กฎหมายควบคุมยาสูบท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลางได้  ดังเช่นกรณีกฎหมาย
คุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะจากควนับุหร่ีมือสองของมลรัฐต่าง ๆ ซ่ึงจะมีรายละเอียดแตกต่างกนั
ไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 มลรัฐ Alberta ออกกฎหมายช่ือ the Tobacco Reduction Act and Tobacco Reduction 
Regulation  ห้ามการสูบบุหร่ีภายในอาคารสาธารณะ () ยานพาหนะขนส่งมวลชนทุก

                                                 

35 http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/legislation/reg/label-etiquette/index-eng.php 
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ประเภท หรือรถรับส่งพนักงาน และห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณทางเดิน หน้าต่าง หรือ
สถานท่ีทาํงาน สถานท่ีสาธารณะท่ีอยูติ่ดกนัภายในรัศมีราว 5 เมตร  ในชุมชนบางแห่ง
ของมลรัฐน้ียงัมีกฎระเบียบของชุมชนท่ีเขม้งวดมากกว่ากฎหมายของมลรัฐอลัเบอร์ตา้
เอง เช่น ห้ามสูบบุหร่ีในห้องพกัของโรงแรม หรือห้ามสูบบุหร่ีในรถยนต์ท่ีมีเด็ก
โดยสารอยูด่ว้ย 

 มลรัฐ  Saskatchewan  ออกกฎหมายช่ือ Tobacco Control Act หา้มการสูบบุหร่ีใน
สถานท่ีสาธารณะท่ีอยู่ในอาคาร (enclosed public places) และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรวม
สถานท่ีดงักล่าวในระยะ 3 เมตร และห้ามการบริโภคยาสูบทุกประเภทในสนามของ
โรงเรียน 

 มลรัฐ British Columbia ออกกฎหมายช่ือ the Tobacco Control Act (มาตรา 2.3) และ 
the Tobacco Control Regulation (มาตรา 4.22) ซ่ึงหา้มการสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ
ภายในอาคาร สถานท่ีทาํงาน และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในรัศมี 3 เมตร 

 มลรัฐ Newfoundland and Labrador ออกกฎหมายช่ือ The Smoke-Free Environment 
Act,2005 ห้ามการสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะภายในอาคาร เช่น ร้านอาหาร ผบั บาร์ 
เรือเฟอร์ร่ี สถานท่ีทาํงาน รวมถึงกรณียานพานะท่ีใชเ้คร่ืองยนตห์ากมีบุคคลท่ีอายตุ ํ่ากว่า 
16 ปีเป็นผูโ้ดยสารดว้ย 

 มลรัฐ Ontario มีกฎหมายช่ือ The Smoke-Free Ontario Act (SFOA) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั
ตั้ งแต่วนัท่ี 31 พ.ค. 2006 ห้ามการสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะภายในอาคารและ
สถานท่ีทาํงาน อีกทั้งยงัหา้มผูค้า้ปลีกจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสูบท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 19 ปี  
 

ตัวอย่างความก้าวหน้าสําคญัในการควบคุมยาสูบ 

1) การปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 ของรัฐบาลแคนาดา   

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า แคนาดาเป็นประเทศพฒันาแล้วท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการควบคุมยาสูบ 
พฒันาการท่ีสําคญัอีกดา้นหน่ึงคือ การให้สัตยาบนัเพื่อเขา้เป็นภาคี FCTC ของแคนาดาคือ วนัท่ี 26 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 และมีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้เกิด FCTC การเปิดโอกาสให้องคก์รพฒันา
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํกรอบสนธิสัญญาน้ี รวมถึงการริเร่ิมเร่ืองการควบคุมยาสูบ
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1960 ถึง 1980 อาทิเช่น การเป็นเจา้ภาพและใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณจดัประชุม
ขององคก์รพฒันาเอกชนผา่นองคก์รต่าง ๆ ของแคนาดา  

 ขอ้มูลรายงานของประเทศแคนาดาท่ีจดัทาํโดย Health Canada เสนอต่อองคก์ารอนามยัโลก  เม่ือ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2010  ไดร้ายงานถึงความคืบหนา้ในการปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 สรุปสาํคญัคือประเทศ
แคนาดาไดด้าํเนินการออกมาตรการท่ีจาํเป็น เพื่อป้องกนัมิให้นโยบายดา้นสาธารณสุขหรือการควบคุม
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ยาสูบ ถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งแลว้  รายละเอียดของ
กฎหมายท่ีมีการอธิบายการปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 มีดงัน้ี   

 1) กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาไดอ้อกมาตรการทางบริหารคือ มีนโยบายท่ีจะไม่ร่วมดาํเนิน
กิจกรรมในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกบัอุตสาหกรรมยาสูบ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดห้ารือกบัเจา้หนา้ท่ี
ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสังกดัของรัฐบาลมลรัฐ ดินแดนในแคนาดา ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน 
(collaborators) ตามยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ   

 ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลแคนาดาท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีช่ือ Mr. Greg Loyst 

ตาํแหน่ง Acting Director Controlled Substances and Tobacco Directorate, Health Canada36ทาํใหท้ราบ
ว่า กระทรวงสาธารณสุขแคนาดากาํลงัพิจารณามาตรการเพ่ิมเติมท่ีจะนาํมาปรับใชต้ามแนวทางปฏิบติั
ของ FCTC มาตรา 5.3 เช่น ช่องทางการติดต่อระหว่างเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัอุตสาหกรรมยาสูบนั้นตอ้งทาํ
อยา่งจาํกดัเฉพาะในบางเร่ืองเท่านั้น คือ  

  (1) การหารือเร่ืองทางเทคนิคท่ีเก่ียวกับประเด็นสุขภาพจากการบริโภคยาสูบตาม
กฎหมายควบคุมยาสูบ    

  (2) ประเด็นภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง (health and tax-related regulations) ตามกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ 

  (3) คดีความฟ้องร้องตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้   

 อยา่งไรก็ดี Canadian Council for Tobacco Control (CCTC) ไดร้ายงานว่า 37ขอ้มูลในวนัท่ี 31 
มีนาคม ค.ศ. 2040 ผูแ้ทนของอุตสาหกรรมยาสูบคือ ผูอ้าํนวยการบริษทั Imperial Tobacco Canada ช่ือ 
Barbara McDougall ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานกรรมการ International Development Research Centre 
(IDRC38) โดยก่อนหนา้น้ี Barbara McDougall เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ IDRC ตั้งแต่เดือนมกราคม 

                                                 
36 ขอ้มูลจาก Greg Loyst, Acting Director Controlled Substances and Tobacco Directorate, Healthy 
Environments and Consumer Safety Branch, Health Canada  ช่ือหวัขอ้ “In response to your correspondence of 
February 8th, 2012 on FTCS and Article 5.3 of WHO FCTC” เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555. 
37 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. 
38 เป็นหน่วยงานของรัฐบาลแคนาดา จดัตั้งข้ึนเพื่อสนบัสนุนการวิจยัเชิงประยกุตท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเนน้เฉพาะกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตและสงัคมในประเทศนั้น ๆ เป็นองคก์รใหทุ้นสนบัสนุน ถ่ายทอดความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ  
โดยในช่วงปี 2009-2010 ไดใ้หเ้งินสนบัสนุนไปราว 140 ลา้นเหรียญแคนาดา  



210 
 

2006 และไดเ้ป็นประธานกรรมการตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2006 จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงกรณีดงักล่าวน่าจะทาํให้
แคนาดาไม่สามารถปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 ในประเด็นปัญหาผลประโยชน์ขดักนั  ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบขอ้มูลล่าสุดในเวบ็ไซต ์IDRC พบว่า มีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ช่ือ นาย David M. 
Malone  ซ่ึงเคยดาํรงตาํแหน่ง Canada’s High Commissioner to India  และ non-resident Ambassador to 
Bhutan and Nepal  

 2) การลอ็บบ้ี (lobby) ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ  

การผลกัดนัดา้นนโยบายสาธารณสุขหรือการควบคุมยาสูบของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐใน
แคนาดา อาจถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบได ้ดงัตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ ดงัเช่นกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้กล่าวมาแล้ว การล็อบบ้ีนักการเมืองในรัฐสภาหรือผูมี้อาํนาจในรัฐบาล
ดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษทับุหร่ีและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  ในบาง
ประเทศจึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการเปิดเผยให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบ และเป็นส่ิงสาํคญัอย่างมากท่ี
จะตอ้งทราบว่ากลุ่มองคก์รหรือบุคคลท่ีให้การสนบัสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ ดงัเช่นกรณีกฎหมายสหรัฐ
และกฎหมายแคนาดาท่ีบญัญติัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองน้ี โดยเฉพาะขอ้มูลนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนหรือไดรั้บผลประโยชน์ในรูปของเงินบริจาคพรรคการเมือง รวมถึงปัญหา
ผลประโยชน์ขดักนั (conflict of interest) ของนกัการเมืองท่ีมีอาํนาจฝ่ายบริหาร39 

ประเทศแคนาดา ผูท่ี้เป็นลอ็บบ้ียิสตจ์ะถูกควบคุมตามกฎหมายระดบั federal law ช่ือ Lobbyist 
Registration Act (1989) ซ่ึงอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีช่ือว่า Office of the 
Commissioner of Lobbying of Canada  กฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดเง่ือนไขใหล้อ็บบ้ียสิตป์ระเภทท่ีทาํหนา้ท่ี
ดา้นใหค้าํปรึกษา (consultant lobbyist40) มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลและยืน่รายงานต่าง ๆ ใหแ้ก่นายทะเบียน
ตามกฎหมาย เช่น ลอ็บบ้ียสิตท่ี์ทาํงานใหก้บัอุตสาหกรรมยาสูบ มีหนา้ท่ียืน่รายงานต่อ the Commissioner 
of Lobbying ในกรณีท่ีมีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้  ขอ้สาํคญัคือ 
กฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดความผดิในกรณีท่ีองคก์รธุรกิจทุกประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมยาสูบท่ีใหบ้ริจาค

                                                 
39 “Technical Resource for Country Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control 
Article 5.3”, (Geneva: World Health Organization Tobacco Free Initiative (TFI), 2012), p.15. at 
http://www.who.int/tobacco/publications/industry/technical_resource_article_5_3/en/index.html 
40 ลอ็บบ้ียสิตต์ามกฎหมายแคนาดามี 3 ประเภทคือ  1) Consultant lobbyists  2)  In-house lobbyists 
(corporations) คือลอ็บบ้ียสิตท่ี์เป็นพนกังานของบริษทัธุรกิจ และ 3) In-house lobbyists (organizations) เป็นล็
อบบ้ียสิตท่ี์เป็นพนกังานขององคก์รพฒันาเอกชนหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร 
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เงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
เลือกตั้ง41   

 ลอ็บบ้ียสิตป์ระเภท consultant lobbyist เป็นบุคคลท่ีไดรั้บเงินค่าจา้งหรือค่าตอบแทนตามสัญญา 
(ไม่ใช่พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ) เพื่อดาํเนินการในนามลูกคา้ ลอ็บบ้ียิสตป์ระเภทน้ี อาจเป็นผูใ้ห้
คาํปรึกษาดา้นความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล นกักฎหมาย นกับญัชี หรือผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยจะตอ้งจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ลอ็บบ้ียสิตมี์หนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลบางอยา่งแก่นายทะเบียน เช่น ช่ือลูกคา้ท่ีว่าจา้ง, กลุ่ม
เครือข่ายของตนเอง, ขอ้มูลท่ีมีการลอ็บบ้ี, ช่ือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีติดต่อหรือลอ็บบ้ี, วิธีการติดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ, แหล่งเงินและจาํนวนเงินท่ีมีการมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ 

 กฎหมาย Lobbyist Registration Act  เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดเร่ืองการข้ีนทะเบียนผูท่ี้เป็นลอ็บ
บ้ียสิต ์ หลกัการสาํคญัของกฎหมายน้ีมี 4 ประการคือ  (1) การเขา้ถึงขอ้มูลสาํคญัของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลประโยชน์สาธารณะโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  (2) การล็อบบ้ีเจา้หน้าท่ีของรัฐตามวิธีการท่ีกฎหมาย
บญัญติัไวว้า่สามารถดาํเนินการได ้ (3) เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชนทัว่ไปสามารถทราบกิจกรรมการล็
อบบ้ีทั้งหลาย  (4) จดัใหมี้ระบบจดทะเบียนลอ็บบ้ียสิตท่ี์จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  เพื่อป้องกนัมิให้ล็
อบบ้ียสิตแ์ทรกแซงการเขา้ถึงรัฐบาลท่ีมีลกัษณะเปิดกวา้ง 

 หน่วยงานช่ือ Office of the Commissioner of Lobbying of Canada ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตท่ี์ประชาชน
ทัว่ไปสามารถคน้หาขอ้มูลลอ็บบ้ียสิตทุ์กรายท่ีข้ึนทะเบียนไวไ้ด ้และเผยแพร่ขอ้มูลเร่ืองท่ีมีนกัลอ็บบ้ียสิต์
ท่ีข้ึนทะเบียนไวด้าํเนินการดว้ยวา่เป็นเร่ืองใด     

 ตวัอยา่งลอ็บบ้ียิสตท่ี์ทาํงานให้อุตสาหกรรมยาสูบท่ีผูว้ิจยัสามารถสืบคน้ได ้เช่น Emily Pearce 
(ข้ึนทะเบียนในปี 2009 จนถึงปัจจุบนั) ทาํหนา้ท่ีเป็น consultant lobbyist ในสังกดัของบริษทัช่ือ Temple 
Scott Associates Inc.ไดรั้บการว่าจา้งจากลูกคา้คือ Imperial Tobacco Canada Limited ซ่ึงเป็นบริษทัลูก
ของ British American Tobacco p.l.c. ประเทศสหราชอาณาจกัร  ประเด็นสาํคญัท่ีเป็นเป้าหมายของลูกคา้
ในการลอ็บบ้ีคือ การศึกษา เฝ้าระวงัการริเร่ิมนโยบายใหม่ในเร่ืองการห้ามการจาํหน่ายบุหร่ีผิดกฎหมาย
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (contraband tobacco enforcement strategy)  โดยมีรายช่ือหน่วยงานของรัฐท่ีล็
อบบ้ียิสตร์ายน้ีติดต่อหรือมีแผนงานท่ีจะติดต่อในอนาคต ไดแ้ก่ Aboriginal Affairs and 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) 

                                                 
41 “Technical Resource for Country Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control 
Article 5.3”, op. cit., p.15. 
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 3) อุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดามีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลทางการตลาด (marketing activities) 
และกิจกรรมทางธุรกิจต่อสาธารณะ เพราะตามกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัปัจจุบนัคือ Tobacco Act 
กาํหนดให้อุตสาหกรรมยาสูบมีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูล ต่อหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบังานวิจยัและกิจกรรม
การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ  ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้โดยเป็นไปตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร (Access to Information Act, 198542) และกฎหมายคุม้ครอง
ความเป็นส่วนตวั (Privacy Act, 1980) บญัญติัไว ้ กล่าวคือประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวได ้ ขอ้มูลเหล่าน้ีไม่ถือเป็นความลบัทางการคา้แต่อยา่งใด  สาํหรับกรณีขอ้มูลท่ีถือเป็นความลบั
ทางธุรกิจนั้น การพิจารณาว่าขอ้มูลใดเป็นความลบัทางธุรกิจ จะข้ึนอยู่กับหลกัเกณฑ์การประเมินท่ี
รัฐบาลกาํหนด   

  กฎหมายเก่ียวกบัการรายงานขอ้มูลของอุตสาหกรรมยาสูบ มีช่ือว่า “Tobacco Industry 
Reporting: Tobacco Reporting Regulations” ค.ศ. 2000 (SOR/2000-273) กฎหมายน้ีเป็นกฎหมาย
ลาํดบั regulation ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม Tobacco Act  สาระสําคญัของกฎหมายฉบบัน้ีคือ ผู ้
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบหรืออุตสาหกรรมยาสูบ43  เช่น ผูผ้ลิตยาสูบและผูน้าํเขา้มีหนา้ท่ี
รายงานขอ้มูลประจาํปีต่อกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานไดแ้ก่ ขอ้มูลยอดจาํหน่าย 
(sales data), ขอ้มูลการผลิต (manufacturing information), ส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์าสูบ (tobacco 
product ingredients), สารเคมีท่ีถือเป็นสารพิษ (toxic constituents), ขอ้มูลสารพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้
ของยาสูบ (toxic emissions) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว,้ ขอ้มูลการทาํวิจยัและกิจกรรมการทาํตลาด 
(research activities and promotional activities)   

 องคก์รภาคประชาสังคมในแคนาดา มีบทบาทสําคญัในการควบคุมยาสูบของรัฐบาลแคนาดา 
เช่น การตรวจสอบกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบอย่างใกลชิ้ด มีการจดัทาํเว็บไซต์ ส่ิงพิมพเ์ผยแพร่
ขอ้มูลเหล่าน้ี  อาทิเช่น เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2554 องคก์รพฒันาเอกชนช่ือ Canadian Council for 
Tobacco Control (CCTC)44 ไดเ้รียกร้องใหอุ้ตสาหกรรมยาสูบเปิดเผยขอ้มูลส่วนประกอบของบุหร่ีและ
สารเสพติด สารพิษและสารเคมีท่ีเกิดจากการเผาไหมห้รือควนับุหร่ีเพิ่มเติมต่อสาธารณชน เน่ืองจากแมว้่า

                                                 
42 กฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีช่ือวา่ Access to Information Act (1985) เป็นกฎหมายฉบบัหน่ึงท่ี
นาํมาศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการบญัญติักฎหมายไทยคือ พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
43 http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/legislation/reg/indust/index-eng.php 
44 http://www.cctc.ca/ 
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ตามกฎหมายแคนาดา ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 500 ชนิดและ
สารเคมีมากกวา่ 4,000 ชนิด แต่ขอ้มูลบางอยา่งจะไม่เปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป45    

 คณะกรรมการเฉพาะกิจว่าดว้ยสุขภาพ (Standing Committee on Health) ไดย้ืน่ขอ้เสนอแนะต่อ
กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา เร่ืองการริเร่ิมแกไ้ขปรับปรุง Tobacco Reporting Regulations ขา้งตน้ 
เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของอุตสาหกรรมยาสูบได้มากข้ึน ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภคยาสูบ เช่น ขอ้มูลผล
การประเมินความเป็นพิษ (toxicity assessment information) ซ่ึงตามกฎหมาย Access to Information Act 
มาตรา 20 (6)46 ให้อาํนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอาํนาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว โดยถือ
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) เป็นสาํคญั47  กล่าวคือ แมว้่าขอ้มูลของอุตสาหกรรมยาสูบจะเป็น
ขอ้มูลผลิตภณัฑย์าสูบท่ีอา้งว่าเป็นความลบัทางการคา้หรือธุรกิจ แต่ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว จะเป็น
ประโยชน์สาธารณะแลว้ กส็ามารถเปิดเผยไดต้ามกฎหมาย  

 เน้ือหาของการเปิดเผยขอ้มูลการจาํหน่ายยาสูบของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบ  

 Tobacco Reporting Regulations (2000) กาํหนดให้ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการผลิต 
(manufacturer48) และนาํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบในแคนาดา มีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมายไว ้ เช่น 
กรณีบุหร่ีบีดีส์ (bidis), บุหร่ี, ซิการ์, tobacco sticks และ บุหร่ีกานพลู (kreteks)  ผูป้ระกอบการตอ้ง
รายงานปริมาณการผลิต, จาํนวนผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายได,้ ยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งหมด จาํแนกตาม

                                                 
45 “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 
46  (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.  
47 “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 
48 “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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ประเภทยี่ห้อ  หากเป็นกรณีบุหร่ีไฟฟ้าหรือบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ (kits) จะตอ้งระบุจาํนวนท่ีผลิตและ
จาํหน่ายได้, นํ้ าหนักของยาสูบท่ีอยู่ในบุหร่ีไฟฟ้า, จาํนวนกระดาษ หลอดหรือไส้กรอง และกรณี
ผลิตภณัฑ์ยาสูบอ่ืน ๆ จะตอ้งแจง้นํ้ าหนักเป็นกิโลกรัม จาํนวนแพก็เกจท่ีจาํหน่ายไดแ้ยกตามชนิดหรือ
ยี่ห้อผลิตภณัฑ ์ยอดจาํหน่ายทั้งหมดท่ีจาํแนกตามประเภทแพก็เกจ  สาํหรับช่วงเวลาในการรายงานก็จะ
แตกต่างกนัไป เช่น กรณีบุหร่ีทัว่ไป, cigarette tobacco หรือ tobacco sticks จะตอ้งรายงานขอ้มูลเดือนท่ี
ผา่นมาเป็นประจาํทุกเดือน โดยรายงานก่อนวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป สาํหรับผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน ๆ จะมี
กาํหนดเวลารายงานตามช่วงระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมปีละ 4 คร้ัง เช่น วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 
มีนาคมของทุกปี    

 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลการจดักิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการ
ขาย (promotional activities) ดว้ย โดยให้รายงานทุก ๆ 6 เดือน (semi-annually) หรือปีละ 2 คร้ัง ยกเวน้
บางกรณีท่ีให้รายงานทุก 3 เดือนหรือปีละ 4 คร้ัง  ตวัอยา่งเช่น ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นกิจกรรมส่งเสริม
การขาย  และขอ้มูลกิจกรรมการทาํตลาดท่ีจาํแนกตามยี่หอ้ผลิตภณัฑ ์(brand family) และหากมีการจดั
กิจการในลกัษณะของการให้ทุนสนบัสนุน (sponsorship) ผูป้ระกอบการก็มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเช่นกนั 
เช่น รายงานช่ือบุคคลหรือองค์กรท่ีมีการแสดงสัญลกัษณ์หรือยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ยาสูบ  การรายงาน
เหตุการณ์ กิจกรรม รายละเอียดของการจดักิจกรรมนั้น ๆ  สถานท่ีและท่ีอยู่ท่ีดาํเนินการจดักิจกรรม 
รูปภาพ แผนผงัแสดงการจดักิจกรรม ระยะเวลาการจดั ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมและค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

 กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศแคนาดาไดป้ฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 หลายประการ รวมถึง
แนวทางปฏิบติัในขอ้ (2) (3) (4) และ (5)  
 

 
 
6.5 รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในแคนาดา 

อุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดาไดด้าํเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อจูงใจให้
ประชาชนหนัมาบริโภคหรือใชผ้ลิตภณัฑย์าสูบ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูห้ญิง เด็ก 
เยาวชน เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือมวลชน การให้ทุนสนบัสนุน หรือจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย  การสร้างค่านิยมวา่การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองโกเ้ก๋สาํหรับผูห้ญิงหรือเยาวชน โดยเร่ิมตั้งแต่ทศวรรษท่ี 
1920 เป็นตน้มา  จนกระทัง่ในราวทศวรรษท่ี 1950 เร่ิมมีผลการศึกษาเร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพของยาสูบ
มากข้ึน  ประกอบกบัมีกฎหมายควบคุมยาสูบช่ือว่า Tobacco Products Control Act ในปี 1988 มีผลใน
การห้ามการโฆษณายาสูบทุกกรณี และบญัญติัขอ้จาํกดัในการส่งเสริมการตลาด การให้ทุนสนับสนุน
กิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึงการจัดทาํคาํเตือนบนซองหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
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จนกระทัง่มีการออกกฎหมายฉบบัใหม่คือ Tobacco Act (1997)  และในปี 2003 มีการแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่ท่ีหา้มการใหทุ้นสนบัสนุน (sponsorship)    

องค์กรบังหน้าของบริษัทบุหร่ีในแคนาดา 

เน่ืองจากกลยุทธ์ของบริษทับุหร่ีหรือธุรกิจยาสูบในแคนาดามีขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงหลาย
กรณีมีความคลา้ยคลึงกบักรณีศึกษาในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ผูส้นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม
เองได ้ ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในลกัษณะท่ีไม่ค่อยไดพ้บมาก
นกัในไทยคือ การจดัตั้งองคก์รบงัหนา้ 

ในแคนาดา บริษทับุหร่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีในสายตาของสาธารณชน ขาดความน่าเช่ือถือ จึงมี
ความพยายามของอุตสาหกรรมบุหร่ีท่ีจะสร้างเครือข่ายของบริษทับุหร่ีในกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจทัว่ไป เพื่อ
เป็นองคก์รบงัหนา้ (front group) ของบริษทับุหร่ี  ในรายงานน้ีจะวิเคราะห์องคก์รบงัหนา้ 2 องคก์รคือ 

1) Canadian Convenience Stores Association (CCSA) 49 

 
สมาคมร้านสะดวกซ้ือประเทศแคนาดา (Canadian Convenience Stores Association - CCSA) 

เป็นสมาคมท่ีก่อตั้งกลุ่มผูป้ระกอบการร้านสะดวกในแคนาดา รวมถึงสมาชิกท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายแก๊สโซ
ลีน (gasoline) ร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม ฯลฯ  มีบทบาทหลกัในการปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก  กล่าวไดว้่าเป็นสมาคมท่ีเป็นองคก์รบงัหนา้ของอุตสาหกรรมยาสูบมา
เป็นเวลานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากผูบ้ริหารของสมาคมท่ีเคยเป็นบุคคลท่ีทาํงานให้กับบริษทับุหร่ี 
ตลอดจนจุดยนืของสมาคมร้านสะดวกซ้ือ ฯ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจยาสูบ   

ผูบ้ริหารของ CCSA ส่วนใหญ่มาจากบริษทับุหร่ี50 เช่น อดีตประธาน CCSA คือ นาย Dave 
Bryans ซ่ึงปัจจุบนัเป็น CEO ของ CCSA เคยเป็นผูบ้ริหารของบริษทับุหร่ี RJR Macdonald Inc. (ปัจจุบนั
คือ JTI-Macdonald) และยงัเป็นผูบ้ริหารสาขาในภูมิภาคต่าง ๆ ของ CCSA ซ่ึงลว้นแต่มีความเช่ือมโยงกบั
บริษทับุหร่ีทั้งส้ิน ไดแ้ก่ นาย Dave Bryans อดีตประธาน Atlantic Convenience Stores Association 
(ACSA) เป็นอดีตผูบ้ริหารฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ของ Rothmans, Benson & Hedges (RBH), หรือนาย Ron 
Funk ประธาน Ontario Convenience Stores Associations (OCSA) เป็นอดีตผูบ้ริหาร RBH, นาย Wayne 

                                                 
49 Canadian Convenience Stores Association and the National Coalition Against Contraband Tobacco: 
Independent organizations or groups fronting for Big Tobacco? ( Non-Smokers’ Rights Association, 2010). 
50 BACKGROUNDER ON THE CANADIAN TOBACCO INDUSTRY AND ITS MARKET  2011-12 
Edition, op. cit., p.2. 
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Hoskins ประธาน Western Convenience Stores Association (WCSA) เคยเป็นผูบ้ริหารของ Imperial 
Tobacco Canada  

 

 
ภาพนาย Michel Gadbois  ก่อนท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นรอง
ประธาน CCSA  เคยทาํงานดา้นการส่ือสารองคก์รของบริษทั
บุหร่ีคือ บริษทั Benson & Hedges (ปัจจุบนัคือ บริษทั 
Rothmans, Benson & Hedges) และบริษทั Imasco  
(ปัจจุบนัอยู่ในการควบคุมของบริษทั Imperial Tobacco 
Canada) 

ตวัอย่างเช่น นาย Michel Gadbois รองประธาน CCSA ไดเ้สนอให้รัฐบาลลดภาษียาสูบลง 
(tobacco tax rollback) โดยไดช้ี้แจงขอ้มูลเร่ืองน้ีต่อ the Standing Committee on Public Safety and 
National Security ในเดือนพฤษภาคม 2008 เพื่อเพิ่มยอดจาํหน่ายบุหร่ีหรือผลิตภณัฑย์าสูบในร้านสะดวก
ซ้ือ และต่อสู้กบัปัญหาการคา้บุหร่ีเถ่ือน  ขอ้เสนอน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก National Coalition Against 
Contraband Tobacco  แต่ขอ้เสนอน้ีไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์อย่างมากจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพท่ีให้
เหตุผลว่า การลดภาษียาสูบจะทาํให้ประชาชนบริโภคยาสูบเพิ่มมากข้ึนและส่งผลเสียต่อสุขภาพ การ
เพิ่มข้ึนอตัราการเสียชีวิต การเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัทาํใหร้ายไดข้องรัฐบาลลดลงอีก
ดว้ย51 ในเดือนกนัยายน 2011 นาย Alex Scholten ประธาน CCSA ไดป้ระกาศว่า CCSA จะขยายเครือข่าย
สมาชิกท่ีเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและผูค้า้ส่ง เพื่อกดดนัรัฐบาลให้ยอมรับขอ้เสนอของ
สมาคม ฯ ในประเดน็ผลิตภณัฑย์าสูบ  ขอ้มูลท่ีน่าสนใจอีกประการคือ ผลิตภณัฑย์าสูบเป็นสินคา้ท่ีมียอด
จาํหน่ายสูงในร้านสะดวกซ้ือในแคนาดา กล่าวคือขอ้มูลของ CCSA ในเดือนเมษายน 2010 ประมาณ
การณ์วา่ผลิตภณัฑย์าสูบมียอดจาํหน่ายคิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดจาํหน่ายทั้งหมดของร้านสะดวกซ้ือ52  

 รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต ดังจะเห็นได้จาก
ความสัมพนัธ์ระหว่าง CCSA หรือสมาคมร้านสะดวกซ้ือ ฯ กบัอุตสาหกรรมยาสูบท่ีใกลชิ้ดกนั ถูก
เปิดเผยจากกรณีสมาชิกของ CCSA ไดรั้บเงินจากบริษทับุหร่ีในแต่ละปีเป็นจาํนวนเงินมหาศาล  ขอ้มูล
ของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาระบุว่า ในปี 2007 อุตสาหกรรมยาสูบไดจ่้ายเงินมากถึง 108 ลา้น
เหรียญแคนาดาใหแ้ก่ร้านสะดวกซ้ือในแคนาดา ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2001 ท่ีมีการจ่ายเงินราว 74 ลา้นเหรียญ
หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 46  สาํหรับขอ้มูลในปี 2007 ร้านสะดวกซ้ือในมลรัฐควิเบคและมลรัฐออนแตริโอ
ไดรั้บเงินจากบริษทับุหร่ีมากท่ีสุด (ดู ตารางท่ี 6.1)  รูปแบบการจ่ายเงินมีหลากหลาย อาทิเช่น บริษทับุหร่ี 
Imperial Tobacco Canada ไดเ้สนอจ่ายเงินแก่ร้านสะดวกซ้ือท่ีจาํหน่ายบุหร่ี โดยคาํนวณตามคาร์ตนั 
                                                 
51 Ibid., p.5. 
52 Ibid., p.4. 
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(carton)  ในเวบ็ไซตข์อง CCSA ระบุรายช่ือพนัธมิตรและองคก์รผูใ้หก้ารสนบัสนุนเงินทุนของสมาคม ฯ 
ซ่ึงมีช่ือของบริษทับุหร่ีดว้ย53  เช่น บริษทั Imperial Tobacco Canada, บริษทั JTI-Macdonald Tobacco 
Corp. และ National Smokeless Tobacco 
  

ตารางที ่6.1 มูลค่าเงินทีร้่านสะดวกในแคนาดาตามมลรัฐต่าง ๆ ทีไ่ด้รับจากบริษัทบุหร่ี (ค.ศ.2006-2007) 

 
แหล่งขอ้มูล: Canadian Cancer Society รวบรวมโดย Rob Cunningham (18 July 2008) 

 
 
 

2) National Coalition Against Contraband Tobacco (NCACT) 

 
 

พนัธมิตรต่อตา้นบุหร่ีเถ่ือนแห่งชาติ (National Coalition Against Contraband Tobacco -NCACT
) เป็นกลุ่ม advocacy group ของแคนาดาท่ีเกิดจากรวมตวักนัของกลุ่มธุรกิจ องคก์ร และบุคคลท่ีมีส่วนได้
เสียกบัการคา้บุหร่ีเถ่ือนหรือบุหร่ีหนีภาษี   พนัธมิตรต่อตา้นบุหร่ีเถ่ือน ฯ หรือ NCACT มีเป้าหมาย
ร่วมกนัคือการผลกัดนัให้รัฐบาลแกปั้ญหาบุหร่ีเถ่ือน เช่น บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศอ่ืน  ขอ้มูลการคา้บุหร่ี
เถ่ือนของหน่วยงานตาํรวจแห่งชาติของแคนาดาในปี 200954 มีการลกัลอบนาํเขา้บุหร่ีเถ่ือนทัว่ประเทศ

                                                 
53 Partners & Sponsors at http://www.theccsa.ca/partners?language=en (16 ตุลาคม 2556) 
54 Contraband Tobacco Enforcement Strategy (Canada: Royal Canadian Mounted Police, August 2011), p.4. 
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แคนาดาจาํนวน 975,000 คาร์ตนั (cartons) รวมถึงยาสูบพร้อมใชจ้าํนวน 34,000 กิโลกรัม  พื้นท่ีท่ีพบ
ปัญหามากคือแถบตะวนัออกเฉียงใตข้องมลรัฐออนแตริโอและพ้ืนท่ีตะวนัตกเฉียงใตข้องมลรัฐควิเบค  

จากผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า NCACT เป็นกลุ่มองค์กรท่ีเป็นพนัธมิตรท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัสมาคมร้านสะดวกซ้ือ ฯ (CCSA) โดย CCSA เป็นสมาชิกของ NCACT และสนับสนุน
ขอ้เสนอเร่ืองการลดภาษียาสูบ โดยอ้างว่าจะสามารถแก้ปัญหาการคา้บุหร่ีเถ่ือนได้55  รูปแบบการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบดงักล่าว คลา้ยคลึงกบักรณีประเทศสหรัฐท่ีบริษทับุหร่ีจะให้เงินว่าจา้ง
บริษัทประชาสัมพันธ์และองค์กรหรือบุคคลฝ่ายท่ี 3 เพื่อให้ทําหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ    

อย่างไรก็ดี ผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้เสนอในการแกปั้ญหาบุหร่ีเถ่ือนของ NCACT หลายประการท่ี
น่าสนใจ56 เช่น การบญัญติัความผิดและโทษของการลบัลอบนาํเขา้บุหร่ีเถ่ือนท่ีรุนแรงมากข้ึน, การเพิ่ม
อาํนาจหนา้ท่ีของตาํรวจในการตรวจยึดส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง, การเพิ่มการตรวจตราของเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีท่ี
มกัพบการลกัลอบขนบุหร่ีเถ่ือน หรือการกาํหนดให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษห่อบุหร่ีซิกาแรต, กน้กรอง และวสัดุอ่ืน ๆ เพราะตามกฎหมาย
แคนาดาปัจจุบนัยงัไม่มีการควบคุมในเร่ืองการผลิต ครอบครองหรือจาํหน่ายส่ิงเหล่าน้ี   

 
 การว่าจ้างสถาบันทางวชิาการ 

 บริษทับุหร่ีในแคนาดาไดว้า่จา้งหรือใหเ้งินสนบัสนุนแก่สถาบนัทางวิชาการหรือสถาบนัวิจยัต่าง 
ๆ  (Think Tank) ให้จดัทาํรายงานผลการศึกษาหรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมยาสูบ  
แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนหรือการควบคุมยาสูบ ตวัอยา่งกรณีศึกษา Montreal Economic 
Institute และ Fraser Institute  

 
1) Montreal Economic Institute (MEI) หรือ Institut Économique de Montréal (IEDM) ซ่ึง

เป็นสถาบนัวิชาการหรือสถาบนัวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ โดยอา้งวา่เป็นสถาบนัวิชาการท่ีเป็นอิสระ ไม่หวงั

                                                 
55 Canadian Convenience Stores Association and the National Coalition Against Contraband Tobacco: 
Independent organizations or groups fronting for Big Tobacco?, op. cit., p.5. 
56 Harper Government Report Card #2: Action on Contraband Cigarettes (National Coalition Against 
Contraband Tobacco : January 19, 2011), p.4. 
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ผลกําไร  มีภารกิจสําคัญเพื่อจัดทําประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีส่ง เสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ  
กรรมการบริหารส่าวนใหญ่เป็นนกัการเมืองอาวโุสหรืออดีตผูบ้ริหารรัฐบาลกลาง   

ขอ้มูลปี 2012 แหล่งเงินทุนของ MEI มาจาก 3 แหล่งทุนหลกัคือ การบริหารงานของสถาบนั 
(ร้อยละ 70) เงินบริจาคของภาคธุรกิจ (ร้อยละ 27) และเงินบริจาคของบุคคลทัว่ไป (ร้อยละ 3)57  โดยผู ้
บริจาคเอกชนแต่ละรายจะไม่สามารถบริจาคเงินได้เกินร้อยละ 8 และมีนโยบายสําคญัคือไม่รับเงิน
สนบัสนุนหรือเงินบริจาคจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ  แมว้า่ MEI เปิดเผยยอดเงินรายไดข้องสถาบนั
ในแต่ละปี เช่น รายไดใ้นปี 2012 มียอดรายไดท้ั้งส้ิน 1.9 ลา้นเหรียญ  แต่ MEI ก็ไม่มีนโยบายเปิดเผย
รายช่ือผูบ้ริจาคเงินต่อสาธารณชนแต่อยา่งใด  อยา่งไรก็ดี MEI ยอมรับว่าในปี 2004 ไดรั้บเงินบริจาคจาก
อุตสาหกรรมยาสูบคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของยอดเงินบริจาคในปีนั้น  เช่น ขอ้มูลระหว่างปี 2002 ถึง 2006 
MEI ไดรั้บเงินบริจาคจากบริษทับุหร่ี Imperial Tobacco Canada และมูลนิธิของ Imperial Tobacco 
Canada คิดเป็นเงินราว 135,000 เหรียญ   

 ขอ้เสนอของ MEI หลายเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นการสนบัสนุนใหป้ระชาชนบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ
ของบริษทับุหร่ีเพิ่มมากข้ึน เช่น  

 การใหค้วามเห็นวา่การข้ึนภาษียาสูบ จะเพิ่มความเส่ียงในการลกัลอบบุหร่ีเถ่ือนเพิ่มมาก
ข้ึน  นาย Pierre Lemieux กรรมการ MEI นาํเสนอผลการศึกษาช่ือวา่ “ระบบเศรษฐกิจใต้
ดิน” ในเดือน พ.ย.2007 วา่ การลดภาษียาสูบเป็นวิธีการเดียวท่ีจะแกปั้ญหาบุหร่ีเถ่ือนได ้

 การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะโดยอา้งว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจากควนับุหร่ีมือ
สองนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  เน่ืองจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง อีกทั้งในมุมมองทางหลกัเศรษฐศาสตร์และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สิทธิใน
ทรัพยสิ์นของเอกชน ประชาชนยอ่มมีทั้งผูท่ี้นิยมการสูบบุหร่ีหรือไม่นิยม ภาครัฐจึงไม่
ควรจาํกดัเสรีภาพในเร่ืองน้ีหรือใชก้ฎหมายกาํหนดบงัคบัความนิยมชมชอบ (individual 
preferences) หรือทางเลือกส่วนบุคคล (individual choices)  อีกทั้งการหา้มสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะยงัไม่มีประสิทธิภาพอีกดว้ย  

 การให้ความเห็นทางวิชาการว่า การออกกฎหมายควบคุมโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสูบใน
หลายประเทศ เช่น แคนาดา ไอซแลนด์ ไอร์แลนด์ และประเทศไทย  ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชาชน จึงถือว่าเป็นมาตรการหรือ
นโยบายท่ีไม่มีประสิทธิภาพอยา่งมาก58 (อา้งผลการศึกษาช่ือ Patrick Basham and John 

                                                 
57 Who funds the MEI? at http://www.iedm.org/34412-who-funds-the-mei- 
58 Michel Kelly-Gagnon and Youri Chassin, “THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON CONSUMPTION” 
(MEI: Economic Note, June 2011), p.2. 
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Luik, “Tobacco Display Bans: A Global Failure,” Economic Affairs, Vol. 31 (2011), 
No. 1, p. 102.) 

 รัฐบาลของมลรัฐต่าง ๆ ไม่ควรใช้เงินงบประมาณสนับสนุนองค์กรพฒันาเอกชนท่ี
ดาํเนินงานดา้นควบคุมยาสูบ เพราะเป็นการใชเ้งินภาษีประชาชนท่ีเสียเปล่า แต่กลบัมิได้
ระบุถึงเงินงบประมาณด้านสุขภาพท่ีภาครัฐจะต้องใช้ในการรักษาสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ   

 

2) สถาบันฟราเซอร์ (Fraser Institute) 59  ในฐานะท่ีเป็น “think tank” เป็นสถาบนัวิชาการท่ี
ทาํงานดา้นวิจยัดา้นนโยบายสาธารณะของแคนาดาท่ีมีช่ือเสียง ก่อตั้งในปี 1974  โดยกล่าวอา้งว่าเป็น
สถาบนัท่ีมีความเป็นอิสระท่ีทาํงานวิจยัร่วมกบัสถาบนัต่าง ๆ ในหลายประเทศ  แต่ไดรั้บเงินสนบัสนุน
จากบริษทับุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง เช่น ช่วงปี 2003 – 2003 สถาบนัฟราเซอร์ เป็นพนัธมิตรท่ีเหนียวแน่นของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบริษทับุหร่ี Imperial Tobacco Canada จาํนวน 325,000 
เหรียญ    

ในอดีตท่ีผา่นมา Fraser Institute ไดจ้ดัทาํรายงานการศึกษาท่ีมีเน้ือหาสนบัสนุนอุตสาหกรรม
ยาสูบ เช่น ร่วมใหทุ้นสนบัสนุนการจดัประชุมทางวทิยาศาสตร์ในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ท่ีปรึกษาหรือนักวิชาการของฝ่ายอุตสาหกรรมยาสูบ และยงัจดัพิมพห์นังสือท่ีไดรั้บทุนสนับสนุนจาก
บริษทับุหร่ี  กิจกรรมบางเร่ืองเป็นการคดัคา้นกฎหมายควบคุมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ หรือการให้
ความเห็นต่อคําตัดสินของศาลฎีกาแคนาดาท่ีรับรองความชอบด้วยกฎหมายควบคุมยาสูบตาม
รัฐธรรมนูญแคนาดา โดยมีความเห็นในทาํนองว่ารัฐบาลแทรกแซงกระบวนการยติุธรรม การตดัสินของ
ฝ่ายตุลาการ   
 
 
 

 

                                                 
59 Exposing recent tobacco industry front groups and alliances (Non-Smokers’ Rights Association and 
Smoking and Health Action Foundation, October 2008), pp.14-15.  
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6.6 บทบาทของภาคประชาสังคม 

 แคนาดาเป็นประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ในการควบคุมยาสูบระดบัโลก ภาคประชาสังคมท่ีทาํงาน
ดา้นสุขภาพมีความเขม้แขง็เป็นอยา่งมาก เช่น Physicians for a Smoke-free Canada (PSC), Canadian 
Public Health Association (CPHA),Canadian Cancer Society, Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac, Non-Smokers Rights Association, Ontario Tobacco Research Unit (OTRU), Canadian Lung 
Association, Heart and Stroke Foundation of Canadaion (CLA)   แต่เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัของระยะเวลาใน
การศึกษาและขอ้มูลท่ีมีค่อนขา้งมาก  รายงานวิจยัน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะองคก์รภาคประชาสังคมท่ีมีผล
การดาํเนินงานดา้นควบคุมยาสูบระดบัชาติ โดยจะกล่าวถึงบทบาทของภาคประชาสังคมบางองคก์รท่ี
ผลงานโดดเด่นในการควบคุมยาสูบ  

 สมาคมสิทธิผู้ไม่สูบบุหร่ี (Non-Smokers' Rights Association - NSRA)60   

 เป็นองคก์รภาคประชาคมท่ีทาํงานดา้นต่อตา้นยาสูบแนวหนา้ของแคนาดาและทาํงานในหลาย
ประเทศ  สมาคมน้ีจดัตั้งข้ึนท่ีเมืองโตรอนโตปี 1974 โดย นาง Rosalee Berlin พยาบาลวิชาชีพท่ีประสบ
ปัญหาสุขภาพคือ ป่วยเป็นโรคภูมิแพจ้ากการรับควนับุหร่ีมือสอง ในระยะแรกเป็นการรวมตวัของ
อาสาสมคัรกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีอากาศบริสุทธ์ิสําหรับผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ต่อมามีการจดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารและขยายขอบเขตงานของสมาคม ฯ ในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบ 
โดยมิไดเ้นน้เฉพาะการคดัคา้นผูสู้บบุหร่ีเท่านั้น  ดว้ยความสนบัสนุนของกลุ่มชุมชนทอ้งถ่ินท่ีทาํงานดา้น
สุขภาพ รวมถึงองคก์รระดบัชาติและมลรัฐ  การทาํงานอย่างต่อเน่ืองน้ีทาํให้คนแคนาดามีทศันคติต่อ
อุตสาหกรรมยาสูบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และไดรั้บรางวลัเหรียญทองควบคุมยาสูบ (World Health 
Organization's Gold Medal for tobacco control) ขององคก์ารอนามยัโลก  ตวัอยา่งผลงานท่ีประสบ
ความสาํเร็จของสมาคมสิทธิผูไ้ม่สูบบุหร่ี  เช่น  

 ผลกัดนักฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐบาลกลางช่ือ Tobacco Products Control Act  ในปี 
1988 โดย NSRA ทาํงานร่วมกบั Canadian Cancer Society และเครือข่าย รณรงคใ์หมี้
กฎหมายฉบบัน้ีจนประสบความสาํเร็จ 

 ลอ็บบ้ีรัฐบาลแคนาดาใหเ้ห็นชอบกบัในการออกกฎหมายเร่ืองคาํเตือนดา้นสุขภาพ ใหมี้
พื้นท่ีครอบคลุมร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีดา้นหน้าและหน้าหลงัของซองหรือบรรจุภณัฑ์
บุหร่ี  

 ผลกัดนักฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่ของรัฐบาลกลางช่ือ Tobacco Act ในปี 1997 
โดยบญัญติัห้ามการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสูบในทุกกรณี และให้อาํนาจรัฐบาลกลางใน
การกาํหนดบงัคบัเร่ืองส่วนประกอบของบุหร่ี 

                                                 
60 http://www.nsra-adnf.ca/cms/ 
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 มีส่วนร่วมผลกัดนัในการรณรงคใ์ห้มีกฎหมายควบคุมยาสูบในระดบัมลรัฐหลายฉบบั 
โดยเฉพาะกฎหมายของมลรัฐออนแตริโอช่ือ Tobacco Control Act ในปี 1994 in 1994 
และกฎหมายของมลรัฐควิเบคช่ือ Tobacco Act ในปี 1998 
 

 กลุ่มแพทย์เพือ่สังคมปลอดควนัของแคนาดา (Physicians for a Smoke-free Canada – PSC)61 

 องคก์รน้ีเป็นการรวมตวัของกลุ่มแพทยช์าวแคนาดาเรียกช่ือว่า “กลุ่มแพทยเ์พื่อสังคมปลอดควนั
ของแคนาดา” เป็นองคก์รดา้นสุขภาพระดบัชาติ จดัตั้งในปี ค.ศ.1985 เป็นองคก์รการกุศลตามกฎหมาย 
(registered charity)  มีเป้าหมายประการเดียวคือ การลดความเจบ็ป่วยท่ีมีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ ดว้ย
การลดการสูบบุหร่ี ผลิตภณัฑ์ยาสูบและลดการปล่อยควนัมือสอง  PSC เป็นองคก์รนาํของกลุ่มผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในเร่ืองการควบคุมยาสูบ  ในระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผา่นมา มีแพทยช์าวแคนาดา
มากกว่า 1,500 คนท่ีไดร่้วมทาํงานกบั PSC   ในปี 1994 PSC ไดรั้บรางวลัจากชมรมแพทยโ์รคหวัใจแห่ง
แคนาดา (Canadian Cardiovascular Society's Dr. Harold N. Segall) ในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีมีส่วนช่วย
ป้องกนัโรคหวัใจในแคนาดา  และในปี 2004 ไดรั้บรางวลัจากมูลนิธิโรคหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง
แห่งแคนาดา (the Heart and Stroke Foundation of Canada)  คือ รางวลัผูน้าํดา้นนโยบายสุขภาวะเพื่อ
หวัใจ (Leadership Award in Heart Healthy Policy)  ต่อมาในปี 2005  PSC ไดรั้บรางวลัจากองคก์าร
อนามยัโลกเน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก (the World No Tobacco Day Award)   

 ปัจจุบนั PSC ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากกระทรวงสุขภาพแคนาดา (Health Canada) และกระทรวง
อ่ืนท่ีเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ  รวมถึงรับบริจาคจากมูลนิธิเอกชน เงินบริจาคของสมาชิก PSC และมีรายได้
ส่วนหน่ึงจากการใหบ้ริการปรึกษาหารือ (consulting services)  เช่น  ขอ้มูลปี 2005  PSC ไดรั้บเงินรายได้
รวมทั้งส้ิน 387,445 เหรียญแคนาดา (หรือราว 11,770,000 บาท) และมีรายจ่ายในปีเดียวกนัรวมทั้งส้ิน 
400,324 เหรียญ (หรือราว 12,162,000 บาท)62   อน่ึง ในช่วงก่อนปี 1999 PSC ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก
บริษทัยาต่าง ๆ   

 แนวทางการดาํเนินงานของ PSC คือ การประสานงานกบัรัฐบาลกลางและรัฐบาลในระดบัต่าง ๆ 
ทัว่แคนาดา และร่วมกบัแพทยสมาคมแคนาดา (Canadian Medical Association) องคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นสุขภาพ  ตวัอยา่งผลงานของ PSC  อาทิเช่น 

 

                                                 
61 http://www.smoke-free.ca 
62 Our Finances at http://www.smoke-free.ca/eng_home/about_finances.htm 
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 การเรียกร้องใหรั้ฐบาลมลรัฐ รัฐบาลทอ้งถ่ินออกกฎหมายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี 63 

ในช่วงกลางปี 2010 กลุ่มแพทยท่ี์ทาํงานดา้นสุขภาพในแคนาดาท่ีเป็นสมาชิก PSC ไดเ้รียกร้อง
ให้รัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลทอ้งถ่ินในแคนาดา ดาํเนินการออกมาตรการห้ามการสูบบุหร่ีในภตัตาคารหรือ
ร้านอาหารแบบ Patio (ร้านอาหารสไตล ์home-made มีส่วนท่ีเป็น outdoor ดว้ย) และสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจอ่ืน ๆ  โดยนายแพทย ์Neil Collishaw  ผูอ้าํนวยการ PSC กล่าวว่า มีหลกัฐานทางวิชาการท่ีแสดง
ว่า การออกกฎหมายกาํหนดให้ภตัตาคารหรือร้านอาหารประเภท Patio เป็นเขตปลอดบุหร่ี เป็นส่ิงท่ี
จาํเป็นในการคุม้ครองสุขภาพของพนกังานและประชาชนทัว่ไปจากควนับุหร่ีมือสอง มลรัฐส่วนใหญ่ใน
แคนาดายงัไม่มีกฎหมายบงัคบัในเร่ืองน้ี กล่าวคือ มีเพียง 4 มลรัฐคือ Newfoundland, Prince Edward 
Island, Nova Scotia, Alberta และ the Yukon Territory รวมถึงหลายเมืองใน British Columbia บางเมือง
ใน Ontario ท่ีมีกฎหมายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีใน ภตัตาคารหรือร้านอาหารแบบ Patio  พื้นท่ีเหล่าน้ีมี
กฎหมายคุม้ครองชาวแคนาดากว่า 6.8 ลา้นคน แต่ยงัมีชาวแคนาดาส่วนใหญ่คือ 24.7 ลา้นคนท่ีไม่มี
กฎหมายในเร่ืองน้ี  

 การฟ้องร้องบริษทับุหร่ีของรัฐบาลแคนาดา 64  

 ในเดือนพฤษภาคม 2009  กลุ่ม PSP ไดเ้ขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีแคนาดา  เพื่อขอ
คาํยืนยนัเร่ืองการขั้นตอนการฟ้องร้องบริษทับุหร่ีในคดีพิพาทเก่ียวกบัธุรกิจยาสูบท่ีมีความโปร่งใส และ
ตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (public engagement) โดยจะตอ้งมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพเป็น
สาํคญั ในยทุธศาสตร์การฟ้องร้องกบัอุตสาหกรรมยาสูบ อยา่งไรกดี็ ขอ้มูลในช่วงเวลาดงักล่าว ยงัไม่มีส่ิง
บ่งช้ีวา่มลรัฐใดท่ีดาํเนินการตามขอ้เรียกร้องของ PSC  

 PSP กล่าวแสดงยินดีท่ีรัฐบาลมลรัฐ Ontario ไดด้าํเนินการฟ้องร้องบริษทัยาสูบ เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า 50 พนัลา้นเหรียญแคนาดา ในฐานท่ีบริษทับุหร่ีเหล่านั้นไดส้ร้างความเสียหายต่อ
ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของภาครัฐท่ีตอ้งใชจ่้ายไปตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  ทั้งน้ี PSP ไดใ้หข้อ้สังเกตว่า 
การฟ้องร้องของภาครัฐจะตอ้งมุ่งผลท่ีจะใหมี้การปรับปรุงสุขภาพของประชาชนใน Ontario ไม่ใช่เพื่อนาํ
เงินท่ีฟ้องร้องมาเพ่ือหวงัเป็นรายไดข้องรัฐบาลมลรัฐ กล่าวคือการฟ้องร้องของภาครัฐไม่ควรอาศยัเหตุผล
ในเร่ืองเงินงบประมาณท่ีเสียไปเท่านั้น แต่จะตอ้งใชเ้พื่อลดโรคภยั ความเจ็บท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ
ดว้ย   อยา่งไรกดี็ เคยมีกรณีท่ีเคยมีการฟ้องร้องโดยรัฐบาลแคนาดาเป็นคร้ังแรกคือ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2008รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐทุกแห่งในแคนาดา ไดท้าํขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างกบับริษทัยาสูบ 2 แห่ง

                                                 
63 “Doctors’ group calls for smoke-free patios in all Canadian communities” (May 25, 2010) at 
http://www.smoke-free.ca/eng_home/2010/news_press_May_25_2010.htm 
64 “Suing big tobacco should be about health, not just health care costs” (September 29, 2009) at 
http://www.smoke-free.ca/eng_home/2009-media/news_press_29_sep_2009.htm 
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ซ่ึงมีส่วนร่วมในการจาํหน่ายบุหร่ีหนีภาษี (contraband tobacco sales) ในปี 1990  แต่นายแพทย ์Kapur 
ไดก้ล่าวว่าการทาํขอ้ตกลงดงักล่าวถือเป็นบทเรียนสาํคญั เน่ืองจากรัฐบาลกลางไดท้าํการเจรจา ตกลงกบั
บริษทับุหร่ีอย่างลบั ๆ ไม่เปิดเผยต่อประชาชน  เป็นผลทาํให้กระทรวงสุขภาพไม่สามารถนาํขอ้ตกลง
ดงักล่าวมาใชใ้นการควบคุมยาสูบในดา้นอุปทานอยา่งไดผ้ลหรือมีประสิทธิภาพ   

 

 ชมรมมะเร็งแห่งแคนาดา (Canadian Cancer Society)65 

 องคก์รแห่งน้ีจดัตั้งอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1938 โดยเกิดจากการรวมตวักนัของคณะกรรมการ
มะเร็งแห่งชาติซ่ึงประกอบดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นมะเร็งทัว่ประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี 1929 ในการ
ประชุมท่ีจดัโดย the Saskatchewan Medical Association   ต่อมาในปี 1947 องคก์รน้ีไดจ้ดัตั้ง “สถาบนั
มะเร็งแห่งแคนาดา” (the National Cancer Institute of Canada) ปัจจุบนัช่ือว่า Canadian Cancer Society 
Research Institute (CCSRI) ไดใ้ห้ทุนวิจยัแก่นักวิจยัหลายพนัคน ดว้ยการจดัสรรทุนวิจยัมากกว่า 1 
พนัลา้นเหรียญแคนาดา  พนัธกิจหลกัขององคก์รน้ีคือ การขจดัโรคมะเร็งและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีเป็นผูป่้วยมะเร็ง  

 ผลงานสาํคญัดา้นการควบคุมยาสูบของ Canadian Cancer Society มีดงัน้ี  

 การกําหนดให้มีภาพคําเตือนด้านสุขภาพบนซองและบรรจุภัณฑ์บุหร่ี  (graphic 
warnings on cigarette packaging) เป็นประเทศแรกในโลกเม่ือปี 2000 โดยมีผล
การศึกษาในปี 2002 ท่ีแสดงถึงประสิทธิผลของภาพคาํเตือนท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
บริโภคยาสูบ 

 การเพิ่มขยายขนาดภาพคาํเตือนดา้นสุขภาพบนซองและบรรจุภณัฑบุ์หร่ีเป็นร้อยละ 75 
ทั้งด้านหน้าและด้านหลงัซอง และมีระบุหมายเลขโทรศพัท์ให้บริการเลิกบุหร่ีหรือ
ยาสูบบนซองบุหร่ีดว้ย  บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัทใ์นหลายมลรัฐนั้น ดาํเนินการโดย 
Canadian Cancer Society 

 เรียกร้องให้มีการห้ามการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสูบหรือบุหร่ีชูรส (flavoured 
tobacco products) และในเดือนกรกฎาคม 2008 เขา้พบตวัแทนรัฐบาล เพื่อชกัจูงให้
ดาํเนินการกบักลยุทธ์ทางการตลาดลกัษณะน้ี  จนกระทัง่ในเดือนตุลาคม 2009 รัฐบาล
กลางไดผ้า่นกฎหมายท่ีบญัญติัให้การจาํหน่ายบุหร่ี, ซิการ์ และกระดาษห่อซิการ์ (blunt 
wraps) แบบชูรสเป็นส่ิงผดิกฎหมายในแคนาดา   

 

                                                 
65 http://www.cancer.ca 
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 สมาคมสาธารณสุขแคนาดา (Canadian Public Health Association - CPHA)66 

 สมาคมสาธารณสุขแคนาดาก่อตั้งในปี 1910  เป็นองคก์รพฒันาเอกชนระดบัชาติท่ีมีความเป็น
อิสระ ดาํเนินงานดา้นนโยบายสาธารณสุขในแคนาดา  มีบทบาทหลกัในการให้คาํแนะนาํแก่ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจดา้นการปฏิรูประบบสาธารณสุข ริเร่ิมในการคุม้ครองสุขภาพของชุมชนและประชาชนทัว่ไป  
สมาชิกของสมาคม ฯ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข 25 คน ซ่ึงมีประวติัผลงานเป็นท่ี
ยอมรับ   

พนัธกิจหลกัของ CPHA คือ การเป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการปรับปรุงและ
ปกป้องรักษาสุขภาพของประชาชนและคนในชุมชนทอ้งถ่ินในแคนาดา โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการ
สาํคญัทางสาธารณสุขดา้นการป้องกนัโรค, การคุม้ครองและสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะท่ี
มีสุขภาวะ (healthy public policy) 

CPHA เป็นองคก์รใหค้าํปรึกษาหารือดา้นสาธารณสุขท่ีมีความเป็นอิสระ มีขอ้มูลเอกสารวิชาการ
เสนอต่อผูก้าํหนดนโยบาย โดยคาํนึงถึงหลกัสาํคญัคือ หลกัความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางสังคม 
(principles of equity and social justice)  มีผลงานดา้นการผลกัดนันโยบายสาธารณสุขสาํคญัในหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีการจดัทาํเอกสารแสดงจุดยืน
ในเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อรัฐบาลสหพนัธรัฐ รัฐบาลมลรัฐและดินแดน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึง
ไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาครัฐและองคก์รต่าง ๆ เช่น องคก์รช่ือ Pan American Health 
Organization (PAHO) ไดย้กยอ่ม CPHA ว่าเป็นองคก์รท่ีมีจุดยนืและวิสัยทศัน์ท่ีมัน่คงในประเด็นยาสูบ
ในแคนาดา  

เป้าหมายของ CPHA ในการควบคุมยาสูบคือ ภายในปี ค.ศ.2035 ประเทศแคนาดาจะเป็น
ประเทศท่ีปลอดบุหร่ี (a tobacco-free Canada) (คาํว่า “tobacco-free” ในท่ีน้ีหมายความว่า ในปี 2035 
อตัราการสูบบุหร่ีของประชากรแคนาดาจะมีตํ่ากว่าร้อยละ 1 หรือเท่ากบัจาํนวนผูสู้บบุหร่ีราว 250,000 
คน)  เป้าหมายน้ีจะบรรลุได้ก็ต่อเม่ือมียุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน การให้บริการต่าง ๆ มา
สนบัสนุนดว้ย  ส่ิงทา้ทายในระยะใกลท่ี้จะตอ้งดาํเนินการคือ CPHA เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาล
ทุกระดบั ชุมชนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข และประชาชนทุกคน ทาํงานร่วมกนัตาม
เป้าหมายระยะกลางดงัน้ีคือ ประการแรก  การลดจาํนวนผูสู้บบุหร่ีหรือใชย้าสูบแบบมีควนัลดร้อยละ 50 
ภายในปี 2020 (คือจะเหลือผูสู้บราว 3 ลา้นคน)  ประการท่ีสอง  การลดจาํนวนเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-
19 ปี ท่ีสูบบุหร่ีลงร้อยละ 50 ภายในปี 2020 (คือเท่ากบัจาํนวนผูสู้บราว 180,000 คน) 

 CPHA กาํหนดเป้าหมายในประเดน็การควบคุมยาสูบ ดงัต่อไปน้ี 67  

                                                 
66 http://www.cpha.ca 
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 1) การควบคุมโรค (the vector of disease) ท่ีมีประสิทธิภาพคือ การควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  

 2) สร้างสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีสนบัสนุนเร่ืองการไม่สูบบุหร่ีของประชาชน 

 3) ป้องกนัการยอมรับเร่ืองการสูบบุหร่ี 

 4) ขจดัส่ิงปลดปล่อย (ควนั) ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูไ้ม่สูบบุหร่ี ซ่ึงเกิดจากการบริโภคยาสูบ 

 5) ส่งเสริมและช่วยเหลือผูบ้ริโภคยาสูบในการเลิกบริโภคโดยเร็วเท่าท่ีจะทาํได ้ 

 6) ลดอนัตรายและความเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งหรือเกิดจากการบริโภคยาสูบอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
การติดยาสูบและสารนิโคติน   

 7) สร้างสงัคมท่ีปลอดยาสูบ (tobacco-free societies) 

. 

ประเด็นท้ายทายทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติตาม FCTC 68 

แมว้า่แคนาดาจะเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการควบคุมยาสูบในลาํดบัตน้ ๆ ของโลก  มีกฎหมาย
ควบคุมยาสูบท่ีมีเน้ือหาเขม้งวด และป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบไดอ้ย่างดี  อีกทั้งยงั
สามารถปฏิบติัตามพนัธกรณีต่าง ๆ ท่ีบญัญติัไวใ้น FCTC ในหลายประเด็น  แต่ก็ยงัมีประเด็นทา้ทาย
หลายเร่ืองท่ีควรมีการปรับปรุงต่อไป ดงัท่ีไดมี้การจดัทาํรายงานประชุมของ the Canadian Global 
Tobacco Control Forum (CGTCF) ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก CPHA  ดงัน้ี 

 ยงัพบปัญหาการคา้บุหร่ีหนีภาษีเป็นจาํนวนมากในแคนาดา   
 ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสุขในชุมชนหลายแห่งของชาวพื้นเมืองท่ีเรียกว่า 

First Nations communities 
 มีพฒันาการดา้นกฎหมายควบคุมยาสูบในระดบัชาติชา้มาก  
 ไม่มีการพิจารณาข้ึนภาษียาสูบของรัฐบาลสหพนัธรัฐหรือรัฐบาลกลาง  
 ไม่มีมาตรการตอบโตบ้ริษทัท่ีใชก้ลยทุธ์ลดราคาบุหร่ีหลายยีห่อ้  
 ปรับลดจาํนวนเงินงบประมาณหรือการใหทุ้นสนบัสนุนการควบคุมยาสูบลงมากกว่า 20 

ลา้นเหรียญต่อปี 
 ความไม่แน่นอนของยุทธ์ศาสตร์การควบคุมยาสูบของรัฐบาลกลางซ่ึงจะส้ินสุดลงใน

เดือนมีนาคม 2012  

                                                                                                                                                    
67 Canadian Public Health Association Position Paper: The Winnable Battle: Ending Tobacco Use in Canada 
(Canadian Public Health Association : December 2011), p.2. 
68 Ibid., p.3. 
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บทที ่7 

ประเทศฟิลปิปินส์ 

 

7.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ประเทศฟิลิปปินส์หรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 6 ปี ดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 1 วาระ เขตการปกครองออกเป็น 17 เขต 
(region) 80 จงัหวดั (province) และ 120 เมือง (city)  ขอ้มูลปี 2008 มีจาํนวนประชากรราว 96 ลา้นคน 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 83 นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิก อีกร้อยละ 9 นบัถือโปรเตสแตนท ์
และร้อยละ 5 นบัถือศาสนาอิสลาม  ภาษาราชการคือฟิลิปิโน และองักฤษ1 

แผนทีป่ระเทศฟิลปิปินส์ 

 

                                                 
1 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เวบ็ไซตก์ระทรวงการต่างประเทศ)  at http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B
8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E
0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html 
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จากขอ้มูลรายงานของ UNDP องคก์ารสหประชาชาติเร่ืองดชันีการพฒันาของมนุษย ์(Human 
Development Index - HDI)2 ปี ค.ศ.2013 พบว่า คุณภาพชีวิตของชาวฟิลิปปินส์อยูใ่นลาํดบัปานกลางคิดเป็น
คะแนน 0.654 โดยอยูใ่นลาํดบัท่ี 114 จากทั้งหมด 187 ประเทศ  เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในอาเซียนจะมี 
HDI ตํ่ากวา่ประเทศไทยและมาเลเซีย แต่ HDI สูงกวา่อินโดนีเซีย อายขุยัเฉล่ียของประชากรคือ 69 ปี   

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยความเก่ียว
พนัทางประวติัศาสตร์ ความเป็นพนัธมิตรดา้นความมัน่คง การทหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ยดว้ย   

 

 

7.2 ข้อมูลการบริโภคยาสูบและผลกระทบทางสุขภาพ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบ 

ขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกในโครงการ TFI  (อาศยัขอ้มูลผลการสาํรวจการบริโภคยาสูบเม่ือปี 
2009 ในกลุ่มผูใ้หญ่ (Philippines Global Adult Tobacco Survey (GATS), 2009) และการสาํรวจการบริโภค
ยาสูบในกลุ่มเยาวชนเม่ือปี 2011)3  อตัราการการบริโภคยาสูบของประชากรฟิลิปปินส์  กลุ่มผูใ้หญ่หรือผูมี้
อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.3 หรือคิดเป็นจาํนวนประชากร 17.3 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 47.6 (14.6 ลา้นคน) และเป็นเพศหญิงร้อยละ 9 (2.8 ลา้นคน) ซ่ึงถือเป็นอตัราการบริโภค
ยาสูบท่ีสูงมาในลาํดบั 1 ใน 3 ของโลกเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก  ยาสูบแบบมีควนัท่ี
ประชากรฟิลิปปินส์นิยมบริโภคคือบุหร่ี   ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคยาสูบท่ีเป็นเยาวชนหรือผูมี้อายรุะหว่าง 
13-15 ปี พบวา่ มี อตัราการบริโภคยาสูบคิดเป็นร้อยละ 13.7 และมีอตัราการบริโภคบุหร่ีซิกาแรตร้อยละ 8.9 
(ดู ตารางท่ี 7.1 )  

 

 

 

 

                                                 
2 Philippines (Human Development Report, 2013)http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PHL.html 
3 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013: Country profile Philippines.  
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ตารางที ่7.1  ข้อมูลการบริโภคยาสูบของประชากรฟิลปิปินส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม ค.ศ.2012 

 
   

ส่วนการบริโภคยาสูบไร้ควนัในกลุ่มผูใ้หญ่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี มีอตัราไม่สูงนกัคือคิดเป็นร้อยละ 2 
ของประชากรทั้งหมด  ในขณะท่ีกลุ่มเยาวชนจะมีอตัราการบริโภคยาสูบไร้ควนัคิดเป็นร้อยละ 4.5  ขอ้มูลท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีก็คือ รายงาน Philippine GATS 2009 survey ระบุว่า ประชากรท่ีมี
อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป (จาํนวน 61.3 ลา้นคน) มีอยูถึ่งร้อยละ 48.8 ท่ีอา้งวา่อนุญาตใหส้มาชิกในครอบครัวสูบ
บุหร่ีในบา้นของตนเองได ้ และรายงาน the GYTS 2007 survey ระบุวา่ มีเด็ก เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นท่ีมีผู ้
สูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 57.8 และมีผูสู้บบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 67.9   และมีผูใ้หญ่ท่ีไดรั้บ
ควนับุหร่ีมือสองในท่ีทาํงานภายในอาคาร มีจาํนวนร้อยละ 36.9 (ราว 6.1 ลา้นคน)  สาํหรับในสถานีขนส่ง
สาธารณะ มีผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสองคิดเป็นร้อยละ 55.3, ในสถานท่ีราชการคิดเป็นร้อยละ 25.5 และสถาน
บริการสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 7.6  

ขอ้มูลผลกระทบทางสุขภาพท่ีเป็นผลจากการบริโภคยาสูบของตนเองหรือบุคคลอ่ืนคือ การบริโภค
ผลิตภณัฑย์าสูบเป็นสาเหตุของการตายของคนฟิลิปปินส์ราวปีละ 73,000 คน4  ส่วนขอ้มูลในร่างรายงาน 
Tobacco in the Philippines: Comprehensive Country Profile (July 2010) ระบุว่าในปี 2004 การบริโภค
ผลิตภณัฑ์ยาสูบทาํให้คนฟิลิปปินส์เสียชีวิตราวปีละ 58,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของสาเหตุการ
เสียชีวิตของประชากรฟิลิปปินส์  และยงัพบว่าการเสียชีวิตกว่าร้อยละ 80 มีสาเหตุเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค
ยาสูบ โดยมีการคาํนวณวา่ ทุก ๆ 1 ชัว่โมงจะมีผูเ้สียชีวิตจากความเจบ็ป่วยท่ีเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบราว 10 
ราย  สาํหรับขอ้มูลในปี 2011 องคก์ารอนามยัโลกประมาณการณ์ว่า บุหร่ีทาํให้คนฟิลิปปินส์เสียชีวิตราวปี
ละ 87,000 คนต่อปี    

 

 

 
                                                 
4 Philippines at http://global.tobaccofreekids.org/en/global_epidemic/philippines/ 
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7.3 อุตสาหกรรมยาสูบในฟิลปิปินส์ 

อุตสาหกรรมยาสูบหรือธุรกิจยาสูบท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากในฟิลิปปินส์คือ บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส 
อินเตอร์เนชัน่แนล (Philip Morris International - PMI) ซ่ึงมีสดัส่วนในตลาดบุหร่ีมากถึงร้อยละ 90 ของกลุ่ม
ผูสู้บท่ีเป็นผูใ้หญ่ และเป็นผูน้าํตลาดบุหร่ีราคาถูกดว้ย เช่น ยีห่อ้ Fortune, Champion และ Hope   โรงงาน
ของ PM สามารถผลิตบุหร่ีไดม้ากถึง 70 พนัลา้นมวนต่อปี ภายใตช่ื้อบริษทั  Philip Morris Philippines 
Manufacturing Inc. (PMPMI) ซ่ึงเร่ิมเขา้มาจดทะเบียนเป็นบริษทัในปี 1995 นบัตั้งแต่ท่ี PMI เขา้มาในตลาด
บุหร่ีฟิลิปปินส์เป็นเวลากวา่ 40 ปีคือ ตั้งแต่ปี 1955 ท่ีมีการทาํสญัญา licensing agreement ร่วมกบับริษทับุหร่ี
ในประเทศคือ บริษทั La Suerte Cigar and Cigarette เพื่อนาํเขา้บุหร่ียีห่อ้มาร์โบโร (Marlboro)   ต่อมาในปี 
2010 บริษทั PMPMI ไดค้วบรวมกิจการกบับริษทั Fortune Tobacco Corporation (FTC) โดยเปล่ียนช่ือเป็น
บริษทั  PMFTC  ปัจจุบนัมีพนกังานมากถึง 4,000 คน มีพื้นท่ีประกอบการหลกัในภูมิภาคท่ีปลูกยาสูบ5 

 

 

 

 

 
 

ขอ้มูลในเวบ็ไซตบ์ริษทั  PMFTC ระบุว่า บริษทัไดริ้เร่ิมจดัทาํโครงการ Embrace เพื่อทาํกิจกรรม
การกศุลต่างๆ ท่ีเรียกวา่ กิจกรรมเพ่ือสงัคม หรือ CSR ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน  และยงั
อา้งถึงการทาํงานร่วมกบัรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะภาคีหรือหุ้นส่วน (partner) ในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหาความยากจน ศิลปวฒันธรรม บริการทางสงัคม และการฟ้ืนฟเูยยีวยาจาก
เหตุภยัพิบติั  การจดัทาํกิจกรรมอาสาของพนกังานบริษทั ฯลฯ  

 ยีห่อ้บุหร่ีของบริษทั  PMFTC  คือ Marlboro, Philip Morris, Hope, Fortune, Champion, Jackpot, 
Westpoint, Bowling Gold, Miller, Stork และ Hope  

 

                                                 
5 Philip Morris Philippines Manufacturing Inc. at http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ph.aspx# 
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7.4 นโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ 

 รัฐบาลฟิลิปปินส์มอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสุขภาพ (Department of Health) 
เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองการควบคุมยาสูบ  แต่เพิ่งเร่ิมมีการควบคุมยาสูบภายใต้
กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลาราว 20 ปีมาน้ีเองคือ ในปี 1994 (พ.ศ.2537) กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัตั้ง
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (the Non-communicable Diseases Control Program)  ต่อมาในปี 2007 มีการ
จดัตั้งหน่วยงานช่ือว่า National Centre for Diseases Prevention and Control (NCDPC) ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานหลกัควบคุมยาสูบของประเทศ   

 ในปี 2007  กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัทาํ “แผนงานป้องกนัและควบคุมยาสูบแห่งชาติ” (National 
Tobacco Prevention and Control Program - NTPCP) โดยไดจ้ดัทาํบนัทึกความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง 
ๆ เพื่อแกปั้ญหาการบริโภคยาสูบตามคาํสั่ง Administrative Order 2007-0004  พนัธกิจของแผนงานน้ีคือ 
การจดัทาํระบบการป้องกนัและควบคุมโรคท่ีเก่ียวกบัยาสูบอยา่งเป็นบูรณาการกนั มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 
การลดภาระโรค (burden of disease) และการเสียชีวิตของประชากรท่ีมีสาเหตุเก่ียวเน่ืองกบัยาสูบ ดว้ยการ
ลดอตัราการบริโภคยาสูบ ลดควนับุหร่ีมือสอง และลดการใชย้าสูบและผลกระทบต่าง ๆ  รายละเอียดของ
แผนงานน้ีเป็นการกาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใตก้ระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืน ๆ  โดยมี National Centre for Diseases Prevention and Control เป็น
หน่วยงานงานกลาง   

บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ มีดงัน้ี    

 National Center for Disease Prevention and Control (NCDPC)  มีหนา้ท่ีดาํเนินการ
พฒันาแผนปฏิบติัการตามแผนงานป้องกนัและควบคุมยาสูบแห่งชาติ รวมถึงการเฝ้าระวงั
และประเมินผลการปฏิบติัตามแผนงานดงักล่าว  

 National Center for Health Promotion (NCHP) รับผดิชอบในการจดัทาํมาตรฐานและ
พฒันาขอ้มูล การให้การศึกษา การส่ือสาร และการให้คาํปรึกษาหารือดา้นยุทธศาสตร์ใน
การปฏิบติัตามแผนงานป้องกนั ฯ รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพของการบริโภคยาสูบ 

 Health Policy Development and Planning Bureau (HPDPB) เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติัตามแผนงานป้องกนั ฯ และมีหนา้ท่ีประเมินแผนงาน
ดงักล่าว เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่แผนงานจะเป็นส่วนหน่ึงในแผนปฏิบติัการแห่งชาติ  

 Bureau of Local Health Development (BLHD) รับผดิชอบในการดาํเนินการตาม
แผนงานป้องกนั ฯ เพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบสาธารณสุขในชุมชนทอ้งถ่ินของรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน (local government) 
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 Centers for Health Development (CHDs) มีบทบาทในการทาํใหห้น่วยงานในภูมิภาค
สามารถปฏิบัติตามแผนงานป้องกัน ฯ ได้ในทางปฏิบัติ ได้แก่ การจัดประชุม
คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดบัภูมิภาค (Regional Tobacco Control Committee), การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการหรือทางเทคนิค, กาํหนดตวับุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีประสานงานตาม
แผนงาน ฯ, ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, การพฒันาศกัยภาพของ
หน่วยงานรัฐบาลทอ้งถ่ินและประสานงานในการดาํเนินการตามแผนงาน ฯ และกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง    

 ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา ซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐ  
สามารถมีส่วนร่วมสาํคญัในการผลกัดนัตาม National Tobacco Prevention and Control 
Program โดยเฉพาะภาคประชาสังคมจะมีส่วนช่วยสนับสนุนรัฐบาลทอ้งถ่ินในเร่ืองน้ี 
ประเดน็สุขภาพของประชาชนท่ีเก่ียวกบัยาสูบ    

หน่วยงานกลางท่ีมีบทบาทในการบริหารแผนงาน ฯ คือ คณะกรรมการท่ีช่ือว่า National Program 
Management Committee ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากกระทรวงสาธารณสุข, ประธานกรรมการคือ ผูด้าํรง
ตาํแหน่งเป็น the Undersecretary for Health Operations Cluster  รองประธานคือ Director for National 
Center for Disease Prevention and Control  กรรมการอ่ืนประกอบดว้ยนกัวิชาการ, องคก์รพฒันาเอกชน, 
ผูใ้หบ้ริจาค, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงสาธารณสุขไดรั้บทุนสนับสนุนจากโครงการบลูมเบอร์ก (Bloomberg Project) เม่ือปี 
2009  ช่ือว่า “Moving to the Next Level in the Philippines: Complete Implementation of the WHO-
Framework Convention on Tobacco Control (WHO-FCTC.)”  โครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สนบัสนุนการควบคุมยาสูบของประเทศและการอนุวติัการตาม FCTC ของฟิลิปปินส์  โดยร่วมกบั  National 
Center for Health Promotion (NCHP)   

นโยบายและยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติของฟิลปิปินส์  

นอกจากแผนงานดา้นควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขแลว้  เม่ือไม่นานมาน้ี รัฐบาลไดริ้เร่ิม
ให้มีการประเมินศกัยภาพในการควบคุมยาสูบระดบัชาติ (National Capacity Assessment for Tobacco 
Control) ซ่ึงประกอบด้วยทีมผูเ้ช่ียวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล  ทีม
ประเมินยงัไดป้ระเมินขอ้มูลทางระบาดวิทยาท่ีเก่ียวกบัการบริโภคยาสูบ ดาํเนินการสัมภาษณ์บุคคลราว 128 
คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของสถาบนัต่าง ๆ รวม 78 องคก์ร ไดแ้ก่ หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน 
สมาชิกรัฐสภา ตวัแทนภาคประชาสังคม กลุ่มส่ือมวลชน และนกัวิชาการ และยงัไดศึ้กษาวิเคราะห์กฎหมาย 
มาตรการควบคุมยาสูบในปัจจุบนัของรัฐบาล    ผลจากการประเมินขา้งตน้ทาํให้มีการจดัประชุมเพื่อจดัทาํ
ทาํ “ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ค.ศ.2011-2016” (NATIONAL TOBACCO CONTROL 
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STRATEGY 2011-20166) ในช่วงปี 2011  เน้ือหาของยทุธศาสตร์น้ีสอดคลอ้งกบัการอนุวติัการตาม FCTC  
มีเน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี 

วิสัยทศัน์คือ  ทาํให้ฟิลิปปินส์ปลอดยาสูบ: ประชากรมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  และมีพนัธกิจคือ การให้
คาํปรึกษาแนะนาํ ผลกัดนัและขบัเคล่ือนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้การสนบัสนุนนโยบายและแผนงานควบคุม
ยาสูบท่ีเขม้งวดมากข้ึน และสอดคลอ้งกบั WHO FCTC  

เป้าหมายของยทุธศาสตร์มี 2 ประการคือ  1) การลดอตัราการบริโภคยาสูบให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้และ 2) การปกป้องประชาชนจากควนับุหร่ีมือสอง (secondhand smoke - SHS)) ในระดบัสูงสุด 

ยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์หลกั (ดูรูปท่ี  7.1)  คือ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุวติัการตาม FCTC  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขบัเคล่ือนด้านการปฏิบติัการต่อสาธารณชน เช่น ศึกษาปรับปรุงนโยบายและ
กฎหมายควบคุมยาสูบท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบั FCTC  ประเด็นการบงัคบัใชก้ฎหมาย, การเพิ่มอตัราภาษีบุหร่ี 
(Tobacco taxation), การจดัทาํแนวปฏิบติัในการเฝ้าระวงัการหา้มโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือการให้การ
สนบัสนุนของยาสูบ (Tobacco Advertising, Promotion,and Sponsorship -TAPS) และการสร้างพนัธมิตร 
เครือข่ายควบคุมยาสูบต่าง ๆ (Regional Tobacco Control Network - RTCN) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็งและพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน องค์กร ได้แก่ การ
ฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัในองคก์รต่าง ๆ, การเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป, การเฝ้าระวงั ตรวจสอบ, 
การปรับปรุงระบบการเยยีวยา ฟ้ืนฟผููบ้ริโภคยาสูบ หรือการจดัทาํแนวปฏิบติัทางคลินิกในเร่ืองการเลิกบุหร่ี 
(National Clinical Practice Guidelines (CPGs) for smoking cessation) 

                                                 
6 “NATIONAL TOBACCO CONTROL STRATEGY (2011-2016)” (PHILIPPINES: DEPARTMENT OF 
HEALTH, July 2012). 
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รูปที ่7.1   กรอบยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาต ิค.ศ.2011-2016 

 

 
ตวัอยา่งโครงการสาํคญัท่ีปรากฏในยทุธศาสตร์น้ีคือ  การจดัตั้ง “สํานักงานประงานงานการควบคุม

ยาสูบแห่งชาติ” (National Tobacco Control Coordinating Office - NTCCO7) โดยปัจจุบนัไดก้าํหนดให ้

                                                 
7 National Tobacco Control Coordinating Office (NTCCO) at  
http://www.beat-tobacco.ph/national-tobacco-control-strategy/tobacco-control-policies-in-the-philippines/ 
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The National Center for Health Promotion ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุข  ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยประสานงาน
กลางในเร่ืองการควบคุมยาสูบของประเทศ  โดยเพิ่มบทบาทจากเดิมท่ีเนน้เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ และ
การป้องกนัโรค มาเป็นการใหก้ารฟ้ืนฟู บาํบดัรักษาดว้ย  มีการจดัทาํระบบมาตรฐานในการบริหารเร่ืองการ
รายงานผลและการประมวลผลขอ้มูล เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการประสานงานตามยทุธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ การสนับสนุนทางเทคนิคดา้นต่าง ๆ   นอกจากน้ี ในยุทธศาสตร์ยงักาํหนดให้
จดัตั้ง “คณะทาํงานหรือทีมงานควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข” (Tobacco Control Team - TCT) 
และคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานหรือสาขาต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า Sector-Wide Anti-Tobacco (SWAT) 
Committee  นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้ งอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการตาม FCTC อีกราว 11 คณะ ทั้งน้ี 
สาํนกังานประงานงานการควบคุมยาสูบ ฯ จะทาํหน้าท่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อบูรณาการงานควบคุม
ยาสูบของประเทศ 
 

 กฎหมายควบคุมยาสูบ 

 ฟิลิปปินส์ไดล้งนามใน FCTC เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน ค.ศ. 2003 และผา่นความเห็นชอบจากวุฒิสภา
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2005 จนกระทัง่รัฐบาลไดใ้หส้ัตยาบนัเพื่อเขา้เป็นภาคีในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2005  มีผล
ทาํให้เขา้เป็นภาคีตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2005 (พ.ศ.2548) เป็นตน้ไป  เน่ืองดว้ยขอบเขตการศึกษาน้ีจะเนน้
เฉพาะเร่ือง FCTC มาตรา 5.3 จึงขออธิบายถึงภาพรวมของกฎหมายควบคุมยาสูบฟิลิปปินส์โดยสงัเขป ดงัน้ี  

กฎหมายควบคุมยาสูบสาํคญัของฟิลิปปินส์คือ    

1. Tobacco Regulation Act of 2003 (Republic Act 9211)   

กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัหลกัคือ Tobacco Regulation Act of 2003 มีขอบเขตเน้ือหาท่ีครอบคลุม
เร่ืองการบริโภคยาสูบเกือบทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 a. ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ  

b. ให้ขอ้มูลความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีและ
การบริโภคยาสูบ   

c. กาํกบัดูแลและห้ามการโฆษณาและการให้ทุนสนบัสนุนยาสูบในทุกกรณี (ban all 
tobacco advertisements and sponsorships) 

d. กาํกบัดูแลการติดฉลากบนผลิตภณัฑย์าสูบ 
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e. คุม้ครองเยาวชนจากการสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบ ดว้ยการห้ามจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ยาสูบใหแ้ก่เดก็และเยาวชน  

f. ช่วยเหลือและผลกัดนัใหช้าวไร่ยาสูบหนัไปปลูกพืชอ่ืนแทนยาสูบ  

g. จดัตั้งคณะกรรมการช่ือ Inter-Agency Committee on Tobacco (IAC-Tobacco8) เพื่อทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติัตามบทบญัญติัต่าง ๆ ตามกฎหมายฉบบัน้ี  

 เม่ือมีการประกาศใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบปี 2003 แลว้  ในปี 2004 มีการออกกฎหมายลาํดบัรอง
ช่ือ “ Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 9211” โดยกฎหมายน้ีใชบ้งัคบักบั
ผลิตภณัฑย์าสูบทุกประเภท ทั้งท่ีผลิตในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ  ตวัอยา่งเน้ือหามีดงัน้ี  

 Title II – HEALTHFUL ENVIRONMENT   

Rule I – Smoking Ban and Designation of Smoking Areas 

 Title III – ACCESS RESTRICTIONS  

Rule I – Requirements for Self-Service Facilities and Point-of-Sale 

Rule II – Minimum Age for Access to Tobacco Products 

Title IV – ADVERTISING AND PROMOTIONS  

Rule I – Warnings on Packages of Tobacco Products 

Rule II – Warnings in Advertising 

Rule III – Restrictions on Advertising in General 

Rule IV – Restrictions on Print Media Advertising 

Rule V – Restrictions on Outdoor Advertising 

Rule VI – Restrictions on Advertising in Cinemas 

Rule VIII – Restrictions on Advertising in Audio, Video and Computer Cassettes/Discs 
and Similar Medium 

Rule IX – Restrictions on Advertising on the Internet and Similar Medium 

                                                 
8 Inter-Agency Committee on Tobacco เป็นคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนตามมาตรา 29 ของกฎหมาย Tobacco 
Regulation Act of 2003  
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Rule X – Ban on Advertisements 

Rule XI – Restrictions on Tobacco Promotions 

   Rule XII – Naming Rights 

Rule XIII – Restrictions on Sponsorships 

Rule XIV – Ban on Sponsorships 

Rule XV – Restrictions on Sampling 

Rule VII – Restrictions on Television and Radio Advertising 

จากการศึกษาภาพรวมของกฎหมายฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัเห็นว่าเน้ือหาบางประการมีความทนัสมยักว่า
กฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบของไทย เช่น การหา้มเร่ืองการใหทุ้นสนบัสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึง
กฎหมายไทยไม่มีบทบญัญติัห้ามไวเ้ป็นการเฉพาะ  แต่กฎหมายฉบบัน้ีก็มีเน้ือหาบางประการท่ีเขม้งวดนอ้ย
กวา่กฎหมายไทย  แต่ไม่ขอวิเคราะห์ในรายละเอียด เพราะไม่อยูใ่นวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัน้ี  

2. Clean Air Act of 1999 (Republic Act 8749)  

Clean Air Act of 1999 เป็นกฎหมายท่ีมีหลกัการสาํคญัคือ เพื่อคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีจะอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ ระบบนิเวศน์   กฎหมายฉบบัน้ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการคุม้ครองสุขภาพของ
ประชาชนจากควนับุหร่ีมือสอง  เน่ืองดว้ยควนัจากบุหร่ีและยาสูบเป็นมลพิษทางอากาศอยา่งหน่ึงและส่งผล
เสียต่อสุขภาพของประชาชน   ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตต่อกฎหมายฉบบัน้ีคือ เป็นกฎหมายท่ีมีขอบเขตเก่ียวกบั
มลพิษหรือมลภาวะทางอากาศ เช่น บทบญัญติัเร่ืองการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring) 
ความรับผดิของผูก่้อมลพิษทางอากาศ  กฎหมาย Clean Air Act of 1999  จึงมิไดเ้ป็นกฎหมายเฉพาะในเร่ือง
การคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีหรือบริโภคยาสูบแบบ
มีควนัอยูใ่นหมวด 5 มลพิษจากแหล่งอ่ืน มาตรา 24 เป็นเร่ืองมลพิษจากการสูบ มีเน้ือหาหา้มบุคคลสูบบุหร่ี
หรือบริโภคยาสูบแบบมีควนัในสถานท่ีต่อไปน้ี  

 อาคารสถานท่ีสาธารณะ 
 สถานท่ีสาธารณะท่ีเป็นสถานท่ีแบบปิด (an enclosed public place) เช่น โรงภาพยนตร์, ผบั 

บาร์, ร้านอาหาร ฯลฯ  
 ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท   
 อาณาบริเวณท่ีไม่ใช่สถานท่ีเปิดโล่งและมิใช่ท่ีพกัอาศยัส่วนบุคคล  
 สถานท่ีทาํงานส่วนบุคคล 
 สถานท่ีท่ีสูบบุหร่ีไดท่ี้กฎหมายบญัญติัหา้มไว ้ 
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หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบตามบทบญัญติั มาตรา 24 คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่
ประเทศ  ไม่ใช่หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข 

ต่อมาในปี 2009  กระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกคาํสั่งทางปกครองช่ือว่า Administrative Order 
(AO 2009-0010) promoting a 100% Smoke-free environment โดยกาํหนดให้ท่ีทาํการทุกแห่งของ
กระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ เป็น
เขตปลอดบุหร่ี 100 เปอร์เซ็นต ์  สาํหรับสถานท่ีทาํงานภายในอาคารสถานท่ี (indoor workplaces) และ
สถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ กฎหมายปัจจุบนัอนุญาตใหมี้พื้นท่ีสาํหรับสูบบุหร่ีไดเ้ป็นการเฉพาะ   

ผลของคาํสัง่ปี 2009 ทาํใหมี้การริเร่ิมการมอบรางวลัช่ือ “the Red Orchid Award”9 เพื่อมอบใหแ้ก่
หน่วยงานรัฐบาลทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลของรัฐ ท่ีสามารถทาํให้ท่ีทาํการหรือสาํนกังานของตนเป็นเขตปลอด
บุหร่ีทั้งหมดได ้ การประกวดในปี 2013 เป็นปีท่ี 4  มีหน่วยงานของรัฐท่ีเขา้ร่วมประกวดมากถึง 170 องคก์ร 
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินโรงพยาบาลของรัฐ และศูนยพ์ฒันาสุขภาพ (centers for health 
development) ของกระทรวงสาธารณสุข ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บการประเมินจากเจา้หน้าท่ีกระทรวง
สาธารณสุข Civil Service Commission Ambulatory Pediatric Association และ Framework Convention on 
Tobacco Control Alliance Philippines (FCAP) ซ่ึงจะไปตรวจดูสถานท่ี โดยจะตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 ถึง 
100 คะแนน  อน่ึง สัญลกัษณ์ของกลว้ยไมสี้แดงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารอนามยัโลกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนการ
ปลอดยาสูบ เป็นการรณรงคเ์พื่อยติุการระบาดของโรคท่ีเก่ียวกบัยาสูบ  

นอกจากน้ี  กระทรวงสาธารณสุขยงัไดอ้อกคาํสัง่ทางปกครองท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบหลายเร่ือง 
ไดแ้ก่ Administrative Order No. 122 s. 2003 Smoking Cessation Program to Support the National 
Tobacco Control and Healthy Lifestyle, (10 December 2003) ซ่ึงออกตามบทบญัญติัตามกฎหมาย RA 
9211 มาตรา 33 (b) – (c) โดยจดัใหมี้คลินิกใหค้าํปรึกษาและรักษาผูติ้ดยาสูบหรือบุหร่ี   

กฎหมายท่ีสําคญัอีกฉบบัคือ Administrative Order No. 2010-0013 Graphic Health 
Information ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2010 กาํหนดให้มีขอ้ความและภาพคาํเตือนอนัตรายต่อ
สุขภาพบนซองบุหร่ี โดยจะตอ้งมีคาํเตือนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีซองบริเวณดา้นหนา้ และไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 ดา้นหลงัซองบุหร่ี อีกทั้งกาํหนดใหมี้คาํเตือน 9 รูปแบบ (ดู รูปท่ี 7.3 – 7.4)  หมุนเวียนกนัทุก 
ๆ 24 เดือนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด อยา่งไรก็ตาม กฎหมายฉบบัน้ียงัไม่มีผลใชบ้งัคบั เน่ืองจากมี
การฟ้องร้องของบริษทับุหร่ีหลายบริษทัเม่ือปี 2010  จึงยงัคงใช้กฎหมายเดิมท่ีกาํหนดให้มีพื้นท่ีแสดง
ขอ้ความคาํเตือนคิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีหนา้ซองบุหร่ีดา้นเดียว (ดูรูปท่ี 7.2)  กฎหมายฉบบัน้ีจึงมีความ

                                                 
9 “DOH Red Orchid Awards 2013” at http://www.beat-tobacco.ph/red-orchid-awards-2013/ 
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เขม้งวดนอ้ยกว่ากฎหมายไทยและกฎหมายมาเลเซียในเร่ืองฉลากคาํเตือนบนซองบุหร่ี  จนบดัน้ีศาลยงัไม่มี
คาํตดัสินออกมาในเร่ืองน้ี 10    

 
รูปที ่7.2  คาํเตือนบนซองบุหร่ีตามกฎหมายปัจจุบัน 

 

  
 
 
 

รูปที ่7.3  ภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีตามกฎหมายใหม่ (ยงัไม่มีผลใช้บังคบั) 
 

 

                                                 
10 Phl lags in use of graphic health warning on cigarette packs  (26 August 2013) at 
http://www.pchrd.dost.gov.ph/index.php/2012-05-23-07-46-36/2012-05-24-00-03-06/6086-phl-lags-in-use-of-
graphic-health-warning-on-cigarette-packs 
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รูปที ่7.4  ภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีตามกฎหมายใหม่ (ยงัไม่มีผลใช้บังคบั) 
 

 
 
 



242 
 

ตัวอย่างความก้าวหน้าสําคญัในการควบคุมยาสูบ11 

1) การปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3  

จากการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมยาสูบในฟิลิปปินส์ ทาํใหท้ราบวา่ บรรษทับุหร่ีขา้มชาติหรือ
อุตสาหกรรมยาสูบมีอิทธิพลอยา่งสูงท่ีพยายามเขา้ไปมีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐ การสร้างความสัมพนัธ์
กบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมยาสูบ จึงน่าจะเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหก้ารควบคุมยาสูบยงั
อยู่ในระดบัลา้หลงัประเทศหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้12  อย่างไรก็ดี  ในช่วง 3-4 ปีมาน้ี ฟิลิปปินส์มี
ความกา้วหนา้สาํคญัในเร่ืองการควบคุมยาสูบท่ีน่าสนใจ และรุดหนา้กวา่ประเทศไทยคือ    

ประเทศฟิลิปปินส์มีความกา้วหนา้มากในการผลกัดนัเร่ืองการปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 โดย
มกัจะถูกหยิบยกเป็นกรณีศึกษาในเร่ืองมาตรา 5.3 อยูเ่สมอ โดยในรายงานความคืบหนา้ของประเทศเคนยา
ในฐานะภาคี FCTC จดัทาํโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือสุขภาพ (Department of Health) ท่ีเสนอต่อองคก์าร
อนามัยโลก เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2011 สรุปสาระสําคญัได้ว่า ประเทศฟิลิปปินส์ได้ดาํเนินการออก
มาตรการท่ีจาํเป็น เพื่อป้องกันมิให้นโยบายด้านสาธารณสุขหรือการควบคุมยาสูบ ถูกแทรกแซงจาก
อุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งแลว้  รายละเอียดของกฎหมายท่ีมีการอธิบายการ
ปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 มีดงัน้ี   

 กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั มาตรา 5.3 
เป็นการเฉพาะช่ือว่า “Article 5.3 Committee” มีภารกิจในการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ แผนงานในการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีในเร่ืองน้ี  คณะกรรมการชุดดงักล่าวประกอบดว้ย ขา้ราชการระดบัผูอ้าํนวยการของ
กระทรวงสาธารณสุข และผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจตดัสินทางนโยบาย ผูแ้ทนจากคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน (Civil Service Commission) ผูแ้ทนจากสาํนกังานประธานาธิบดี ผูแ้ทนของภาคประชาสังคมและ
องคก์รพฒันาเอกชน เช่น FCAP, Health Justice 

 คณะกรรมการชุดน้ีจะจัดประชุมเป็นประจาํทุกเดือน และยงัจัดตั้ งคณะทาํงานท่ีมีผูแ้ทนจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงหน่วยงานตาํรวจ และหน่วยงานด้านการส่ือสาร13 เช่น การจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือ
เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบว่า ส่งผลเสียอยา่งไรบา้ง โดยจดัทาํ
เป็นสรุปขอ้เทจ็จริง โปสเตอร์ และวีดีโอ  

                                                 
11 ไพศาล ล้ิมสถิตย.์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “สงัคมไทยจะสร้างกลไกป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญา FCTC อยา่งไร”, อา้งแลว้, หนา้ 86-90. 
12 K Alechnowicz, S Chapman, op. cit..  
13 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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 ระเบียบว่าด้วยการป้องกนัหน่วยงานของรัฐจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ  

 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบั คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Commission) ได้
ร่วมกนัออกระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐในฟิลิปปินส์ ช่ือวา่ “ระเบียบว่าด้วยการป้องกนัหน่วยงาน
ของรัฐจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (Joint Memorandum Circular No.2010-01, 
PROTECTION OF THE BUREAUCRACY AGAINST TOBACCO INDUSTRY  
INTERFERENCE) เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ 
หมวด 3 มาตรา IX-B ซ่ึงใหอ้าํนาจคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในฐานะหน่วยงานกลางดา้นกาํลงัคน
ของรัฐบาล ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทางราชการ  ระเบียบฉบบัน้ียงัอาศยัอาํนาจตามประมวลกฎหมายปกครอง ค.ศ. 
1987 (Administrative Code) หมวด 914 มาตรา 2  ซ่ึงกาํหนดใหก้ระทรวงสาธารณสุขมีอาํนาจตรากฎหมาย 
กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ 

 ระเบียบฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุวติัการตามพนัธกรณีของ FCTC มาตรา 5.3 ซ่ึงประเทศ
ฟิลิปปินส์เป็นภาคี ดว้ยการป้องกนัการแทรกแซงของกลุ่มธุรกิจยาสูบท่ีจะมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณสุข
ในเร่ืองการควบคุมยาสูบ   

 เน้ือหาของระเบียบฉบบัน้ีสรุปไดด้งัน้ี   

 เจา้หนา้ท่ีของรัฐในทุกหน่วยงาน จะตอ้งหลีกเล่ียงการมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มกบัอุตสาหกรรมยาสูบ  และหากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการติดต่อกนั ก็จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้อยูภ่ายใตก้ารควบคุม กาํกบั และจะตอ้งมีลกัษณะเปิดเผย โปร่งใส  

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีปฏิสัมพนัธ์หรือติดต่อกับอุตสาหกรรมยาสูบ จะต้องหลีกเล่ียงการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะหุ้นส่วน หรือมีความร่วมมือระหว่างกนัอนัเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์
ดงักล่าว   

 เจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งไม่รับของขวญั เงิน การเชิญให้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ การให้กูย้ืมเงิน 
หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบ อนัเป็นผลจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ี หรือเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย  อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีไม่ควรทาํธุรกรรมกบับุคคลหรือ
ธุรกิจใด ๆ ในอุตสาหกรรมยาสูบ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 เจา้หนา้ท่ีของรัฐและสมาชิกในครอบครัวจะตอ้งไม่ยอมรับหรือแนะนาํใหบุ้คคลใดเขา้ทาํงานใหก้บั
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีการทาํธุรกรรมกบัหน่วยงานท่ีเจา้หนา้ท่ี
นั้น ๆ สงักดัอยู ่ 

                                                 
14 หมวด 9 เป็นบทบญัญติักาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี ขอบเขตงานของกระทรวงสาธารณสุข  
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 เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่ามีตําแหน่งในระดับใด จะต้องหลีกเล่ียงกรณีผลประโยชน์ขัดกันกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ หากพบว่ามีปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึน เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นจะตอ้งลาออกจากตาํแหน่งใน
อุตสาหกรรมยาสูบภายในกาํหนดเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นเขา้รับตาํแหน่ง และถา้เป็น
กรณีถือหุ้นหรือมีผลประโยชน์ในกรณีอ่ืน ๆ ก็ตอ้งเร่งดาํเนินการภายในกาํหนดเวลา 60 วนันบัแต่
วนัท่ีถือวา่มีผลประโยชน์ขดักนัเกิดข้ึน  

 เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํและปฏิบติัตามนโยบายสาธารณสุข มีหน้าท่ี
แจง้ล่วงหนา้ต่อหน่วยงานตน้สังกดัให้ทราบ เร่ืองการทาํงานใหก้บัอุตสาหกรรมยาสูบภายหลงัจาก
พน้ตาํแหน่งไปแลว้ ไม่วา่นจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม  

 ผลของระเบียบฉบบัน้ีทาํให้ขา้ราชการและลูกจา้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล จะตอ้งปฏิบติั
ตาม ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดทางวินยัหรือไดรั้บโทษทางปกครอง (administrative disciplinary action) 
ตามท่ีบญัญติัไวใ้น Executive Order No.292  นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีท่ีฝ่าฝืนอาจตอ้งมีความผดิทางอาญาและ
ความรับผดิทางแพง่ตามกฎหมายอ่ืน ๆ ดว้ย  

  2) การปฏิรูปภาษีบุหร่ี  

 ในผลการศึกษาเม่ือปี 2002 พบว่า ราคาบุหร่ีท่ีจาํหน่ายในฟิลิปปินส์มีราคาตํ่ามากถือเป็นลาํดบัท่ี 2 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน  หากเปรียบเทียบกบัราคาจาํหน่ายบุหร่ียีห่อ้มาร์ลโบโร (Marlboro) ท่ีจาํหน่าย
ในอาเซียน  ผูสู้บบุหร่ีนิยมสูบบุหร่ีรสเมนทอลเป็นเวลานานหลายสิบปี  จนกลายเป็นบุหร่ีท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด15  จึงมีความพยายามท่ีจะปฏิรูปภาษีบุหร่ี เพื่อลดการบริโภคบุหร่ีของประชาชน  เน่ืองจากยอดการ
จาํหน่ายบุหร่ีในประเทศมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน เช่น ขอ้มูลมูลค่าบุหร่ีท่ีจาํหน่ายไดใ้นประเทศเพ่ิมข้ึนราวร้อย
ละ 8 ในปี 201116 ฉะนั้น องคก์ารอนามยัโลกจึงเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เพิ่มภาษียาสูบจะมีผลทาํให้ลด
ยอดจาํหน่ายบุหร่ีลงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 K Alechnowicz and S Chapman, op. cit: ii71. 
16 Tobacco in the Philippines ( Euromonitor International, Jan 2013), p.61. 
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7.5 รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในฟิลปิปินส์ 

 ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบของฟิลิปปินส์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากการกดดนั
ของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีอิทธิพลอย่างหนักทางการเมืองและในหน่วยงานของรัฐ  อุตสาหกรรมยาสูบ
ฟิลิปปินส์ยงัเคยพยายามขดัขวางการปฏิบติัตาม FCTC ในฐานะรัฐภาคีดว้ยวิธีการต่าง ๆ นานา ไดแ้ก่ 
ตวัอยา่งกรณีศึกษาการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในฟิลิปปินส์ ท่ีขดัขวางการปฏิบติัตาม WHO FCTC มี
ดงัน้ี 

ก) การสร้างความสัมพนัธ์หรือข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ 

บริษทับุหร่ีในฟิลิปปินส์ไดด้าํเนินการสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ
หลายคร้ังในช่วงปี 200917  เช่น  

 บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ร่วมกบั กรมศุลกากร (Bureau of Customs) ไดร่้วมกนัลงนามทาํ
บนัทึกความร่วมมือหรือ MOU เร่ืองการป้องกันการลักลอบขนบุหร่ีหนีภาษีจาก
ต่างประเทศ  

 บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ไดล้งนามความตกลงร่วมกบั the Department of Environment and 
Natural Resources (DENR) โดยบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ไดบ้ริจาคถงัขยะท่ีมีท่ีเข่ียบุหร่ีเพื่อ
ใช้ในสถานท่ีสาธารณะ  มีผลการศึกษาทางวิชาการการจัดทาํถังขยะดังกล่าวทาํให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน หน่วยงาน DENR เป็นหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมาย Clean Air Act  

 กรมสรรพากรไดม้อบรางวลั Billionaire’s Club Award ให้แก่บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ใน
ฐานะท่ีเป็นบริษทัเอกชนท่ีจ่ายภาษีใหแ้ก่กรมสรรพากรมากท่ีสุด  บริษทั ฟิลลิป มอร์ริสได้
เผยแพร่ข่าวสารไดไ้ปยงัส่ือมวลต่าง ๆ  

ข) การแทรกแซงการบังคบัใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ  

ฟิลิปปินส์เปิดช่องให้อุตสาหกรรมยาสูบเขา้แทรกแซงเร่ืองการควบคุมยาสูบของรัฐได ้โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมยาสูบฟิลิปปินส์ท่ีช่ือว่า the Philippine Tobacco Institute มีตาํแหน่งเป็นกรรมการในสัดส่วน
ผูแ้ทนอุตสาหกรรมยาสูบใน “คณะกรรมการว่าด้วยยาสูบระหว่างหน่วยงาน” (Inter-Agency Committee 
on Tobacco หรือที่เรียกว่า IAC-Tobacco) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจดัตั้งตามกฎหมายช่ือ Tobacco 
Regulation Act of 2003 (RA 9211) มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารงานและปฏิบติังานตามอาํนาจท่ีกฎหมาย

                                                 
17 Preventing Tobacco Industry Interference: A Toolkit for Policy Makers and Advocates (SEATCA and Health 
Justice, 2010), p.10. 
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กาํหนด กรณีน้ีขดัต่อพนัธกรณีตามมาตรา 5.3 ของ FCTC ในประเด็นปัญหาผลประโยชน์ขดักนัใน
คณะกรรมการควบคุมยาสูบ 

องคป์ระกอบของ Inter-Agency Committee on Tobacco บญัญติัไวใ้นมาตรา 29 ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการคือ ปลดักระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม (the Secretary of the Department of Trade 
and Industry) และมีปลดักระทรวงสาธารณสุข (Secretary of the Department of Health) เป็นรองประธาน  
กรรมการอ่ืน ๆ เกือบทั้งหมดเป็นตวัแทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้ตวัแทนขององคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นสร้างเสริมสุขภาพหรือสาธารณสุขท่ีเสนอช่ือโดยกระทรวงสาธารณสุข และตวัแทนอุตสาหกรรมยาสูบ
ท่ีจดัตั้งตามกฎหมายและไดรั้บการเสนอช่ือโดยสมาคมอุตสาหกรรมยาสูบ (A representative from the 
Tobacco Industry to be nominated by the legitimate and recognized associations of the industry)   

กล่าวไดว้่า บริษทับุหร่ียงัมีอิทธิพลอยา่งสูงในการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ ทาํให้ กฎหมาย 
Tobacco Regulation Act of 2003 ของฟิลิปปินส์ ยงัมีเน้ือหาท่ีไม่สอดคลอ้งกบั  FCTC มาตรา 5.3   

ค) อทิธิพลของธุรกจิยาสูบต่อนักการเมือง 

ในสมยัอดีตประธานาธิบดี พลเอกฟิเดล รามอส (Fidel V. Ramos) (ดาํรงตาํแหน่งช่วงปี 1992 – 
1998) มีนโยบายท่ีจะพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยู่ในสภาพย ํ่าแย่  ดว้ยการเสนอร่างกฎหมายแกไ้ข
ปัญหาการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจยาสูบดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีบริษทับุหร่ีต่าง ๆ จึงไดล้็อบบ้ี
สมาชิกรัฐสภาเพ่ือใหร่้างกฎหมายดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพ   

กรณีการลอ็บบ้ีหรือใชอิ้ทธิพลทางการเมืองขดัขวางนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะ
กลุ่มสมาชิกรัฐสภาประเภทสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหลายคน (Philippines House of Representatives) ท่ี
เป็น สส.อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตอนเหนือของประเทศท่ีเรียกว่า กลุ่มพนัธมิตรทางเหนือ (the Northern Alliance) 
เพราะพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีหลกัในการเพาะปลูกไร่ยาสูบ ทาํให้นักการเมืองกลุ่มน้ีพยายามขดัขวางการ
เสนอกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีเขม้งวดหรือทาํใหก้ฎหมายอ่อนแอลง18  หรือในปี 2009  เมือง Baguio ไดอ้อก
ประกาศให้งานเทศกาลร่ืนแรงท่ีจดัในเมืองน้ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี  ทาํให้บริษทั PM ไดติ้ดต่อขอเขา้พบกบั
นายกเทศมนตรีเมือง เพื่อเสนอใหมี้ท่ีเข่ียบุหร่ี, เตน้ทส์าํหรับผูสู้บบุหร่ี และการใหค้าํแนะนาํทางเทคนิคใน
เร่ืองการลดขนาดหอ้งเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีสูบบุหร่ีได ้19 

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2012  องคก์ารอนามยัโลก โดย Dr. Soe Nyunt-U ออกแถลงข่าวเรียกร้องให้
สมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ในการต่อสู้กบัอุตสาหกรรมยาสูบท่ีพยายามคดัคา้นการผา่นร่างกฎหมายข้ึนภาษี
                                                 
18 K Alechnowicz and S Chapman, “The Philippine tobacco industry: ‘‘the strongest tobacco lobby in Asia”         
Tob Control 2004 13: ii71-ii78. 
19 The Philippines: Advocates and Government Agencies Work to Combat Industry Interference at 
http://global.tobaccofreekids.org/en/industry_watch/case_studies/the_philippines_advocates_and_government 
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บุหร่ี เพราะราคาบุหร่ีท่ีจาํหน่ายในประเทศน้ีตํ่ามากคือ ราคาเพียงคร่ึงเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อซอง   
กฎหมายภาษียาสูบเป็นเคร่ืองมือหรือมาตรการควบคุมยาสูบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะช่วยลดการ
บริโภคยาสูบ   องคก์ารอนามยัโลกไดเ้รียกร้องใหรั้ฐบาลดาํเนินการต่อตา้นการแทรกแซงของบริษทับุหร่ี20  

อีกกรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกบัการเมืองและการคา้เสรีระหว่างประเทศคือ ในปี 1995 นบัตั้งแต่
บริษทับุหร่ีขา้มชาติคือ PMI ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบัผูผ้ลิตบุหร่ีในฟิลิปปินส์คือ La Suerte Cigar & Cigarette 
Company ตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ทาํใหมี้การผลิตบุหร่ีของ PMI ในประเทศคือ Marlboro และ Philip 
Morris  ทาํให้สามารถผลิตและจาํหน่ายบุหร่ีในราคาตํ่าลงเน่ืองจากเสียภาษียาสูบตํ่ากว่าบุหร่ีนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ  ต่อมาเม่ือสัญญาขา้งตน้ส้ินสุดลง  PMI ไดส้ร้างโรงงานผลิตของตวัเองในประเทศ ซ่ึงไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนและภาษีจากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียนหรืออาฟตา้ (ASEAN Free Trade 
Area - AFTA) เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งลดกาํแพงภาษีสินคา้นาํเขา้จากประเทศสมาชิกอาเซียน ทาํ
ใหมี้การส่งออกบุหร่ีท่ีผลิตในฟิลิปปินส์ไปจาํหน่ายในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศในราคาท่ีตํ่าลง  

ง) การฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ี 

ในปี 2007  กลุ่มภาคประชาสังคมและสมาชิกรัฐสภาพยายามเสนอเร่ืองฉลากภาพคาํเตือน(graphic 
health information) รูปแบบใหม่ รวมถึงห้ามการใชถ้อ้ยคาํบรรยายท่ีบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ซ่ึง
เป็นไปตามกฎหมายช่ือ Administrative Order No. 2010-0013 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในเดือนพฤษภาคม 2010  
ต่อมาบริษทับุหร่ีหลายแห่งไดฟ้้องศาลเพื่อใหมี้คาํสัง่ระงบัการใชบ้งัคบักฎหมายฉบบัดงักล่าวไวก่้อน ไดแ้ก่  

1) คดี Fortune Tobacco Co. v. Dept. of Health [Philippines] [July 01, 2010]   

2) คดี Mighty Corp. v. Dept. of Health [Philippines] [July 29, 2010]  

3) คดี Telengtan Brothers & Sons, Inc. v. Ona, et al. [Philippines] [September 08, 2010]   

4) คดี PMFTC v. Dept. of Health [Philippines] [September 28, 2010]   

ผลของการฟ้องคดีขา้งตน้  ในคดี Fortune Tobacco Co. v. Dept. of Health ศาลมีคาํสั่งคุม้ครอง
ชัว่คราว (preliminary injunction) ซ่ึงมีผลทาํใหก้ฎหมายปี 2010 ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัจนกว่าศาลจะมีคาํตดัสิน 
ศาลมีคาํสั่งให้บริษทับุหร่ีวางหลกัประกนัเป็นเงิน 5 ลา้นเปโซเพ่ือชดเชยให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ใน
กรณีท่ีศาลมีคาํวินิจฉัยให้กระทรวงสาธารณสุขชนะคดี  อยา่งไรก็ดี ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตคือในคดี Telengtan 
Brothers & Sons, Inc. v. Ona, et al.  ศาลตดัสินวา่กฎหมายฉบบัดงักล่าว กระทรวงสาธารณสุขออกโดยไม่มี
อาํนาจตามกฎหมาย  

                                                 
20 WHO urges Philippine senate to defy tobacco lobby and boost cigarette taxes (July 27, 2012) at 
http://www.foxnews.com/world/2012/07/27/who-urges-philippine-senate-to-defy-tobacco-lobby-and-boost-
cigarette-taxes/ 
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 จ) บทบาทของอุตสาหกรรมยาสูบในสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศฟิลปิปินส์  

บริษทับุหร่ีโดยเฉพาะ PMI เป็นบริษทัท่ีมีบทบาทอยา่งมากในสภาหอการคา้และอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Chamber of Commerce and Industry)  เช่น ในปี 1986  นาย Richard Snyder 
มีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ PMI ไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานสภาการคา้ ฯ  บริษทั PMI ยงั
ผลกัดนัใหพ้นกังานบริษทัของตนเขา้ไปมีตาํแหน่งสาํคญัในองคก์รระหวา่งประเทศ21  

 ฉ) การให้ทุนสนับสนุนแก่กจิกรรมต่าง ๆ 22 

 บริษัทบุหร่ีให้เงินทุนสนับสนุนแก่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา, งานแสดงศิลปะ , 
วฒันธรรม ฯลฯ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน คนทาํงาน ประชาชนทัว่ไป  เช่น ในปี 1973 บริษทั Fortune 
Tobacco Company ใหเ้งินสนบัสนุนการจดัประกวดนางงามฟิลิปปินส์  หรือในปี 1983 บริษทั La Suerte 
ริเร่ิมจดัการแข่งขนั “Marlboro GG [Game of the Generals] Freedom Games”  เกมชนิดน้ีไดรั้บความนิยม
อย่างมากในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผลท่ีไดคื้อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทับุหร่ี มีการโฆษณาเกม
ชนิดน้ีผา่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  หรือปี 1983 ตวัแทนบริษทับุหร่ีช่ือ Mr. Tan ใหเ้งินสนบัสนุนการการจดั
คอนเสิร์ท (Filipino Music concert) ผูเ้ขา้ชมคอนเสิร์ตจะไดรั้บกล่องบุหร่ีเปล่ายีห่อ้ Hope and More แทนตัว๋
เขา้ชม  หรือในช่วงทศวรรษท่ี 1990 บริษทับุหร่ีให้เงินสนบัสนุนรายการเพลงทางสถานีวิทยซ่ึุงไดรั้บความ
นิยมเป็นอย่างมาก เช่น รายการวิทยุ ‘‘Marlboro No. 1 Music’’  หรือในปี 1994 สมาคมบาสเกตบอล
ฟิลิปปินส์ (the Philippine Basketball Association  - PBA) ทาํความตกลงขอรับการสนบัสนุนจาก
บริษทัเอกชนเพียงรายเดียวคือ บริษทั PMI   
 

                                                 
21 K Alechnowicz and S Chapman, op. cit..  
22 Ibid.  
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7.6 บทบาทของภาคประชาสังคม 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศมีเครือข่ายภาคประชาสังคมหลายองค์กรท่ีทาํงานอย่างเขม้แข็งในด้าน
ควบคุมยาสูบ  ซ่ึงมีส่วนสําคัญท่ีส่งเสริมการทํางานของภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี
ประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ห้คาํปรึกษา, องค์กรทางศาสนา, นักวิชาการ, กลุ่มองค์กรวิชาชีพดา้นสุขภาพ และ
องคก์รยอ่ยขององคก์รนานาชาติต่าง ๆ  แหล่งทุนสนบัสนุนขององคก์รเหล่าน้ีมกัมากจากแหล่งทุนภายนอก 
เช่น โครงการ Bloomberg Philanthropies จากมูลนิธิบลูมเบอร์ก (the Bloomberg Initiative) หรือ (Southeast 
Asia Tobacco Control Alliance - SEATCA)23  รายช่ือองคก์รภาคประชาสังคมท่ีเป็นแกนหลกัในการ
ดาํเนินงานดา้นควบคุมยาสูบในฟิลิปปินส์ มีดงัน้ี 24 

1. FCTC Alliance Philippines (FCAP)   

 กลุ่มพนัธมิตร FCTC (Framework Convention on Tobacco Control Alliance, Philippines - FCAP) 
จดัตั้งข้ึนในปี 2001 เกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่ม องคก์รภาคประชาสังคม องคก์รวิชาชีพดา้นสุขภาพ 
กลุ่มองคก์รทางศาสนา กลุ่มเยาวชน กลุ่มส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินกิจกรรมในการให้คาํปรึกษา เพื่อป้องกนัการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบของรัฐจากอุตสาหกรรมยาสูบ และเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่ารัฐบาลจะดาํเนินการ
ตาม FCTC  ทั้งน้ี FCAP ทาํงานร่วมกบักระทรวงสาธารณสุขอยา่งใกลชิ้ด 

ตวัอยา่งผลงานสาํคญัของ FCAP เช่น  

(1) การร่วมทีมเจรจาจดัทาํร่าง FCTC ขององคก์ารอนามยัโลกในช่วงปี 2001-2004   

(2) ร่วมผลกัดนัใหว้ฒิุสภาใหส้ตัยาบนั FCTC เม่ือปี 2005  

(3) สนบัสนุนใหก้ารจดักีฬาซีเกมส์ท่ีปลอดการบริโภคยาสูบ  

(4) เผยแพร่ความรู้กฎหมายเร่ืองเขตปลอดบุหร่ี การหา้มโฆษณาบุหร่ี ส่งเสริมการขาย และ
ใหทุ้นสนบัสนุนแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(5) ลอ็บบ้ีและใหข้อ้มูลทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาในการประชุมสภาสมยัท่ี 14 และ 15 
เพื่อสนบัสนุนการออกกฎหมายเร่ืองภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ี และการปฏิรูปภาษียาสูบ โดยทาํงานร่วมกบั 

                                                 
23 “NATIONAL TOBACCO CONTROL STRATEGY (2011-2016)”, op. cit., p.10. 
Tobacco Control Policies in the Philippines at http://www.beat-tobacco.ph/national-tobacco-control-
strategy/tobacco-control-policies-in-the-philippines/ 
24 Ibid., pp.63-64. 
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Health Justice และ Action for Economic Reform และรณรงคข์อการสนบัสนุนจากนกัการเมืองทอ้งถ่ินทัว่
ประเทศ 

(6) พฒันากลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อการควบคุมยาสูบร่วมกบั the Philippine 
Ambulatory of Pediatrics Association (PAPA) 

FCAP ยงัร่วมมือกบัแพทยสมาคมฟิลิปปินส์ (Philippine Medical Association) ในการ
จดัทาํ “Roadmap for tobacco control” โดยทาํงานร่วมกบั PAPA และ the Philippine College of Chest 
Physician (PCCP) เพื่อจดัใหมี้บริการเลิกบุหร่ี รวมถึงการฟ้องร้องบริษทั Philip Morris ท่ีละเมิดกฎหมาย
เร่ืองภาพ ขอ้ความคาํเตือนท่ียงัไม่มีผลใชบ้งัคบั เพราะอยูใ่นการพิจารณาของศาล Court of Appeals 

 กิจกรรมสาํคญัของ FCAP ในปี 2013 คือ การคดัคา้นการจดันิทรรศการธุรกิจยาสูบ (tobacco expo) 
ช่ือ “Protobex Asia/Intertabac Asia 2013” 25 ท่ีจดัข้ึนท่ีฟิลิปปินส์ โดยกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ 
ในกลุ่มผูผ้ลิตยาสูบและธุรกิจใบยาสูบ  ประธานกรรมการบริหาร FCAP คนปัจจุบนัคือ Dr. Maricar Limpin 
ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า “อุตสาหกรรมยาสูบไม่เพียงแต่บัน่ทอนความพยายามในการควบคุมยาสูบของรัฐบาล 
แต่ยงัไม่เคารพหรือเกรงกลวักฎหมายอย่างชดัแจง้ โดยเฉพาะ FCTC มาตรา 5.3 และ MOU ของ Civil 
Service Commission (CSC) ท่ีทาํกบัหน่วยงานต่าง ๆ กล่าวคือในสถานท่ีจดันิทรรศกาลดงักล่าว มีการ
อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในสถานท่ีจดังานท่ีเป็นบริเวณในอาคาร (indoor smoking)”   (รูปท่ี 7.5)  

รูปที ่7.5  ภาพกลุ่มผู้ประท้วงการจัดงาน Protobex Asia/Intertabac Asia 2013 

 

 
 

 Dr. Maricar Limpin กล่าววา่ การจดังานเอก๊ซโปคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังท่ีสองแลว้ ถือเป็นการส่งสญัญาณ
ท่ีไม่ดี เปิดโอกาสให้บริษทับุหร่ี ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ยาสูบสามารถส่งเสริมสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
สาํหรับผูจ้ดังานนิทรรศการไดใ้ห้ขอ้มูลว่า สาเหตุท่ีเลือกจดังานท่ีฟิลิปปินส์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมยาสูบมี
ความเขม้แขง็ อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลทอ้งถ่ินแห่งเมือง Pasay (Pasay City เป็นเขตปกครอง
ขนาดเล็กท่ีสุดเป็นลาํดบัท่ี 3 คือมีพื้นท่ีราว 18.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า the National 

                                                 
25 “FCAP Condems the International Tobacco Expo in Manila” at http://www.tobaccocontrol.ph/node/2 
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Capital Region อยูติ่ดกบักรุงมะนิลา เมืองหลวง26) ซ่ึงออกประกาศอนุญาตใหมี้การสูบบุหร่ีภายในอาคารได้
ในการจดังานคร้ังน้ี    

2. Health Justice (HJ)   

Health Justice27 ถือเป็นกลุ่มองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีนกัวิชาการดา้นกฎหมาย ทาํงานในดา้นการ
ฟ้องร้อง การจดัทาํเอกสารนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ  ใหค้าํแนะนาํทางเทคนิคและการสนบัสนุน
ทางกฎหมายแก่กระทรวงสาธารณสุขในเร่ืองคาํเตือนบนซองบุหร่ี, การเฝ้าระวงัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ, การให้คาํแนะนาํเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
CSC, LTFRB, FDA   อีกทั้งยงัมีงานวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อสนบัสนุนประเด็นภาษียาสูบ การแกปั้ญหา
บุหร่ีเถ่ือน และประเด็นอ่ืน ๆ ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ  ร่วมจดัทาํเอกสารคู่มือต่าง ๆ (toolkits) ใหแ้ก่ภาคี
ภาครัฐและภาคประชาสงัคม  

ตวัอยา่งผลงานสาํคญั เช่น การผลกัดนัใหก้ระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบปฏิบติัของทางราชการ 
เพื่อรองรับการปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 5.3 โดยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 เพื่อให้หน่วยงานทุก
ระดบัของกระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบติัตามช่ือว่า “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)  ระเบียบปฏิบติัฉบบัน้ีอาศยัอาํนาจตามประมวลกฎหมาย
ปกครอง ค.ศ. 2009 ฉบบัท่ี 4 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรองรับการปฏิบติัตามพนัธกรณี มาตรา 5.3 โดยเฉพาะ
ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งในกระทรวงสาธารณสุขทุกระดบัท่ีตอ้งถือปฏิบติัตาม เพื่อป้องกนัการแทรกแซง
ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

3. Philippine Medical Association (PMA) 

 แพทยสมาคมฟิลิปปินส์ (Philippine Medical Association) เคยมีมติเห็นชอบเร่ืองการต่อตา้นการสูบ
บุหร่ีในกลุ่มแพทยเ์ม่ือปี 2010 เพื่อเป็นแบบอยา่งอนัดีใหป้ระชาชนเลิกสูบบุหร่ี การใหค้าํแนะนาํแก่ผูป่้วยท่ี
ประสงคจ์ะเลิกบุหร่ี  

                                                 
26 City of Pasay at http://www.pasay.gov.ph/City_Profile.html 
27 HealthJustice Philippines เป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีจดัตั้งในปี ค.ศ. 2009 มีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงประเดน็
สุขภาพกบักฎหมาย เพ่ือทาํใหช้าวฟิลิปปินส์มีสุขภาวะ มีสิทธิในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ ภารกิจส่วนใหญ่จะเนน้
การศึกษาวิจยั การพฒันาศกัยภาพขององคก์ร หน่วยงานในประเดน็สาธารณสุข  
http://www.healthjustice.ph/ 
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4. New Vois Association of the Philippines 

กลุ่ม New Vois Association of the Philippines เพิ่งจะเขา้ร่วมในการควบคุมยาสูบไม่นานนกั  
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใชย้าสูบ ทาํงานในดา้นการให้คาํปรึกษาดา้น
ควบคุมยาสูบ 

5. Tobacco-Free Philippines (TFP) 

 Tobacco-Free Philippines เร่ิมดาํเนินงานควบคุมยาสูบมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแลว้ คือเร่ิมตั้งแต่
ช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1980  กลุ่มน้ีมีบทบาทสาํคญัเร่ืองผลกัดนักฎหมายควบคุมยาสูบหลายฉบบั  อยา่งไรก็ตาม 
กิจกรรมต่าง ๆ เร่ิมลดนอ้ยลงตั้งแต่ปี 2000   

6. Faith Based Organizations  

 กลุ่มองคก์รทางศาสนา เช่น Seventh Day Adventist และ Jesus Christ of Latter Day Saints เป็น
กลุ่มองคก์รสมาชิกของ FCAP  การดาํเนินงานหลกัเป็นเร่ืองการเขตปลอดบุหร่ี งานรณรงคห์้ามโฆษณา
บุหร่ี ส่งเสริมการขาย และให้ทุนสนบัสนุนในกลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ  และให้บริการ
ใหค้าํปรึกษาผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ี 

7. Eco Waste Coalition 

กลุ่มภาคีเครือข่ายน้ีทาํงานร่วมกบั FCAP ตั้งแต่ปี 2008 ในประเดน็ส่ิงแวดลอ้ม  

 8. Action for Economic Reform (AER) 

 กลุ่ม Action for Economic Reform ทาํงานในประเด็นภาษียาสูบและความโปร่งใส  ผลงานสาํคญั
คือในปี 2009 มีส่วนสาํคญัในการคาํแนะนาํ ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาในประเด็นการปฏิรูปภาษี
ยาสูบ ร่วมกบัภาคีและกระทรวงสาธารณสุข  

9. University of the Philippines College of Law Development Foundation (UPCLDF) 

มูลนิธินิติศาสตร์เพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์  ประกอบดว้ยนกักฎหมายท่ีเร่ิมเขา้ร่วมใน
ประเดน็ควบคุมยาสูบตั้งแต่ปี 2008  ทาํงานในดา้นฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และมีส่วนร่วมพฒันาเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัการบงัคบัใชก้ฎหมาย การออกแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ  อีกทั้ง
ใหค้าํแนะนาํทางกฎหมายแก่กระทรวงสาธารณสุขดว้ย  

10. Filipino Consumers Will (BILMAKO) 

กลุ่ม Filipino Consumers Will ดาํเนินงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นหลกั  เร่ิมศึกษาเร่ือง
ประสิทธิผลของกฎหมาย RA 9211 ท่ีเก่ียวกบั FCTC  
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บทที ่8 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

บทสรุป 
 

 องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเด็นการเฝ้าระวงัและต่อสู้กบัอุตสาหกรรมยาสูบสรุป
สาระสาํคญัไดว้่า ปัจจยัสาํคญัในการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายควบคุมยาสูบคือ การทาํความเขา้ใจแนว
ปฏิบติัหรือกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ และการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ   ในวนั
งดสูบบุหร่ีโลก ปี พ.ศ.2555 ก็ไดก้าํหนดใหเ้ร่ือง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (tobacco industry 
interference) เป็นหัวขอ้หลกัในการรณรงคเ์น่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลกซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2555   สมาชิกขององคก์ารอนามยัโลกต่างตระหนกัดีว่า มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการกฎหมายในการ
ป้องกนัการแทรกแซงดงักล่าว จึงไดผ้ลกัดนัให้มีกฎหมายระหว่างประเทศดา้นควบคุมยาสูบฉบบัแรกคือ 
“กรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ” (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control) หรือ WHO FCTC ไดบ้ญัญติัเร่ืองน้ีไวใ้นมาตรา 5 วรรค 3 หรือท่ีมกัเรียกกนัวา่ มาตรา 5.3  
ปัจจุบนัมีประเทศท่ีรัฐภาคีทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย ของ FCTC จาํนวน 177 ประเทศ1 (ขอ้มูล ณ เดือน
พฤศจิกายน 2556)   

 

 กรณศึีกษาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบทีมี่ต่อการควบคุมยาสูบในไทย 

ธุรกิจยาสูบไดด้าํเนินกิจการในไทยมาเป็นเวลานานกว่า 70 ปีหรือก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยมี
การนาํเขา้บุหร่ีจากต่างประเทศมาจาํหน่ายในไทย  ต่อมารัฐบาลของพนัเอก หลวงพิบูลสงคราม ซ่ึงมีหลวง
ประดิษฐม์นูธรรม (ปรีดี พนมยงค)์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในขณะนั้น นายปรีดีเห็นว่ากิจการ
ยาสูบเป็นอนัตรายต่อประชาชน จึงควรอยูใ่นความควบคุมของรัฐ จึงมีนโยบายซ้ือกิจการบริษทับุหร่ีต่างชาติ
คือ BAT และจดัตั้งโรงงานยาสูบในปี พ.ศ.2482   ในขณะนั้น ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายควบคุมยาสูบแต่
อย่างใด  จนล่วงเลยเวลากว่า 50 ปี จึงมีการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมายควบคุมยาสูบเป็นการเฉพาะจนมีการ
ประกาศใช้ในปี 2535 จะเห็นได้ว่าในอดีตนั้น รัฐบาลหรือภาครัฐยงัไม่ให้ความสําคญักับการคุม้ครอง
สุขภาพของประชาชนมากนกั  ทาํให้อุตสาหกรรมยาสูบมีความเขม้แขง็อยา่งมาก ประกอบสังคมไทยยงัอยู่

                                                 
1 อา้งจากเวบ็ไซตอ์งคก์ารอนามยัโลก http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html ณ เดือน
พฤศจิกายน 2556 
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ในระบบอุปถมัภแ์ละมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน  จึงเป็นอุปสรรคสาํคญัในการ
ควบคุมยาสูบ  

การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีต่อการควบคุมยาสูบในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า 
มีขอ้มูลในเร่ืองน้ีเป็นจาํนวนมาก  ผูว้ิจยัจึงขอหยิบยกเฉพาะกรณีศึกษาสาํคญัท่ีบางเร่ืองโดยนาํเสนอเป็น 2 
ช่วงเวลา รวม 10 กรณีศึกษาคือ 

ช่วงท่ี 1 การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับหุร่ีช่วงก่อนปี พ.ศ. 2535 

กรณีศึกษาท่ี 1  การเปิดตลาดบุหร่ีเสรีในปี 2532 (ค.ศ. 1989) และขอ้พิพาทของประเทศ
ไทยตามขอ้ตกลงแกตต ์   

กรณีศึกษาท่ี 2  การแทรกแซงกระบวนการเสนอร่างกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 

ช่วงท่ี 2 การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษทับหุร่ีช่วงหลงัปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2555   

กรณีศึกษาท่ี 3  นายราลฟ์ บอยส์ อดีตเอกอคัรราชทูตสหรัฐ ประจาํประเทศไทย ไม่ปฏิบติั
ตามนโยบายดา้นกิจการยาสูบในต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐ  

 กรณีศึกษาท่ี 4  การเขา้มามีอิทธิพลในสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ (US-ASEAN Business 
Council)  

 กรณีศึกษาท่ี 5  ปัญหาผลประโยชน์ขดักนัในการกาํหนดนโยบายและมาตรการภาษียาสูบ 
และกฎหมายศุลกากร 

 กรณีศึกษาท่ี 6  คดีพิพาทในองคก์ารการคา้โลกระหว่างฟิลิปปินส์กบัไทย กรณีมาตรการ
ทางภาษีและศุลกากรสาํหรับบุหร่ีนาํเขา้จากฟิลิปปินส์ (ค.ศ.2008-2011) 

กรณีศึกษาท่ี 7  การจดังาน TABINFO ASIA 2009 

 กรณีศึกษาท่ี 8  การคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

 กรณีศึกษาท่ี 9  การฟ้องร้องของบริษทับุหร่ีขา้มชาติต่อศาลปกครองกลาง             กรณี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขขยายพื้นท่ีขอ้ความ ภาพคาํเตือนในฉลากบุหร่ีซิกาแรตเป็นร้อยละ 85 

 กรณีศึกษาท่ี 10  การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวง
สาธารณสุข กบั โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 
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 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สรุปปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยให้อุตสาหกรรมยาสูบหรือบรรษทับุหร่ีขา้มชาติ สามารถ
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบในไทย  เกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี   

 1) ในอดีตก่อนปี พ.ศ.2535  รัฐบาลยงัไม่เคยมีการจดัทาํยุทธศาสตร์หรือนโยบายควบคุมยาสูบ
แห่งชาติมาก่อน ทาํให้การดาํเนินงานควบคุมยาสูบของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ไร้ทิศทาง  อีกทั้งฝ่าย
บริหารท่ีมีอาํนาจตดัสินใจทางนโยบายมกัจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมา ผูด้าํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับเปล่ียนบ่อยคร้ังมาก  ทาํให้การ
จดัทาํนโยบายดา้นสุขภาพขาดความต่อเน่ือง ไม่แน่นอน   

แมว้่าในอดีตจะมีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบคือ กฎหมายด้านภาษีหรืออากรยาสูบมาเป็น
เวลานาน เช่น พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2486 และพ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509  เพราะรัฐถือว่ายาสูบเป็นแหล่งรายได้
หน่ึงของรัฐ  แต่กลบัไม่มีกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและกฎหมายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ดว้ยเหตุน้ี จึง
เป็นจุดอ่อนท่ีทาํให้ การดาํเนินการของภาครัฐประสบปัญหาหลายประการ และทาํให้ถูกแทรกแซงจาก
บริษทับุหร่ีขา้มชาติ  

 2) หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบดา้นควบคุมยาสูบคือ กระทรวงสาธารณสุข ยงัขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการควบคุมยาสูบด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย วิทยาศาสตร์เคมี 
สาธารณสุขหรือระบบสุขภาพในภาพรวม  และในบางกรณีอาจจะยงัไม่รู้เท่าทนัเล่ห์เหล่ียมหรือกลอุบาย
ของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือถูกข่มขู่ว่าจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมายหากไม่ดาํเนินการตามคาํแนะนาํของ
บริษทับุหร่ี  ทั้ง ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับผดิชอบตามกฎหมาย  

 ในขณะท่ีบริษัทบุหร่ีข้ามชาติเหล่านั้ น มักจะว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาระดับโลก นักการตลาด 
นักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย หรือนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อช่วยในการวางแผนแทรกแซงการควบคุม
ยาสูบอยา่งเป็นระบบ     

 3) บริษทับุหร่ีต่างชาติมกัจะสร้างความสัมพนัธ์หรือล็อบบ้ีขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับการนโยบายหรือกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ผูบ้ริหารหรือ
ขา้ราชการระดบัสูงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลงั สาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดงัปรากฏในเอกสารภายในของบริษทับุหร่ีท่ีถูกคาํสั่งศาลสหรัฐสั่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ต่อสาธารณชน ในบางกรณีมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่หรือเปิดโอกาสใหมี้การเสนอผลประโยชน์อนัมิชอบแก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง     

 แนวปฏิบติัของ มาตรา 5.3 FCTC มิไดห้้ามการติดต่อ ประสานงานระหว่างผูป้ระกอบการกบั
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานอยา่งเดด็ขาด  แต่จะตอ้งมีการกาํหนดมาตรการหรือระเบียบปฏิบติัในการปฏิสัมพนัธ์
เฉพาะเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม ตอ้งทาํอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได ้ เพื่อการปฏิบติัตาม
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กฎหมายควบคุมยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ปัจจุบันยงัไม่มีการออกระเบียบปฏิบัติในการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัตวัแทนกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบท่ีใชก้บัหน่วยงานต่าง ๆ           

 4) การดาํเนินงานบางกรณีของหน่วยงาน ยงัขาดการวางแผนท่ีเป็นระบบ  ขาดการจดัเตรียมขอ้มูล
ทางวิชาการท่ีสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะการเสนอแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายหรือเสนอให้มีกฎหมาย
ลาํดับรองท่ีออกตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ   การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐของบริษทับุหร่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อชะลอการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีความเขม้งวดกว่าเดิม ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีใชอ้ยา่งไดผ้ล แมว้่า
บริษทับุหร่ีจะแพค้ดีเม่ือศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดกต็าม แต่กม็กัจะใชเ้วลาในการพิจารณาหลายปี   

  

สรุปผลความคบืหน้าในการปฏิบัติตาม WHO FCTC มาตรา 5.3 ของไทย  

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ ขององคก์ารอนามยัโลก 
(FCTC) ซ่ึงมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม มาตรา 5.3 ของ FCTC และแนวทางปฏิบติัของมาตรา 5.3 จาก
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ในระดบัหน่ึง ในการปฏิบติัตามพนัธกรณีตาม FCTC มาตรา 
5.3 เพียงบางเร่ืองกล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบเร่ือง “มติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2553 มติ 6 มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ” ซ่ึงประกอบดว้ย 
“แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557” (ภายหลงัปรับเปล่ียนเป็น “แผนยทุธศาสตร์ 
2555 – 2557”)  และมอบหมายให้ “คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” (คบยช.) เป็น
หน่วยงานหลกัในเร่ืองน้ี ร่วมกบั กระทรวงสาธารณสุข    

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดด้าํเนินการออก “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าดว้ยการ
ติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2555”  (ยกเลิก “ระเบียบกรม
ควบคุมโรค ว่าดว้ยการติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2553”) 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติัตามพนัธกรณีตามแนวปฏิบติั มาตรา 5.3 ขอ้ 17 (2) เร่ืองมาตรการจาํกดัการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมยาสูบ  แต่ก็จาํกดัเฉพาะขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีในกรมควบคุมโรคเท่านั้น ยงัไม่
ครอบคลุมผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือบทบาทในการกาํหนดนโยบายควบคุมยาสูบ  
และไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานอ่ืน   เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัทาํระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีหรือแนวปฏิบติัของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรา 5.3 อยา่งครบถว้น   

 จากผลการศึกษาในรายงานน้ี สามารถสรุปประเมินความกา้วหน้า รวมถึงอุปสรรคในการปฏิบติั
ตามมาตรา 5.3 FCTC และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีของไทยคือ มีความกา้วหนา้ในระดบัปานกลาง โดยมีเหตุผล
สนบัสนุนคือ 
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 1) อุตสาหกรรมยาสูบยงัสามารถเขา้แทรกแซงการควบคุมยาสูบของภาครัฐได ้โดยอาศยัวิธีการต่าง 
ๆ นานา  แต่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐยงัไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการป้องกันการ
แทรกแซงดงักล่าว  

 2) หน่วยงานของรัฐบางองคก์รยงัใหก้ารยอมรับตวัแทนของอุตสาหกรรมยาสูบว่า เป็นผูมี้ส่วนได้
เสีย (stakeholder) สาํคญัในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความเห็นในการจดัทาํนโยบายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะ
มาตรการทางภาษียาสูบ   

 3) ปัญหาความล่าชา้ในการดาํเนินการตาม “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 
2557” ซ่ึงเดิมตามมติ คบยช.จะเร่ิมดาํเนินการในปี 2553 ถึง 2557  อีกทั้งยงัพบปัญหาความล่าชา้ในการ
ดาํเนินการตาม “แผนปฏิบติัการยทุธศาสตร์ท่ี 8  การเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ”    ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
ไดท้ราบจากกรรมการหลายท่านใน “คณะกรรมการดาํเนินการ ฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้าระวงัและควบคุม
อุตสาหกรรมยาสูบและอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ ขอ้ 5.3 FCTC : การหา้มอุตสาหกรรมบุหร่ีแทรกแซง
นโยบายควบคุมยาสูบ และขอ้ 19 FCTC : ความรับผิด” ผลปรากฏว่า ในช่วงปี 2556 ไม่มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ฯ ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ฯ แต่อย่างใด เน่ืองจากกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุขใน
ฐานะหน่วยงานท่ีรับผดิชอบมิไดเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ฯ  และไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลความกา้วหนา้ใน
เร่ืองน้ี  โดยท่ีคณะกรรมการชุดน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ  ฯ และมาตรา 5.3 FCTC 

 4) ปัญหาวฒันธรรมการทาํงานในระบบราชการ มกัเป็นการทาํงานเชิงรับ (passive) มากกว่าเชิงรุก  
ซ่ึงแตกต่างจากจากการทาํงานของภาคธุรกิจหรือบริษทับุหร่ีต่างชาติ ท่ีมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
เน้นการทาํงานเชิงรุก ริเร่ิมงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ  อีกทั้งระบบราชการไทยไม่เอ้ืออาํนวยต่อการสร้าง
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นควบคุมยาสูบท่ีทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  เพราะขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีมกัจะถูกโยกยา้ยไปยงั
หน่วยงานอ่ืน เพื่อความกา้วหนา้ของตนเองในทางราชการท่ีจะไดรั้บตาํแหน่งสูงข้ึนไป   

5) ปัญหาการจดัสรรงบประมาณดา้นควบคุมยาสูบของรัฐบาลท่ีไม่เพียงพอ กล่าวคือสาํนกัควบคุม
การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคไดรั้บจดัสรรงบประมาณประจาํปีไม่เพียงพอ ทาํให้ตอ้งจดัทาํโครงการ
เสนอขอรับการสนบัสนุนการสนบัสนุนหรือรับทุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในปีงบประมาณต่าง ๆ จนถึงงบประมาณปัจจุบนัปีละนับสิบลา้นบาท  ขอ้มูลด้านงบประมาณ
ขา้งตน้สอดคลอ้งกบัผลการประเมินการดาํเนินงานดา้นการควบคุมยาสูบในประเทศไทย คร้ังท่ี 2 ของ
องคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงดาํเนินการโดยผูแ้ทนองคก์ารอนามยัโลก 2 ท่าน Dr. Peruya Armando และ Dr. 
Sanda Luminita ไดข้อ้สรุปท่ีน่าสนใจในประเด็นงบประมาณคือ2  แมว้่ากระทรวงสาธารณสุขไดเ้พิ่ม

                                                 
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัพธุท่ี 11 มกราคม 
2555 เวลา 9.00-13.00 น. ณ หอ้งประชุมกรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 2, หนา้ 6-8.  
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บุคลากรและงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานควบคุมยาสูบผ่านสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรคแลว้  แต่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นพพร ช่ืนกล่ิน ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นในท่ีประชุมว่า 
สาํนกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคยงัคงไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดาํเนินงาน จึงตอ้งขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
นอกจากน้ี การทาํแผนปฏิบติัการยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฯ ของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก็ยงัมีประเด็นท่ีหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ประสงคจ์ะรับทุนสนับสนุนจาก สสส.ดว้ยเช่นกนั อาทิเช่น กรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลงั3 

  

บทสรุปจากกรณศึีกษาต่างประเทศ 

ในรายงานความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตามพนัธกรณี WHO FCTC ของรัฐภาคีฉบบัปี 20124 ท่ีจดัทาํ
โดยองคก์ารอนามยัโลกระบุว่า รัฐภาคีมากกว่าร้อยละ 90 หรือราว 116 ประเทศ ไดจ้ดัทาํรายงานระบุถึง
บทบญัญติัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดของรัฐภาคีทั้งหลาย (the highest positions in the priority lists of Parties)  
ผลปรากฏว่า รัฐภาคีจาํนวนมากกว่าคร่ึงหน่ึงรายงานว่า การดาํเนินการตามมาตรา 5 พนัธกรณีทัว่ไป 
(general obligations) เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของรายงานของรัฐภาคี
เหล่านั้น   

การจดัลาํดบัความสาํคญัท่ีตอ้งดาํเนินการเป็นลาํดบัแรก ๆ ตามมาตรา 5 คือ  

 การเสนอหรือแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งตามพนัธกรณีของ
มาตรา 5   

 การพฒันายทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบติัการ 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการ

ควบคุมยาสูบ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบท่ีมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

องคก์ารอนามยัโลกให้ความสําคญักบัมาตรา 5 โดยถือว่าเป็นโครงสร้างท่ีจาํเป็นในการควบคุม
ยาสูบ (essential infrastructure for tobacco control) ของประเทศต่าง ๆ เป็นกลไกการประสานงานระดบัชาติ 
รวมถึงพฒันาและขบัเคล่ือนตามยุทธศาสตร์หรือแผนควบคุมยาสูบท่ีมีความหลากหลายของภาคส่วนท่ี

                                                 
3 เล่มเดียวกนั, หนา้ 14. 
4 2012 global progress report on implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control 
(France: World Health Organization, 2012), pp.10-13, 63. 
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เก่ียวขอ้ง การผลักดันกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยสร้างหลักประกันท่ีจะไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบเขา้
แทรกแซง  มาตรา 5 ยงักาํหนดใหมี้การระดมเงินจากแหล่งสนบัสนุนต่าง ๆ แหล่งเงินทุนระหวา่งประเทศ 

ในรายงานของรัฐภาคีท่ีเสนอต่อองค์การอนามยัโลก มีรัฐภาคีมากกว่าคร่ึงหน่ึงคือ จาํนวน 68 
ประเทศท่ีไดด้าํเนินการป้องกนัการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 
FCTC  และมีรัฐภาคีจาํนวน 34 ประเทศท่ีเผยแพร่ขอ้มูลกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบแก่ประชาชนทัว่ไป
ตามมาตรา 12 (c)5 ของ FCTC  ประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศดอ้ยพฒันาหลายประเทศไดด้าํเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรา 5.3 เช่น ประเทศฟิลิปปินส์, นามิเบีย (Namibia),  บูร์กินาฟา
โซ (Burkina Faso) (ประเทศในแอฟริกาตะวนัตก), สาธารณรัฐจิบูตี (Djibouti) (ประเทศในแอฟริกา
ตะวนัออก),  

มาตรการป้องกนัการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 FCTC 
ซ่ึงรัฐภาคีท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ตามแนวปฏิบติั (guideline) มาตรา 5.3 สรุปไดด้งัน้ี  

ก) สร้างการรับรู้ ความต่ืนตวัของประชาชนทัว่ไปให้เห็นถึงผลเสียของการแทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ (รัฐภาคีท่ีมีความคืบหนา้ในเร่ืองน้ีมีจาํนวน 9 ประเทศ) 

ข) สร้างความเขา้ใจของประชาชนทัว่ไปว่า ทาํให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบหรือยาสูบเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
อนัตรายหรือผลเสียต่อสุขภาพประชาชน (denormalizing tobacco industry)   

ค) มีการจัดทาํกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัเพื่อจาํกัดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
อุตสาหกรรมยาสูบ (รัฐภาคีส่วนใหญ่มีความคืบหนา้ในเร่ืองน้ี มีจาํนวนถึง 24 ประเทศ) 

ง) ยกเลิกการเป็นหุ้นส่วน ภาคี หรือการทาํขอ้ตกลงหรือความร่วมมือกบัอุตสาหกรรมยาสูบ แมว้่า
จะเป็นขอ้ตกลงท่ีไม่มีผลผกูพนัในทางกฎหมายก็ตาม (partnerships and non-binding or non-enforceable 
agreements) (รัฐภาคีท่ีดาํเนินการเร่ืองน้ีมีจาํนวน 4 ประเทศ)  

จ) เปิดเผยขอ้มูลของอุตสาหกรรมยาสูบให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบ ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความ
ถูกตอ้ง (คือตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบเน้ือหาของขอ้มูล) และการทาํใหผ้ลิตภณัฑย์าสูบ 

                                                 
5 Article 12 Each Party shall promote and strengthen public awareness of tobacco control issues, using all 
available communication tools, as appropriate. Towards this end, each Party shall adopt and implement effective 
legislative, executive, administrative or other measures to promote:  

… 
(c) public access, in accordance with national law, to a wide range of information on the tobacco 

industry as relevant to the objective of this Convention 
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ฉ) มาตรการหรือแนวปฏิบติัในการป้องกนัปัญหาผลประโยชน์ขดักนัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ (conflicts of 
interest for government officials) 

ช) ออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมท่ีอา้งว่าเป็นกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (activities 
described as “socially responsible”) ของอุตสาหกรรมยาสูบ (มีรัฐภาคีท่ีรายงานเร่ืองดาํเนินการเร่ืองน้ีเพียง 
6 ประเทศ)  

ซ) การปฏิเสธการใหสิ้ทธิพิเศษแก่อุตสาหกรรมยาสูบ  

 ขอ้สงัเกตในเร่ืองน้ีขององคก์ารอนามยัโลก 

รัฐภาคีท่ีดาํเนินการตามพนัธกรณีมาตรา 5.3 คิดเป็นร้อยละ 41 ของรัฐภาคีทั้งหมด (ขอ้มูลตาม
รายงานปี 2012)  แต่กลบัมีความคืบหน้าในเร่ืองน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัรายงานความกา้วหน้าในปี 
2010   อย่างไรก็ดี รัฐภาคีหลายประเทศท่ีไดป้รับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เพื่อใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งกบั
มาตรา 5.3 และแนวปฏิบติัในมาตราน้ี   สาํหรับฝ่ายอุตสาหกรรมยาสูบนั้น มีความพยายามอย่างมากท่ีจะ
แทรกแซงนโยบาย กฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐภาคีต่าง ๆ  โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการติดฉลากภาพ
คาํเตือนบนซองบุหร่ี (บริษทับุหร่ีฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐภาคีท่ีออกกฎหมายในเร่ืองน้ี)  รวมถึงการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑย์าสูบ   องคก์ารอนามยัโลกจึงให้คาํแนะนาํว่า รัฐภาคีจะตอ้งมีความ
ร่วมมือกนัท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองน้ี รวมถึงการขอคาํแนะนาํทางกฎหมาย  

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างประเทศรวม 4 ประเทศ สามารถวิเคราะห์ความกา้วหนา้หนา้
ในการปฏิบติัตามมาตรา 5.3 ของ FCTC และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มที ่1  ประเทศทีมี่ความก้าวหน้าค่อนข้างน้อยในการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ไดแ้ก่  

ประเทศคอสตาริกา 

 คอสตาริกาเป็นรัฐภาคี FCTC แต่ก็ยงัมิไดป้ฏิบติัตามมาตรา 5.3 FCTC หลายประการ ดว้ยเหตุท่ี
คอสตาริกาถูกอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงการควบคุมยาสูบเป็นเวลานานมากกว่า 40 ปี ตั้งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษท่ี 1970 จนถึงปัจจุบนัไดส้าํเร็จ  เน่ืองดว้ยเม่ือบริษทับุหร่ีขา้มชาติคือ BAT (British American 
Tobacco) และ PMI (Philip Morris International) เร่ิมเขา้มาดาํเนินกิจการผลิตหรือจาํหน่ายในคอสตาริกา  
รูปแบบการแทรกแซงของบริษทับุหร่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดคือ การแทรกแซงกระบวนการเสนอกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ ผลิตภณัฑย์าสูบ หรือการคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี โดยอุตสาหกรรมยาสูบมกัจะลอ็บบ้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจในรัฐบาล หรือสมาชิกรัฐสภาให้ขดัขวางการร่างกฎหมายเหล่านั้น หรือทาํให้ร่างกฎหมายท่ีผ่าน
ความเห็นชอบเป็นกฎหมายมีเน้ือหาท่ีไม่เขม้งวด มิให้ภาครัฐสามารถใช้อาํนาจทางกฎหมายควบคุม
อุตสาหกรรมยาสูบไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
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  การแทรกแซงอีกรูปแบบหน่ึงคือ การจดัทาํขอ้เสนอต่อรัฐบาลคอสตาริกา เพื่อท่ีจะให้ภาคธุรกิจ
ยาสูบดาํเนินการตรวจสอบหรือควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบหรือบุหร่ีดว้ยตนเองในลกัษณะของ self-regulation 
โดยเสนอให้ภาครัฐไม่ตอ้งออกกฎหมายควบคุมท่ีเขม้งวดเพิ่มเติม เช่น กรณีการเสนอขยายขนาดภาพคาํ
เตือนบนซองบุหร่ีโดยไม่ตอ้งแกไ้ขกฎหมาย  หรือกรณีโครงการลาติน (Latin Project) ท่ีบริษทับุหร่ีว่าจา้งท่ี
ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงผา่นบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย โดยให้เงิน
สนบัสนุนในการจดัทาํรายงานวิชาการ เพื่อโตแ้ยง้กบัผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ท่ีระบุถึงผลเสียของ
ควนับุหร่ีมือสองและโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลทาํใหก้ฎหมายควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะมี
เน้ือหาอ่อนลงอย่างมาก  รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีบริษทับุหร่ีใช้กนัมากในระยะ 4-5 ปีมาน้ีคือ การฟ้องร้องศาล
เพื่อให้พิจารณาความชอบดา้นเน้ือหาของกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีออกมาใหม่ โดยอา้งว่างกฎหมายนั้นขดั
รัฐธรรมนูญหรือมีกระบวนการพิจารณาท่ีไม่ถูกขั้นตอนตามกฎหมาย หรือความพยายามท่ีจะลบล้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของธุรกิจยาสูบดว้ยการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคม     

 บทบาทของภาคประชาสังคมคอสตาริกาในการต่อสู้กับบริษทับุหร่ีขา้มชาตินั้น ยงัทาํได้อย่าง
ค่อนขา้งจาํกดั กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นงานรณรงค ์การเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ทางวิชาการ อีกทั้งยงัไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากภาครัฐมากนกั   

 

ประเทศปากสีถาน 

ปากีสถานเป็นประเทศดอ้ยพฒันาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีฐานะยากจน ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
มาตรฐานการดาํรงชีพตํ่ากว่าประเทศอินเดียและบงัคลาเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั  เป็นภาคี FCTC ในปี 
2005  ธุรกิจยาสูบในปากีสถานมีลกัษณะเป็นตลาดก่ึงผกูขาด (oligopolistic) กล่าวคือ ปากีสถานมีบริษทั
ธุรกิจยาสูบเพียง 2 รายใหญ่ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นตลาดบนท่ีจาํหน่ายบุหร่ีราคา
สูงและตลาดล่างท่ีจาํหน่ายบุหร่ีราคาถูก บรรษทับุหร่ีขา้มชาติคือบริษทั PMI และบริษทั BAT หรือบริษทั 
Pakistan Tobacco Company (PTC)   

กฎหมายควบคุมยาสูบของปากีสถานมีเน้ือหาท่ีลา้หลงัอย่างมาก ประกอบการปัญหาการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีไร้ประสิทธิภาพ  แมแ้ต่ในคาํพิพากษาศาลฎีกาบางคดียงัระบุถึงปัญหาในเร่ืองปัญหาการบงัคบัใช้
กฎหมายว่าดว้ยการห้ามสูบบุหร่ีและการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี ค.ศ.2002 และมีเน้ือหาบาง
ประการท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบั WHO FCTC  ดว้ย เช่น กฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบของปากีสถาน มิได้
หา้มการโฆษณาบุหร่ีอยา่งเดด็ขาด โดยเปิดโอกาสใหมี้การโฆษณาในบางกรณีได ้ จุดอ่อนสาํคญัอีกประการ
คือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านควบคุมยาสูบคือ กระทรวงสุขภาพหรือกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ ง
หน่วยงานเฉพาะกิจช่ือ Tobacco Control Cell ซ่ึงมิใช่ส่วนราชการท่ีไดรั้บงบประมาณเหมือนหน่วยงาน
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ทัว่ไป  หน่วยงานแห่งน้ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ แต่กลบัถือว่าบริษทับุหร่ีหรืออุตสาหกรรม
ยาสูบเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไม่เหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ เพราะขดัต่อแนวทางปฏิบติั มาตรา 5.3 FCTC  

รูปแบบการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในปากีสถานมีหลายวิธีการ เช่น การลอ็บบ้ีหรือสร้าง
ความสัมพนัธ์กับรัฐบาล เจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ (regulators)  รวมถึงการเจา้หน้าท่ี
รัฐบาลระดบัจงัหวดั (Provincial Governments) และฝ่ายนิติบญัญติั, การสร้างภาพลกัษณะหรือให้ทุน
สนับสนุนของบริษทับุหร่ี, การให้ขอ้มูลบิดเบือนในรายงานวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์, การฟ้องร้องของ
บริษทับุหร่ี    

 

 

กลุ่มที ่2  ประเทศทีมี่ความก้าวหน้ามากในการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ไดแ้ก่  

ประเทศแคนาดา 

แคนาดาเป็นประเทศผูน้าํดา้นการควบคุมยาสูบในระดบัโลก ประชากรแคนาดามีอตัราการสูบบุหร่ี
ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 10 - 15  ปีท่ีผา่นมา ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงก็คือ แคนาดาประสบความสาํเร็จ
ในการดาํเนินการตาม “ยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ” (Federal Tobacco Control Strategy) คือ การ
ลดจาํนวนชาวแคนาดาท่ีเสียชีวิตหรือเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคยาสูบ  เนน้การทาํงาน
ร่วมกบัแบบภาคีเครือข่ายในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ ฯ (Partnership Roles in Implementing a National 
Strategy) ระหว่างภาครัฐ กบัภาคประชาสังคมหรือองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs)  อีกทั้งในช่วง 5 ปีแรก 
(2001-2005) ท่ีมีการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ ฯ รัฐบาลแคนาดาไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นควบคุมยาสูบ
เป็นจาํนวนเงินมหาศาลมากถึง 560 ลา้นเหรียญแคนาดา หรือราว 17,000 ลา้น (หรือปีละกว่า 3,400 ลา้น
บาท) ผา่นหน่วยงานสุขภาพช่ือ Health Canada รวมถึงหน่วยงานในระดบัมลรัฐและเขตแดน  ส่ิงท่ีเป็น
จุดเด่นอีกประการคือ รัฐบาลยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณโดยตรงแก่องค์กรภาคประชาสังคมอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั     

ปัจจยัความสําเร็จอีกประการท่ีทาํให้แคนาดาประสบความสําเร็จในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
และป้องกนัการแทรกแซงของบริษทับุหร่ีคือ กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาไดอ้อกมาตรการทางบริหารคือ 
มีนโยบายท่ีจะไม่ร่วมดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกบัอุตสาหกรรมยาสูบ  การติดต่อระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัอุตสาหกรรมยาสูบนั้นตอ้งทาํอย่างจาํกดัเฉพาะในบางเร่ืองเท่านั้น  อีกทั้งแคนาดายงัมี
กฎหมายควบคุมยาสูบท่ีมีเน้ือหาเขม้งวดและเป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่หลายประเทศในการนาํไปประยุกตใ์ช ้ 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่ากฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบของไทยก็ใชแ้นวทางของกฎหมายแคนาดาดว้ยเช่นกนั 
ทาํใหอุ้ตสาหกรรมยาสูบไม่สามารถแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของภาครัฐได ้
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รูปแบบการแทรกแซงนโยบายของอุตสาหกรรมยาสูบแคนาดามีความหลากหลาย เช่น การใช้
องคก์รบงัหนา้ของบริษทับุหร่ีในแคนาดาเพ่ือโตแ้ยง้ขอ้มูลวิชาการของฝ่ายสุขภาพ เช่น สมาคมร้านสะดวก
ซ้ือประเทศแคนาดา (Canadian Convenience Stores Association - CCSA)  กลุ่มพนัธมิตรต่อตา้นบุหร่ีเถ่ือน
แห่งชาติ (National Coalition Against Contraband Tobacco -NCACT)  หรือการว่าจา้งสถาบนัวิชาการท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น Montreal Economic Institute (MEI) หรือสถาบนัฟราเซอร์ (Fraser Institute)  เพื่อจดัทาํรายงาน
วิชาการหรือขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีมีลกัษณะสนบัสนุนขอ้เสนอของบริษทับุหร่ี   

ภาคประชาสงัคมท่ีทาํงานดา้นสุขภาพในแคนาดามีความเขม้แขง็เป็นอยา่งมาก มีผลงานการผลกัดนั
เชิงนโยบายให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายและกฎหมายสุขภาพหลายเร่ือง มีจุดแข็งในดา้นขอ้มูล
วิชาการในเชิงลึกในประเดน็สาํคญัต่าง ๆ มีกลุ่มนกัวิชาการดา้นสุขภาพและผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพท่ี
เผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีทาํงานแบบเกาะติดและต่อเน่ือง งานเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป งานด้าน
รณรงค ์ตวัอยา่งองคก์รเหล่าน้ีอาทิเช่น Non-Smokers Rights Association,  Physicians for a Smoke-free 
Canada (PSC), Canadian Public Health Association (CPHA),Canadian Cancer Society, Ontario Tobacco 
Research Unit (OTRU), Canadian Lung Association, Heart and Stroke Foundation of Canadaion (CLA)   

 

ประเทศฟิลปิปินส์ 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีถูกบริษทับุหร่ีขา้มชาติอย่างบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล 
ครอบงาํและแทรกแซงการดาํเนินงานดา้นควบคุมยาสูบของภาครัฐมาเป็นเวลานานมากกว่า 40 ปี นบัแต่เร่ิม
เขา้มาทาํธุรกิจยาสูบในประเทศน้ี  ขอ้มูลสถิติเร่ืองอตัราการการบริโภคยาสูบของประชากรฟิลิปปินส์กลุ่ม
ผูใ้หญ่หรือผูมี้อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปอยูใ่นระดบัสูงประเทศหน่ึงของโลก  บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ครองส่วน
แบ่งตลาดบุหร่ีมากถึงร้อยละ 90 ของตลาดบุหร่ีทั้งประเทศ   

ผลการศึกษารูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบในฟิลิปปินส์มีหลายรูปแบบ เช่น บริษทับุหร่ี
ในฟิลิปปินส์ไดด้าํเนินการสร้างความสมัพนัธ์หรือทาํขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหลายคร้ัง  หรือการล็
อบบ้ีหรือใชอิ้ทธิพลทางการเมืองขดัขวางนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกรัฐสภา
ประเภทสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเพาะปลูกไร่ยาสูบ ทาํให้นกัการเมืองกลุ่มน้ีพยายามขดัขวาง
การเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีเขม้งวดหรือทาํให้กฎหมายอ่อนแอลง  กรณีตวัอย่างท่ีพบในช่วง 10 ปีท่ี
ผา่นมา บริษทับุหร่ีหลายแห่งไดฟ้้องศาลเพื่อใหมี้คาํสัง่ระงบัการใชบ้งัคบักฎหมายฉบบัดงักล่าว  หรือบริษทั
บุหร่ีให้เงินทุนสนับสนุนแก่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขนักีฬา, งานแสดงศิลปะ, วฒันธรรม ฯลฯ ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน คนทาํงาน ประชาชนทัว่ไป   

ฟิลิปปินส์เขา้เป็นรัฐภาคีตาม FCTC ตั้งแต่ปลายปี 2005  กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ไดเ้ร่ิม
ดําเนินการป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบอย่างแข็งขันชัดเจนคือ ปี 2007 กระทรวง
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สาธารณสุขไดจ้ดัทาํ “แผนงานป้องกนัและควบคุมยาสูบแห่งชาติ” (National Tobacco Prevention and 
Control Program - NTPCP) โดยไดจ้ดัทาํบนัทึกความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั มาตรา 5.3 เป็นการเฉพาะช่ือว่า “Article 5.3 Committee” มีภารกิจในการพฒันา
แผนยุทธศาสตร์ แผนงานในการปฏิบติัตามพนัธกรณีในเร่ืองน้ี  เพื่ออนุวติัการตามพนัธกรณีของ FCTC 
มาตรา 5.3   

การดาํเนินการเพื่อป้องกนัการแทรกแซงการควบคุมยาสูบท่ีเป็นความสาํเร็จในระดบัหน่ึงคือ เม่ือ
เดือนมิถุนายน 2010 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบั คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service 
Commission) ออกระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐในฟิลิปปินส์ ช่ือว่า “ระเบียบว่าดว้ยการป้องกนั
หน่วยงานของรัฐจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ”ผลของระเบียบฉบบัน้ีทาํให้ขา้ราชการและ
ลูกจา้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล จะตอ้งปฏิบติัตาม ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดทางวินยัหรือไดรั้บ
โทษทางปกครอง 

 จุดเด่นของฟิลิปปินส์ท่ีน่าสนใจคือ  หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นควบคุมยาสูบมีหลาย
หน่วยงาน มิไดร้วมศูนยอ์ยู่ท่ีหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว โดยมี National Centre for Diseases 
Prevention and Control หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลาง  นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์ยงัมี
เครือข่ายภาคประชาสังคมหลายองคก์รท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบอย่างเขม้แขง็ ซ่ึงมีส่วนสาํคญัท่ีส่งเสริม
การทาํงานของภาครัฐ โดยเฉพาะองคก์รพฒันาเอกชนท่ีประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้หค้าํปรึกษา, องคก์รทางศาสนา
, นักวิชาการด้านสุขภาพและนักกฎหมาย, กลุ่มองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ และองค์กรย่อยขององค์กร
นานาชาติต่าง ๆ เช่น FCTC Alliance Philippines , Health Justice, Tobacco-Free Philippines, Philippine 
Medical Association   

  
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะระยะส้ันและระยะกลาง  

1) เร่งรัดจัดทาํระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5.3  FCTC 

ผลการศึกษาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบาย กฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศ 
และกรณีศึกษาต่างประเทศคือ ประเทศคอสตาริกาและปากีสถานท่ีประสบความลม้เหลวในการควบคุม
ยาสูบ ต่างก็มีผลท่ีไม่แตกต่างกนันกัคือ ธุรกิจยาสูบโดยเฉพาะกลุ่มบริษทับุหร่ีขา้มชาติมกัจะเขา้แทรกแซง
การดาํเนินงานของรัฐบาล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นควบคุมยาสูบหรือคุม้ครองสุขภาพของประชาชนอยู่
เสมอ   
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ฉะนั้น รัฐบาลไทยควรปฏิบติัตามพนัธกรณีตามมาตรา 5.3 FCTC และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี จึงจะ
สามารถป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในอนาคต และป้องกนัการฝ่าฝืนพนัธกรณีในเร่ืองน้ีท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต  ดงัเช่นตวัอยา่งกรณีท่ีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เร่ืองการพฒันา
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กบั โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 4 
ธนัวาคม 2556 ซ่ึงขดัต่อมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2555 และ“แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557”  

ทั้งน้ี ตั้งแต่ปลายปี 2554  ภาคประชาสังคมไดเ้คยเสนอกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหมี้
การจดัทาํ “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบาย
ของรัฐในการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. ....” เพื่อให้กาํหนดแนวปฏิบติัหรือระเบียบของทางราชการใน
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงจะสามารถใชบ้งัคบักบั
หน่วยงานของรัฐทุกองคก์ร โดยเฉพาะรัฐมนตรี ขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการระดบัสูงในหน่วยงานต่าง ๆ   

 กระทรวงสาธารณสุขจึงควรเสนอรัฐบาลให้เร่งรัดปฏิบติัตามมติท่ีประชุม“คณะกรรมการควบคุม
การบริโภคยาสูบแห่งชาติ” เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ท่ีเห็นชอบให้จดัทาํ “ร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการป้องกนัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบายของรัฐในการควบคุม
ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. ....”   

 

2) เผยแพร่การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทาํงาน 

“แผนปฏิบติัการ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 
2557”  ไดด้าํเนินการมาเป็นเวลาราว 2 ปีแลว้  กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบ
ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใหส้าธารณชนรับทราบ
วา่ สามารถปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ เพียงใด  เน่ืองจากผลการปฏิบติัท่ีผา่นมายงัมีความ
ล่าชา้ อีกทั้งยทุธวิธีบางเร่ืองในยทุธศาสตร์ท่ี 8 ไม่มีตวัช้ีวดักาํหนดไว ้หรือมีตวัช้ีวดัท่ีขาดความชดัเจนใน
การประเมินผล เช่น เนน้จาํนวนข่าวสารท่ีเผยแพร่ทางส่ือมวลชน     

ประการต่อมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ฯ โดยเฉพาะกรมควบคุมโรคควร
พิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานในดา้นการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ โดยศึกษาประสบการณ์จาก
ประเทศแคนาดาและประเทศท่ีมีพฒันาการกา้วหนา้ในเร่ืองน้ี กล่าวคือ เนน้การศึกษาทางวิชาการในเชิงลึก 
ทั้งวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทับุหร่ีต่างชาติให้ประชาชนรับทราบ  และ
ควรปรับปรุงตวัช้ีวดัให้มีความชัดเจนมากข้ึน หรือกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีสามารถเป็นรูปธรรม หรือปรับลด
กิจกรรมการรณรงคท์ัว่ไป  
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 3) พฒันาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานและองค์กรภาคประชาสังคม  

 หน่วยงานของรัฐและองคก์รภาคประชาสังคมท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบ ยงัขาดแคลนนกัวิชาการ
ดา้นควบคุมยาสูบท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเชิงลึก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย รวมทั้งควรพิจารณา
แกไ้ขปัญหาเร่ืองอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ เจา้หนา้ท่ีส่วนหน่ึงยงัมีสถานะ
เป็นเพียงลูกจา้งชัว่คราวหรือไดรั้บการว่าจา้งโดยใชง้บประมาณโครงการท่ี สสส.ให้การสนบัสนุน ทาํให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถบางคนเลือกท่ีจะไปทาํงานในหน่วยงานอ่ืนแทน  ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้
เห็นถึงระดบัการสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงยงัมิไดใ้ห้ความสําคญัในการเร่ืองการควบคุมยาสูบ
อย่างเพียงพอ  ฉะนั้ น รัฐบาลควรให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงาน   

 องคก์รภาคประสังคม เครือข่ายวิชาชีพดา้นสุขภาพควรเร่งสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ดา้นการควบคุมยาสูบในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น     

 

4) อบรม เผยแพร่ความรู้ด้านควบคุมยาสูบในกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 

 เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบ รวมถึงหน่วยงานใน
กระบวนการยติุธรรม (ศาล อยัการ ตาํรวจ)  ควรไดรั้บการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ใน
งานควบคุมยาสูบ รูปแบบการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบ บริษทับุหร่ี เช่น อนัตรายหรือผลกระทบทาง
สุขภาพของการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบต่าง ๆ หรือบุหร่ี บุหร่ีมวนเอง  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ  
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลความเลวร้ายของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมกัจะหลอกลวงประชาชน การป้องกนัการ
แทรกแซงของธุรกิจยาสูบและไม่สนบัสนุนกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ  

 

5) จัดสรรงบประมาณด้านควบคุมยาสูบทีเ่หมาะสม  

ปัญหาการจัดสรรงบประมาณด้านควบคุมยาสูบท่ีไม่เพียงพอของกระทรวงสาธารณสุข  เป็น
อุปสรรคประการหน่ึงในการผลกัดนัการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฯ  ฉะนั้น 
หากรัฐบาลและหน่วยงานด้านงบประมาทตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี  ก็ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามปกติอยา่งเหมาะสมกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบตามกฎหมาย  เพราะปัจจุบนัสาํนกัควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยงัตอ้งขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
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สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทาํนองเดียวกนักรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์หน่วยงานในสงักดักรมควบคุมโรค  

เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาประเทศแคนาดาแล้ว  กระทรวงสุขภาพของแคนาดา (Health 
Canada)  รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณจาํนวนมากให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐอย่าง
เพียงพอ  และยงัมีงบประมาณของภาครัฐท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รภาคประสงัคมอีกดว้ย  

   

 ข้อเสนอแนะระยะยาว 

 1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ 6 

 การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบตาม FCTC เป็นแนวทางท่ีประเทศภาคี FCTC 
หลายประเทศดาํเนินการเป็นผลสําเร็จแลว้  กฎหมายหลกัของไทยคือ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน
เกือบ 20 ปีแลว้  รัฐบาลควรเสนอแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาบางประการ เพื่อรองรับการปฏิบติัตาม FCTC มาตรา 
5.3 อาจจดัทาํเป็นกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่คือ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. .... ซ่ึงมี
ขอบเขตผนวกรวมเอาเน้ือหาของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  และตอ้งแกไ้ขปรับปรุงหรือเสนอบทบญัญติัใหม่เพื่อป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบรูปแบบใหม่ ๆ  เช่น กาํหนดใหมี้ “คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ” เป็น
คณะกรรมการตามกฎหมาย, การควบคุมหรือกาํกบัดูแลการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมหรือ CSR ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ี
ไม่ควรอนุญาตใหด้าํเนินการไดต้าม FCTC (มาตรา 13)  หรือการควบคุมการส่งเสริมการขาย การทาํตลาด
วิธีการอ่ืน ๆ หรือการกาํหนดหนา้ท่ีของอุตสาหกรรมยาสูบให้เปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑย์าสูบ ขอ้มูลผลการ
ดาํเนินกิจการตามท่ีกาํหนดไวเ้หมือนกรณีกฎหมายควบคุมยาสูบของแคนาดา     

 

  2) ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานทีรั่บผดิชอบด้านการควบคุมยาสูบ  

รัฐบาลควรพิจารณาศึกษาทบทวนโครงสร้างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ  โดยจดัตั้งมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีดูแลนโยบายหรือยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในภาพรวม 
(ปัจจุบนัคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติท่ีไดรั้บมอบหมายในเร่ืองน้ี ไม่มีอาํนาจอย่าง
แทจ้ริง เน่ืองจากในทางปฏิบติั คบยช.มิไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เพราะมิได้จดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย แต่จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถยุบเลิกเม่ือใดก็ได ้รัฐบาลบางยุคสมยัไม่มีการเรียก

                                                 
6 ดูรายละเอียดใน ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โครงการ “สงัคมไทยจะสร้างกลไกป้องกนัการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญา FCTC อยา่งไร”, อา้งแลว้, บทท่ี 5. 
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ประชุมคณะกรรมการชุดน้ี)  และควรมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีในแต่ละดา้นให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  ดงัตวัอย่างกรณีศึกษาประเทศแคนาดา
และฟิลิปปินส์ท่ีไดม้อบหมายอาํนาจหนา้ท่ีดา้นควบคุมยาสูบไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน  

กระทรวงสาธารณสุขไดมี้คาํสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการดาํเนินการ ฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้าระวงั
และควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ ขอ้ 5.3 FCTC : การหา้มอุตสาหกรรมบุหร่ี
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ และขอ้ 19 FCTC : ความรับผิด” ซ่ึงมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็น
ประธาน และมีจาํนวนกรรมการอ่ืน ๆ รวมจาํนวน 24 คน ทาํให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดน้ีขาด
ความคล่องตวั ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ฯ มาเป็นเวลานานกว่า 1 ปี (ขอ้มูลใน
ปี 2556) เน่ืองจากกรรมการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเร่ือง FCTC มาตรา 5.3 อีกทั้งกรรมการท่ีเป็นตวัแทน
หน่วยงาน มักจะสับเปล่ียนตวับุคคลเขา้มาประชุมแบบไม่ซํ้ าหน้ากัน ทาํให้ขาดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติังาน   

ผูว้ิจยัเห็นว่ากรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งควรเนน้สัดส่วนนกัวิชาการ องคก์รภาคประชาสังคม และ
ผู ้แทนกระทรวงสาธารณสุข   สําหรับผู ้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  สามารถแต่งตั้ ง เป็น
คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานตามประเดน็เฉพาะเร่ือง  

 

3) สนับสนุนภาคประชาสังคมในการต่อสู้กบัการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ และการผลกัดัน 
WHO FCTC มาตรา 5.3 

ผลการศึกษาในบทท่ี 1 และบทท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่า องคก์รภาคประชาสังคมดา้นควบคุมยาสูบและ
กลุ่มนักวิชาการ มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ และคอย
กระตุน้ ช้ีทาง ใหค้าํปรึกษาแก่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลงั และหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ เช่น การริเร่ิมและผลกัดนันโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายควบคุมยาสูบท่ี
สาํคญั     

รัฐบาลจึงควรให้การสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสังคมในดา้นงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ภาคประชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  มาตรการต่าง ๆ ในฐานะภาคีเครือข่ายสาํคญั การ
ปฏิบติังานบางประการในฐานะภาคีเครือข่ายสาํคญัเหมือนกรณีศึกษาประเทศแคนาดา    
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ยาสูบประเทศไทย พ.ศ.2555 จดัทาํโดย ศจย. สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (สิงหาคม 2555). 

หทยั ชิตานนท.์ กรอบอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ. ชุดเอกสารวิชาการ.กรุงเทพฯ: สถาบนั
ส่งเสริมสุขภาพไทย; 2545. 

หทยั  ชิตานนท.์ พิชิต TABINFO Asia 2009 (กรุงเทพมหานคร : 2555) จดัทาํโดย ศูนยว์ิจยัและจดัการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

หทยั ชิตานนท.์ มรรคาสู่การตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นกัสูไ้ทยพิฆาตยกัษพ์ิทกัษย์าสูบขา้มชาติ 
(กรุงเทพ ฯ: ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ, 2551).  

หทยั ชิตานนท.์ “ไม่มีท่ียนืของพลพรรคคา้ความตายในโลกสากล” (ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ, ธนัวาคม 2554). 
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หทยั ชิตานนท.์ United States ASEAN Business Council (USABC) สนบัสนุนโดย ศจย.,         
(อยูร่ะหวา่งการจดัทาํ) 

ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี (Trust us we're the tobacco industry) / โดย Ross Hammond and Andy 
Rowell   ถอดความโดย พีรพล เวชพงษา, ประกิต วาทีสาธกกิจ บรรณาธิการ, เรียบเรียงโดย อภิญญา ตนัทวีวงศ,์ 
บงัอร ฤทธิภกัดี, เกศินี จุฑาวจิิตร, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี, 2553). 

 

บทความและเอกสารอืน่ ๆ  

ไพศาล ล้ิมสถิตย.์ “ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก TPP ต่อการควบคุมยาสูบของไทย” (หมอชาวบา้น, ปีท่ี 
35 ฉบบัท่ี 416 ธนัวาคม 2556). 

ไพศาล ล้ิมสถิตย.์ มาตรการควบคุมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ (tobacco sponsorship) (จุลสาร
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สมยัท่ี 19 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม-กนัยายน 2556). 

กองบรรณาธิการ. “รู้จกัโฉมหนา้ ... ฝ่ายท่ีคดัคา้นกฎหมายยาสูบฉบบัใหม่” (วารสาร Smart, ปีท่ี 13 
ฉบบัท่ี 151 กนัยายน 2555). 

 “การถอดบทเรียน แรงตา้นงาน TABINFO ASIA 2009” จดัทาํโดย  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

  “ขอ้โตแ้ยง้การร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบบัใหม่” กา้วทนัวิจยักบั ศจย. ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 
ประจาํไตรมาสท่ีสอง พ.ศ.2555 (จดัทาํโดย ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ). 

  “ทนุศกัด์ิคา้นพ.ร.บ.ยาสูบช้ีลอนสิทธ์ิ”  (13 กนัยายน 2555) 
https://www.facebook.com/TobaccoIndustryWatch/posts/412645012134491 

 “หมอหทยั เปรยเจรจาพ่อคา้บุหร่ี เหมือนปลํ้ ากับหมู เสียเวลาเปลืองตวั” (มติชนรายวนั วนัท่ี 26 
สิงหาคม 2549). 

บนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าดว้ยสรรพสามิต ในคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน วุฒิสภา คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัองัคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 ณ 
หอ้งประชุม หมายเลข 1502 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ 

 “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” (นนทบุรี: สาํนกัควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554). 

 องคก์รบงัหน้าของบริษทับุหร่ี สมาคมผูป้ลูกยาสูบนานาชาติ (International Tobacco Growers’ 
Association –ITGA) (เอกสารโครงการกลุ่มศึกษาติดตามและเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ)  
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  WHO Framework Convention on Tobacco Control และคาํแปลภาษาไทย จดัทาํโดย กรควบคุม
โรค   

  “ภูมิภาคลาตินอเมริกา”  จดัทาํโดย  กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กรกฎาคม 2552) 

  มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 และแผนยทุธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557  

  “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557” (สาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554). 

 “แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2557” (สาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555). 

 

การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน 

นายสมชยั อภิวฒันพร ประธานกรรมการอาํนวยการ โรงงานยาสูบ (ใหส้มัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 13 
กมุภาพนัธ์ 2556) 

นายณฐักร อุเทนสุต นกัวิชาการภาษีเช่ียวชาญ สาํนกัแผนภาษี กรมสรรพสามิต (ใหส้มัภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2556) 

พล.ต.ต.วฒันา สกักวตัร ผูบ้ญัชาการสาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (ให้
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556) 

นายภิรมย ์นิลทยา ผูอ้าํนวยการส่วนยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาชุมชนและส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ทอ้งถ่ิน (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ) สาํนกันโยบายและแผน สาํนกัปลดักระทรวง  
กระทรวงมหาดไทย (ใหส้มัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2556) 

นางสุนิดา เดชเสน และนายจุลพงษ ์จุลสุคนธ์ สาํนกัอาํนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพฒันากอง
ทุนการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ใหส้มัภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556) 

นายอุดม โอษฐยิม้พราย หวัหนา้กลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบาย
และยทุธศาสตร์ สาํนกัปลดักระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (ใหส้มัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 
2556) 
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ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

 “กรอบความร่วมมือ : องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO)” จดัทาํโดย กรม
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ กองนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (สิงหาคม 2550, ปรับปรุง 28 มิถุนายน 
2555) http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19901-
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%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%
E0%B8%A5%E0%B8%81-(World-Trade-Organization:-WTO).html 

“กวา่จะเป็น... มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี” (วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553) at 
http://www.thaihealth.or.th/partner/knowsss/18159 

 “คลงัขานรับขอ้เสนอเอกชนร้องแกไ้ขกม.กรมศุลกากร” (เวบ็ไซตข่์าวมติชน วนัท่ี 17 กนัยายน 
พ.ศ. 2552) http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1253164573&catid=00 

“ความลบัทางการคา้” at 
www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=23&Itemid=200 

 “ความลบัทางการคา้ในองคก์รธุรกิจ” at 
http://www.lawamendment.go.th/topicpop.asp?cid=17&first=1&page=1&mailid=1 

 “คู่มือความลับทางการค้าสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจทั่วไป” (เวบ็ไซตก์รมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา) at 
www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=241 

 “จ้ีสอบทูตสหรัฐในไทย” (15 ธนัวาคม 2549) เวบ็ข่าวมติชน www.matichon.co.th 

“จุรินทร์” เผยสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ช่ืนชม สธ. ท่ีควบคุมยาผดิกฎหมายอยา่งจริงจงั ใหค้วาม
มัน่ใจไทยไม่มีการปิดกั้นการแข่งขนัตลาดยาเพ่ือใหสิ้ทธิพิเศษ อภ.แต่อยา่งใด at 
http://www.thaigov.go.th/en/news-ministry/2012-08-15-09-44-34/item/50568.html 

“ตอ้นรับคณะผูบ้ริหารสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ” (สาํนกัสารนิเทศ, 10 เมษายน 
2556)http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=54811 

“ธาริต"แยง้อยัการสูงสุด คดีภาษีบุหร่ี: พลิกสัง่ฟ้องฟิลลิปมอร์ริส แฉปมการเมืองแทรกแซง” 
(วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 12212 มติชนรายวนั) 
http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?newsid=01p0107170854&sectionid=0101&selday=20
11-08-17 
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 “บุหร่ีไร้ควนัอนัตรายอ้ือ เส่ียงมะเร็ง 28 ชนิด” (วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551) เวบ็ไซต ์สสส. 
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/5477 

 “หมอหทยั คุณปู่นกัตา้นบุหร่ีคนน้ีมีดีท่ีทาํใหค้นเกลียด” (29 กนัยายน 2547) at 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9470000059355 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (เวบ็ไซต ์กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการ
ต่างประเทศ ) http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=7 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2556) 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงซานโฮเซ คอสตาริกา (เวบ็ไซตก์ระทรวงการต่างประเทศ) 
http://www.thaiembassychile.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538876639 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2556). 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เวบ็ไซตก์ระทรวงการต่างประเทศ)  at 
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3
%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B
%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html 

“WTO รายงานผลการพิจารณาขอ้อุทธรณ์ กรณีพิพาทเร่ืองสินคา้บุหร่ีของฟิลิปปินส์” 
(27 มิถุนายน 2554) เวบ็ไซตก์รมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์at 
http://www.thaifta.com/thaifta/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/427/ItemID/6943/Default.aspx 

 เวบ็ไซตโ์รงงานยาสูบ http://www.thaitobacco.or.th/thai/news/3-0-53 

 เวบ็ไซตโ์รงพยาบาลบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี http://www.banraihospital.go.th/index.php 

สมาคมการคา้ยาสูบไทย http://www.ttta.or.th/aboutus.php 

 

ข้อมูลเอกสารภาษาต่างประเทศ 

 เอกสารกฎหมายระหว่างประเทศ 

 WHO Framework Convention on Tobacco Control  

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 
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