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บทสรุปผูบริหาร
บริษัทบุหรี่ขามชาติอยางฟลลิปมอรริส(Philip Morris : PM) และกลุมบริษัท Altriaเปนกิจการที่มี
เงินทุนมหาศาล มีเปาหมายสําคัญในการขยายกิจการของตนในประเทศตาง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชนทาง
ธุรกิจของตน จึงพยายามที่จะขัดขวางนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบดวยกลยุทธหรือรูปแบบการ
แทรกแซงที่หลากหลาย อาศัยสายสัมพันธอยางเหนียวแนนกับนักการเมือง ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
กลุมธุรกิจคาปลีก หอการคานานานาชาติ หอการคาสหรัฐ สภาหอการคาของไทย กลุมชาวไรยาสูบ และ
กลุมองคกรบังหนา
ในชวง 5-6 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะบริษัท PM สามารถแทรกแซงการควบคุม
ยาสูบของไทยอยางไดผล ทําใหภาครัฐตองชะลอการบังคับใชกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบออกไป
อยางกรณีการฟองศาลปกครองเพื่อใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่ อ นไขการแสดงรู ป ภาพข อ ความคํ า เตื อนร อ ยละ 85 ซึ่ ง ถือ เป น ครั้ ง แรกที่ บ ริ ษั ท บุ ห รี่ ฟ อ งกระทรวง
สาธารณสุข คดีนี้ยังอยูในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน ซึ่งยังไมแนวากระทรวงสาธารณสุขจะชนะ
หรือแพคดี หรือกรณีการคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุมธุรกิจยาสูบ
รวมถึงความพยายามที่จะเขามาตัดทอนกําลังของกลุมองคกรดานสุขภาพ หรือการจัดทําขอตกลงเสรีการคา
ระดับภูมิภาคหรือแบบทวิภาคี เชน การเจรจาทําขอตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Trans
– Pacific Partnership Agreement :TPPA)ของสหรัฐอเมริกา ที่ทําใหไทยเสี่ยงตอการถูกฟองรองเปนคดี
พิพาททางการคาระหวางประเทศ
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ ประเทศไทยยังไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก(FCTC) มาตรา 5.3 อยางครบถวน กลาวคือ
อุตสาหกรรมยาสูบยังสามารถเขาแทรกแซงกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. .... ไดในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดทํา“ระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการป อ งกั น การแทรกแซงของอุ ต สาหกรรมยาสู บ ” ที่ ค วบคุ ม หรื อ ป อ งกั น การ
แทรกแซงดังกลาว ซึ่ง นพ.หทัย ชิตานนท และกลุมนักวิชาการดานกฎหมายเคยจัดทําเสนอกรมควบคุมโรค
มาแลว
จากกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ สงผลใหเกิดความตระหนักอยางยยิ่งวา หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ
ควรทํางานเชิงรุกดานการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะกับบริษัทบุหรี่ขามชาติซึ่งพยายามเขามา
ขัดขวางกลไกการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการเลหเหลี่ยมของบริษัทฟลลิปมอรริสที่มีผลตอการควบคุมยาสูบ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นพ.หทัย ชิตานนท กรุณารับเปนที่ปรึกษาโครงการ ฯ อีกทั้งยังเปนผู
ริเริ่มและสนับสนุนใหคณะผูวิจัยทําการศึกษาคนควา จัดทําเปนเอกสารวิชาการใหคนรุนหลังไดศึกษาตอไป
ในการศึกษาคนควาขอมูลครั้งนี้ คณะผูวิจัยใครขอขอบพระคุณ Dr. Stephen L. Hamannและ
รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ ที่ใหความอนุเคราะหจัดหาขอมูลออนไลนที่ทันตอเหตุการณ และดานอื่นๆที่
เปนการสนับสนุนใหเอกสารนี้เสร็จสมบูรณขึ้นมา รวมทั้งไดรับการประสานงานดวยดีจากเจาหนาที่ศจย.
และสถาบั น ส ง เสริ ม สุ ข ภาพไทยที่ เ อื้ อ เฟ อ ให ข อ มู ล และเอกสารประกอบการจั ด ทํ า รายงานนี้ ท า ยนี้
ขอขอบคุณฝายสนับสนุนการจัดพิมพและผูเกี่ยวของทานอื่นที่มิไดเอยนาม
คณะผูวิจัยหวังวา รายงานศึกษาวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูอานที่จะรูเทาทันเลหเหลี่ยมของ
บริ ษั ท บุ ห รี่ ข า มชาติ และทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ข องอุ ต สาหกรรมยาสู บ ในการ
แทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่เปนอันตรายตอสุขภาพและทําลายชีวิตเพื่อนมนุษยรวมโลก
ปละหลายลานคน โดยบริษัทบุหรี่และเครือขายการคาที่หวังเพียงผลประโยชนทางธุรกิจเทานั้น
รองศาสตราจารย ดร.เนาวรัตน เจริญคาและ คณะ
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หอการคาอเมริกัน
(American Chamber of Commerce)

ATC

The Asian Tobacco Council
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มูลนิธิหอการคาอเมริกันในประเทศไทย
(AMCHAM Thailand Charitable Foundation)

BASCAP

Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy

BAT

British American Tobacco

COSH

สภาบุหรี่และสุขภาพของฮองกง
(Council on Smoking and Health)

FCTC

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on
Tobacco Control)

ICC

หอการคานานาชาติ
(International Chamber of Commerce)

ITIC

ศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ
(International Tax and Investment Center - ITIC)

ITGA

สมาคมผูปลูกยาสูบนานาชาติ
(International Tobacco Growers Association)

JTI

Japan Tobacco International

PM

ฟลลิปมอรริส
(Philip Morris)

PMI

ฟลลิปมอรริสอินเตอรเนชั่นแนล
(Philip Morris International)
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คํายอ
PMTL

คําเต็ม
ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด
(Philip Morris Thailand Limited)

PM USA

บริษัท ฟลลิปมอรริสสหรัฐอเมริกา
(Philip Morris USA)

RJR

บริษัท อารเจยเรโนลด
(RJ Raynolds)

TIHK

สถาบันยาสูบแหงฮองกง
(Tobacco Institute of Hong Kong)

TTA

สมาคมผูบมผูเพาะปลูกและผูคาใบยาสูบไทย
(The Thai Tobacco Growers, Curers and Dealers Association)

TTTA

สมาคมการคายาสูบไทย
(Thai Tobacco Trade Association)

TPPA

ขอตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Trans – Pacific
Partnership Agreement)

US ABC

สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียน
(US-ASEAN Business Council)

USCC

หอการคาสหรัฐ
(U.S. Chamber of Commerce)
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1. เครือขายธุรกิจ Altria
A และPPhilip Morrris (PM)
1.1 ประวัติความเปนมาขอองบริษัทฟลลิป มอรริส (PPM)
การกอตั้งบริษัทฟลลิป มออรริส หรือPM
M มีความเปนมาย
น อนหลังไปราว
ไ
166 ป คือ ในป ค.ศศ.1847
นายฟลลิปมอรริสไดเป
เ ดรานคาจําหน
ห ายยาสูบแและบุหรีซ่ ิกาแแรตในกรุงลออนดอน สหราาชอาณาจักร ตอมา
ภริยาของงนายฟลลิป มอร
ม ริสไดดําเนิ
เ นกิจการตออจากสามีที่
เสียชีวิตลลงในป 1873 จนในป 1881 มีการจัดตั้งบริษัทชือ่ Philip
Morris&
& Company annd Grunebaum
m จํากัด ซึ่งเปปนการรวมทุน
ระหวางนนาย Leopold Morris นองชชายของนายฟฟลลิปมอรรสิ กับ
นาย Joseeph Grunebauum แตบริษทแห
ัท งนี้ดาํ เนินนกิจการไดเพียง 4
ป ก็เลิกกิจการในป 18885 จนกระทััง่ มีการกอตั้งเเปนบริษทั PM
M&
Co.
ในป 1894 บริ
บ ษัท PM ไดถูกนักลงทุนนชื่อ นาย William Curtiis Thomsonn และครอบครัวเขาซื้อ
กิจการจาากคนในตระะกูลฟลลิป มออรริส ตอมานนายทอมสันไดรับแตงตั้งเปปน tobacconnist จากกษัตริยอังกฤษ
คือ Kingg Edward VII
V ในป 1902 บริษัท PM
M ไดรับการจจดทะเบียนเปปนบริษัทในเมมืองนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเปนการลงทุนรรวมกันของสสมาชิกครอบคครัวทอมสันที่ถือหุนรอยลละ 50 กับ นาาย Gustav
Eckmeyeerนักธุรกิจชาาวสหรัฐซึ่งเปปนตัวแทนนําเขาและจําหนนายบุหรี่นําเขขาจากอังกฤษษแตผูเดียวของPMในป
1872
นิ ต ยสาร Foortuneได จั ดทํท า ลํ า ดั บ บริ ษษั ท ชั้ น นํ า ในนอเมริ ก า
จํานวน 5500 บริษัทที่มีรายไดสูงสุดในป ค.ศ.22014 (ขอมูล ณ เดือน
มีนาคม 22015) ซึ่งมีรายได
า รวมกันมากถึ
ม ง 12.5 ลลานลานเหรียญสหรั
ย
ฐ
มีผลกําไรรวมกันมากกถึง 945,000 ลลานเหรียญสหหรัฐ และมีพนักงานวาจางมากถึ
ง ง 26.8 ลานคนทั่วโลลก ขอมูล
ที่นาสนใใจคือ บริษัทในเครื
ใ อขายบบริษัทบุหรี่ขา มชาติPM 2 บริ
บ ษัทที่ติดลําดั
า บคือ กลุมบบริษัท PMIติิดลําดับที่
102 มีราายไดราว 29,767 ลานเหรียญสหรัฐ แลละมีผลกําไร 7493
7
ลานเหหรียญสหรัฐ1 และกลุมบริษัษท Altria
ติดลําดับบที่ 1692 มีรายได
า ราว 17,9945 ลานเหรี ยญสหรัฐ แลละมีผลกําไร5,070 ลานเหหรียญสหรัฐ เปนที่นา
สังเกตวา บริษัทบุหรี่ PMI มีรายไดลดนออยลงราวรอยละ
ย 4 และไดดรับผลกําไรรลดลงรอยละ 12 เมื่อ

1
2

http://forrtune.com/fortuune500/philip-m
morris-internattional-102/
http://forrtune.com/fortuune500/altria-ggroup-169/
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เปรียบเทีทียบกับรายไดดในปกอนหนนานี้ เนื่องจาากมีการออกผผลิตภัณฑยาสสูบใหมคือ บุ หรี่อิเล็กทรออนิกส (ecigarettees) ราคาบุหรี่ในหลายประเ
ใ
เทศปรับราคาาเพิ่มสูงขึ้นทําให
า คนสูบบุหรี
ห ่นอยลง
1.2 บริษัท ฟลลิปมอรริส สหรั
ส ฐอเมริกา (PM USA)

บริษัท PM USAเปนบริ
บ ษัทบุหรี่ที่คครองสวนแบบงตลาดบุหรี่สูงที่สุดในปประเทศสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแตตป ค.ศ.1983 จนถึงปจจุบนั (ขอมูลในปป 2013 บริษทแห
ัท งนี้ครองงสวนแบงราววรอยละ 50.66 ของยอด
จําหนายบุหรี่ทั้งหมดใในสหรัฐ) ในนชวงป ค.ศ.19985 มีการจัดตั้งกลุมบริษทอั
ัท ลเทรีย (Alltria Group, Inc.) 3 ซึ่ง
มีบริษัท PM USA และบริษัทบุบหรี่หลายแหหงเปนบริษัทลูกของ Altriia เชน บริษัททชื่อ U.S. Smokeless
Tobaccoo Company ซึ่งเปนผูผลิตยาสู
ต บไรควัันระดับโลก รวมถึงบริษทั John Midddleton ซึ่งเปปนดําเนิน
กิจการเคครื่องจําหนายซิ
ย การอัตโนมัติที่มียอดจําาหนายสูงสุดในสหรั
ด
ฐ (beest-selling llarge machhine-made
cigars) ซึ่งบริษัท PM
M USA จะจําหน
ห ายผลิตภัณ
ณฑยาสูบในสหรัฐเทานั้น จะไม
จ จําหนายยในประเทศอือื่น
นอกจากนี้ ในป ค.ศ.1954 บริษัท PM
M ในสหรัฐไดดเริ่มตั้งบริษทสาขาแห
ั
งแแรกในตางปรระเทศคือ
ประเทศอออสเตรเลียใชชื่อวา บริษทั PM (Austrralia) ซึ่งถือเปปนจุดกําเนิดของบริ
ข ษัท PM
MI4 ที่เปนบรรรษัทขาม
ชาติที่ทําาธุรกิจยาสูบระหวางประเททศที่มีมูลคาสูงที่สุดโลกดวย
ว กลาวคือ ขขอมูลในป 20013 PMI มีรายได
า สุทธิ
จากการจจําหนายบุหรี่ (net revenuues) มากถึง 880,029 ลานเหหรียญสหรัฐ หรื
ห อคิดเปนเงิงินไทยราว 2.616 ลาน
ลานบาทท5 (มากกวางบประมาณแผผนดินประจําาป พ.ศ.2557 ของไทยที่มจํีจาํ นวน 2.57 ลลานลานบาท) หรือคิด
เปนผลกําไรสุทธิ (grooss profit) ราว 20,807 ลานนเหรียญสหรััฐหรือคิดเปนเงิ
น นราว 680,,180 ลานบาทท6ในขณะ
ที่งบประะมาณประจําป
า 2013 ของงประเทศอุรุกกวัย มีมูลคาราว
ร 18,620 ลานเหรียญสสหรัฐ7 ซึ่งนอยกวาเงิน
รายไดสุททธิของบริษัทบุ
ท หรี่ PMI ในนปเดียวกัน นนอกจากนี้ กาารจัดตั้งบริษทั PMI มีนัยใในทางธุรกิจและส
แ งผล
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http://wwww.altria.com//About-Altria/AAt-A-Glance/Paages/default.asppx?src=leftnavv
4
http://wwww.pmi.com/enng/about_us/paages/our_historry.aspx
5
อั ต ราแลลกเปลี่ ย นเงิ นตราต
น
า งปรระเทศ 1 เหรีรี ย ญสหรั ฐ เทท า กั บ 32.699 บาท ณ วั นนที่ 19 มกรา คม 2558
http://wwww.bot.or.th/Thaai/Statistics/FinnancialMarketss/ExchangeRate/_layouts/Appplication/ExchaangeRate/ExchangeRate.
aspx
6
http://wwww.pmi.com/enng/about_us/coompany_overviiew/pages/key__facts_and_finaancial_data.asppx
7
https://wwww.cia.gov/libbrary/publicatioons/the-world-ffactbook/fieldss/2056.html
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กระทบตตอการควบคุมยาสูบของปประเทศตาง ๆ รวมถึงประะเทศไทย ซึ่งจะไดศึกษาวิวิเคราะหในราายงานผล
การศึกษานี้
ป 1967บริษัท PMไดจัดตัั้งบริษัท 2 แหหง เพื่อแบงแยกการดํ
แ
าเนินกิ
น จการในป ระเทศกับตางประเทศ
ง
คือ บริษัท PM USA และ บริษัท PMIตอมาในนป 1972 บริษัษท PM สามารถจําหนายบบุหรี่ยี่หอมารรลโบโรที่
กลายเปนนบุหรี่ที่มียอดจําหนายเปนลํ
น าดับที่ 1 ขของโลก ดวยมู
ย ลคาทางกาารตลาดสูงถึง 113,000 ลานเหรี
า ยญ
สหรัฐ
1.3 กลุมบริษัษัทอัลเทรีย (AAltria Groupp, Inc.)

ความเปนมาขของกลุมบริษัษทั อัลเทรีย หหรือ Altria Group,
G
Inc. กกอตั้งในป ค. ศ.1985 เกิดจากบริ
จ ษั ท
PM Coompanies, Innc.เปนเจาของกิจการหรือ ผูถือหุนในบบริษัทอเมริกนหลายแห
ัน
งที่ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ
ฑยาสูบที่ใหญ
ญที่สุดในสหรรัฐ และธุรกิจจไวน มีสํานักงานใหญ
ก
อยูในเมื
ใ องริชมออนด มลรัฐเวออรจิเนีย8
วิสัยทัศนของกลุ
อ มบริษัทอั
ท ลเทรีย คือ การเปนผูนําในธุรกิจยาสูบและไวนน โดยเปนเจาของและ
า
พัฒนาธุรรกิจที่มีวินัยทางการเงิ
ท
น โดดยมีเปาหมายยที่กําหนดไว 4 เรื่องคือ
1)ลงทุนในททรัพยากรมนุษย
ษ ที่มีคุณภาพพยอดเยี่ยม การเป
ก นผูนําในสินคาที่มียี่หหอการคาชันนํ
้น าและมี
หุนสวนททางธุรกิจสําคัคญที่ทําใหธรกิ
ุร จประสบคววามสําเร็จ
2)มีสวนรวมในการแกปญหาหรื
ญ

อประเเด็นทางสังคมมที่เกี่ยวกับธุรกิ
ร จของกลุมบบริษัท
3)สรางความมพึงพอใจใหแก
แ ลูกคา โดยยจะเขาใจควาามตองการขอองลูกคายาสูบบและลูกคาไววนใหมาก
ขึ้น และมีมีผลิตภัณฑทีท่ีสรางสรรคทีท่สี รางความพึึงพอใจแกลกค
ูก า
4) สรางคุณคคาที่สําคัญตอผู
อ ถือหุนขอองบริษัท ดวยการวางแผนงานขยายเคครือขายธุรกิจที่มีการ
เติบโตอยยางตอเนื่อง และสร
แ
างรายไไดตอบแทนผูผูถือหุนที่เหมมาะสม

8
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เครือขายกลุม บริษัทอัลเทรีรีย (Altria GGroup)มีดังนี้

5
บริษัท PM USA เปนบริษัทที่กลุมบริษัทอัลเทรียถือหุนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด เปนบริษัทที่
ครองสวนแบงตลาดบุหรี่ในสหรัฐราวรอยละ 50 โดยมีบุหรี่ยี่หอมารลโบโร ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
รวมถึง L&M, Parliamentและยี่หอVirginia Slims
บริษัท U.S. Smokeless Tobacco เปนบริษัทผูนําการผลิตภัณฑยาสูบไรควัน (smokeless tobacco)
ยี่หอที่ไดรับความนิยมในสหรัฐคือ Copenhagenและ Skoal
บริษัท John Middletonเปนบริษัทจําหนายซิการยี่หอ Black & Mildดวยเครื่องจําหนายอัตโนมัติที่
ขายดีที่สุดในสหรัฐ
บริษัท Ste. Michelle Wineเปนบริษัทผลิตไวนชั้นนําที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
บริษัท Nu Mark เปนบริษัทดานวิจัยและพัฒนา คนควานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบของเครือ
Altria และจําหนายผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่อิเล็กทรอนิกสยี่หอ MarkTen® และ Green Smoke®
ภารกิจที่เกี่ยวกับหนวยงานรัฐบาล 9
ขอมูลเกี่ยวกับการแทรกแซงนโยบายหรือกฎหมายควบคุมยาสูบของกลุมบริษัทอัลเทรียที่นาสนใจ
คือ การมีสวนรวมกับรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ทุกระดับในกระบวนการเสนอกฎหมาย การจัดทํากฎ
ระเบียบ และการติดตอสรางความสัมพันธกับฝายการเมือง เพื่อผลประโยชนตอกิจการของบริษัท ผูถือหุน
และยกขออางเรื่องการสงเสริมหลักประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการเขาไปแทรกแซงของบริษัทบุหรี่กลุมนี้คือ การเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและนโยบายการเมือง โดยยกขออางถึงเรื่องสิทธิในความเปนพลเมือง
กลุมบริษัทอัลเทรียมักจะเขาไปมีสวนรวมอยูเสมอ โดยมีเปาหมายในการชี้นํานโยบายของรัฐบาลหรือ
หนวยงานตาง ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน
 การเฝาระวังติดตามและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑของรัฐ และใหความเห็นตอ
ผูบริหารบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ รวมถึงผูถือหุน ผูบริโภค และผูมีสวนได
เสียทุกกลุม
 การทํ า งานร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งกั น และแสดง
ความเห็นในประเด็นที่จะกระทบตอผลประโยชนของบริษัท
 การสรางภาคีเครือขายกับสมาคมธุรกิจการคาตาง ๆ และองคกรดานนโยบายสาธารณะ
(public policy organizations) ในประเด็นที่สงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท โดยมุงหวังที่
จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะหรือนโยบายการเมืองรวมกัน
9
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 การเปดโอกาสและรับฟงขอมูลของผูถือหุน เพื่อทําความเขาใจมุมมองหรือความเห็นของ
บุคคลกลุมนี้ตอธุรกิจของบริษัท
1.4 บริษัท Philip Morris International Inc. (PMI)
ในป 1987 PMI ไดกลายเปนบริษัทลูกของบริษัทแมคือ บริษัท PM Companies ตอมาบริษัทแมแหง
นี้ไดเขาซื้อกิจการในธุรกิจอาหารหลายแหง เชน บริษัท Kraft Foods Inc. ผูผลิตเนยและผลิตภัณฑเครื่องใช
ในครัวเรือนที่ใหญในสหรัฐ บริษัท General Foods Corporationผูขนสงอาหารแชแข็งและอาหารที่จําหนาย
ในชื่อ Maxwell House coffee และ Birds Eye frozen foodsรวมถึงในป 2000 ไดซื้อบริษัท Nabisco ผูผลิต
ขนมขบเคี้ยวยี่หอ Oreo และขนมแครกเกอร Ritz ซึ่งตอมากิจการอาหารไดควบรวมกันเปนกลุมบริษัท Kraft
Foods Inc. กลุมบริษัท PM จึงกลายเปนเจาของกิจการหรือผูผลิตอาหารสําหรับผูบริโภค
ในเดือนมีนาคม 2008PMI ไดแยกตัวออกจากกลุมกิจการ Altria Group, Inc.และPMI กลายเปนกลุม
กิจการยาสูบขามชาติของสหรัฐที่มีธุรกิจในเครือขายอื่น ๆ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยสหรัฐในชื่อ “PM”
เดือนกันยายน ป 2008 PMI ยังไดเขาซื้อกิจการธุรกิจยาสูบชื่อบริษัท Rothmans, Benson & Hedges
Inc. (RBH) ของประเทศแคนาดา ซึ่งกอตั้งในป 1956 ทําให RBH กลายเปนบริษัทลูกของ PMI ในที่สุด
ปจจุบันนี้ แคนาดากลายเปนบริษัทผลิตและจําหนายบุหรี่และยาเสนที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 รองจาก
สหรัฐ และยังเปนผูผลิตไปปและซิการรายใหญ มีพนักงานราว 780 คน10 โดยกลุมบริษัท Altria เปนผูถือ
หุนใหญในบริษัทแหงนี้ดวย
ขอมูลรายไดจากการจําหนายบุหรี่ของ PMI ทั่วโลก มีสัดสวนราวรอยละ 15.6 ของมูลคาตลาดบุหรี่
ทั่วโลก โดยมียอดจําหนายมากถึง 25.7 พันลานเหรียญสหรัฐ (ไมรวมภาษีสรรพสามิต) และมีรายไดจากการ
จําหนายบุหรี่ในสหรัฐราว 10.2 พันลานเหรียญสหรัฐ
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Rothman’s Benson & Hedges, at http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ca.aspx
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1.5 บริษัท ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด
ในป พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) มีการจัดตั้งบริษัท ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด(PMTL) ไดจด
ทะเบียนในมลรัฐเดลาแวรเปนบริษัทสาขาของบริษัท PMI ตั้งอยูในกรุงเทพฯ มีพนักงานจํานวน 350 คน
บริษัท PMTLไดเริ่มนําเขาผลิตภัณฑยาสูบหรือบุหรี่นําเขาของบริษัท PMI เพื่อจําหนายในประเทศไทยและ
มีตัวแทนจําหนายหรือสาขาในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต11ซึ่งเปนผล
สืบเนื่องจากกรณีที่ประเทศไทยแพคดีขอพิพาทกับประเทศสหรัฐอเมริกาในองคการการคาโลกกรณีหาม
นําเขาบุหรี่จากตางประเทศ
ในเว็บไซตของบริษัท PMTL มีการกลาวอางถึงการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อชวยเหลือสังคมมา
เปนเวลานานกวา 10 ป เชน การมอบทุนการศึกษา การใหเงินสนับสนุนกิจกรรมดานสตรี การชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ การใหเงินแกชุมชน รวมถึงการใหเงินสนับสนุนแกชุมชนที่ปลูกยาสูบในพื้นที่ตาง ๆ
เชน การใหทุนโครงการ "Farming for Life" ตั้งแตป 2555 ซึ่งมีการใหเงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนใน
ครอบครัวที่เปนชาวไรยาสูบมากกวา 9,000 คน ใน 13 จังหวัดที่เพาะปลูกตนยาสูบ
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เว็บไซตบริษัท ฟลลิปมอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด http://www.amchamthailand.com/acct/asp/corpdetail.asp?CorpID=572
(1 กันยายน 2558)
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2. ความสัมพันธระหวางเครือขายธุรกิจPM กับองคกรธุรกิจการคานานาชาติ
เครือขายธุรกิจPM มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกับกลุมตัวแทนธุรกิจอเมริกันในไทยและ
ตางประเทศ รวมถึงกลุมการคานานาชาติ ซึ่งมีผลสําคัญตอการติดตอสัมพันธกับกลุมผูประกอบธุรกิจใน
ไทย และมีประเด็นเรื่องการล็อบบี้นักการเมืองไทย เพื่อแทรกแซงการกําหนดนโยบายและกฎหมายควบคุม
ยาสูบของไทย องคกรทางธุรกิจที่ศึกษา ไดแกUSCC, AmCham, US ABC, ICC, ITGA
2.1 หอการคาสหรัฐ (U.S. Chamber of Commerce : USCC)
USCCกอตั้งมาเปนเวลากวา 100 ป คือตั้งแตป ค.ศ.1912 มีวิสัยทัศนขององคกรคือ การยืนอยูขาง
หรือตอสูเพื่อผลประโยชนของบริษัทอเมริกัน (standing up for American enterprise) ถือเปนกลุมองคกร
ธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก กลาวคือเปนตัวแทนของธุรกิจอเมริกันมากกวา 3 ลานองคกร มีตั้งแตบริษัท
ขนาดใหญไปจนถึงบริษัทขนาดเล็ก12
บทบาทของ USCC
USCC การคาสหรัฐเปนหนวยงานเอกชน ไมใชหนวยงานของรัฐบาล และไมเปนตัวแทนของ
รัฐบาลระดับใดทั้งสิ้น เปนสมาคมการคาที่ไดรับการยกเวนภาษี ตั้งอยูในกรุงวอชิงตันดีซี เมื่อแรกเริ่ม ตั้งขึ้น
ในนามธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเปนหนวยงานสื่อสารกับรัฐบาล13แตปจจุบันทําการล็อบบี้ทั้งใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในนามของบรรษัทขามชาติขนาดใหญ
USCC เคยมี เ อกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องหอการค า อเมริ กั น
(American Chamber of Commerceหรือ AmCham) อยางนอยใน 4 ประเทศคือ เอสโตเนีย มอนเตเนโกร
สเปน และเดนมารค14ซึ่งทําใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดวา USCC และ AmChamทําหนาที่ในฐานะ
ตัวแทนรัฐบาลอเมริกัน และนําไปสูความเขาใจคลาดเคลื่อนวาหากมีความเห็นตรงขามกับหอการคาใน
ประเด็นสุขภาพ อาจกระเทือนตอความสัมพันธกับรัฐบาลอเมริกัน
แมวา USCC มักจะอางวาเปนองคกรตัวแทนทุกขนาดกวา 3 ลานแหงทั่วโลก แตมีรายงานวา ในป
2012 เงินทุนมากกวาครึ่งของUSCCไดมาจากการรับบริจาคจากบริษัทที่ไมระบุนาม และในชวงป 19982013 USCC ไดใชเงินถึง 1 พันลานเหรียญสหรัฐเพื่อการล็อบบี้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนคาใชจาย
ภายนอกประเทศไมคอยเปนที่เปดเผยมากนัก แตมีขอมูลจากเอกสารการชําระภาษี ที่ระบุวา ในระหวางป
12

About the U.S. Chamber at https://www.uschamber.com/about-us/about-us-chamber
Richard Hume Werking. Bureaucrat, Businessmen, and Foreign Trade:The Origin of the United States Chamber of
Commerce, The Business History Review, Vol. 52, No.3, Corporate Liberalism (Autumn, 1978), pp.321-341
14
American Chamber of Commerce Estonia.AboutAmCham Estonia. Available from: http://amcham.ee/amcham/aboutamcham-estonia/
13
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2008-2013 USCC มีคาใชจายอยางนอย 21 ลานเหรียญสหรัฐ ในการดําเนินภารกิจระหวางประเทศ15โดย
USCCไดกอตั้ง AmCham 116 แหง ใน 103 ประเทศ ซึ่งใชเปนเครือขายในการพิทักษผลประโยชนของ
บริษัทสมาชิกขนาดใหญ รวมถึงบริษัทบุหรี16่ โดยใหขอเสนอแกสมาชิกเหลานั้นวา
• สามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงในรัฐบาลและเจาหนาที่อาวุโสทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ตางประเทศ
• จะสนับสนุนประเด็นตาง ๆ ของสมาชิก ทั้งที่กรุงวอชิงตันดีซี และในตางประเทศ
• จะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่ระดับสูงในรัฐบาล
• ติดตามความเคลื่อนไหวอยางสม่ําเสมอของการพัฒนาสินคาและการลงทุนทั่วโลก
USCC คัดคานมาตรการตอตานการสูบบุหรี่ทั่วโลก17
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2015 มีบทความในนิตยสาร New York Times เขียนโดย Danny Hakim ระบุ
หัวเรื่องชัดเจนวา USCC ตอสูกับมาตรการควบคุมยาสูบทั่วโลก โดยกลาวถึงกรณีตางๆในหลายประเทศที่
USCCแสดงบทบาทอยางชัดเจนวาสนับสนุนอุตสาหกรรมบุหรี่
ในป 2012 ประเทศยูเครนยื่นฟองรัฐบาลออสเตรเลียเรื่องการออกกฎหมายควบคุมยาสูบและซอง
บุหรี่ปราศสีสัน ซึ่งนักกฎหมายจํานวนหนึ่งมองวาเปนเรื่องไมมีเหตุผล ปรากฏวาผูที่ออกมาแถลงแทน
อุตสาหกรรมยาสูบชื่อ TarasKachka หัวหนาผูแทนUSCC ประจํายูเครน กลาวชื่นชมบริษัทยาสูบในยูเครนที่
สงออกสินคายาสูบไปหลายประเทศ แมจะไมสงไปยังออสเตรเลียก็ตาม แตประเทศยูเครนตองการการ
สนับสนุนดานการลงทุน เปนที่นาสังเกตวานาย Kachka คนนี้ไมใชเปนนักล็อบบี้ของบริษัทบุหรี่ ไมใช
ชาวไรยาสูบหรือเจาของโรงงานยาสูบแตอยางใด
การที่ USCC ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบในระยะหลังนี้ นับเปนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
พรอมๆกันกับที่อุตสาหกรรมยาสูบตองเผชิญหนากับมาตรการเขมของFCTC ซึ่งมีประเทศภาคีลงสัตยาบัน
แลว 179 ประเทศ หนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการยุติอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบในการแทรกแซงนโยบาย
15

United States Department of Treasury.Internal Revenue Service. Chamber of Commerce of the United States of
America Form 990 2008-2013. Available from: www.citizenuadit.org
16
U.S. Chamber of Commerce.International Affairs Division. Available from: https://www.uschamber.com/internationalaffairs-division
17

US Chamber of Commerce Works Globally to Fight Antismoking Measures
http://www.nytimes.com/2015/07/01/business/international/us-chamber-works-globally-to-fight-antismokingmeasures.html?_r=1
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ของรัฐ เมื่อตองเผชิญกับความเขมงวดของกฎหมายใหมทั่วโลก อุตสาหกรรมยาสูบไดหันไปหาความ
ชวยเหลือจากUSCC โดยมีกลุมธุรกิจอเมริกันหนุนหลัง
นสพ.นิวยอรคไทม ทบทวนกลยุทธของUSCC ในการชวยรณรงคทั่วโลกเพื่อหนุนกิจกรรมของ
บริษัทบุหรี่ใน 3 ลักษณะ คือ
1.) ทําการล็อบบี้เครือขายพันธมิตรที่อยูในประเทศที่มีการออกกฎหมายตานยาสูบใหทําการคัดคาน
การออกกฎหมายเหลานั้น
2.) ยุยงใหเกิ ดกรณีพิพาททางการคาระหวางประเทศตางๆ เชน กรณี ที่ประเทศยูเครนฟ อง
ออสเตรเลียนั้น นายกรัฐมนตรี ArseniyYatsenyukยอมรับวามีการผลักดันจากUSCC ในประทศของเขา
3.) ในสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประธานUSCC โธมัส โดโนฮิว ออกหนาปกปองธุรกิจ
ยาสูบในการใชสิทธิฟองรองเกี่ยวกับขอตกลงยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (TPP)
ดร.วีรา ลุยซาดาคอสตาอีซิลวา(Dr.VeraLuiza da Costa e Silva)เลขาธิการ FCTC กลาววา “เขา
(USCC)เปนตัวแทนของธุรกิจยาสูบซึ่งเขาไปแทรกแซงทุกๆที่ที่มีการออกกฎอยางเขมงวด” ผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมยาสูบ Altria เปนกรรมการบริหารของUSCC และเปนผูบริหารของ PMI เขารวมประชุมคู
กับทูตฟลิปปนสที่กรุงวอชิงตัน เพื่อล็อบบี้คัดคานการขึ้นภาษีบุหรี่
การล็อบบี้เพื่อธุรกิจบุหรี่ของUSCC สรางความสับสนและเขาใจผิดวาหอการคาเปนองคกรของ
รัฐบาลสหรัฐ เชน ในประเทศเอสโตเนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐ เจฟรีย ลีไวน ไดทําหนาที่เปนประธาน
กิตติมศักดิ์ของUSCC ประจําประเทศนั้นอีกตําแหนงหนึ่ง ดังที่ระบุในเอกสารของบริษัทPM
แมททิว มายเออร ประธานขององคกร Campaign for Tobacco Free Kid(CTFK) ซึ่งบริหารกองทุน
ระหวางประเทศที่ชวยเหลือประเทศที่ถูกบริษัทบุหรี่ฟอง กลาววา “USCC เปนกลุมบังหนาของบริษัทบุหรี่ที่
นากลัวที่สุด”
ในบางประเทศ เกิดความสับสนวาUSCC และAmChamเปนหนวยงานของรัฐบาล ดังเชนธุรกิจใน
ประเทศกัมพูชาตองสมัครสมาชิกผานทางสถานทูต เชนเดียวกันกับในอาเซอร ไบจัน และ สมาชิกหอการคา
ในกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม มักไดรับเชิญทุกปใหเขารวมล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสและผูบริหาร
ระดับสูงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ความจริงแลว USCC เปนหนวยงานเอกชนไมแสวงหากําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีทางการคา
(ตั้งอยูในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารกับรัฐบาลอเมริกันในนามของธุรกิจขนาด
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กลางและขนาดเล็ก18 มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 3 ลานบริษัทและถือเปนองคกรดานธุรกิจที่ใหญที่สุดใน
โลก19
USCC ในวอชิงตันเตือนรัฐบาลทั่วโลก
USCC และประเทศเครือขายสมาชิกไดมีความพยายามทีจ่ ะขัดขวางกฎหมายตานยาสูบทั่วโลก โดย
ตอสูในนามของบริษัทบุหรี่ในประเทศภาคีสมาชิกองคการอนามัยโลกที่ไดออกกฎหมายใหสอดคลองกับ
กรอบอนุสัญญา FCTC
ออสเตรเลีย
เดือนพฤษภาคม 2011 หนังสือจากUSCC แสดงความกังวลเรื่องบุหรี่ซองเรียบหรือซองปราศสีสัน
วาจะไมทําใหเกิดผลดีดานสาธารณสุขแตอยางใด
เนปาล
เมื่อป 2014 กระทรวงสาธารณสุขเนปาล ประกาศขยายขนาดภาพคําเตือนขางซองบุหรี่เปน 90%
จากนั้นไมนานเจาหนาที่ระดับสูงไดรับอีเมลเตือนจากผูแทนUSCC ประจําเนปาลวาจะกระเทือนตอการ
ลงทุนจากตางประเทศ เดือนมกราคม 2015 รองประธานอาวุโสของหอการคา Tami Overbyสงหนังสือถึง
รองนายกรัฐมนตรีเนปาล ความวา ไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรชี้วารูปภาพคําเตือนที่มีขนาดใหญขึ้นจะมี
ผลทําใหการใชยาสูบลดลง ในขณะที่การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารด ในป 2013 พบวาการใช
รูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่เปนสิ่งเตือนใจที่ดีใหผูสูบบุหรี่อยากเลิกบุหรี่
จาไมกา
เดือนกันยายน 2013 มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาไมกาประทวงการมีรูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
พรอมขูวาจะเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ
นิวซีแลนด
เดือนมีนาคม 2014 USCC ทําจดหมายถึงรัฐบาลนิวซีแลนดพรอมแจงวากฎหมายบรรจุภัณฑปราศ
สีสันที่จะออกมาเปนกฎหมายนั้นเปนสิ่งที่อันตรายมากๆและละเมิดกฎหมายการคา

18

Richard Hume Working, bureaucrats, Businessmen, and Foreign Trade: The Origins of the United States Chamber of
Commerce, The Business History Review, Vol. 52, No. 3, Corporate Liberalism (Autumn, 1978), pp. 321-341
19
U.S. Chamber of Commerce.About the Chamber of Commerce. Available from htpps://www.uschamber.com/aboutus/about-us-chamber
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USCC of Commerce Blowing Smoke for Big Tobacco
USCC พนควันรับใชบริษัทบุหรี่ยักษใหญ
การเสนอขาวในนิวยอรคไทมอยางตอเนื่องตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เปดเผยถึงการที่USCC ให
ความชวยเหลืออยางเปนระบบแกอุตสาหกรรมยาสูบในหลายประเทศทั่วโลกในการตอสูคัดคานมาตรการ
ยืดชีวิตดวยการลดการเสพยาสูบ โดยการใชกลยุทธแทรกแซงนโยบายสุขภาพ ยุยงใหประเทศตางๆขัดแยง
ทะเลาะกันในประเด็นการค าระหวางประเทศ และการใชอิทธิพ ลขอตกลงการคาระหวางประเทศเอื้ อ
ประโยชนแกบริษัทบุหรี่ เปนตน
รายงานฉบับนี้ไดตรวจสอบอยางละเอียดและเสนอขอมูลเพิ่มเติมมากกวา 12 กรณีที่ USCC ทําการ
แทรกแซงนโยบายในนามของบริ ษั ทบุ ห รี่ยั ก ษใ หญ ซึ่ ง เป น การล็ อ บบี้ แ ทนอุ ต สาหกรรมยาสู บ ที่มี รู ป
แบบอยางเปนระบบทั่วโลก บริษัทบุหรี่เขาใจดีวามาตรการลดเลิกยาสูบเพื่อรักษาชีวิตนั้นเปนภาวะคุกคาม
ตอธุรกิจยาสูบเพียงใด จึงทําการขับเคลื่อนอยางเขมขนทั่วโลกในการทําใหมาตรการดังกลาวออนลง หรือ
ยืดเวลา หรือลมเลิกในที่สุด
ดวยตระหนักถึงกลโกงบริษัทบุหรี่ที่เปนอยางนี้มานานและบทบาทที่ทําใหเกิดการระบาดของการ
สูบบุหรี่ FCTC จึงไดกําหนดใหประเทศภาคีสมาชิกปกปองนโยบายควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบกับกลุมรวมคาและองคกรบังหนา
ฝายธุรกิจยาสูบนั้นก็แสวงหากลุมอิทธิพลมือที่สามเพื่อเขามารวมตอตานมาตรการควบคุมยาสูบที่
เข มแข็ งทั่ ว โลก พั นธมิ ต รสํ า คั ญ ของบริ ษั ทบุ ห รี่ที่ ใ หก ารช ว ยเหลื อภารกิ จ นี้ เ ป นอย างดี คือ USCC และ
เครือขายทั่วโลกของ AmCham
รายงานฉบับนี้อธิบายความเชื่อมโยงและความรวมมือระหวาง USCC และเครือขาย AmCham กับ
ธุรกิจยาสูบที่รวมกันแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบในหลายประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนไปโดยไมเปดเผย
เพื่อใหมีการเขาใจผิดวาภารกิจนี้ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาคธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และ
หากประเทศเหลานั้นคัดคานหรือไมเห็นดวยอาจเกิดผลรายทางเศรษฐกิจตามมา
Thomas Donohue Sells USCC of Commerce To Big Tobacco
โธมัส โดโนฮิวขาย USCC ใหบริษัทบุหรี่ยักษใหญ
ขาวออนไลน จากสํานักขาวhttp://www.desmogblog.com (July 2, 2015) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่
ผานมา เปดโปงความสัมพันธระหวางUSCC และ บริษัทบุหรี่ดังนี20้

20

John Mashey,“Thomas Donohue Sells US Chamber Of Commerce To Big Tobacco”(Thursday, July 2, 2015)
http://www.desmogblog.com/2015/07/02/thomas-donohue-sells-us-chamber-commerce-big-tobacco
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นายโธมัส โดโนฮิว รับตําแหนงประธานUSCCตั้งแตเดือนกันยายน ค.ศ. 1997 และเริ่มแสดงความ
เปนมิตรกับบริษัทบุหรี่ยักษใหญในสหรัฐอเมริกา จากการสืบคนขอมูลเอกสารลับบริษัทบุหรี่
(UCSF Industry Documents Digital Library) พบหลักฐานที่แสดงความเชื่อมโยงกับ PM ดังนี้
นายโธมัส โดโนฮิว มีหนังสือโตตอบกับนาย Roy Mardenเจาหนาที่ของ PM แสดงความหวงใยที่
ทางบริษัทยาสูบตองการมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุม โดยเขาไดใหสัญญาวาทําไดแนนอนถาPM ใหการ
สนับสนุนUSCC21,22,23,24 ซึ่งบริษัท PM รูสึกยินดีที่ไดเปนสมาชิก USCC ภายใตการนําของโธมัส โดโนฮิว
และหลังจากที่ไดทําหนาที่ประธาน USCC อเมริกาได 1 ปเขาไดมีนโยบายตอบสนองตอความตองการของ
ธุรกิจใหญๆรวมถึงPMดวย ในป 1998 PMใหเงินสนับสนุน USCC จํานวน 50,000 USD ตอมาไดสมทบทุน
ในโครงการใหชีวิตใหมอีก 100,000 USD และอีก 30,000 USD เพื่อชวยเหลือในคดีฟองรองตางๆของ
USCC
นอกจากนี้ โธมัส โดโนฮิว ยังไดทําหนังสือขอรับการสนับสนุนจากบริษัท RJ Raynolds (RJR) อีก
ปละ 1 แสนดอลลารเปนเวลา 2 ป โดยยื่นขอเสนอวาจะให RJR มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
อนาคตของ USCC โดยใหตําแหนงเปน “ ที่ปรึกษาประธาน USCC” 25
โธมัส โดโนฮิวไดรวมตอสูเพื่อบุหรี่อิเลคทรอนิคส โดยปรากฏในเอกสารลับชุด Familiar Think
Tanks Fight for e-cigarettes26,27 วา “การติดสารนิโคตินสําหรับคนสวนใหญแลวจะเกิดขึ้นในชวงอายุวัยรุน
ซึ่งเปนวัยที่สมองกําลังมีพัฒนาการ แลวอาจขยายออกไปถึงอายุ 20 ตนๆ” ดังปรากฏในเอกสารลับของ RJR
ที่ชื่อ The Importance of Younger Adults Commerce 28ผูใหญวัยตนคือแหลงเดียวเทานั้นที่จะหาผูสูบใหม
ทดแทนได จากการศึกษาวิจัยหลายๆครั้งของรัฐบาลแสดงใหเห็นวา
- มีเพียง 31% ที่เริ่มสูบหลังจากอายุ 18 ป (นอยกวา 1 ใน 3)
- มีผูสูบบุหรี่เพียง 5% ที่เริ่มสูบหลังอายุ 24 ป
ธุรกิจบุหรี่ดํารงอยูไดโดยการทําใหวัยรุนเสพติดสิ่งที่จะทําลายชีวิตพวกเขาเปนจํานวนมาก และ
USCCไดใหความชวยเหลือธุรกิจนี้มานานโดยเฉพาะเมื่อ โธมัส โดโนฮิว เปนผูนําองคกรตั้งแตป 1998
21

htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=xynh0041
22
htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=pqmv0031
23
htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=tmjb0077
24
htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=mpnh0041
25
htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/docs/#id=xgfw0102
26
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-04/e-cigarettes-to-fracking-rules-seen-in-2014-surge
27
http://www.desmogblog.com/2014/01/28/familiar-think-tanks-fight-e-cigarettes
28
htpps://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=jzyl0056
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หนังสือพิมพนิวยอรคไทมมสอธิบายตออนหนึ่งวา เมือ่ นาย เดวิด เกอรลิตซ หรืรือ The Winsston Man
ถูกถามวา มีผูบริหารคคนไหนของบบริษัทสูบบุหรี่บาง เขาตอบบวา “คุณลอเลนหรือเปลาา? เราสงวนสิทธินั้นไว
ค วดํา และคคนโง เทานั้นน”29
ใหคนจนน เด็กวัยรุน คนผิ
2.2 สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียน(USABC))

30
สภาธุรกิจสหหรัฐอาเซียน (US-ASEANN Business Council - USABC
U
) กออตั้งขึ้นในป ค.ศ.1984
(พ.ศ.25227) เปนสภาธุธุรกิจการคาทีประกอบด
่
วยยบริษทั ธุรกิจอเมริ
อ กันชั้นนําขนาดใหญรราว 20 บริษทั (จํานวน
ขอมูลในนเดือนกันยายน 2556 มีบริ
บ ษัทสมาชิกกที่เปนกรรมการบริหารราว 50 บริษัทท) ประกอบกิกิจการใน
ภูมิภาคเออเชียตะวันอออกเฉียงใตหรืออาเซียน รววมถึงประเทศศไทย บริษัท PM
P เปนหนึ่งงในบริษัทอเมริกันชั้น
นําที่ไดกกอตั้ง U.S. ASSEAN BUSINNESS COUNNCIL (US-ABBC) ขึ้น ไดเริมเข
่ ามาแทรกกแซงนโยบายยของไทย
ในเรื่องบบุหรี่และแอลลกอฮอล รวมมถึงสินคาที่เกี่ยวกับสุขภาาพของประชชาชน เชน ผลิลิตภัณฑยาในนประเด็น
สิทธิบัตรรยา กลุมบริษัทอเมริกันเหลานี้ไดเขามมาลงทุนในออาเซียนที่มีประชากรรวมกั
ร
กันกวา 600 ลานคน มี
มูลคา GDDP มากถึง 1.5 ลานลานเหรี
น ยญสหรัรัฐ หลายประเทศมีอัตราการเติบโตทางงเศรษฐกิจคอนข
อ างสูง
พันธกิจหหลักของ USABC จึงเปนเรื่องการสงงเสริมการคาสิ
า นคาและบริการระหวางงสหรัฐกับปรระเทศใน
อาเซียน รวมถึงผลิตภัณฑยาสูบที่สรางรายไดดจํานวนมหาาศาลใหแกบริษิ ัทบุหรี่ขามมชาติของสหหรัฐอยาง
บริษัท PM

ตัวแทนของ USABC จะเดินทางมมาเยือนไทยออยางเปนทางการเปนประะจําทุกป เพื่อหารือกับ
นายกรั ฐฐมนตรี แ ละบบุ ค คลสํ า คั ญในภาครั ฐ แลละภาคเอกชชน มี ห ลายครั้ ง ที่ ไ ด ข อเขข า พบรั ฐ มนตตรี ว า การ
กระทรววงสาธารณสุขที่มีหนาที่ ความรั
ค
บผิดชชอบในการกํกําหนดนโยบบายการควบคคุมยาสูบของงประเทศ
รวมถึงนนโยบายสุขภาาพอื่น ๆ จึงมีความเปนไปปไดที่บริษัทสหรั
ส ฐเหลานี้จะพยายามกกดดันใหผูแทนรั
ท ฐบาล
ไทย ผอนนคลายมาตรกการควบคุมยาสูบและสินคคาที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน บุหรี่ เครื่องดื่มแออลกอฮอล
รวมถึงผลิตภัณฑยาที่นําเขาจากตางประเทศ
ง
ซึ่งบริษัทสหรัฐเป
เ นเจาของสิทธิบัตรยาเหลลานั้น

29
30

http://wwww.desmogbloog.com/2015/077/02/thomas-doonohue-sells-uss-chamber-com
mmerce-big-tobbacco
US-ASEEAN Business Council at httpp://www.usaseaan.org/about/wwhat-we-do
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จากการศึกษาขอมูลรายชื่อคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐอเมริกาชุดปจจุบัน(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558) มีตําแหนงสําคัญคือ นาย Evan G. Greenberg
เปนประธาน และมีรายชื่อผูแทนของ PM รวมเปนเลขานุการและกรรมการบริหารดวย คือ นาย Jon
Huenemannตําแหนงรองประธานบริษัท PMIฝาย U.S. and International Affairs
ตัวอยางความพยายามแทรกแซงนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของผูแทนสภาธุรกิจสหรัฐ
อาเซียน
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (2009) นาย Matt Daleyประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ฯใน
ขณะนั้น ไดเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปขอมูล
กิจกรรมตาง ๆ ของสภาธุรกิจ ฯ ที่เนนการสงเสริมการคาระหวางไทยกับสหรัฐ31 ตอมาเมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2552 นาย Alexander Feldman ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐคนใหมได
 วันที่ 9 มีนาคม 2553 กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง คณะนั ก ธุ ร กิ จ จากสภาธุ ร กิ จ อาเซี ย น-สหรั ฐ ขอเข า เยี่ ย มคารวะรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุข32 ระหวางวันที่ 25-26 มีนาคม 2553 จํานวนประมาณ 30 คน โดยมีการระบุชื่อตัวแทน
บริษัทเอกชนบางราย ซึ่งมีผูแทนของบริษัท Phillip Morris ดวย (ระบุชื่อ 2 คนคือ นาย Ashok
Rammohanผูจัดการบริษัท PM (ประเทศไทย) และ นายจรณชัย ศัลยพงษ ผูอํานวยการฝาย Corporate
Affairs) ในจดหมายของกระทรวงการตางประเทศไดแจงประเด็นหารือในกรณีนโยบายการบังคับใช
สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) และการพัฒนาดานสาธารณสุข
ทั้งนี้ นพ.หทัย ชิตานนทไดแจงเรื่องนี้แกองคกรพัฒนาเอกชนดานสุขภาพในสหรัฐ 2 องคกร
คือ Essential Action ผานแอนนา ไวท และ Corporate Accountability International (CAI) ผานกิกิ คิล
เลท เปน เพื่อทราบและรวมรณรงคตอตาน USABC และเชิญชวนสมาชิกรวมลงนามจํานวน 281 คน
จาก 44 ประเทศทั่ ว โลกโดย นพ.หทั ย ได แ จ ง ให แ อนนาร า งหนั ง สื อ ร อ งเรี ย นในนามเครื อ ข า ย
GLOBALink ถึงประธาน USABC ขอใหทาง USABC พิจารณาใหบริษัท PM ออกจากUSABC และ
มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศภูมิภาคอาเซียน มิใหเจรจาใดๆ กับ
USABC ในเรื่องยาสูบ ผลของการคัดคานดังกลาว นาจะมีสวนทําใหคณะตัวแทน USABCไดเลื่อน
การเดินทางมาไทยจากเดือนมีนาคม 2553 มาเปนเดือนมิถุนายนในปเดียวกัน

31

ขาวจากเว็บไซตสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล http://www.thaigov.go.th/en/news-room/item/59833-on21-may-2009-mr-matt-daley-president-of-the-us-asean-business-council-called-on-the-prime-minister-at-the-purpleroom-thai-kuh-fah-building-government-house-mr-daley-briefed-the-prime-minister-on-the-current-activities-of-usabcto-promote.html (สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556)
32
หนังสือที่ กต. 1102/173 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553
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 วันที่ 28 ตุลาคม 2553 คณะนักธุรกิจของ USABC ไดเขาพบนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ณ หองรับรอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเขา
เยี่ยมคารวะและมีประเด็นสําคัญหารือคือเรื่องยาผิดกฎหมาย และประเด็นความเปนหวงเกี่ยวกับสิทธิ
พิเศษขององคการเภสัชกรรม ในการจําหนายยาใหกับหนวยราชการแตรัฐมนตรี สธ.ใหขาววาไมมี
การหารือเรื่องประเด็นเหลาและบุหรี่แตอยางใด33 ในเอกสารประเด็นหารือระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข กับ คณะนักธุรกิจของ USABC ระบุถึงกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ฯ หรือ
FCTC ดวย หนวยงานที่เกี่ยวของในการหารือคือ กรมควบคุมโรค34
อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 กอนที่จะการเขาพบดังกลาว นพ.หทัย ชิตานนท ได
กลาววา USABC เปนการรวมตัวบริษัทยักษใหญของสหรัฐ 20 บริษัท โดยมีบริษัทบุหรี่ขามชาติอยาง
PMรวมดวย ซึ่งเรื่องนี้ประชาคมโลกกวา 10 ประเทศ ไดลงชื่อคัดคานราว 400-500 รายชื่อ ให
USABC ตัดบริษัทบุหรี่ขามชาติออกจากคณะ เนื่องจากเปนบริษัทที่คาขายสินคาที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ทั้งนี้ เครือขายรณรงคปองกันภัยแอลกอฮอลจะรวมตัวแสดงพลังคัดคานกลุมUSABC ที่
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกรองใหนายจุรินทรปฏิเสธไมใหคนกลุมนี้เขาพบ35
 วันที่ 10เมษายน 2556เวลา 14.00 น. นายอเล็กซานเดอร ซี เฟลดแมน (Mr. Alexander C.
Feldman) ประธานUSABC นําคณะนักธุรกิจภายใตUSABCเขาเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยประจําป เพื่อกระชับความรวมมือทางการคาและการ
ลงทุนกับรัฐบาลไทย โดยมีบริษัทชั้นนําของสหรัฐ กวา 30 บริษัทในโอกาสนี้มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เข า ร ว มการหารื อ ด ว ย คื อ นายกิ ต ติ รั ต น ณ ระนอง รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายบุญทรง
เตริย าภิ รมย รัฐมนตรี ว าการกระทรวงพาณิชย นายชัชชาติ สิทธิพั น ธุ รั ฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมอนึ่ง ทางดานประธานสภา
ธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ กลาววาการนําคณะนักธุรกิจสหรัฐ มาเยือนครั้งนี้ ถือเปนครั้งที่มีจํานวนนัก
ธุรกิจมากที่สุด และมีหลากหลายสาขา ทั้งนี้สหรัฐ ยินดีที่เปนประเทศคูคาอันดับตนของไทย และหวัง

33

“จุรินทร” เผยสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ ชื่นชม สธ. ที่ควบคุมยาผิดกฎหมายอยางจริงจังใหความมั่นใจไทยไมมีการปดกั้น
การแขงขันตลาดยาเพื่อใหสิทธิพิเศษ อภ.แตอยางใด at http://www.thaigov.go.th/en/news-ministry/2012-08-15-09-4434/item/50568.html
34
หทัย ชิตานนท, United States ASEAN Business Council(USABC) สนับสนุนโดย สสส., หนา 62-63. (อยูระหวางการ
จัดทํา)
35
นพ.หทั ย ” ค า นPM ร ว มสภาธุ ร กิ จ อาเซี ย น-สหรั ฐ จั บ ตาขอพบ รมว.สธ. 28 ต.ค.นี้ (26 ต.ค. 2553) at
http://www.mcot.net/site/content?id=4ff672070b01dabf3c013265#.UnCBFtA5Pcs
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ที่จะเพิ่มพูนมูลค
ล าการคาและะการลงทุนใหหเปนอันดับหนึ
ห ่ง36 ผูวิจัยไม
ไ มีขอมูลวา กลุมนักธุรกิจที
จ ่เขาพบ
ษ มีผูแทนขของบริษัทบุหหรี่ดวยหรือไมม
นายก ฯ ยิ่งลักษณ
 วั น ที่ 10เมษายนน 2556นาย แพทย ป ระดิดิ ษ ฐ สิ น ธวณ
ณรงค รั ฐ มนนตรี ว า การก ระทรวง
จ ฐอาเซียนหรือ USABBC ภายหลังมีวาระเขา
สาธารณสุขไดดใหการตอนรัรับคณะผูบริหหารสภาธุรกิจสหรั
เยียี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนต รีีของกระทรรวงตางๆ ที่เกียวข
่ องณ หอองประชุม 2 ชัช้น 2 ตึก
ด
สาธารณสุข37 ผูวิจัยไมสามารถหาขอมูลประเด็นก ารหารือระหหวาง นพ.
สํานักงานปลัดกระทรวงส
ประดิษฐ กับตััวแทนของ USABC
นายยแพทยประดิษฐ
ษ สินธวณรรงคใหการตอนรับคณะผูบริหาร USABBC

2.3 หอการคาอเมริ
า กันในปประเทศไทย
หอการคาอเมมริกันในประเเทศไทย (Am
merican Cham
mber of Com
mmerce - AM
MCHAM)จัดตั
ด ้งขึ้นใน
ป ค.ศ.1956 สมาชิกที่กอตั้งเริ่มแรกเปนบริษัททอเมริกันจํานวน 8 บริษทั และคนสัญญชาติอเมริกัน 60 คน
ก
า 8000 องคกร และะมีสมาชิกที่เปนบุคคล
ปจจุบัน หอการคาอเมมริกันในประะเทศไทยมีจําานวนสมาชิกมากกว
ราว 2,5000 คน ผูที่เปนสมาชิ
น
กของงหอการคาอเ มริกัน มีทั้งภาคธุ
ภ รกิจ องคคกรพัฒนาเออกชนและบุคคลทั่วไป

36

“สหรัฐ เชื่อมั่นไทยมีศัศักยภาพ พรอมผลักดันมูลคากการคาการลงทุนเพื่อเปนคูคาอัอนดับ 1 ของไไทย” (10 เมษาายน 2556)
http://wwww.thaigov.go.thh/en/governmeental/item/766330-สหรัฐ-เชื่อมั่นไทยมีศักยภาาพ-พรอมผลักดั นมูลคาการคาการลงทุ
า
น
เพื่อเปนคูคคาอันดับ-1-ขอองไทย.html
37
“ ต อ น รั บ ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร ส ภ า ธุธ ร กิ จ อ า เ ซี ย น -ส ห รั ฐ ฯ ” ( สํ า นั ก ส า ร นิ เ ท ศ , 1 0 เ ม ษ า ย น 2 5 5 6 )
http://wwww.moph.go.th/ops/iprg/includde/admin_hotneew/show_hotneew.php?idHot__new=54811
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กลุมสมาาชิกที่เปนบริษัทไดลงทุนในประเทศไท
ใ
ทยมีมูลคาสูงถึ
ง ง 50,000 ลานเหรียญสหหรัฐ และทําใหเกิดการ
จางงานใในไทยมากกววา 250,000 คน
บทบาทของ AmCham คืือ การทําหนนาที่ประสานนงานและแลกเปลี่ยนขอมู ลและโอกาาสในการ
ประกอบบธุรกิจของบบริษัทอเมริกันและองค
น
กรรของชาวอเมมริกัน โดยมีวัวตถุประสงคครวมกันคือ การสร
ก
าง
ความสั มมพั น ธ ร ะหวว า งหน ว ยงาานภาครั ฐ แลละองค ก รธุ รกิ
ร จ ในไทย ประเทศในนเอเชี ย และ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา AmChham มีคณะกรรรมการมากกกวา 25 ชุด ครรอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจจและอุตสาหหกรรมทุก
ประเภทท ซึ่งคณะกรรรมการแตละชุ
ะ ดจะหารืออถึงประเด็นหรื
ห อสิ่งที่เปนผลประโยช
น
ชนรวมกันขอองสมาชิก
(commonn interests and comm
mon issues) รวมทั้งริเริ่มหรือดําเนินการที่มีผลในททางปฏิบัติ นอกจากนี
น
้
หอการคคาอเมริกันยังดํดาเนินกิจกรรรมทางสังคมแและกิจกรรมกการกุศลอีกดวย
ว
AmCham เป
เ นองคกรสมาชิกของ UUSCC และสสภาหอการคาอเมริ
า กาแหง เอเชีย-แปซิฟฟก (AsiaA
Chaambers of Coommerce - APCAC)
A
ธุรกิจหรื
จ อกิจการขของอเมริกันที่ตองการ
Pacific CCouncil of American
ลงทุนในนไทยสามารถถไดรับบริการรดานขอมูลแลละความชวยเหลือตาง ๆ โดยไมคิดคาใชชจายใด ๆ
ในเว็บไซตของ
ข
AmCCham ระบุวา หอการคา ฯ มิไดมีความเกี่ยวของกกับรัฐบาลสหหรัฐหรือ
หนวยงาานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี หอการคา ฯ มีความสัมพันธและทํางาานอยางใกลชชิิ ดกับสถานททูตสหรัฐ
ประจําประเทศไทยแลละหนวยงานอื่นของรัฐบาลสหรัฐ
AmCham ยังเป
ง นสมาชิกของสภาหอกา
ข
ารคาแหงประะเทศไทย (Booard of Trad
ade of Thailand) และ
ประธานนของ AmChaam เปนกรรมมการในคณะกกรรมการสภาาหอการคาแหหงประเทศไททยโดยตําแหนนง ซึ่งผูที่
เปนกรรมมการบริหารจาก AmChaam คือ Mr. SSimon Landdy ดวยชองททางนี้เอง ทําใให AmCham
m สามารถ
เขาถึงหรืรือแลกเปลี่ยนข
ย อมูลทางเศรษฐกิจแลละกิจกรรมทางธุรกิจตาง ๆ ในไทย แและทําใหหอการค
อ
ามี
ความสัมมพันธกับกระทรวงตาง ๆ ในรั
ใ ฐบาลไทยย
มูลนิธิหอการรคาอเมริกันในประเทศไททย (AMCHAM
M Thailand Charitable
C
Fooundation -ATTCF)38

38

http://wwww.amchamthaailand.com/ACCCT/asp/generaal.asp?MenuCaatID=7&MenuIItemID=130&SSponsorID=1666%20
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ในแตละป มูลนิธิหอการรคาอเมริกันใในประเทศไททย (AMCHA
AM Thaailand Chharitable
Foundattion - ATCFF) ไดมอบทุนการศึ
น กษาแกกนักศึกษามหหาวิทยาลัย ทีด่ดอ ยโอกาสในนประเทศไทยยโดยผาน
การสนับบสนุนทางกาารเงินเพื่อกาารศึกษาในระะดับปริญญาาตรี คณะกรรมการพัฒนนาชุมชน (Coommunity
Engagem
ment Comm
mittee)ไดประสานงานโดยยตรงกับทางมมหาวิทยาลัยเพพื่อคัดเลือกนันักศึกษาที่มีความหมั่น
เพี ย ร ขยัยั น และมี แ ร งจู ง ใจสู ง เขาร ว มโครงกการทุ น การศึกษาโดยไมจํจา กั ด คณะเชช น คณะบริหารธุ
ห ร กิ จ
วิทยาศาสสตร คณิตศาาสตร วิทยาการคอมพิววเตอร วิศวกรรมศาสตรร และการจัดกการการทองเเที่ยวและ
โรงแรม
ตลอดระยะเววลา 30 กวาปที่ผานมา โคครงการทุนกาารศึกษาของมูมูลนิธิหอการคคาอเมริกันในนประเทศ
ไทย ATCF ไดมอบทุนการศึกษาาแกนักศึกษาาทั่วประเทศแแลวกวา 2,0000 ทุน มูลนิธธิิ หอการคาอเเมริกันใน
ประเทศศไทยไดรวมรระดมกองทุนผ
น านกิจกรรมมตางๆที่จัดโดยคณะกรร
โ
มการพัฒนาชชุมชนและกองทุนอีก
สวนหนึ่ึงมาจากการบบริจาคโดยตรงของบริษัททสมาชิกของหอการคาอเมมริกันในประะเทศไทย ซึ่งกิ
ง จกรรม
หลักๆที่จจัดประจําทุกปเพื่อระดมกกองทุนคือ Insstallation Baall Silent Auction, Charitty Golf Touurnaments
และงาน American Inndependence Day Picnic

นอกจากการสนับสนุนทาางการเงินแลว ATCF ยังจััดการอบรมสัสัมมนาพัฒนาาวิชาชีพระยะะเวลาสาม
วันใหแกกนักศึกษาในนกรุงเทพฯ เพื่อใหนักศึกกษาไดทําความรูจักและคุคุนเคยกับบริริษัทสมาชิกหอการค
ห
า
อเมริกันใในประเทศไททยผานหลากหลายกิจกรรมมดีๆ รวมถึงการสั
ก มภาษณเชิงปฏิบัติอีกกดวยนอกจากกนี้ มูลนิธิ
หอการคคาอเมริกันในนประเทศไทย ATCF ยังเชิญชวนใใหนักศึกษาทีที่ไดรับทุนกาารศึกษาปแรกเขาคาย
ปฐมนิเททศเปนเวลาสอองวันโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดตระหนันักถึงโครงการรและเขาใจกาารบริการพัฒนาชุมชน
เปนหลัก
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2.4 หอการคานานาชาติ
หอการคานานาชาติ (International Chamber of Commerce -ICC) กอตั้งขึ้นในปค.ศ.1919 ชวง
หลังสงครามโลกที่ 1 เกิดจากการรวมตัวกันขององคกรธุรกิจการคาทั่วโลกกลุมเล็กใน 5 ประเทศ เชน นัก
อุตสาหกรรม นักการธนาคาร นักธุรกิจระหวางประเทศ จนปจจุบันมีองคกรธุรกิจที่เปนสมาชิกรวม 120
ประเทศ ซึ่งมีทั้งธุรกิจขามชาติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
บทบาทหลักของ ICC คือ การปกปองผลประโยชนของกลุมธุรกิจเปนสําคัญ และจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล และองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ
องคการการคาโลก กลุม G20
โครงสรางการบริหารงานของ ICC จะขึ้นตรงตอสภาหอการคาโลก (World Council) ซึ่งมีผูแทน
ที่มาจากคณะกรรมการแหงชาติของประเทศที่เปนสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทน
แตละประเทศและมีองคกรบริหารงานที่ชื่อวา คณะกรรมการบริหาร (ICC Executive Board) ทําหนาที่ใน
การพัฒนานโยบาย ขอเสนอแนะ แผนงานของ ICC ประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงที่เปนกรรมการเต็ม
เวลา และสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้ง39
ในดานนโยบาย หอการคา ฯ มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ
มากกวา 500 คน องคกรดานธุรกิจที่เปนสมาชิกมีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมยาสูบก็เปนสมาชิกของ
หอการคา ฯ ดวย เชน British American Tobacco (BAT) และ PMI40
ความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจยาสูบกับหอการคานานาชาติ
ICC ไดจัดตั้งหนวยงานชื่อฺ BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) หรือเปน
หนวยงานที่หยุดสินคาปลอมและผิดกฎหมาย โดยในป 2009 ICC ไดจัดการประชุมที่มีผูบรรยายเปน
ผูแทนจาก BATและ PM และในป2011 BASCAP จัดประชุมใน Ukraine เรื่องทรัพยสินทางปญญาของ
สินคาประเภทอาหาร ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ICC ไดชวยล็อบบี้สนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบในการคัดคานมาตรการซองบุหรี่ปราศสีสัน โดยในป
2011 เลขาธิการ ICC ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีพาณิชยออสเตรเลียกลาวประณามตําหนิที่รัฐบาล
ออสเตรเลียจะใชมาตรการซองบุหรี่ปราศสีสัน
นอกจากนี้ ในเว็บไซตของ ICC ยังเผยแพรรายงานของอุตสาหกรรมยาสูบที่คัดคานเรื่องซองบุหรี่
ปราศสีสันนี้ดวย ในประเด็นเดียวกันนี้ ICC ยังไดทําการล็อบบี้ในสหภาพยุโรป (EU) โดยในป 2010
ผูอํานวยการ BASCAP คือ Jeffrey Hardy ไดทําหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารEU แสดงความกังวลวาซอง
39
40

http://www.iccwbo.org/about-icc/
International Chamber of Commerce, Links to ICC member companies. http://www.icc.org
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บุหรี่ปราศสีสันเปนการละเมิดเรื่องทรัพยสินทางปญญา จะทําใหสินคาปลอมมีมากขึ้น และมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค
นอกจากนี้เอกสารลับอุตสาหกรรมบุหรี่ระบุถึงความสัมพันธอันยาวนานระหวาง BAT และ ICC-UK
ซึ่งประกอบดวยเหตุการณสําคัญตาง ๆ ดังนี้
• 1993 ICC-UK ไดเสนอตําแหนงประธานกรรมการดานภาษีแกนาย Ken Etheringtonหัวหนากลุม
ภาษีของ BAT
• ป 1994 ICC-UK เสนอให BAT อยูในคณะกรรมการที่ดูแลดานการตลาดและการโฆษณา และใน
ขณะเดียวกันบริษัทบุหรี่ (ตอมาไดรวมกับ BAT, Dunhill, Rothmans, and Player) Rothmans
International ไดพบกับผูอํานวยการ ICC ที่ชื่อ Richard Bate เพื่อชงประเด็น Plain Packaging ซึ่งได
กลายเปนประเด็นที่อุตสาหกรรมยาสูบพยายามขัดขวางมาโดยตลอด และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นๆรวมทั้ง ICC-UK41,42
• ป 1997ICC-UK จัดเวทีใหผูทําธุรกิจระดับผูนําพบกับบุคคลสําคัญหรือนักการเมืองอาวุโส เชน
ประธานบริษัท BAT ชื่อ Lord Cairns พบกับเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟ อานัน ผลพวงที่เกิด
จากความรวมมือระหวาง ICC กับ UN ในครั้งนั้นคือ การพัฒนาแนวทางการลงทุนสําหรับประเทศ
ดอยพัฒนาในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)/ICC 43
• ป 2000 BAT Chief Executive Officer : CEO) นาย Martin Broughtonมีตําแหนงในคณะกรรมการ
บริหารของ ICC-UK โดยการแนะนําของผูอํานวยการ ICC-UK (Sir Philip Watts) ในการนี้เขาได
อธิบายถึงผลประโยชนที่จะไดรับไดแก
- สามารถเขาถึงองคการสหประชาชาติและองคกรในสังกัด
- เขารวมประชุมองคการการคาโลก (WTO)ในฐานะผูสังเกตการณ
- โดยตําแหนงที่เปนกลางนี้ จะสามารถเขาถึงภาคีสําคัญๆทั้งใน UK และตางประเทศ
เชน รัฐมนตรี เจาหนาที่ระดับสูง เจาหนาที่ทูตและประชาคมธุรกิจอื่นๆ
- สามารถบรรจุว าระที่ สําคัญของ BAT ในที่ป ระชุมของ ICC ได เชนทรัพ ยสินทาง
ปญญา นโยบายการแขงขัน การคาการลงทุน เปนตน

41

Rothmans, Note from Jacqueline Smithson to David Bacon, 29 June 1994
ASH, The smoke filled room: How big tobacco influences health policy in the UK, May 2010, p 14.
43
BAT, Meeting of the committee on international trade and investment policy, 17 October 1997.
42
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นอกจากนี้ ICCC ยังไดมอบบรายชื่อบริษัททบุหรี่ทั่วโลกกที่เปนสมาชิกของ ICC 366 บริษัท ไดมอบหมาย
ม
ใหผูแทนนBAT โดย Martin
M
Brouughton สงจดดหมายถึงเลขขาธิการ ICC แสดงถึงควาามชื่นชมวา ICC
I เปน
องคกรทีที่ใหการชี้แนะที่มีคุณคาตอบริษัท BBATพรอมกัับเรียกรองใหห ICC ชววยเหลือ คือการขอให
ก
อุตสาหกกรรมบุหรี่เขาไปมี
า สวนรวมในกระบวน
ม
นการตอรองใน FCTC เชนเดี
น ยวกันกับ องคกรตอตานยาสูบที่
ไดรับอนุนุญาตใหเขารวมในกระบววนการตอรองงนี้ได
2.6 สมาคมผูผูป ลูกยาสูบนาานาชาติ (ITGGA)

สมาคมผูปลูกยาสู
ก บนานาชาติ (Internaational Tobaccco Growers Association-- ITGA) เปน “องคกร
บังหนา” (front groupp) คือ เปนกลุมองค

กรที่ไดรับเงินทุนสนนับสนุนและการชี้นําจากบบริษัทผลิตภัณฑ
ณ ยาสูบ
ให ดํ า เนินิ น กิ จ กรรมทีที่ จ ะมี อิ ท ธิ พลต
พ อ ผู กํ า หนนดนโยบาย และสาธารณ
ณชน เพื่ อ ที่ จะเอื้ อ ประโโยชน ต อ
อุตสาหกกรรมยาสูบ ITGA
I
ถูกจัดตั
ด ้งอยางเปนนทางการในปป ค.ศ.1984 โดยกลุมเกษษตรกรในอารรเจนตินา
บราซิล แแคนาดา มาลลาวี สหรัฐอเมมริกา และซิมมบับเว แตก็ถูกประเมินจากกลุ
จ มอุตสาาหกรรมยาสูสบวา เปน
องคกรทีที่ไรประสิทธิภาพ
ภ ตอมาในนปลายทศวรรรษที่ 1980 INNFOTAB (Innternational Tobacco Infformation
Center) ซซึ่งเปนการรววมกลุมกันขอองบุคลากรในนอุตสาหกรรมยาสูบ (a consortium
c
of tobacco industry
officials)) จากบริษัทบุบหรี่ยักษใหญ
ญ ไดตัดสินใใจยกเครื่อง ITTGA ใหเปนองคกรที่ทําางานรับใชกลุลมบริษัท
บุหรี่ที่เปนผูกอตั้ง INNFOTAB คือ บริษัท PMบบริติชอเมริกนโทแบคโค
ัน
(BAT) Impperial Tobaccco, R.J.
Reynoldds, Rothmanss TobaccoInteernational
ของ ITGA
แม ว า จะมี ค วามพยายาม
ว
ที่ จ ะลบบล า งภาพของการได รั บ เงิงิ น ทุ น สนั บสนุ
ส น จาก
อุตสาหกกรรมยาสูบ แต
แ ITGA แลละสมาชิกก็ยังงคงไดรับแหลลงเงินทุนจากกกลุมบริษัทบุ หรี่ขามชาติ เชน การ
จัดกิจกรรมเพื่อขัดขวางมาตรการคควบคุมผลิตภััณฑยาสูบที่เขมงวด รวมถึงความพยายาามเขาไปมีสวนร
ว วมใน
การเจรจาในเวทีของอองคการอนามัมัยโลกที่เกี่ยวกกับ FCTC
ตัวอยางกิจกรรมของ ITGGA ที่ทํางานใใหกับอุตสาหหกรรมยาสูบรวมถึ
ร งองคกรรสมาชิกของกลุมที่อยู
ง
วบคุมผลิตภัณฑ
ณ ยาสูบ
ในอุตสาาหกรรมยาสูบ เพื่อที่จะลดดทอนความสสําคัญของนโโยบายที่เขมงวดในการคว
โจมตีหรือตอตาน FCCTC รวมถึงแนนวทางในการรปฏิบัติแนวนนโยบายดังกลลาว
• เดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 20110 ITGA ไดดจับมือกับ AlliansiMasyaraakatTembukaan Indonesiaa (AMTI)
ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่ใหการสนับบสนุนเกษตรรกรในประเททศอินโดนีเซีย เพื่อรวมเปนเจาภาพ
การประชุมแห
แ งหนึ่งในกรุงจากาตารซซึึ่งจัดขึ้นสําหรับเกษตรกรผูปลูกใบยาสูสูบในเอเชียตะวันออก
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เฉีย งใต การประชุ มดั งกล าวสง ผลให มี ก ารเรีย กร องให รั ฐ บาลเพิ ก ถอนคํ า แนะนํ าที่ ไ ด รับ จาก
องคการอนามัยโลกเมื่อเร็วๆ นี้ ที่หามการแตงกลิ่นรสของผลิตภัณฑยาสูบ โดยเรงรัดใหรัฐบาล
เหล า นั้ น “ตรวจสอบอย า งถี่ ถ ว นเพื่ อ เสาะหาทางเลื อ กอื่ น ที่ ส ามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในด า น
สาธารณสุข และยังคงคุมครองงานจํานวนนับลานตําแหนงที่เกิดจากการปลูกใบยาสูบ” มีการ
เรียกรองจากการประชุมในครั้งนั้นใหเกษตรกรที่เขารวมประชุมกลับไปดําเนินการเจรจาตอใน
ประเทศของตน
• เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2010 ITGA ไดชวยเหลือในการรวมพลเกษตรกรในประเทศเม็กซิโกให
ประทวงตอตานการขึ้นภาษีบุหรี่ที่มีการเสนอวาระขึ้น บอยครั้งที่กลุมเกษตรกรในเม็กซิโกไดรับ
การจายเงินและถูกพาขึ้นรถบัสเขามาในกรุงเม็กซิโกซิตี้โดยกลุมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อประทวง
ตอตานมาตรการการควบคุมบุหรี่ที่มีการเสนอวาระขึ้นมา อุตสาหกรรมยาสูบอางวามาตรการ
ดังกลาวจะคุกคามหนทางทํามาหากินของเกษตรกร แตในความเปนจริง เงื่อนไขที่ไมนาพอใจ
สําหรับเกษตรกรในเม็กซิโกเปนเรื่องที่ตองไปจัดการกับกลยุทธของบริษัทบุหรี่ในตางประเทศ
มากกวา ไมไดเกี่ยวของกับนโยบายการควบคุมบุหรี่ที่รางขึ้นเพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชนแต
อยางใด
• ในระหวางการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกครั้ง
ที่ 4(COP 4) ที่จัดขึ้นในอุรุกวัย เดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2010 ITGA ไดนัดรวมพลเกษตรกรเพื่อ
ตอตานและประทวงรางแนวทางในมาตรา 9, 10, 17 และ 18 ของ FCTC โดย ITGA อางวาแนวทาง
ที่ไ ด เ สนอขึ้น มาเกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บของผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ จะนํา ไปสู ก ารห า มจํ าหน า ยบุ ห รี่ บ าง
ประเภท ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอชีวิตของเกษตรกรนับลานคน ในระหวางการประชุมภาคี
COP 4 นายอันโตนิโอ อะบรัมโฮซา ประธานกลุม ITGA ยังไดยอมรับตอสื่อมวลชนวาความ
พยายามของ ITGA ในการรณรงคตอตานแนวทางครั้งนั้นไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตผลิตภัณฑ
ยาสูบ
• เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2011 สมาชิกองคกรในกลุม ITGA ในบราซิล (Associacao dos Fumicultores
do Brazil หรือ AFUBRA) ไดสงจดหมายลายเซ็น 250,000 ฉบับจากผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบ คนงาน
และสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวของไปยังหนวยงานการเฝาระวังดานสุขภาพแหงชาติ (ANVISA) จดหมาย
ลายเซ็นดังกลาวถูกสงไปเพื่อตอตานกฎระเบียบที่เสนอโดย ANVISA ใหมีการหามใชสารเสพติด
ในผลิตภัณฑยาสูบ
กลาวโดยสรุ ปคื อ อุตสาหกรรมยาสูบมีประวัติ ศาสตรในการใชก ลุมแนวหนาในลักษณะของ
องคกรบังหนา อยางเชน ITGA มาโดยตลอดเพื่อลดทอนความสําคัญในการตอตั้งรวมทั้งกีดกันเสนทางการ
ออกกฎหมายที่เขมงวดในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา นับไดวา ITGA เปน
ตัวแทนแหงประโยชนของบริษัทบุหรี่ขามชาติ มิไดเปนตัวแทนของกลุมเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบแตอยาง
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ใด ปจจุบันนี้ ITGA กําลังเพิ่มความพยายามในภารกิจการเจรจาหวานลอมเพื่อปดกั้นเสนทางและการ
ปฏิบัติแนวนโยบายที่เขมงวดในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในประเทศเชนเดียวกับการพัฒนาแนวทางของ
FCTC
มาตรา 5.3 ของ FCTC เปนมาตรการสําคัญที่รัฐภาคี FCTC จะตองใชเปนมาตรการคุมครอง
นโยบายในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของประเทศตนเอง เพื่อตอสูกับผลประโยชนของกลุมอุตสาหกรรม
บุหรี่ ประเทศภาคีFCTC จึงไมควรเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวยกับกิจกรรมของ ITGA
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3. กลุมองคกรบังหนา (Front Grooup) ของธุรกิกจยาสูบในไทย
3.1 สมาคมการคายาสูบไททย (TTTA)
(
Tobaacco Tradee Associatioon หรือ TTTTA)กอตั้งขึนในเดื
้น อ น
สมาคมการคคายาสูบไทย (Thai
มกราคมม พ.ศ. 2555 เพื่อเปน ตัวแทนให
แ
กับผู คาปลีก ผูคาส
า งผูจัด จําหนาย และผู นนํํ า เขาผลิตภัณฑ
ณ ย าสู บ
สมาคม ฯ ทํางานเพื่อรักษาประโยชนของผูประะกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคายาสูบเเชน การเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของงกับขอเสนอนนโยบาย กฎหหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับยาสูบที่จะส
ะ งผลกระทบบตอธุรกิจขอองสมาชิก
ขอมูลในเว็บไซตของTTTTA44 ระบุอยา งชัดเจนวา บริ
บ ษัท PMTLแและกลุมธุรกิ ิจจัดจําหนาย และผูนํา
เขาผลิตภภัณฑยาสูบเปปนผูใหเงินสนับสนุนการ ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขอองสมาคม ฯ จึงกลาวไดวา สมาคม
การคายาาสูบไทยเปนองค
อ กรบังหนาของบริษัท PPM
หนาเว็บไซตตสมาคมการคายาสูบไทย

44

สมาคมกการคายาสูบไทย เว็บไซต httpp://ttta.or.th/abooutus.php
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ผูบริหาร TTTA ที่มีบทบาทในการตอตานนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบคือ นางวราภรณ นะ
มาตร ผูอํานวยการบริหารสมาคม ผูบริหารอื่น ๆ ไดแก นายสมศักดิ์ สุทนุจินดา นายกสมาคม นางอัญชนา
ชีววิมล อุปนายกสมาคมนายพงศธร อังศุสิงห เลขาธิการสมาคมและนายทะเบียนสมาคมนางสาวสินีนารถ
เองตระกูล เหรัญญิก
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ PMสมาคมการค า ยาสู บ ไทย กั บ อดี ต ผู บ ริ ห าร
กระทรวงการคลัง
เมื่ อวัน ที่ 11 มี นาคม 2554 นายยุ ทธพงศ จรั สเสถีย ร รองโฆษกพรรคเพื่อ ไทยในขณะนั้น ได
กลาวถึง สาเหตุที่ทําใหกรมสรรพสามิตสามารถยอมรับราคาของบุหรี่มารลโบโร อยูที่ราคาซองละ 7.76
บาท เนื่องจากวาบริษัท PMTLไดทําการวาจางบริษัทเฟรนลี่กรุปส โลจีสติ๊ก จํากัด เพื่อทําการขนบุหรี่ยี่หอนี้
โดยไดคาขนสงซองละประมาณ 3 บาท ซึ่งปหนึ่งๆ จะตองนําเขาประมาณ 500 ลานซอง โดยรายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทที่มีอยู 6 คน ไดปรากฏชื่อของ นางสาว สินีนารถ เองตระกูล อยูดวย ซึ่งประเด็นที่
น า สนใจ คื อ นางสาวสิ นี น ารถ เองตระกู ล เป น ลู ก สาวของ นายสมใจนึ ก เองตระกู ล ซึ่ ง เป น ปลั ด
กระทรวงการคลังดวย เพราะฉะนั้นจึงเปนที่นาสนใจวา สาเหตุที่กรมสรรพสามิตยอมรับราคาของบุหรี่ยี่หอ
นี้ ก็คือ การเอื้อผลประโยชนซึ่งกันและกัน45
อนึ่ง บริษัท เฟรนลี่กรุปส โลจีสติ๊ก จํากัด46 ซึ่งมีนางสาวสินีนารถ เองตระกูล เปนผูบริหาร กอตั้ง
ขึ้นในปพุทธศักราช 2536 โดยเริ่มเปดดําเนินการและใหบริการแกลูกคาทางดานการจัดเก็บสินคาในแบบ
คลังทัณฑบน ใหบริการดานนําสินคาลงหรือขึ้นจากทาเรือและทางอากาศการใหบริการการขนยาย การเปน
ตัวแทนในการจองสายเรือหรือเครื่องบิน รวมถึงการวางกลยุทธสําคัญในขั้นตอนตาง ๆ นอกเหนือจากการ
ใหบริการคลังสินคาทัณฑบน และคลังสินคาธรรมดา
นอกจากนี้ กรรมการTTTA บางราย ยังมีความสัมพันธทางธุรกิจกับกลุมผูมีตําแหนงระดับสูงใน
ราชการ โดย นายสมศักดิ์ สุทนุจินดา เปนผูถือหุนใหญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)47 ที่มี พล
ตํารวจเอกสมยศ พุมพันธุมวง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูถือหุนใหญที่ถือหุนมากที่สุด รอยละ 19.73
(ขอมูลผูถือหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

45

ไขแมว แฉ “เองตระกูล” เอี่ยวโกงภาษีบุหรี่ ผลประโยชนชาติยับ (11 มีนาคม 2554) at
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000031779
46
http://www.friendlygl.com/about_th.html
47
https://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=AQ&ssoPageId=9&selectPage=5

27

รายชื่อผูถอหุ
อื น ใหญของงบริษัท เอคิว เอสเตท จํากััด (มหาชน)

3.2 สมาคคมผูบมผูเพาาะปลูกและผูคคา ใบยาสูบไทย

สมาคมผูบมผูเพาะปลูกแลละผูคาใบยาสูสูบไทย หรือ ส.ย.ท. (ชื่อภาษาอังกฤษคืคือThe Thai Tobacco
A
(TTTA)) เปนสสวนหนึ่งของสมาคมผูบมผู เพาะปลูกแลละผูคาใบ
Growerss, Curers andd Dealers Association
ยาสูบไททย กอตั้งจากกการรวมกลุมกันของผูที่เกี่ ยวของในธุรกิ
ร จเกษตรแลละการคาใบย าสูบ อันประะกอบดวย
สมาคมแและกลุมผูปลูกใบยาสูบกลลุมผูบม และ กลุมผูคาใบยยาสูบสายพันธุเวอรจิเนีย ใในพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย ไดแก สมาคมผู
ส
บมฯจังหวัดเชียงรราย- พะเยา สมาคมผู
ส
บมฯจั
ฯ งหวัดนาน สมาคมผูบมฯจั
ม งหวัด
แพร สมมาคมผูบมฯ จัง หวัด ลําปาาง ซึ่งครอบคคลุมเครือขายชาวไร ผูพงพิ
ึ่ ง และแรงงงาน ยาสูบสายพัน ธุ
เวอรจิเนียรวมกวา 320,000 ราย แลละจะมีคณะก รรมการบริหารมาจากสมาาคมฯของแตลละจังหวัด
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ในปพ.ศ. 2554 ส.ย.ท.ไดเขารวมเปนสมาชิกอยางเปนทางการของสมาคมผูปลูกยาสูบนานาชาติ
(International Tobacco Growers’ Association: ITGA) ซึ่งเปนองคกรที่กอตั้งในป พ.ศ. 2527 เปนตัวแทน
เครือขายของผูปลูกใบยาสูบหลายลานคนทั่วโลก มีสมาชิกกวา 21 ประเทศ48
3.3 ศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ (ITIC)
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ (International Tax and Investment Center ITIC) ในเว็บไซตของ ITIC 49 ระบุวา เปนองคกรดานวิชาการและวิจัยที่ไมแสวงหากําไร จัดตั้งในป ค.ศ.
1993 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการปฏิรูปภาษีและสรางความรวมมือดานการลงทุนระหวางภาครัฐกับภาค
ธุรกิจ ปจจุบันมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และมีสํานักงานสาขา 12 แหงทั่วโลก เชน
ประเทศไทย ฟลิปปนส เมียนมาห บราซิล อิรัก ยูเครน คาซัคสถาน อาเซอรไบจัน รัสเซีย สหราชอาณาจักร
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส การดําเนินงานของ ITIC ไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรธุรกิจมากกวา 100 แหง
ITIC มั ก จะล็ อ บบี้ ห รื อ ทํ า งานใกล ชิ ด กั บ หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นเศรษฐกิ จ คื อ
กระทรวงการคลัง หนวยงานดานศุลกากร และหนวยงานจัดเก็บภาษีในประเทศตาง ๆ มากกวา 85 ประเทศ
รวมถึงสถาบันการเงินระหวางประเทศอยางกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund IMF), ธนาคารโลก (World Bank), องคกรศุลกากรโลก (World Customs Organization) และ OECD
บทบาทหรือภารกิจหลักของ ITIC จึงเปนเรื่องการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายที่เปน
ประโยชนตอภาคธุรกิจที่เปนผูใหทุน โดยกลาวอางเรื่องการสรางโตะเจรจาตอรองที่มีสถานะเทาเทียมกัน
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการอางถึงขอมูล
ทางวิชาการที่จะสนับสนุนขอเสนอของภาคธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ โดยใชชื่อวา สามเหลี่ยม ITIC หรือ ITIC Triangle (กรุณาดู ภาพดานลางประกอบ) ประกอบดวย
1.ผูเสียภาษีหรือภาคธุรกิจ 2.ผูกําหนดนโยบายภาษีคือหนวยงานภาครัฐ และ 3.ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่
เปนอิสระคือ ITIC50 (คลายคลึงกับแนวคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

48

อางจาก http://www.thaitobacco.org/history.php
Who We Are at http://www.iticnet.org/about
50
Stakeholder Value at http://www.iticnet.org/about/Stakeholder-Value
49
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ขอมูลของเครืือขายรัฐภาคีคี FCTC องคคการอนามัยโลก51 เปดเผยววา ITIC จด ทะเบียนเปนมูลนิธิใน
สหรัฐอเเมริกา มักจะะกลาวอางวาทํางานดานวิวิจัยและวิชากการอยางเปนอิสระ แตก็มมีี ขอเสนอหรืรือผลการ
ศึ ก ษาวิ จจัั ย ที่ เ ป น ประะโยชน แ ก อ งค ก รธุ ร กิ จ หหลั ก ที่ ใ ห ทุ นสนั
น บ สนุ นคื อ บริ ษั ท บุ ห รี่ บริ ษั ท เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮฮอล บริษัทน้นํํามัน และบริิษัทขามชาติติตาง ๆ บรรรษัทบุหรี่ขามชาติ
า
ที่ใหก ารสนับสนุนและเป
น
น
กรรมการบริหาร ITIIC คือ Philipp Morris Innternationall British Am
merican Toobacco และ Imperial
Tobaccoo
ขอมูลภายในนของอุตสาหหกรรมบุหรี่ททีี่ ถูกเปดเผยจากการแพคดีของกลุมอุตตสาหกรรมยาสูบที่ถูก
I ที่มีบท บาทในการชชวยเหลือ
รัฐบาลสสหรัฐดําเนินคดีในป ค.ศ..1998 ไดเป ดเผยความสัสัมพันธของ ITIC
อุตสาหกกรรมยาสูบในนการเขาถึงเจาหน
า าที่ของรััฐบาลตาง ๆ เช
เ น เอกสารขของบริษัทบุหหรี่ R.J. Reynolds ในป
1997 เรื่อองที่ ITIC ชวยเหลื
ว อใหมการพบปะระ
ี
ะหวางผูแทนนของ R.J. Reynolds
R
และะ PMI ในกการแกไข
กฎหมายยภาษียาสูบขอองรัฐบาลรัสเซซีย
ชวงป 2012 ถึง 2013 ITICC ไดใหทุนส นับสนุนงานวิจัยที่เปนประโยชนตออุตตสาหกรรมยาาสูบอยาง
นอย 5 เรืรื่อง เชน การจัดเก็บภาษีเพื่อนําไปใชจาายตามวัตถุประสงคเฉพาะะหรือ Earmaarked Taxes ในสินคา
ยาสูบแลละแอลกอฮอลล เปนแนวคิดที
ด ่ดีจริงหรือไไม (Are Earm
marked Taxees on Alcoholl and Tobaccco a Good
Idea? Evvidence from Asia), The Risks
R of Exceessive Cigarettte Taxation: Warnings foor Australia, The
T Illicit
Trade inn Tobacco Prroducts and How
H to Tackkle It, Asia-111 Illicit Tobbacco Indicatotor 2012, andd Asia-11
Illicit Toobacco Indicaator 2013: Uppdate for the Philippines นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพพรเอกสารดานภาษี
า
ใน
ประเทศตตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย
ง
ย สิงคโปร เวียยดนาม ลัทเวีย ทวีปแอฟริกา
ก 52

51

http://wwww.fctc.org/m
media-and-publiications/fact-shheets/alternative-livelihoods-aand-environmennt/1246-itic-afoundationn-directly-sponnsored-by-transsnational-tobaccco-companies
52
Internattional Tax and Investment Center. Publicatioons. 2014. at htttp://www.iticnnet.org/publicattions/bulletins

30
บทบาทขของ ITIC ในประเทศไทย
ITIC ไดเขามามีบทบาทสสําคัญโดยแสสดงตัวเปนองงคกรวิชาการทางภาษีและะเศรษฐกิจ จัดกิ
ด จกรรม
รวมกับหหนวยงานในกกระทรวงการรคลังหลายครัรั้ง เชน
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สํานักงานเศศรษฐกิจการคลัง(สศค.) โดดยนายสมชัย สสัจจพงษ ผูอานวยการ
ํ
สํานักงานเศรรษฐกิจการคลัง รวมกับ Innternational Tax and Innvestment CCenter จัดงานสัมมนา
วิชาการภาษีระหว
ร างประเเทศ เรื่อง Gloobal and Regional Taxx Trends annd Their Im
mpact on
Thailand โดยมีรองนนายกรัฐมนตตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคคลัง (นายกิตติรัตน ณ
ระนอง) เปนประธานในก
น
การเปดงานแ ละมีปลัดกระะทรวงการคลัังเปนผูกลาวรรายงาน ณ โรรงแรมโน
โวเทล กรุงเททพ สยามสแคควร53
งานสัมมนาวิวิชาการภาษีระหวางประเททศ
เรื่อง Global and Regional Tax Trendds and Theirr Impact on Thailand วันนที่ 15 มี.ค.25555

น 2549 การจัดประชุ ม Asia Tax Forum จัดโดย
ด กระทรววงการคลังเปนเจาภาพ
 วันที่ 24 มิถุนายน
รวมกับ International Tax and Investtment Centerr (ITIC) และ Public Finnance Instituute of the
Philippines Inc. (PFIP)) ที่จัดขึ้นระะหวางวันที่ 22–24 มิถนายน
ุน
2549 ณ โรงแรมมคอนราด
กรุงเทพมหานคร นายสสมชัย สัจจพ งษ รองผูอํานวยการสํานัักงานเศรษฐกิกิจการคลัง(สสศค.) ใน
ูป
สสรรพสามิตในนประเทศ
ฐานะโฆษกกกระทรวงการรคลังไดสรุปผผลการประชุม การปฏิรประบบภาษี
53

http://wwww.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=CContent&file=contenntview&contentID==CNT0007718&categoryID=CAT00000075
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ตาง ๆ จะอยูในรูปของการขยายฐานภาษี และการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดเก็บภาษี
ในขณะที่ภาษีมูลคาเพิ่มมีประเด็นสําคัญคือ การคืนภาษีมูลคาเพิ่มชาทําใหเกิดอุปสรรคตอการทํา
ธุรกิจ รวมทั้งความยากในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในภาคการเงิน เปนตน
สําหรับในประเด็นของการ Earmark หรือการจัดสรรรายไดภาษีเพื่อนําไปใชจายตามวัตถุประสงคเฉพาะที่
กําหนดไว ที่ประชุมเห็นวาควรจะมีการ Earmark หากมีประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนเกิดขึ้น
จากการ Earmark นั้น ควรรวมการ Earmark ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน และตองคํานึงถึงคาใชจายในการ
บริหารจัดการกองทุนตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีการจัดงานเสวนาวิชาการเพื่อเปดตัว “คูมือสําหรับการปฏิรูปภาษี
สรรพสามิตในอาเซียน” ซึ่งเปนคําแปลภาษาไทยของ “ASEAN Excise Tax Reform: A Resource
Manual” จัดโดย กรมสรรพสามิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สภาหอการคาแหงประเทศไทย และ
ศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ (International Tax and Investment Center) ณ หอประชุม
กรมสรรพสามิต กรุงเทพ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ไดใหเกียรติกลาวเปดงาน
และศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวปาฐกถานํา
หลังจากนั้น Mr. Daniel Witt ประธานศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ และดร.สุทัศน
เศรษฐบุญสราง ที่ปรึกษาศูนยภาษีและการลงทุนระหวางประเทศ และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน
ไดรวมกันนําเสนอขอมูลในการจัดทํา ASEAN Excise Tax Reform: A Resource Manual ในชวง
สุดทายเปนการเสวนาวิชาการในหัวขอ “การปฏิรูปภาษีสรรพสามิตในอาเซียน” โดยมี นายณัฐกร
อุเทนสุต ผูอํานวยการแผนภาษี กรมสรรพสามิต, นางกุสุมา นฤปติ ผูบริหารบริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส จํากัด ในนามของสภาหอการคาแหงประเทศไทย, นายนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการบริหาร
และเลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เขารวมเสวนา โดย ดร.สุทัศน เศรษฐบุญสราง
เป น ผู ดํ า เนิ น การรายการ การจั ด งานเสวนาในครั้ ง นี้ มี เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ และผู เ ชี่ ย วชาญภาษี
สรรพสามิตของภาครัฐและภาคเอกชนกวา 200 คน
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งานเสวนนาวิชาการเพื่อเป
อ ดตัว “คูมืม อื สําหรับการรปฏิรูปภาษีสรรพสามิ
ส
ตในนอาเซียน” วันนที่ 28 ต.ค.25558

3.4 องคกรบัังหนาอื่น ๆ ของ PM
Front Groupps and their activities
เปนเวลากวา 25 ปแลวที่อุตสาาหกรรมยาสูบบ/บริษัทบุหรี่ไดขัดขวางกการควบคุมยาาสูบโดยการขัขับเคลื่อน
ก งหนา (FFront Groupss) โดยเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของกับภาคเกษษตรกรรม ซึงได
่ง โจมตี
กลุมหนาามาหรือองคกรบั
กิจกรรมการควบคุมยาสู
ย บวาเปนการทําใหเกิดผผลกระทบตอการผลิตใบยาาสูบทั่วโลก
• เนื่องจากกลุมบริ
ม ษัทบุหรีข่ ามชาติ (Traansnational tobacco companies) ไ มสามารถจะลมกรอบ
อนุสัญญา FCCTC ได และะโดยเฉพาะแนนวทางปฏิบติัติ 4 มาตราคือ 5.3, 8, 11 แและ 13 จึงมีกลยุ
ก ทธใน
การตอสูดวยการจั
ย ดตั้งองงคกรบังหนาาและยกระดับกิจกรรมในนประเทศกําลลังพัฒนา เชน จัดการ
แสดงสินคา (Trade Expoo) เพื่อแสดงงใหเห็นวาไมมยอมรับแนวทางปฏิบัติมาาตราอื่น ๆ ขออง FCTC
ดวย
ช ยาสูบมาเป
ม นพวก ทํ าใหบริษัทบุหรี่ขามชาติยิย่งิ ทํางานเชิงรรุกมากขึ้นเพือปกป
่
อง
• การไดกลุมชาวไร
ผลประโยชนนของพวกเขาาเอง จะเห็น ไดวาในหลาายๆประเทศ ประเด็
ป นการถถกเถียงกันเปปลี่ยนจาก
การปกปองสุสุขภาพประชาชน ไปเปนกการที่นโยบายยควบคุมยาสูสบทําใหเกิดคความเสียหายตตอชาวไร
ยาสูบและชุมชนของเขา
ม
า าที่แ ทนพวกเขาในทีที่ป ระชุมประะเทศภาคี
• บริษัทบุห รี่ขขามชาติไดผลัก ดันชาวไรรย าสูบใหทําหน
สมาชิก FCTTC หรือ COP44 โดยการปฏิฏิเสธ Guidelinnes มาตรา 9 และ 10 และ รายงานความมกาวหนา
มาตรา 17 แลละ18
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ตัวอยางกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบผลักดันใหเกิดขึ้นในประเทศไทยและใน Southeast Asia
1. บริษัท PM ไดจัดตั้งกลุมบังหนาเทียม (Deceptive Front หรือ fake grassroots organizations)
ในชวงตนทศวรรษ 1990s องคกรที่ชื่อ Healthy Building International (of Australia) ไดสงวิทยากร
ชื่อ Gray Robertson เดินสายบรรยายทั่วเอเชียเรื่อง “Sick Building Syndrome” กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย
บริษัท PM54ดวยวัตถุประสงคเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของนักวิชาการและเจาหนาที่ของรัฐที่กําลัง
ใหความสําคัญกับปญหาควันบุหรี่มือสองในอาคาร
• Gray Robertson เสนอตัวเองวาเปน “นักวิชาการอิสระ” แตเบื้องหลังไดรับความชวยเหลือจาก
นักวิชาการ 2 คนที่ทํางานใหPM ที่ตระเวนบรรยายเรื่องคุณภาพอากาศในประเทศไทยและอีกหลาย
ประเทศในเอเชีย สิ่งที่เขาอางวาเปนเรื่องคุณภาพอากาศ/การระบายอากาศที่เปนงานวิชาการอิสระ
นั้น ความจริงเปนกิจกรรมบังหนาที่บริษัทบุหรี่ขามชาติสนับสนุนใหมีขึ้นเพื่อยืดเวลาหรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งในประเทศไทยนั้นกลยุทธของบริษัท PM และ Gray
Robertson เกิดขึ้นหลังจากที่มีพ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ (2535) แลวอยางไรก็ตามนับวา
ผลงานของนักวิชาการอิสระ Gray Robertson ประสบผลสําเร็จในการประวิงเวลาเพื่อปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง เนื่องจากสามารถทําใหเจาหนาที่ของรัฐและนักวิชาการเลิก
สนใจที่จะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นมลพิษจากควันบุหรี่มือสอง
ในอาคาร55
• วันที่ 29 มิถุนายน คศ.1992 นักวิทยาศาสตรของ BAT ชื่อ Sharon (Blackie) Boyseสงโทรสารถึง
Jorge Basso Dastugueผูจัดการบริษัท BAT ในอารเจนตินา ที่มีใจความอางถึงราคาที่กําหนดโดย
Healthy Buildings International (“HBI”) สําหรับการเตรียมขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ
“Indoor Air Quality” ในกรุงบัวโนสไอเรส ซึ่งในหนังสือปะหนา BoyseไดกําชับใหDastugueเก็บ
เรื่องที่ HBI เขาไปเกี่ยวของกับโครงการนี้ไวเปนความลับที่สุด มีความวา:
“สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ นี่เปนเอกสารทีมีความออนไหวอยางยิ่ง เนื่องจาก HBI กําลังอยูในระหวางการ
ถูกสอบสวนจากทางสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยาสูบ ดังนั้นชื่อของบริษัทตางๆที่
อางถึงจึงถูกลบ กรุณาอยาถายสําเนาหรือเวียนเอกสารฉบับนี้และโปรดทําลายหนังสือปะหนาโทรสารนี้

54

Charoenca N., Mock J., Kungskulniti N., Preechawong S., Kojetin N., Hamann SL. Success counteracting tobacco
company interference in Thailand: An example of FCTC implementation for low and middle-income countries. Int. J.
Environ. Res. Public Health, 2012, 9, 1111-1134; doi:10.3390/ijerph9041111.
55
PM. Memorandum to the Thailand file. Trip Report of Drs. Perry and Leslie Lectures on Indoor Air Quality and ETS in
October 1993. Available online: http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jcx59b00
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หลังจากไดอานแลว ฉันรูวามันฟงเหมือนหนังนักสืบเจมสบอนดแตเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของ HBI
จริงๆ”56
2. การผูกมิตรกับสถาบันหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อตอตานนโยบายควบคุมยาสูบ
การผูกมิตรกับสถาบันหรือเจาหนาที่ระดับสูงเพื่อใหชวยรับรองกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ
เปนกลยุทธเกาที่บริษัทบุหรี่ใชมานานแลว ในประเทศอินโดนีเชียองคกร NGO ระดับชาติก็เสียทา
บริษัทบุหรี่โดยชวยแปลหนังสือ “FORCES International” ซึ่งเขียนโดยนักเขียนจากสมาคมผูสูบ
บุหรี่แหงสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการแปลเปนภาษาอินโดนีเชียแลวแจกจายไปตามมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงในประเทศหลายแหง
ในประเทศไทยมีนักการเมืองในอดีตบางคนที่มีสายสัมพันธกับอุตสาหกรรมยาสูบ เชน กลุมที่ทํา
ธุรกิจยาสูบทางภาคเหนือ57เอกสารลับของบริษัท PM ป 1992 บันทึกถึงการวิ่งเตนในประเทศไทยวา
ตัวแทนบริษัทไดเขาพบรัฐมนตรีสาธารณสุขวา “ขาพเจาเชื่อวารัฐมนตรีคนปจจุบันเปดทางใหเรา
ไดมีโอกาสแสดงแงคิดของบริษัท และการที่เราจะประสบความสําเร็จมากหรือนอยอยางไรนั้น
ขึ้นอยูกับวาเราสามารถใหความรูในประเด็นดังกลาวแกรัฐมนตรีผูนั้น และแผนกตางๆที่เกี่ยวของ
ไดมากนอยแคไหน โดยที่เราจะตองไมสรางภาระแกเขาดวยรายละเอียดตางๆที่มากเกินไป ซึ่งอาจ
ทําใหเขาหันไปหาคําอธิบายที่กระจางจากฝายตรงขามได”5859
3. บริษัทบุหรี่ยักษใหญรวมตัวกันสรางฐานอํานาจในเอเชีย
อินโดนีเชียเปนประเทศเดียวในเอเชียที่ไมไดเขารวมใน FCTC บริษัทบุหรี่ยักษใหญจึง
ขยายกิ จ การได ม ากและใชอิ น โดนี เ ชีย เปน ฐานในการตอ สูกับกลุมควบคุ มยาสูบ โดยมี บริษั ท
Hanjaya Mandala Sampoernaมีอิทธิพลที่สุดในการตอสูกับฝายรณรงคควบคุมยาสูบ
เมื่อPM ฟลิปปนสไดรวมกับบริษัทฟอรจูนโทแบคโค ทําใหมีสวนแบงการตลาดรวมถึง
90% ขณะนี้เปนบริษัทที่สงออกบุหรี่ไปยังหลายๆภาคสวนในเอเชีย ไดแก ไทย ฮองกง กัมพูชา และ
เกาหลี และขยายตอไปยังมาเลเซีย บังคลาเทศ และอินเดีย

56

Tobacco Control Legal Consortium, The Verdict Is In: Findings from United States v. PM, Suppression of Information
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บุหรี่ที่บริษัท PM ผลิตสงออกไปประเทศไทย มีฉลากรูปภาพคําเตือนสุขภาพติดบนซอง
ตามที่กฎหมายไทยกําหนด แตยี่หอที่ผลิตขายในประเทศฟลิปปนสนั้นไมมีฉลากภาพคําเตือน ซึ่ง
กลยุ ทธ ทําธุรกิจสองหนาของบริ ษัทบุห รี่นั้ นมีปรากฏใหเ ห็น อยู บริษัทบุห รี่จะปรับกลยุทธใ ห
เปนไปตามทิศทางที่จะเอื้อประโยชนแกตนเองเทานั้น จากขอมูลในเอกสารลับบริษัทบุหรี่ พบวา
คํากลาวของบริษัทบุหรี่แตละครั้งไรจุดยืนที่แนนอน แกวงไปมาขึ้นอยูกับสถานการณ ตัวอยางเชน
“ผลกระทบตอสุขภาพของการสูบบุหรี่ยังไมชัดเจน”... “ทุกคนรูดีถึงอันตรายของการสูบบุหรี่”...
“ยาสูบไมใชสิ่งเสพติด” ... “ยาสูบเปนสิ่งเสพติดแตการเสพติดไมใชเรื่องสําคัญ” เปนตน60,61ใน
เอกสารลับอีกฉบับหนึ่ง ระบุวาเจาหนาที่ของบริษัทบุหรี่ที่เขาไปพบเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาล
ไทย ใชวิธีติดตอกับฝายการเมืองโดยวิธีการที่“difficult” และ “non-public” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การล็อบบี้อยางลับ ๆ นั่นเอง62
4. การแทรกแซงองคกรควบคุมยาสูบของฮองกง (COSH)63
• รัฐบาลฮองกงไดตั้งสภาบุหรี่และสุขภาพ (Council on Smoking and Health หรือ COSH) ขึ้นใน
ป 1987 มีภารกิจสําคัญคือ ดําเนินการตามมาตรการควบคุมยาสูบตางๆตลอดจนการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาและงานวิจัย ตั้งแตองคกรนี้เริ่มกอตั้ง อุตสาหกรรมยาสูบก็เฝาจับตามอง
ติดตามตรวจสอบบทบาทขององคกรควบคุมยาสูบนี้อยางใกลชิด64กลยุทธของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่ตอตาน COSH ไดแก การทําลายความนาเชื่อถือขององคกรทั้งตอหนารัฐบาลและตอ
สายตาสาธารณะ ตอบโตการสํารวจของ COSH ทําหนังสือถึงรัฐบาลตอบโตบทความของ
COSH กลาวหาวาขอเสนอแนะของ COSH อางถึงหลักการวิทยาศาสตรและการแพทยที่ยัง
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พิ สู จ น ไ ม ไ ด มี ทั ศ นคติ แ นวคิ ด ที่ จ ะเผชิ ญ หน า ด ว ยจุ ด มุ ง หมายชั ด เจนในการแบ ง แยก
อุตสาหกรรมยาสูบออกจากสังคม65,66
• ในป 1989 สถาบันยาสูบแหงฮองกง (Tobacco Institute of Hong Kong หรือ TIHK) ทําการ
รณรงคประชาสัมพันธอยางกวางขวางเพื่อลดความนาเชื่อถือของ COSH ที่มีตอสาธารณะ ดวย
การบรรยายที่สโมสรโรตารี่ การออกขาวตามสื่อตางๆ การแถลงขาว จดหมายถึงบรรณาธิการ
และสงจดหมาย 1500 ฉบับทางไปรษณีย และการสํารวจความคิดเห็นประชาชน
5. ติดตามนักเคลื่อนไหวรณรงคตอตานยาสูบ
• อุตสาหกรรมยาสูบไดจัดพิมพทําเนียบนักรณรงคตอตานยาสูบตั้งแตป 1986 ถึง 1999 67,68
• บริษัท PMไดแจกแผนปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก “WHO’s Action Plan on Tobacco or
Health for 1995-1999” แกพนักงานบริษัทและย้ําวาเปนสิ่งที่ควรอานอยางยิ่ง69
• PM ไดเปรียบเทียบงบประมาณและกําลังคนที่ทํางานดานควบคุมยาสูบในประเทศตางๆใน
เอเชียกับของ PM เองในชวงเวลานั้น (1995)ซึ่งพบวามีนอยกวาฝายควบคุมยาสูบ70
• PM ไดทุมงบประมาณจํานวนมากในประเด็นเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสองในฮองกง เปนจํานวน
เงิน 3-4 ลานเหรียญสหรัฐตอป ซึ่งมากกวางบประมาณรัฐบาลฮองกงที่ใชสําหรับการควบคุม
ยาสูบเพียงปละ 400,000เหรียญสหรัฐเทานั้น71
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6. แทรกแซงองคกร Asia-Pacific Association for Control of Tobacco (APACT)
• สมาคมควบคุมยาสูบแหงเอเชียแปซิฟก (APACT) กอตั้งขึ้นเมื่อป 1989 ปจจุบันเปนองคกรที่
ผนึกกําลังนักวิชาการ นักรณรงคดานการควบคุมยาสูบที่มีอุดมการณรวมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
• เอกสารลับของบริษัทPM ระบุวา“กอนที่จะมีการจัดตั้งสมาคมนี้ เราแคตอสูกับองคกรตอตาน
ยาสู บ ในแต ล ะประเทศเท านั้ น องค ก รใหมนี้ จ ะเพิ่ มคุ ณ ภาพในระดั บ ภูมิ ภ าคมากขึ้ น ซึ่ ง
หมายความวาศัตรู/คูตอสูของเราจะยิ่งเพิ่มความรูความชํานาญและประสานพลังกันมากขึ้น
นับเปนความทาทายที่นาเกรงขามอยางยิ่ง”72
• ภายใน 6 เดือนหลังจากการกอตั้งสมาคม PM ก็มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนตอ APACT
“วัตถุประสงคของเราคือตองจํากัดขีดความสามารถของสมาคมนี้ในการมีอิทธิพลตอนโยบาย
สาธารณะ”73 ซึ่ง PM มีวิธีการตอบโตหลายวิธี
• วิธีหนึ่งก็คือ การจัดตั้งสมาคมระดับภูมิภาคขึ้นมีชื่อวา The Asian Tobacco Council (ATC)
ตั้งอยูที่ฮองกง โดยมีวัตถุประสงคคือ :
“เพื่อติดตามตรวจสอบกลุมตอตานยาสูบในภูมิภาคนี้ แลวรายงานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและ
โครงสรางของกลุมดังกลาวตอผูแทนอุตสาหกรรมยาสูบ และพัฒนาแผนปฏิบัติการในการตอบ
โตภารกิจของกลุมตอตานยาสูบ”74
• ภารกิจหลักของ ATC คือ “การติดตามตรวจสอบกิจกรรมของ APACT และพัฒนากลยุทธเพื่อ
ตอบโตกิจกรรมเหลานั้น โดยเนนการชวงชิงพื้นที่ขาวในสื่อตางๆ”ในป 1991 ATC ไดจัด
ประชุมเพื่อหาวิธีการที่จะตอบโตฝายรณรงคควบคุมยาสูบ โดยกําหนดขอคําถามตางๆในการ
ประชุ ม เช น “สถานการณ ฝ า ยตรงข า มเป น อย า งไร และสิ่ ง ใดที่ เ ราจะพิ จ ารณาว า เป น
ความสําคัญลําดับตนๆของเขา? เรารูดีแลวหรือยังวาฝายตรงขามกําลังคิดอะไรอยู.... เราจะ
ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมฝายตรงขามใหดีขึ้นไดอยางไร? เราจะหาตัวและเขาไปทํา
ความรูจักกับนักรณรงคที่มีความรับผิดชอบไดอยางไร? เราจะจัดการกับการล็อบบี้ของฝาย
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รณรงคใหดีกวานี้ไดอยางไร? เราจะทําอะไรไดอีกบางที่จะยุติสงครามตอตานยาสูบที่ไมรูจัก
จบสิ้น? แรงผลักดันการตานยาสูบกําลังเขมขนมากขึ้นและเนนหนักในภูมิภาคของเราดวย”75
7. การแทรกแซงการจัดประชุม APACT Conference
APACT Conference เปนการประชุมวิชาการเรื่องบุหรี่กับสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่จัดขึ้น
ทุกๆ 3 ป โดยหมุนเวียนสถานที่จัดประชุมในเมืองใหญๆของประเทศตางๆในภูมิภาคนี้
อุตสาหกรรมยาสูบไดติดตามและจัดกิจกรรมตอบโตการประชุมนี้จนถึงป 2001 ดังตัวอยางใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประชุมวิชาการAPACT Conference ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกและการตอบโตของ
อุตสาหกรรมยาสูบ

75

ครั้งที่

ปคศ.

ประเทศ

กิจกรรมและการตอบโตของอุตสาหกรรมยาสูบ

1

1989

ไตหวัน

จัดแถลงขาวโดยสมาคมสงออกบุหรี่ของสหรัฐอเมริกา (US
Cigarette Export Association) : “การกลาวหาในที่ประชุม APACT
เกี่ยวกับการสงออกบุหรี่ของสหรัฐอเมริกาเปนขอกลาวหาที่เลื่อน
ลอย มีอคติและปราศจากความจริง”76

2

1991

เกาหลี

จัดสรุปขาวโดยบริษัทที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมยาสูบวา “ไดโตขอ
กลาวหาในทีป่ ระชุม APACT Conference และโดยเฉพาะไดปฏิเสธ
ขอมูลจากการศึกษาของ Dr. Hirayama ที่เกีย่ วกับพิษภัยจากควัน
บุหรี่มือสอง”77

3

1993

ญี่ปุน

จัดแถลงขาวโดยประธานสถาบันยาสูบแหงญี่ปุน (Tobacco Institute
หรือ TIOJ) มีเนื้อหาเกีย่ วกับบันทึกกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
สําหรับ APACT78
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4

1995

ไทย

อุตสาหกรรมยาสูบไดเขียนรายงาน 3 ฉบับเกี่ยวกับการจัดประชุม
วิชาการ APACT Conference ในประเทศไทย79,80}81

กอนหนาที่จะมีการประชุม APACT ในกรุงโตเกียวในป 1993 อุตสาหกรรมยาสูบไดเตรียมการ
อยางรอบคอบ โดยจัดประชุมเชิงวิชาการเรื่องควันบุหรี่มือสอง (ETS) ลวงหนาหลายเดือน ซึ่งปรากฏใน
บันทึกของ PM เชนเดียวกับ BAT วาการประชุมเรื่อง ETS นั้นเปนการเตรียมตอบโตการประชุมวิชาการ
APACT (ดวยการควบคุมสื่อ) เพื่อลดทอนความสําคัญของการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
ในระหวางการประชุม APACT ในกรุงโตเกียว สถาบันยาสูบแหงญี่ปุน (TIOJ) จัดทําแผนปฏิบัติ
การ “Action Plan for APACT” แจกจายแกสมาชิกบริษัทบุหรี่ ซึ่งระบุชัดเจนถึงมาตรการตอบโตทั้ง
กอนการประชุมและระหวางการประชุม ตลอดจนกลยุทธที่จะ “จัดการ” กับสื่อ82
ป 1995 การประชุม APACT ครั้งตอมา จัดขึ้นในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม อุตสาหกรรม
ยาสูบใชกลยุทธ “จัดการ” ผูสื่อขาว ที่จะรายงานขาวเกี่ยวกับการประชุม ดังปรากฏในเอกสาร
ภายในของบริษัท PM ดังนี้83
“...เมื่อองคกรรณรงคเพื่อการควบคุมยาสูบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (Asia Pacific Association for
the Control of Tobacco : APACT) จัดใหมีการประชุมเรื่องการควบคุมยาสูบในกรุงเทพฯ (ที่ถูกตอง
คือ เชียงใหม) ซึ่งเปนการจัดการประชุมทุกสามป เราไดทําการสังเกตกการประชุมดังกลาว และ
ดวยเวลาที่เหมาะสม เราไดจัดใหมีหนวยขาวกรองเพื่อสืบใหทราบวาการประชุมมีการอภิปราย
อะไรบาง เรายังสามารถบริหารจัดการไดอยางรอบคอบกับสื่อมวลชนจํานวนมาก ที่รายงานเกี่ยวกับ
การประชุม”
79

PM Asia Inc. 1995 APACT conference Chiang Mai, Thailand Nov 22-24, 1995: report 1. 23 Nov 1995. PM. Bates No.
2046304013/4014 http://legacy.library.ucsf.edu/tid/klf97d00.
80
PM Asia Inc. 1995 APACT conference Chiang Mai, Thailand Nov 22-24, 1995: report 2. 24 Nov 1995. PM. Bates No.
2046304015/4020. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/llf97d00.
81
PM Asia Inc. 1995 APACT conference Chiang Mai, Thailand Nov 22-24, 1995: report 3[part three]. 28 Nov 1995. PM.
Bates No. 2046304048. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/blf97d00.
82
Japan Tobacco. Asian plan for APACT. 1 Mar 1993. PM. Bates No. 25000540030.
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/qpi19e00.
83
ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2551). การแทรกแซงและบอนทําลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทขามชาติ กรณีศึกษานโยบาย
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ย า สู บ ข อ ง ไ ท ย . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 1 ก รุ ง เ ท พ ฯ : เ จ ริ ญ ดี มั่ น ค ง ก า ร พิ ม พ ( ห น า 9 5 )
http://www.ysmoking.com/home/th/document.php?categories=30
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ที่มา : คัดลอกมาจากเอกสารของบริษัทฟลลิปมอรริสจํากัด ที่ระบุถึงการเขาไปลวงความลับในการ
ประชุมที่เชียงใหม ในป ค.ศ. 1995 อีกทั้งยังสามารถควบคุมการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในเรื่อง
เกี่ยวกับการประชุมไดดวย
(http://www.ysmoking.com/home/th/document.php?categories=30)
8. กรณีธุรกิจยาสูบจัดจาง ITIC ทํารายงานเกี่ยวกับภาษี
• องคกร ITIC (International Tax and Investment Center) รวมกับ Oxford Economics จัดทํารายงาน
การประมาณปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคบุหรี่หนีภาษีในเอเชีย เมื่อป 2012 และ 2013 ซึ่งเปน
รายงานที่ไดรับทุนจากบริษัทบุหรี่ขามชาติ PMI
• SEATCA (The South East Asia Tobacco Control Alliance) ไดประเมินคุณภาพของรายงานฉบับนี้
พบวามีปญหา 4 ขอที่เปนขอผิดพลาด เชน ระเบียบวิธีวิจัยไมถูกตอง ทําใหผลการศึกษาวิจัยเอน
เอียงไปในทางใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ84

84

Industry-funded report on illicit trade in Southeast Asia lacks credibility. 12 Jun 2015 Research Alert.
http://www.tobaccofreekids.org
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4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของ บริษัท PMที่สงผลตอการกําหนดนโยบาย
กฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศไทย มีดังนี้
4.1 กรณีศึกษาที่ 1 การแทรกแซงกระบวนการเสนอรางกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในชวงป
พ.ศ.2534-253585
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532 ถึง 2535ไดเกิดสําคัญ 2 ฉบับคือ รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. .... โดยกอนหนานี้ประเทศ
ไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่เปนมาตรการทางภาษีเทานั้นคือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
แตยังไมมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่ และยังไมมีกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่เหมือนในตางประเทศและยังไมมีนโยบายหรือยุทธศาสตรการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ
แตอยางใด
ก อ นป 2532 การโฆษณาบุ ห รี่ ยั ง ไม มี ก ฎหมายห า มแต อ ย า งใด จนกระทั่ ง มี ก ารออกคํ า สั่ ง
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ 2/2532 เรื่องหามการโฆษณาในทุกสื่อโฆษณา และคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคออกประกาศใหบุหรี่เปนสินคาควบคุมฉลากตาม พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 106 ตอนที่ 25 ลงวันที่10 กุมภาพันธ 253286)
นพ.หทัย ชิตานนท ในขณะที่ดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดคิดริเริ่มที่จะราง
กฎหมายควบคุ ม บุ ห รี่ แ ละกฎหมายคุ ม ครองผู ไ ม สู บ บุ ห รี่ ม าตั้ ง แต ช ว งเริ่ ม ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารใน
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) ที่จัดประชุมเปนครั้งแรกในเดือนเมษายน 2532
และไดเสนอใหที่ ประชุ ม แตงตั้ งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายขึ้น โดยมี นายประเสริ ฐ นาสกุล เป น
ประธานอนุกรรมการ ฯ ซึ่งขณะนั้นทานเปนรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการทานอื่น เชน
นพ.หทัย, นพ.ประกิต, นพ.ชูชัย ศุภวงศ, ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนกรม
สรรพสามิต และมี ผอ.กองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ87
ในรายงานนี้จะกลาวถึงเฉพาะเหตุการณสําคัญและกรณีการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ขามชาติ ที่
พยายามเขามามีบทบาทในการคัดคานการยกราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ดังนี้88
85

ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย” (2556), อางแลว, น.32-38.
86
ประกิต วาทีสาธกกิจ, สูเพื่อไทยไรควันบุหรี่: บันทึกไวเปนประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่,
2549), หนา 106-107.
87
หทัย ชิตานนท,มรรคาสูการตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นักสูไทยพิฆาตยักษพิทักษยาสูบขามชาติ (กรุงเทพ ฯ: ศูนยวิจัย
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2551), หนา 17-18.
88
ดูรายละเอียดใน หทัย ชิตานนท,เลมเดียวกัน.
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ พ.ศ. .... ที่ เ สนอโดยกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ขณะนั้ น มี นายชวน หลี ก ภั ย เป น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยกอนหนานั้นในเดือนเดียวกัน รัฐบาลไดพิจารณาที่จะเปดตลาด
บุหรี่ตางประเทศ ตามกระแสการกดดันของบริษัทบุหรี่สหรัฐและรัฐบาลสหรัฐ และคําตัดสินขององคคณะ
ของแกตตดังที่กลาวมาขางตน ดังนั้น นพ.หทัย ชิตานนท และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) โดยการแนะนํา
จากทานพชร อิศรางกูร ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงพาณิชยในขณะนั้น ไดขอตอรองใหรัฐบาลไทย ออก
กฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ รวมทั้งการจัดตั้งสํานักงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ในกระทรวงสาธารณสุข89
เหตุการณการเมืองสําคัญในชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ให
ความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบคือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เกิดเหตุการณรัฐประหาร
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นําโดย พลเอกสุนทร คงสมพงษ หัวหนาคณะ รสช.และ
พลเอกสุจินดา คราประยูร ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้น โดยมี นายอานันท ปนยารชุน ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2534 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2535 เหตุการณดังกลาวอาจมีสวนทําใหการ
พิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหยุดชะงักไป เรื่องนี้เองทํา
ใหภาคประชาสังคมและนักวิชาการดานสุขภาพนําโดย นพ.หทัย ชิตานนท ไดมีจดหมายสวนตัว (ลงวันที่
21 มีนาคม 2534) ถึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ) สอบถามความ
คืบหนาของรางกฎหมายนี้ และไดติดตอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย90
ด ว ยเหตุ นี้ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข (นพ.ไพโรจน นิ ง สานนท ) จึ ง ได อ อกคํ า สั่ ง
กระทรวงสาธารณสุขที่ 227/2534 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการราง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของกับบุหรี่และสุขภาพ โดย
มี นพ.หทัย เปนประธานกรรมการ และมีกรรมการที่เปนผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรม
สรรพสามิต ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) นพ.
ประกิต นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล เปนตน ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดแจงเรื่องการปรับปรุงราง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบตามขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ6 และยืนยันถึงเหตุผลความจําเปน
ในการมีกฎหมายฉบับนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6 ไดเริ่มพิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... เปนครั้ง
แรกในวั น ที่ 12 กั น ยายน 2534 ในชว งเวลานี้ เริ่ มปรากฏข อเท็จ จริง เกี่ย วกั บ ความพยายามแทรกแซง
กระบวนการรางกฎหมายของบริษัทบุหรี่ขามชาติ เชน

89
90

ชูชัย ศุภวงศ, 2 ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคมไทย, อางแลว, หนา 31.
หทัย ชิตานนท,มรรคาสูการตรากฎหมายควบคุมยาสูบ นักสูไทยพิฆาตยักษพิทักษยาสูบขามชาติ, อางแลว, หนา 37-45.
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 วันที่ 30 กันยายน 2534 เวลา 10.00 น. ตัวแทนบริษัทบุหรี่ขามชาติ (เชน นายวิโรจน BAT,
นายไพฑูรยนาย Patrick บริษัท PM และนาย Roger Winch) ไดเขาพบ รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ
ที่ทําเนียบรัฐบาล โดยปรากฏเปนเอกสารภายในของบริษัทบุหรี่คือ บันทึกของนายวิโรจน ไตรรัตโนภาส
ผูแทนของบริษัท BATประจําประเทศไทย ระบุวัตถุประสงค3 ประการในการเขาพบรองนายก ฯ นายมีชัยมี
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1) เพื่อหารือกับตัวแทนรัฐบาลที่รับผิดชอบราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... เพื่อให
เกิดความมั่นใจวา เรา (กลุมบริษัทบุหรี่ขามชาติ) จะมีสิทธิเขารวมกระบวนการยกรางกฎหมายฉบับนี้
โดยเฉพาะในประเด็นการแจงสวนประกอบของบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบ (ingredients issue) วาจะใชวิธีการ
ใดในการบัญญัติเปนกฎหมาย
2) เพื่อสรางความมั่นใจแกรัฐบาลวา เรา (กลุมบริษัทบุหรี่ขามชาติ) จะปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง
การหามโฆษณา
3) เพื่อแสดงความกังวลวา ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา กระทรวงพาณิชยและกรมศุลกากรที่เริ่ม
ควบคุมบุหรี่ อาจทําใหทัศนคติเชิงลบของประชาชนตอรางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ อันจะสงผลทําให
มีการลักลอบนําบุหรี่เถื่อนเขาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และทําใหรัฐไมสามารถจัดเก็บภาษีได
รองนายก ฯ นายมีชัย ซึ่งรับผิดชอบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา รัฐบาลนี้
ยังไมเห็นรางกฎหมายนี้ และไมแนใจวาจะผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม โดยสวนตัวแลวไม
เห็ น ด ว ยที่ จ ะให มี ก ฎหมายฉบั บ นี้ เพราะขั ด แย ง กั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ ส ง เสริ ม เรื่ อ งการผ อ นคลาย
กฎระเบียบ (DEREGULATING) สนับสนุนเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) จึงไมเหมาะสมที่จะ
สรางกฎระเบียบขึ้นใหม (RE-REGULATING) ทานยังพูดติดตลกวาเปนลูกคาที่ซื่อสัตยของบุหรี่ยี่หอ State
Express 555 (บุหรี่ของ BAT) และยังไดใหคําแนะนําแกตัวแทนบริษัทบุหรี่วา
1) กลุมอุตสาหกรรมยาสูบควรแสดงความกังวลของตนตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
เพิ่งไดรับแตงตั้งคือ นายวัฒนา รัตนวิจิตร
2) ควรติดตอขอเขาหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพโรจน นิงสานนท)
เพื่อสอบถามประเด็นที่ทานรัฐมนตรียังกังวลและหาแนวทางแกไขรวมกัน เพื่อเลี่ยงการเผชิญหนากัน โดย
รองนายก ฯ รั บ ปากว า จะโทรศั พ ท ถึ ง รั ฐ มนตรี ฯ สธ. เพื่ อ ปรึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ เช น อาจเสนอให ก ลุ ม
อุตสาหกรรมยาสูบเขารวมในกระบวนการรางกฎหมายของคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
บันทึกสรุปการประชุมของกลุมตัวแทนบริษัทบุหรี่ (post meeting summary) สรุปความวา พวกเรา
เห็นพองกันวา การเขาพบครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ไมมีความกังวลอะไรรายแรงเกี่ยวกับราง
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พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... แตควรเรงดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ การขอเขาพบเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาภายในสัปดาหนี้และเสนอกฎหมายสิงคโปรเรื่องสวนประกอบของบุหรี่ และควรทํา
จดหมายถึงรองนายก ฯ นายมีชัย เพื่อขอบคุณและแจงความคืบหนาการดําเนินการตามคําแนะนําของทาน
รองนายก ฯ และควรสอบถามท า นเรื่ อ งการโทรศั พ ท ติ ด ต อ กั บ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อที่จะเตรียมการเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตอไป นาย Patrick จะติดตอสํานักงานที่
สิงคโปรเพื่อใหสงกฎเกณฑเรื่องสวนประกอบบุหรี่มาให แตจะไมสงมาตรการเขมงวดอื่น ๆ เชน การตั้ง
แสดงบุหรี่หรือการจําหนายบุหรี่
 วันที่ 9 ตุลาคม 2534 เวลา 15.00 น. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวแทนบริษัท
บุห รี่ข ามชาติ (เชน นายวิ โรจน BAT, นายไพฑูรย วิโรจนโภคา ผูจัดการบริษัท PM ประเทศไทย นาย
Patrick Rekartนาย Larry Matthews บริษัท RJR และนาย TetsuAsakiบริษัท JTI) ไดเขาพบรองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (นายไมตรี ตั น เต็ ม ทรั พ ย ) ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการแทนเลขาธิ ก าร ฯ ที่ เ ดิ น ทางไป
ตางประเทศ นาย Patrick ไดกลาวถึงผลการเขาพบรองนายก ฯ นายมีชัย ที่แนะนําใหเขาพบเลขาธิการ ฯ
เพื่อที่จะใหขอมูลแกรัฐบาลวา รางกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบนี้มีขอหามหลายเรื่อง และกําหนดใหแจง
สวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบดวย
นายไมตรี ตันเต็มทรัพย รองเลขาธิการ ฯ ใหขอมูลวา รางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....
ไดรับการรับรองจากรัฐบาลนี้แลว จึงอยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะ 6 นายไมตรี
ใหขอมูลแกตัวแทนบริษัทบุหรี่วา คณะกรรมการกฤษฎีกาเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขารวมแสดง
ความเห็นเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ และแนะนําใหอุตสาหกรรมยาสูบยื่น
ขอเสนอแนะโดยเร็วที่สุด สําหรับประเด็นที่บริษัทบุหรี่สอบถามเนื้อหาของรางพระราชบัญญัตินี้ นาย
ไมตรีแจงวารางกฎหมายนี้กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาของราง จึงแนะนําใหหารือกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข
กลุมบริษัทบุหรี่ขามชาติกลุมนี้ไดทําจดหมายเปนทางการสงถึงรองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ
หลายครั้ง เชน
จดหมายลงวันที่10 ตุลาคม 2534 มีเนื้อหาเปนจดหมายขอบคุณรองนายก ฯ มีชัย ที่ไดใหโอกาส
กลุมอุตสาหกรรมผูนําเขาบุหรี่เขาพบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 และกลาวเนนย้ําเรื่องความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบกับรัฐบาล โดยเฉพาะการพิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ
ในประเด็นการกําหนดระดับสารทาร (Tar) และนิโคติน (Nicotine) ในบุหรี่ของรัฐบาลโดยลําพัง รวมถึงการ
ควบคุมกิจกรรมการทําตลาดของบริษัทที่ถูกกลาวหาวาไมเหมาะสม
จดหมายลงวันที่18 ตุลาคม 2534 มีเนื้อหาอางขอมูลความรวมมือระหวางรัฐบาลกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ ในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑเรื่องระดับสารทารและนิโคตินในบุหรี่ เชน ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน
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และเสนอแนะเรื่องการเปดโอกาสใหบริษัทผูผลิตบุหรี่มีสวนรวมในการเฝาระวังระดับสารทารและนิโคติน
ในบุหรี่รวมกับรัฐบาลไทย เชน การจัดตั้งหองแล็บตรวจสอบ การฝกอบรมบุคลากรที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
การวางแผนเรื่องการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณที่ใชทดสอบตาง ๆ
จดหมายลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534 ระบุถึงประเด็นหลักเกณฑเรื่องสวนประกอบของบุหรี่ และการ
ทดสอบระดับสารทารและนิโคตินที่เกิดจากการเผาไหมบุหรี่ อีกทั้งยังกลาวอางวาสวนประกอบของบุหรี่
ถือเปนความลับทางการคาของผูผลิตบุหรี่ แมวารัฐบาลหลายประเทศจะกําหนดใหแจงขอมูลดังกลาวก็ตาม
ตอมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2534 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสงรางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ ที่พิจารณาเสร็จแลว ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขทําหนังสือถึงเลขาธิการ ครม. ลงวันที่ 17 มกราคม 2535 เรื่องเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินี้
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเสร็จ เหตุการณนี้ทําใหกลุมบริษัทบุหรี่ทําหนังสือถึงรองนายก ฯ
มีชัย เพื่อคัดคานเนื้อหาของรางกฎหมายนี้วามีขอเสียหลายประการ
มีการวิเคราะหมุมมองของบริษัทบุหรี่ขามชาติในการสรางความสัมพันธกับรองนายก ฯ มีชัย วา
เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุด เพื่อที่จะใหเกิดการเจรจาพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลในประเด็นการกําหนด
สวนประกอบของบุหรี่ กลุมบริษัทบุหรี่มองวา รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย เปนพันธมิตรสําคัญในการ
คัดคานการเสนอรางพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฯ โดย นพ.หทัยแสดงความเห็นวา รองนายก ฯ มีชัย
ตองการที่จะใหนําบทบัญญัติเรื่องการแจงสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบออก (มาตรา 11) รางกฎหมาย
นี้92 ทั้งนี้ รองนายก ฯ มีชัยไดเสนอประเด็นตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 ที่กําลัง
พิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ โดยใหเหตุผลวา มาตรา 11 ไมเปนธรรมตอผูประกอบการเนื่องจากเปน
ความลับทางการคา แต นพ.หทัย ไดชี้แจงเหตุผลที่ตองมาตรา 11 ไว เพราะสอดคลองกับคําตัดสินของแกตต
และยังมีกฎหมายแคนาดา และกฎหมายสหรัฐที่กําหนดใหบริษัทบุหรี่ตองเปดเผยขอมูลสวนประกอบบุหรี่
ต อ ภาครั ฐ ทํ า ให ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2535
และเห็ น ชอบให เ สนอต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ พิ จ ารณาต อ ไป และเมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ 2535
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. .... ทําใหรางกฎหมายทั้ง
สองฉบับถูกเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติพรอมกัน
สําหรับการขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของกลุมบริษัทบุหรี่นั้น รัฐมนตรี ฯ ได
มอบหมายให นพ.หทัย เปนผูแทนในการหารือแทน ซึ่งมีการพบปะกันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2534 ซึ่งมีการ
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บัน ทึ กวีดีโอและเสี ย งในการประชุมด วย นพ.หทัย ไดกลา วกับตั วแทนบริษั ทบุห รี่ ว า ตนเองมี จุด ยืน ที่
แตกตางอยางสิ้นเชิงกับธุรกิจยาสูบ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติมีกรณี
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการเขาแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบอยางชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้
นายแพทย อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณสื่อมวลชน
ปรากฏเปนขาวในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535 วา มีตัวแทนบริษัทบุหรี่ตองการเขาพบตน แตตนไมใหเขาพบ
ทําใหบริษัทบุหรี่รองเรียนตอรองนายก ฯ มีชัย ขอมีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายนี้
ตอมา วันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 กลุมบริษัทบุหรี่ขามชาติไดทําจดหมายถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เพื่อขออนุ ญาตเขาชี้แจงรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ ฑย าสูบ ฯ โดยอางเหตุผลวา ราง
พระราชบัญญัตินี้จะเปนผลเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไมมีความจําเปนที่จะออกกฎหมายฉบับ
นี้ เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมการประกอบกิจการสินคาบุหรี่อยูแลว ขัดตอนโยบายการคาของ
รัฐบาลที่ตองการลดบทบาทของรัฐ เพื่อใหการประกอบธุรกิจมีความคลองตัว หลักการในราง พ.ร.บ.หลาย
ประการคลุมเครือไมชัดเจน อีกทั้งกระบวนการพิจารณาก็ไมเปดโอกาสใหผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ
แสดงความเห็น
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ผานการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
.... และร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองสุ ข ภาพของผู ไ ม สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. ....ในวาระ 1 สภา ฯ จึ ง ส ง ให
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมพิจารณาคําแปรญัตติของสมาชิก สนช.โดยมีกําหนดเวลาแปร
ญัตติภายใน 3 วัน โดยราง พ.ร.บ.ควบคุม ฯ มีผูขอแปรญัตติ 3 คนคือ นายธรรมนูญ ลัดพลี นายโอสถ
โกศิน และนายดุสิต ศิริวรรณ ทั้งนี้ นายธรรมนูญ ลัดพลี ขอแกไขถอยคําเล็กนอย สวนนายโอสถ โกศิน และ
นายดุ สิ ต ศิ ริ ว รรณ ขอตั ด มาตรา 4 (การห า มขายบุ ห รี่ แ ก ผู ที่ มี อ ายุ ไ ม ค รบ 18 ป ) และมาตรา 11 (การ
กําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาแจงสวนประกอบของบุหรี่) ออกทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ฯ ครั้งแรกในวันที่ 10 มีนาคม 2535 มีตัวแทนของบริษัท
PM (ประเทศไทย) คือ นายไพฑูรย วิโรจนโภคา เขารวมประชุมอยูดวยโดยไมไดรับเชิญ ทําให นพ.หทัย
แจงเรื่องนี้ใหรองประธาน ฯ (ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตต) ทราบ จึงไดแจงใหประธานคณะกรรมาธิการ ฯ คือ ศ.
นพ.ประสพ รัตนากร ทราบ ประธาน ฯ จึงประกาศใหผูที่ไมไดรับเชิญออกจากหองประชุมไป นายไพฑูรย
และนายดุสิต จึงลุกเดินออกจากหองประชุม เจาหนาที่รัฐสภาแจงวา นายดุสิต ศิริวรรณ สมาชิก สนช.เปนผู
พานายไพฑูรยเขามาในหองประชุม โดยอางวาเปนคนของตน แตมิไดแจงใหทางคณะกรรมาธิการ ฯ ทราบ
ลวงหนา
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เหตุ ก ารณ ล็ อบบี้ ข องบริริ ษั ท บุ ห รี่ ที่ สสมาชิ ก สนชช.พา
ตั ว แทน บริ ษั ท บุ ห รี่ ข า มชาติ เ ข า มาร ว มประ ชุ ม พิ จ ารณาาร า ง
กฎหมายย ถือเปนสิ่งสะท
ส อนความมพยายามอยยางสูงของบริริษัท
บุหรี่ขามมชาติที่เขาถึงผูผมีตําแหนงระดับสูงที่เกี่ยยวกับการพิจารณา
กฎหมายย ฝายสุขภาพไดแจงขาวนี
ว ้ใหสื่อมวลลชนทราบ ทําให
เปนขาวใใหญโตขึ้นหนนาหนึ่งของหหนังสือพิมพหหลายฉบับในกกรณี
นี้ ดานนายดุสิต ศิริวรรณ อางเหหตุผลที่พานาายไพฑูรยเขาร
า วม
ประชุมดดวย เพราะอยากใหชวยนนําเสนอขอมู ลทั้งสองดานต
น อ
คณะกรรรมาธิการ ฯ สสวนรองนายยก ฯ มีชัย ใหสัมภาษณทางสื่อ
ว า บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ส า ม า ร ถ เ ข า ฟ ง ก า ร แ ป ร ญั ต ติ ข อ ง
คณะกร รมาธิ ก าร ฯ ได เ พราะไมม ถื อ ว า เป น คความลั บ ในเเรื่ อ ง
ดังกลาว ไมมีอะไรตอการตั
อ ดสินใจจของคณะกรรรมาธิการ
ในเดือนมีนาคม
า 2535 กอนที่จะมีการพิพิจารณารางพพระราชบัญญััติทั้งสองในววาระ 2 และ 3 เอกสาร
ภายในของบริษัทบุหรี่คือ Britishh Americann Tobacco UK
U and Export’s (BAATUKE) (DDavis R.
Developments in Thaailand. 10 Maar 1992. Britiish Americann Tobacco.Bates No. 3040333896.Availaable from
แ งขอมูลเรื่องเจาหนาที่บ ริิ ษัทบุหรี่ไดพยายามล็
พ
Guildforrd Depositoryy.) จัดทําโดย นาย Richardd Davies ไดแจ
อบบี้สม าชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ช ที่มีอาวุโโสบางทาน เพื่อใหตัดเรื่องการแจ
อ
งสววนประกอบของบุห รี่
93
ออกไป โโดยดึงความสสนใจของรัฐบาลไปในเรื
บ
่อองสารทารและนิโคติน
ตอมาสภานิติติบัญญัติแหงชาติ
ช มีมติเห็นชชอบรางพระรราชบัญญัติควบคุ
ว มผลิตภัณณฑยาสูบ พ.ศศ. .... และ
รางพระ ราชบัญญัติคุคุมครองสุขภาพของผู
ภ
ไม สูบบุหรี่ พ.ศศ. .... ในวาระ 2 และวารระ 3 จนกระะทั่งมีการ
ผ ตภัณฑยาสูสูบ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายในราชกิจจจานุเบกษา เมืมื่อวันที่ 5
ประกาศศพระราชบัญญัติควบคุมผลิ
เมษายน 2535ซึ่งพระรราชบัญญัติน้มี ีผลใชบังคับบราวตนเดือนสิงหาคม 25335 คือเมื่อพน กําหนด 120 วันนับแต
วันประกกาศในราชกิจจานุ
จ เบกษาเปปนตนไปสวนนกฎหมายอีกฉบั
ก บคือ พระะราชบัญญัติคคุมครองสุขภาพของผู
ภ

ไมสูบบุหหรี่ พ.ศ. 2535 ประกาศในนราชกิจจานุเเบกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 มีผลลใชบังคับตั้งแต
แ วันที่ 8
เมษายน 2535 เปนตนไป
น
การที่สภานิติติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สามารถพิจารณาให
า
ความมเห็นชอบกฎฎหมายควบคุมยาสูบที่
สําคัญ 2 ฉบับขางตนได
ไ แมวาจะมีมีการแทรกแซซงของบริษัทบุหรี่ขามชาติติที่พยายามล็ออบบี้สมาชิก สนช.บาง
ส
คน รวมถึงผูมีอํานาจจในรัฐบาลแลละเจาหนาที่ขของรัฐ แตก็ประสบความมลมเหลว เปปนผลจากการรเฝาระวัง
ตรวจสออบของฝ า ยทีที่ ส นั บ สนุ น กฎหมาย 2 ฉบั บ นี้ รวม ถึ ง การทํ า งาานร ว มกั บ สื่ อมวลชนโดดยเฉพาะ
93

Ibid.
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หนังสือพิมพที่ ชว ยเปดโปงความพยายามดัง กลาว ทํา ใหเ กิ ดกระแสสังคมตอต านการแทรกแซงของผู
ประกอบธุรกิจบุหรี่ ผูที่รับผิดชอบในการพิจารณารางกฎหมายมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น
4.2 กรณีศึกษาที่ 2 การฟองศาลปกครองเพื่อขอใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องภาพคํา
เตือนบนซองบุหรี่ จากรอยละ 55 เปนรอยละ 8594
สืบเนื่องจากกรณีกระทรวงสาธารณสุขไดออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงรูปภาพขอความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและชองทางติดตอเพื่อการเลิกยาสูบใน
ฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556”95 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ประกาศฉบับนี้จะมีผลใชบังคับตามกฎหมาย
เมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหมนี้ไดยกเลิก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตพ.ศ. 2552”ลงวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2552
ซึ่งมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพคําเตือนในฉลากบุหรี่ใหมทั้งหมดรวม 10 แบบ ขอสําคัญคือ มีการ
เพิ่มขยายขนาดพื้นที่ขอความ ภาพคําเตือนในฉลากบุหรี่ซิกาแรตจากรอยละ 55 ตามประกาศ ฯ ฉบับเดิมเปน
รอยละ 85ฉะนั้น การฟองรองนี้จึงถือเปนครั้งแรกที่บริษัทบุหรี่ขามชาติฟองกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย
การฟองรองของบริษัทบุหรี่ขามชาติดังกลาว ถือเปนรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบที่พบ
ในหลายประเทศ ทําใหรัฐบาลไมสามารถใชบังคับกฎหมายควบคุมยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใช
เวลานานในการตอสูคดีความในชั้นศาล ไดแก
คดีที่ 1 บริษัทPMTL และ บริษัท PM โปรดัคส เอส.อา. จํากัด ผูฟองคดี กับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูถูกฟองคดี(คดี
หมายเลขดําที่ 1324/2556)
คดีที่ 2 บริษัท เจที อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด96) จํากัด และ บริษัท เจที อินเตอรเนชั่นแนล เอส
เอ จํากัด ผูฟองคดี กับกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูถูกฟองคดี
ผลของการฟองคดีขางตน ทําใหศาลปกครองกลางมีคํ าสั่งคุมครองชั่วคราวประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับใหม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 ซึ่งมีผลในทางกฎหมายคือ ประกาศฉบับใหมยังไมมีผลตาม
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ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย” (2556), อางแลว, น.78-85.
95
ราชกิจจานุเบกษา เลม130ตอนพิเศษ45ง (วันที่ 5 เมษายน 2556)
96
บริษัท เจที อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัดเปนบริษัทสาขาของบริษัทบุหรี่ขามชาติรายใหญที่ชื่อวา Japan Tobacco
International(JTI) จัดตั้งในป 1999 โดยเปนสวนหนึ่งของกลุมบริษัท Japan Tobacco Group of Companies มีสํานักงานใหญ
ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด ดู http://www.jti.com/our-company/jti-at-a-glance/
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กฎหมายเปนเวลาหลายเดือน จนกระทั่ง ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งศาลปกครองกลางที่
ใหคุมครองชั่วคราว
ต อมา กระทรวงสาธารณสุ ขไดรับ หนั งสื อจากศาลปกครองสู งสุ ด โดยคําสั่ งที่ 269 / 2557 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีคําสั่งใหยกเลิกการคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นตนแลว เมื่อชวงบาย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระบุวากระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานถูกตองตามขั้นตอน ยึดประโยชนปกปอง
คุ มครองสุข ภาพประชาชนเปน สําคัญ และเปน สิ่ง ที่ผูประกอบการธุรกิ จ ยาสู บถื อปฏิบัติ ไ ด จึ งมีผลให
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯฉบับนี้ ซึ่งมีขอกําหนด 11 ขอ มีผลบังคับใชทันที ตั้งแตวันที่ศาลปกครองสั่ง
เปนตนไป ดังนั้น ผูผลิตหรือผูนําเขาบุหรี่ซิกาแรตทุกราย ตองปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้
คดีที่บริ ษัทบุหรี่ข ามชาตินํ าโดย บริษัท PMTLฟองรองของบริ ษัทบุหรี่ข ามชาติฟ องกระทรวง
สาธารณสุข อาจใชเวลาพิจารณาคดีอีกหลายเดือนหรือหลายป จึงจะรูผลวา ใครจะเปนฝายชนะคดี การ
ฟองรองดังกลาวถือเปนรูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบที่พบในหลายประเทศ ทําใหรัฐบาลไม
สามารถใชบังคับกฎหมายควบคุมยาสูบในทันที ในบางกรณีอาจใชเวลานานในการตอสูคดีความในชั้นศาล
4.3 กรณีศึกษาที่ 3 การคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุมธุรกิจ
ยาสูบและกลุมชาวไรยาสูบ ในชวงป 2555 ถึงปจจุบัน (2558)
กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอรางกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ (ฉบับใหม) เขาสูการพิจารณา
ในคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แตไดมีการเขาคัดคานของกลุมชาวไรยาสูบ และสมาคมการคา
ยาสูบ สงผลใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดสงรางคืนกลับมาใหกระทรวงสาธารณสุขทบทวน
ใหม โดยใหมีการรับฟงความเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งนี้ขอตอสูของบรรดาองคกรที่ขัดขวางการ
เสนอรางฯ ไดยกขอตอสูวา97
1.1 “รางกฎหมายนี้มีผลกระทบตอทั้งปลายน้ํา กลางน้ํา และตนน้ํา คือชาวไรยาสูบ ไมวาจะ
เปนการสรางภาระ ลิดรอนสิทธิ บีบคั้นธุรกิจยาสูบ โดยไมเกี่ยวของกับเหตุผลคุมครองเยาวชนตามที่ สธ.
กลาวอาง”
1.2 “ขอกฎหมายซ้ําซอนกับกฎหมายเดิม ใหอํานาจออกกฎหมายลูกโดยไมผาน ครม. หรือ
สภาจํานวนมาก รวมทั้งอาจละเมิดประเด็นทางการคาระหวางประเทศ98

97

ประเด็นเรื่องขอตอสูมาจาก เนื้อหาของขาว 2 เรื่อง ดังนี้ คือ
1. ขาว มติชน วันศุกรที่ 3 เมษายน 2558 หัวขอขาว “ชาวไร-ผูคา” แถลงคัดคาน พรบ.ยาสูบ
2. ขาว ทันหุน วันศุกรที่ 3 เมษายน 2558 หัวขอขาว “ชาวไรยาสูบ – โชหวย” เดินหนาดัน “กม.ยาสูบ”
98
ขาว บานเมือง วันจันทรที่ 13 เมษายน 2558 หัวขอขาว “ระวัง! ปญหา กม.ยาสูบตางชาติกีดกันการคา”

50
1.3 “รานคาเห็นดวยกับการปกปองเด็กและเยาวชน เชน การเพิ่มอายุผูซื้อ แตขอคัดคาน
มาตรการสุดโตง เชน การหามแบงขาย กําหนดสถานที่หามขาย ฉลากซอง จํากัดการติดตอกับเจาหนาที่
ภาครัฐ หรือแมการจํากัดการจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม”
1.4 การใหดุลพินิจเจาหนาที่ในการจับปรับรานคา
1.5“กฎหมายฉบับนี้กระทบตอโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังซึ่งเรานําสงรายไดใหกับรัฐปละ
ไมต่ํากวา 60,000 ลานบาท หากกฎหมายฉบับนี้ผาน รายไดของรัฐจะลดลงและอาจจะกระทบตอการจางงาน
ของโรงงานยาสูบ
ทั้งนี้ ฝายธุรกิจยาสูบไดดําเนินการคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ดวย
วิธีการตาง ๆ นานา เช น การเขียนไปรษณีย บัตร เอกสารคัด ค านรางกฎหมายฯ ถึงนายกรั ฐมนตรี และ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการวาจางสื่อมวลชนบางคนเสนอขาวในเชิงไม
เห็นดวยกับรางกฎหมายนี้ โดยเทียบเคียงกับกรณีฮิตเลอร99 มีการใชวาจางนิดาทําโพลล สํารวจรานคาปลีก
(โชหวย) ทั่วประเทศ 1,011 ราน เมื่อเดือนตุลาคม 2557100 ไดขอสรุปวา รอยละ 90 เห็นวา “ไมใชประเด็น
เรงดวนและยังเปนการซ้ําเติมผูประกอบการรานคาปลีกรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจอยูแลวใน
ปจจุบัน”, รอยละ 79 เชื่อมั่นเปนอยางมากกวา ราง พรบ.การควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่มีมาตรการอัน
สุดโตงจะสรางความเสียหายแกธุรกิจ, รอยละ 52 เชื่อวากฎหมายที่เขมงวดเกินความจําเปนจะสงผลใหการ
บริโภคยาเสนมวนเองเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไมไดเปนการชวยการลดการบริโภคยาสูบลงแตอยางใด ในขณะที่รอย
ละ 90 เชื่อวาการใชซองบุหรี่แบบเรียบจะนําไปสูการปลอมแปลงผลิตภัณฑยาสูบที่สามารถทําไดงายขึ้นและ
จะมีบุหรี่ปลอมเพิ่มมากขึ้นในตลาด รวมทั้งการลักลอบนําบุหรี่ผิดกฎหมายมาจําหนายในประเทศก็จะเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดสงรางคืนกลับมาให
กระทรวงสาธารณสุขทบทวนใหมเปนครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาของขาวระบุวา “รางกฎหมายดังกลาวยังไมไดรับ
การแกไขตามความเห็นของสวนราชการ”101
ตอมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและ
กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงาน
99

จากขาว ขาวสด วันเสารที่ 16 พฤษภาคม 2558 คอลัมน : ใบตองแหง หัวขอ : ฮิตเลอรก็เกลียดบุหรี่
100
ขาวจาก บางกอกทูเดย วันศุกรที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 หัวขอขาว “ทิศทางยาสูบไทย”/ ไทยรัฐ (กรอบบาย)
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 หัวขอ “กลุมผูคาปลีกยาสูบยังรองระงม ออนรัฐเบรก กม.ใหมกลัวสูญพันธุ
101
ขาวจาก มติชน วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558 หัวขอขาว “ชาวไรยาสูบชี้ ครม.ตีกลับ กม.ใหม”
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คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนําความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประเด็นที่
ขัดกับกฎหมายอื่นไปปรับแกไขในรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวย รวมทั้งกรณีขั้นตอนการเสนอจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ใหกระทรวงสาธารณสุขประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2554 (เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการเสนอร า ง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน) แลวแจงผล
การดํ า เนิ น การให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าเพื่ อ ประกอบการตรวจพิ จ ารณาต อ ไป แล ว ส ง ให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี ยั ง มี ม ติ ใ ห ก ระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อกําหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบแกเกษตรกรผู
เพาะปลูกใบยาสูบ แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา กอนสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
การแทรกแซงการพิจาณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาคมการคายาสูบไทยนําโดย นางวราภรณนะมาตร ผูอํานวยการบริหารสมาคม ฯ และตัวแทน
กลุมชาวไรยาสูบภาคเหนือ ไดขอเขารวมชี้แจงการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
.... ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 10) ตั้งแตที่เริ่มมีการพิจารณารางกฎหมายนี้ในเดือนมิถุนายน 2558
ซึ่งก็ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมพิจารณารางกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่ละเมิดตอ FCTC มาตรา 5.3
อยางชัดเจนเพราะมีเนื้อหากําหนดหามธุรกิจยาสูบแทรกแซงนโยบาย กฎหมายหรือมาตรการควบคุมยาสูบ
ของภาครัฐ เหตุการณนี้ก็มิใชความผิดของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะทานอาจจะรับทราบขอมูลในเรื่อง
นี้ โดยอาจคิดวาเพื่อประโยชนในการรับฟงความเห็นของทุกฝายกรณีนี้อาจกลาวไดวาเปนความบกพรอง
ของผูแทนกระทรวงสาธารณสุขที่มิไดทักทวงหรือใหคําแนะนําแกคณะกรรมการกฤษฎีกาอยางถูกตอง
การเขารวมพิจารณากฎหมายของกลุมธุรกิจยาสูบ ถือเปนการแทรกแซงกระบวนการพิจารณา
กฎหมายควบคุมยาสูบของภาครัฐ แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดทํา“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ”ที่กําหนดเนื้อหาควบคุมหรือหามหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงอนุญาตใหกลุมธุรกิจยาสูบเขารวมพิจารณากฎหมายหรือนโยบายควบคุมยาสูบของภาครัฐ
ฉะนั้น รัฐบาลและผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขไมควรนิ่งนอนใจหรือปลอยปละละเลยที่จะไม
เสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ เพราะกลุมนักวิชาการควบคุมยาสูบ นําโดย นพ.หทัย ชิตานนท
และคณะ ไดเคยจัดทํารางระเบียบสํานักนายก ฯ นี้เสนอตอผูบริหารกรมควบคุมโรคเมื่อป พ.ศ. 2554102แตยัง
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หนังสือ สสท. เลขที่ 55/2554 เรื่อง ขอเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบตอนโยบายของรัฐในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

52
ไมมีควาามคืบหนาในเรื่องนี้ มีเพียงการจั
ย
ดทํา““ระเบียบกรมมควบคุมโรคววาดวยการติดดตอกับผูประะกอบการ
และผูที่มมีีสวนเกี่ยวของเกี
อ ่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบพ.ศ. 2555” ซึ่งระเบียบฉบับับนี้ไมมีผลบับังคับหนวยงาานอื่น103
การกลาวอางผลงานวิ
ง
ชาการเพื่อสนับสสนุนขอเสนอขของธุรกิจยาสูสูบ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
ก
25558 มีการนําเสสนอ
งานวิ จั ยยหั ว ข อ “ร างพระราช
า
บั ญ ญั ติ ค วบบคุ ม
ผลิตภัณฑ
ฑยาสูบ คุมครองสุขภาพ หรื
ห อ ลิดรอนสสิทธิ
เสรีภาพ”” โดยมี รศ.สุสุธรรม อยูในธธรรม คณบดีดีและ
หัวหนาโโครงการวิจัย มหาวิทยาลลัยหอการคา ไทย
และนางสาวปวิณี ไพรทอง นักวิจยั 104
รศ.สุธรรม อยูในธรรม กลลาวถึงผลการรวิจัย
วา105 รางงพระราชบัญญั
ญ ติควบคุมผลิตภัณฑยา สูบมีประเด็นบกพร
น
องเกีกีย่ วกับทางกฎฎหมายหลายยประการ
รวมทั้งยัังกอใหเกิดผลลกระทบในเชิชิงพาณิชยและสิทธิเสรีภาพ โดยทางสถถาบันฯ เสนออใหมีการพิจารณาและ
า
ทบทวนแกไขรางกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการรสรางความสสมดุลระหวางการคุ
ง มครองงสุขภาพประชาชนกับ
เสรีภาพขของผูประกอบการ
“กฎหมายเหลานี้เปนเรื่องที
ง ่พิจารณายาากแตก็ควรทีที่จะปรับปรุงแก
แ ไข และกฎฎหมายฉบับนี้สามารถ
ออกเปนนกฎหมายผลิตภัณฑยาสูบได
บ แตตองไไมกระทบตอหลั
อ กเกณฑระหว
ร างประเ ทศ และไมจํากัดหลัก
สิท ธิ เ สรีรี ภ าพของปรระชาชน ซึ่ งถถา แก ไ ขได กก็็ ส มควรแก เพื่ อ ให เ ป นกฎหมายที
ก
่ มีคความสมดุ ลและ
แ เป น
กฎหมายยที่ดีตอไป”
นางสาวปวินีนี กลาวดวยวา พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังขัดตอกรอบอนุสัญญาาระหวางประะเทศวาดวยกาารควบคุม
ยาสูบ (FFCTC) ตองเปนไปตามหหลักการของกกฎหมายภายในประเทศภาคีสมาชิก กาารรางกฎหมายจึงตอง
คํานึงถึงรรัฐธรรมนูญเปปนหลัก เนื่องจากร
ง าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มกี ารเขมงวดเกินกว
น าที่วางไวว ซึ่งยังมีการใใชถอยคํา
ที่กวางและยังคลุมเครืรือ เชน ในเรืือ่ งของ “การรสื่อสารการตตลาด” กอใหหเกิดความสั ับสนทางดานของการ
น
ปฏิบัติ
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ไพศาล ลิ้มสถิตย, “เมื่อธุรกิจยาสูบเขขารวมพิจารณาากฎหมายควบคคุมยาสูบ” (หมอชาวบาน ปที่ 37 ฉบับที่ 4377, กันยายน
2558), น.557.
104
จากขาว แนวหนา วันพุพธที่ 1 กรกฎาคคม 2558 หัวขอ ขาว : “ราง พ.รร.บ.”
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“นักวิจัยยหอการคา ชี้ รรางพ.ร.บ.ยาสูบลิ
บ ดรอนสิทธิเสสรีภาพของปชช.” (25 มิถุนายน 2558) อางจจากเว็บไซตสานั
ํา กขาวอิส

รา http://wwww.isranews..org/thaireform
m-other-news/iteem/39515-heallthy.html
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บทวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกลุมธุรกิจยาสูบกับจุดยืนของสถาบันการศึกษา
ดั งที่ ก ล าวมาแลว ว า หอการค า อเมริ กัน มีค วามสัม พัน ธเ กี่ย วข อ งในฐานะเป น สมาชิ ก ของสภา
หอการค า แห ง ประเทศไทย และประธานของหอการค า อเมริ กั น เป น กรรมการในคณะกรรมการสภา
หอการคาแหงประเทศไทยโดยตําแหนง หอการคาไทยซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนกลุมธุรกิจคาปลีกยักษ
ใหญในไทยคือ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)ผูดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา 7Eleven(เซเวน อีเลฟเวน) ซึ่งเปนเครือขายสําคัญของอุตสาหกรรมยาสูบขามชาติคือ บริษัท PMจึงมีความ
เชื่อมโยงกับผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาหอการคาไทยที่คัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. ....
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5. กรณีศึกษา PM บอนทําลายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย106
5.1 ผูชวยบรรณาธิการหนังสือพิมพและบริษัทจัดเหตุการณให PM
นางกัญจนา สปนเลอร เปนภริยาของนายจูเลียน สปนเลอรซึ่งเปนผูจัดการบริษัทสปนเลอรแอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัดซึ่งดําเนินการดานการประชาสัมพันธและจัดเหตุการณ (event) ซึ่ง PM ไดใหบริษัทดังกลาว
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดใหภายหลังการตัดสินของ GATT กรณีพิพาท Thailand – Restrictions on
Importation of Internal Taxes on Cigarettes เมื่อป พ.ศ. 2532 สงผลใหประเทศไทยตองมีการเปดตลาดให
มีการนําเขาบุหรี่จากตางประเทศแตเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ PM จึงใชกลยุทธทาง
การตลาดโดยหันมาอุปถัมภการประกวดศิลปะในภูมิภาคอาเซียนแทน โดยมีเหตุผล 2 ประการคือ
1. เพราะโฆษณาบุหรี่ไมไดจึงตองเปลี่ยนแผนการตลาดมาใชการอุปถัมภงานประกวดภาพวาด
แทนการโฆษณาทางตรง
2. เพื่อที่จะเขาถึงขาราชการชั้นสูงของประเทศ โดยการมอบเงินบริจาคให โดยมีขอเท็จจริง คือ
ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543PM ไดบริจาคเงินใหแกมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีในชื่องาน “ประมูลงานศิลปกรรม 80 ป พลเอกเปรม ติณสูลานนท” ณ หองนภาลัย โรงแรมดุสิต
ธานี ซึ่งพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดรับมอบหมายใหเปนประธานจัดงาน ซึ่งงานนี้ทําใหพลเอกสุรยุทธ จุลา
นนท กับ นางกัญจนา สปนเลอร รูจักกัน เนื่องจากนางกัญจนา สปนเลอร คงมาชวยงานในฐานะภริยาของ
ผูจัดการบริษัทสปนเลอรแอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งจัดเหตุการณใหกับ PM และสงผลใหนางกัญจนา สปน
เลอร สามารถเขาถึง พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ได และในปพ.ศ. 2549 นางกัญจนา สปนเลอร
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5.2 ลมเลิกการจัดประกวดภาพวาดอาเซียน
การสนับสนุนการจัดประกวดภาพวาดอาเซียน ของ PM ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปน
เหตุการณที่เชื่อมโยงมาจาก กรณีศึกษาเรื่อง นางกัญจนา สปนเลอร ในหัวขอขางตน ซึ่งภาคสุขภาพนําโดย
นพ.หทัย ไดตอสูเพื่อขัดขวางการสนับสนุนของ PM ตอการจัดงานประกวดภาพวาดอาเซียน
กรณีศึกษานี้มี ลําดับเหตุการณดังตอไปนี้
• พ.ศ.2537 PM ประกาศอุปถัมภงานศิลปะในภูมิภาคอาเซียนคุณอนุพงศ ไชยฤทธิ์ ผูสื่อขาว นสพ.
บางกอกโพสต โทรศัพทมาแจง นพ.หทัย ชิตานนทวา “บริษัท PM”เตรียมการจัดการประกวดวาด
ภาพในประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของอาเซียน นพ.หทัย ไดใหสัมภาษณไปตามเหตุผลของเรื่องนี้
โดยได ใชตําแหนงประธานสมาคมควบคุมยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟกเปนฐานในการตอบโต
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สรุปจาก เอกสารวิชาการสําหรับนักวิจัยและนักวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบของ นพ.หทัย ชิตานนท จัดพิมพโดย
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
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ภารกิจที่ นพพ.หทัย ตองรีบเร
บ งทําในชววงนี้ก็คือการเสสนอขอเท็จจริงแกสาธารณณะ ซึ่งก็ไดทาโดยการ
ํ
เสนอบทควาามเห็น OP-EDD 3 เรื่อง คือ
¾ วันที่ 11 สิงหาคคม 2537 - นนสพ.สยามโพพสต หนา 5 บทความเรื่ออง “ควรใหบริษัทบุหรี่
อุปถัมภงานศิลปะหรือไม”
¾ วันที่ 11 สิงหาคมม 2537 - นสพพ.มติชนหนา 20 บทความมเรื่อง “เมื่อพพอคาบุหรี่อปถั
ุป มภงาน
ศิลปวั
ป ฒนธรรม”
¾ วันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 25337 - นสพ.กรุรุงเทพธุรกิจ หน
ห า 11 และ 13 บทความเรื่อง “รัฐ
ควรรนําภาษีบุหรีมาช
ม่ วยอุปถัมภรายการศิลปวั
ป ฒนธรรม””
ป พ.ศ.2537 ซึ่งเปนปแรกกที่ PMดําเนินนการจัดประกกวดภาพวาดออาเซียนขึ้นเปปนครั้งแรกผานไป
า ไม
ปรากฏววามีการคัดคานจากประเท
า
ทศอื่นๆที่เปนนสมาชิกสมาคมอาเซียน มีแตประเททศไทยประเททศเดียวที่
คัดคาน แและสําหรับประเทศไทยก็
ป
ก็มี นพ.หทัย เพียงคนเดียวที
ว ่ออกมาขัดขวางแต
ด
ตน ดวยตําแหนงประธาน
ง
สมาคมคควบคุมยาสูบภาคพื
บ
้นเอเชีชียแปซิฟก ซึ่งขณะนั้นทานไมมีตําแหหนงใดที่เกี่ยยวกับราชการรและการ
ควบคุมยยาสูบของประะเทศไทย หนนวยราชการแลละภาคประชชาสังคมควบคุคุมยาสูบตางเงีงียบกันหมด ผลที่ไดก็
เพียงแตมมหาวิทยาลัยศิลปากรถอนนตัวจากการเเปนเจาภาพเททานั้น แตบรรดาอาจารยมมหาวิทยาลัยก็กตางเปน
กรรมการรตัดสินการปประกวดและมีมีโอกาสเดินททางไปตางประเทศดวยทุนมหาศาลของพพอคาบุหรี่
• พ.ศ.2538 พลลเอก เปรม ติณสู
ณ ลานนท ปประธานองคมนตรี
ม เปนประะธานเปดงานนแสดงผลงานน

M ไดหลอกหนนวยงานศิลปปะของมหาวิทยาลั
ท ยในภูมภาคให
ภิ
มารวมมกิจกรรมดวย เริ่มดวย
• พ.ศ.2539 PM
การรับสมัครหน
ร วยงานเหลานี้ ไดแก
¾ ภาคเหนือ - คณ
ณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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¾ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
¾ ภาคตะวันออก - คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
¾ ภาคใต - หมวดวิชาศิลปศึกษา สถาบันราชภัฎสงขลา
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัลในงานประกวด
• พ.ศ.2540 นพ.หทัย ไดจัดงานการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เรื่องการอุปถัมภรายการ
ศิลปวัฒนธรรมโดยบริษัทบุหรี่ขามชาติ
• พ.ศ.2541 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหนังสือที่ ทม. 1101/03753 ตอบสถาบันสงเสริม
สุขภาพไทยอยางเสียไมไดวาไมมีกลาวถึงผลิตภัณฑของผูใหการสนับสนุน แตอยางใด
จากนั้นก็มีการจัดงานเรื่อยมาตามลําดับดังตอไปนี้
• พ.ศ.2542 อหังการศิลปนไทย ประกาศศักดาในศิลปกรรมอาเซียน
• พ.ศ.2543 “เพื่อโลกศิลปะอาเซียนที่กวางไกล เราเปดใจใหโลกทัศน”
• พ.ศ.2544 “สานศิลปเปนเกลียวใจ ศิลปะไรซึ่งพรหมแดน”
• พ.ศ.2545 “ศิลปกรรมอาเซียนครั้งที่ 8 จุดเปลี่ยนแหงคุมคา”
• พ.ศ.2546 ศิลปกรรมยอดเยีย่ ม ไทย- อาเซียน
• จนมาถึง ป พ.ศ.2547 นพ.หทัย ไดจัดเหตุการณตอบโต PM ภายใตชื่อ “ตอสูจนอยูหมัด ลมการจัด
ประกวดภาพวาดอาเซียน”โดยการใชเยาวชนเปนเครื่องมือในการรณรงคตอสูกับ การจัดเหตุการณ
ใหการอุปถัมภของ PM ที่มีตอการจัดประกวดงานศิลปะ การจัดกิจกรรมนี้ บริษัท PM ไดลงทุนถึง
600,000 เหรียญ หรือ ประมาณ 24 ลานบาท ในการจัดฉลองครบ 10 ป ของความสําเร็จในการ
อุปถัมภศิลปกรรมอาเซียน แตไมสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพพจนใหบริษัทได
กลาวคือ
 นายกรัฐมนตรี ไมไปเปนประธานเปดงาน ( และไมไดใหผูอื่นไปแทน ) ซึ่งเตรียมจัดไว
อยางใหญโตมาก
 ผูว า ราชการจั ง หวั ด อยุ ธ ยาไม ไ ปเปน ประธานในงาน Artist
Interaction
ตาม
หมายกําหนดการ แตไดสงรองผูวาฯ ไปแทน
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไปในงานฉลองซึ่งจัดขึ้นอยางเงียบๆ เปนการภายในที่โรงแรม
แชงกรี-ลา โดยสื่อมวลชนทั้งหมดไมไดรับเชิญ
ความสําเร็จในการดําเนินเหตุการณครั้งนี้ เปนตัวอยางใหนักชี้แนะการควบคุมยาสูบไทย ไดนํา
ยุทธวิธีนี้มาใชในการตอสูกับยุทธศาสตร nicophilantropy ของบริษัทบุหรี่ขามชาติที่จะเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต
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5.3 PM โยนระเบิด เปดตลาดสู Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC
วันที่ 10 ตุลาคม 2546 รองนายกวิษณุ เครืองาม ไดไปเปนประธานในการรับมอบเงินจาก PM
ซึ่งไดบริจาคใหกรมประชาสัมพันธจํานวน 3 ลานบาทซึ่งเงินจํานวนนี้จะไดใชในการผลิตรายการสอน
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น ช อ ง 11 ของกรมประชาสั ม พั น ธ โ ดยรายการนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะสอนคนขับรถแท็กซี่ และ ประชาชนทั่วไปใหฟงและพูดภาษาอังกฤษได ซึ่งจะชวยให
สามารถทําหนาที่ตอนรับชาวตางประเทศที่จะมาประชุม APEC ไดซึ่งการประชุม APEC เปนการประชุม
‘สมาชิกเศรษฐศาสตร’หรือ member “economies” โดยเริ่มขึ้นเมื่อป 2532 โดยมีประเทศสมาชิก12 ประเทศ
ตอมาไดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงป 2550 ไดเพิ่มเปน 21 ประเทศ ไดแกออสเตรเลีย, บรูไน, แคนาดา,ชิลี, จีน,
ฮองกง, อินโดนิเซีย, ญี่ปุน, เกาหลี,มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด, ปาปวนิวกินี, เปรู, ฟลิปปนส, รัสเซีย,
สิงคโปร, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม
การกระทําของ PM ดังกลาวทําใหสาธารณชนเห็นวาบุหรี่เปนสินคาปกติ,สามารถ ‘ฟอก’ ชื่อ
ของตนที่คนสวนใหญเห็นวา ‘สกปรก’ ในฐานะผูขายความตายใหแกประชากรโลกหลายลานคนตอปและที่
สําคัญก็คือ สามารถทําความรูจักมักคุนกับขาราชการระดับสูงและนักการเมืองคนสําคัญของประเทศซึ่ง นพ.
หทัย ชิตานนท ไดใชการชี้แนะทางสื่อผานทางหนังสือพิมพมติชน อธิบายใหฟงวาการออกมาประกาศถึง
การบริจาคของบริษัทบุหรี่ ถือเปนความผิดตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 คือ
เปนการกระทําที่ทําใหประชาชนเห็น(ทางโทรทัศน) และทราบขอความ (ทางสื่อสิ่งพิมพ) เพื่อประโยชน
ทางการคา (ของบริ ษั ท PM) จึง ขอใหเ จา หนา ที่กระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ ง เป น พนัก งานรัก ษากฎหมายนี้
ดําเนินคดีกับบุคคลทั้งสองสงผลใหขาวนี้เปนที่สนใจของหนังสือพิมพหลายฉบับอันไดแก
หนังสือพิมพมติชน หนา 1 ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2546 “หมอหทัย จี้ ก.สาธารณสุข” เอา
ผิด “วิษณุ” รับเงินบริจาค บ.บุหรี่ โฆษณาทางทีวี – วิทยุ และตามมาดวยหนังสือพิมพไทยโพสต เดอะเนชั่น
และบางกอกโพสต ซึ่งในที่สุด บริษัทบุหรี่ยอมไมโฆษณาชื่อของผูบริจาค หมายความวาฟลลิปมอรลิสยอม
ทิ้งเงิน 3 ลานบาทไป โดยไมบรรลุวัตถุประสงคสําคัญที่สุดของการบริจาคนั่นก็คือการโฆษณา ‘ความใจ
บุญ’ ของบริษัท ทุกครั้งที่หนวยงานราชการหรือเอกชนไดรับบริจาคหรือไดรับการอุปถัมภจากบริษัท PM
บริษัทนี้คงความเปนนักโกหกระดับโลก คือไปแจงตอหัวหนาหนวยงานที่ไดรับการบริจาควา บริษัท PM
ไมใชคาขายบุหรี่แตเพียงอยางเดียว แตยังมีสินคาอื่นอีกหลายอยาง ซึ่งไมเปนความจริงในขณะนั้นเนื่องจาก
ในชวงเวลานั้น บริษัทแม(Altria) มีลูก 5 เฉพา ะPM จําหนายผลิตภัณฑยาสูบเพียงอยางเดียวแบงเปน
บริษัท PM USA และ Philip Morris International (PMI) บริษัทPMTL อยูในกลุม PMI จึงไมมีสินคาอื่น
ที่จะนํามาคาขายดวยสําหรับสินคาอื่นในประเทศไทย ของ บริษัท Altria ก็มีผูแทนจําหนายโดยบริษัทอื่น
ไมใช PM (ประเทศไทย) กลาวคือ สินคาอาหาร Kraft Food ก็มีผูนําเขาคือ The Krafts Foods (Thailand)
Ltd. และเบียรมิลเลอรก็มีผูนําเขาคือ C.V.S. Syndicate Co.,Ltd.
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5.4 PM เลี่ยงภาษี 68,000 ลาน
บริษัท PMTL เปนผูนําเขาบุหรี่ที่ผลิตในฟลิปปนสภายใตบริษัท PM (ฟลิปปนส) เขามาในประเทศ
ไทย ในชวงปพ.ศ. 2544 – 2546 กรมศุลกากรมีเหตุสงสัยวาบริษัท PM (ประเทศไทย) แจงราคา CIF ของ
บุหรี่ฟลิปปนสที่นําเขาไทยในราคาต่ํากวามูลคาอันแทจริงเพื่อหลบเลี่ยงภาษี ทําใหไทยขาดรายไดทางภาษี
เปนจํานวนประมาณ 6.8 หมื่นลานบาท ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรใชอํานาจกําหนดราคาศุลกากรใหมโดย
คํานวณจากราคาหักทอน ราคาศุลกากรของมารลโบโรจึงถูกแกไขจาก 7.76 บาทเปนซองละ 8.98 บาท เพื่อ
ใชเปนฐานในการคํานวณภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆตอไป กรมศุลกากรสงเรื่องใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) สืบสวนและหาพยานหลักฐาน ดีเอสไอรับเปนคดีพิเศษที่ 79/2549 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549
และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ดีเอสไอจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับPM ในความผิด
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 คณะกรรมการสอบสวน
ประกอบดวยเจาหนาที่จากกรมสรรพสามิต ดีเอสไอ และผูแทนอัยการ
จากการสอบสวนคณะกรรมการไดพบหลักฐานตางๆดังนี้
- ราคาบุหรี่ที่ บริษัท PM (ฟลิปปนส) ขายใหบริษัทอื่นมีราคาสูงกวาราคาตนทุนนําเขาที่
แจงโดยบริษัท PMTL อีกทั้ง ราคานําเขาบุหรี่มารโบโลในประเทศเอเชียอื่นๆก็สูงกวาราคานําเขาที่
แสดงในประเทศไทย โดยตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาของผูนําเขาบุหรี่รายอื่น ไดแก บริษัท
อลิสอินเตอร จํากัด, บริษัท การบินกรุงเทพฯ จํากัด และบริษัท คิงเพาเวอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
และราคาตนทุนของบุหรี่จากแหลงอื่น ๆ ในกลุมประเทศอาเซียนไดขอมูล ดังนี้บุหรี่ยี่หอแอลแอนด
เอ็ม PMTLสําแดงราคานําเขาที่ซองละ 5.88 บาท คิงเพาเวอร นําเขา 16.81 บาท ในขณะที่ใน
ประเทศมาเลเซีย แจงราคานําเขาซองละ 14.25 บาท บุหรี่ยี่หอมารลโบโร บริษัทการบินกรุงเทพ
จํากัด สําแดงราคานําเขาซองละ 30.39 บาทบริษัท อลิส อินเตอร จํากัด สําแดงราคาซองละ
ประมาณ 22.13บาทคิงเพาเวอร27.46 บาท PM นําเขา 7.76 บาทและเมื่อเทียบกับราคานําเขาใน
ประเทศอื่น สิงคโปร ซองละ 20 บาท มาเลเซีย 19.95 บาท อินโดนีเซีย 16 บาท ฟลิปปนส 13.09
บาท สวนบุหรี่ยี่หอมายดเซเวน PMTL นําเขาไทย10.19 บาท คิงเพาเวอร นําเขา 24.59 บาท
- จากการตรวจพิ สู จ น ท างวิ ท ยาศาสตร พ บว า บุ ห รี่ ยี่ ห อ เดี ย วกั น ที่ นํ า เข า จากประเทศ
ฟลิปปนส โดย PM กับที่นําเขาจากประเทศมาเลเซียโดยบริษัท คิงพาวเวอรฯ มีความเหมือนกันทั้ง
ในคุณภาพโดยรวม สัดสวนและสวนผสมวัตถุดิบ และรูปแบบโดยรวมของสารประกอบที่ระเหยได
ของบุหรี่
- ราคาบุหรี่ที่แจงโดย PM มีราคาต่ําติดตอกันมาหลายปทั้งที่วัตถุดิบที่ใชในการผลิตราคา
สูงขึ้นทุกป ซึ่งในเอกสารโครงสรางราคาก็ระบุถึงแนวโนมที่วาราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ทุกป
แม จะอ างว าได เปลี่ยนฐานการผลิ ตไปที่ ฟลิปปน ส แลว ก็ตาม แต ราคาของสิน คาที่ ผลิตในกลุม
ประเทศอาเซียนจะแตกตางกันไมมาก เพราะตนทุนและคาแรงไมแตกตางกันเทาใดนัก
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- ไมไดมีการซื้อขายกันจริงๆ เพราะเปนทั้งผูซื้อและผูขายตางก็อยูในเครือของบริษัทบุหรี่
ขามชาติเดียวกัน จึงอาจถือไดวาเปนการซื้อขายภายในบริษัทเดียวกัน ราคาที่แจงจึงเปนราคาลวง
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 PM ไดรับจดหมายจากกรมศุลกากรยืนยันวาไมพบการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการแสดงราคานําเขาเท็จ ดีเอสไอไดมีหนังสือสอบถามไปยังกรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากร 2 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 แลวไดรับหนังสือตอบกลับจากทั้งสองหนวยงานมี
เนื้อความในทํานองเดียวกันทั้ง 2 ครั้งวา กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารทางการคาของ PM แลว ไมพบวา
การแจงราคานําเขาบุหรี่เปนเท็จแตอยางใด หลังจากมีการสอบสวนแลว ดีเอสไอมีความเห็นวาควรสั่งฟอง
จึงไดสงเรื่องไปที่อัยการในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552บริษัท PMTL ฟองกรมสรรพากรขอคืนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่มตอศาลภาษีอากรกลาง และคําพิพากษาฎีกาที่ 5990/2552 วินิจฉัยวา PMTL ไมมีอํานาจฟอง
เนื่ องจากยั งไม ไ ดยื่ น คําร องขอคื นภาษีมูลค าเพิ่มตามเงื่ อนไขที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรวั นที่ 13
มกราคม พ.ศ 2554 อัยการพิเศษ 4 ผูรับผิดชอบสํานวนออกหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส 0022.4/35
มีคําสั่งไมฟอง PM เนื่องจากเมื่อพิจารณาขอกลาวหาและพยานหลักฐานแลว ฟงไมไดวา PM แจงราคาเท็จ
• วันที่ 1 มีนาคม 2555 นพ.หทัย ชิตานนท และคณะนักวิชาการรวม 53 ทาน ไดยื่นจดหมาย
ถึง นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เพื่อใหรื้อฟนคดีใหมที่อัยการพิเศษเคยมี
ความเห็นไมสั่งฟอง
• เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555 คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ก รมศุ ล กากร ที่ มี อ ธิ บ ดี ก รม
ศุลกากรเปนประธาน โดยมีกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการกฤษฎี ก า มี คํ า นิ จ ฉั ย เป น ที่ สุ ด ว า ราคาสํ า แดงบุ ห รี่ นํ า เข า จากประเทศ
ฟลิปปนสของ PMTL ที่มีการสอบสวนตั้งแตป 2549 เปนราคาที่สอดคลองและถูกตองตาม
กฎหมายศุลกากรไทย
• เดือนกันยายน 2556 นายจุลสิงห วสันตสิงห อัยการสูงสุด มีความเห็นสั่งฟอง ผูตองหา 12
คน ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ไดแก ผูบริหารและพนักงานของPMTL เชน นายจรณ
ชัย ศัลยพงศ
• วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2556 อั ย การฝ า ยคดี พิ เ ศษจะทํ า หนั ง สื อ เรี ย กต อ งผู ต อ งหา 12 คน มา
รับทราบขอกล า วหา เพื่ อ ใหผูตองหาเตรีย มหาทนายฝา ยจํ าเลยในการตอสูคดี กรณีที่
ผูตองหาหลบหนีหรือไมมารับทราบขอกลาวหา กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอใน
ฐานะพนักงานสอบสวนและเปนเจาของสํานวนฟอง จะตองทําหนาที่ติดตามผูตองหาเขาสู
กระบวนการไตสวนในชั้นศาลตอไป
• ขอมูลในตนเดือนตุลาคม 2556 ผูแทน PMTL ไดออกแถลงการณวา ยังไมไดรับหนังสือ
จากสํานักงานอัยการสูงสุดแตอยางใด
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• พฤศจิกายน 2556 อัยการอยูระหวางเตรียมคําฟอง แตไดเลื่อนสั่งคดีออกไป เพราะมีขอมูล
เอกสารพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีเปนจํานวนมาก โดยจะนําตัวผูตองหามาฟอง
ศาลในวันที่ 14 มกราคม 2557
• วันที่ 27 มกราคม 2558 นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ ทําจดหมายถึงอัยการสูงสุด เพื่อขอทราบความคืบหนาการสั่งฟอง
คดีเลี่ยงภาษีของบริษัท PMTL กับพวก
• วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เครือขายภาคประชาชนดานสุขภาพไดทําหนังสือถึงอัยการ
สู ง สุ ด เพื่ อ สอบถามความคื บ หน า การฟ อ งคดี ข องอั ย การ อั ย การแจ ง ว า อยู ร ะหว า ง
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดตามกลุมผูตองหาที่สวนใหญอยูตางประเทศมา
ฟองตอศาล ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2558
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6. รูปแบบการแทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบในตางประเทศ 107
องคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ตระหนักถึงความสําคัญของการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบเปนอยางมากกลยุทธหรือวิธีการแทรกแซงเหลานี้มีความ
หลากหลายคอนขางมาก โดยมีเปาหมายที่จะทําใหการควบคุมการยาสูบออนแอของประเทศตาง ๆ ออนแอ
หรือไมประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาทางวิชาการหลายเรื่องชี้ใหเห็นถึงยุทธศาสตรของอุตสาหกรรม
ยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ที่มักใชกันในประเทศตาง ๆ สรุปได 6 วิธีการ108 คือ
6.1 การแทรกแซงนักการเมืองและกระบวนการเสนอกฎหมาย(Maneuvering to hijack the political
and legislative process)
อุตสาหกรรมยาสูบมักจะสรางความสัมพันธหรือล็อบบี้นักการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในรัฐบาล รวมถึงการสรางอิทธิพลตอกระบวนการทางการเมือง ซึ่งมีผลทําใหนโยบาย แผนงาน
ของรัฐบาลหรือการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบมีความลาชาหรือมีขอบกพรอง
6.2 การอวดอางถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจที่ไมถูกตองตามความเปนจริง(Exaggerating
economic importance of the industry)

the

สิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบมักกลาวถึงก็คือ การมีสวนสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไมวาจะ
เปนการสรางงานหรืออาชีพใหแกแรงงาน การจัดเก็บภาษีอากร และมูลคาทางเศรษฐศาสตรอื่น ๆ แตก็พบวา
มีการบิดเบือน กลาวอางขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริงในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเพิกเฉยตอตนทุนทาง
สังคม (social costs) ตนทุนหรือคาใชจายดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑยาสูบ
6.3 การสรางภาพลักษณที่นาเคารพ นาเชื่อถือตอสาธารณชน (Manipulating public opinion to gain
the appearance of respectability)
อุตสาหกรรมยาสูบมีความพยายามที่จะใชเลหเพทุบายในการควบคุมหรือบงการความเห็นของ
ประชาชน ดวยการใหเงินทุนสนับสนุนแผนงาน โครงการเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน หรือการใหเงินบริจาค
ในกิจกรรมทางสังคม เชน การชวยเหลือดานภัยพิบัติ, การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย”(2556)สนับสนุนโดย ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)และ สสส., น.15-19.
108
“Technical Resource for Country Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3”,
(Geneva: World Health Organization Tobacco Free Initiative, 2012), pp.6-7. at
http://www.who.int/tobacco/publications/industry/technical_resource_article_5_3/en/index.html
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บริษัทบุหรี่มักจะทําใหประชาชนทั่วไปลืมภาพลักษณของผูผลิตสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสราง
ภาพลักษณที่นาเชื่อถือทางสังคมแทน
6.4 การสนับสนุนกลุมองคกรบังหนา (Fabricating support through front groups)
อุตสาหกรรมยาสูบมักจะตองการพันธมิตรหรือองคกรอื่นที่ใหการสนับสนุนตนเอง จึงไดสรางกลุม
องคกรบังหนา (front groups109) ขึ้นมา ดวยการสนับสนุนกลุมรากหญา (grassroots) กลุมเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ กลุมนักสิทธิมนุษยชนที่มักอางถึงสิทธิเสรีภาพที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายหรือกฎหมายควบคุม
การสูบบุหรี่
6.5 การโจมตีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร (Discrediting proven science)
การสรางขอสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตรในประเด็นอันตรายจากยาสูบหรือควันบุหรี่มือ
สอง ถือเปนเทคนิคที่อุตสาหกรรมยาสูบมักจะนํามาใชอยูเสมอ เพื่อที่จะทําใหเหตุผลในการเสนอหรือแกไข
กฎหมายควบคุมยาสูบออนลง
6.6 การขมขูวาจะฟองรองรัฐบาลหรือเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ (Intimidating governments
with litigation or the threat of litigation)
สิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบมักจะดําเนินการก็คือ การขมขูวาจะดําเนินคดีฟองรองรัฐบาลหรือเจาหนาที่
ในหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการควบคุมยาสูบ ในบางกรณีจะกลาวอางถึงขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศในชั้นศาลในประเทศ เพื่อที่จะยกระดับใหเปนคดีความระหวางประเทศ
ตัวอยางวิธีการที่อุตสาหกรรมยาสูบใชแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ รวมถึงการขัดขวางหรือ
ลดทอนประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย มีดังนี้ 110
 การแทรกแซงการใหสัตยาบันหรือการแกไขปรับปรุงกฎหมายตาม FCTC
 การรองขอที่จะมีสวนรวมในการเปนกรรมการหรือคณะทํางานควบคุมยาสูบระดับชาติ
หรือทองถิ่น
109

กลุมองคกรบังหนา หรือ front groups เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยแสดงออกวา สนับสนุนนโยบายหรือประเด็นหนึ่ง
ประเด็นใด แตในความเปนจริงแลว กลุมองคกรนี้ไดรับการสนับสนุนทางการเงินที่ไมเปดเผยจากกลุมธุรกิจหรือองคกรอื่น
เพื่อที่จะใชเปนขออางในการสนับสนุนนโยบายหรือประเด็นบางอยางที่ผูใหการสนับสนุนตองการ มักจะเรียกวา third
party technique เชน กลุม Center for Consumer Freedom (CCF) เปนกลุมที่อางวาจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาสิทธิผูบริโภคในการ
เลือกบริโภค ดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหรี่ ซึ่งในความเปนจริงแลว CCF เปนกลุมองคกรบังหนาที่ไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทบุหรี่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกลุมรานอาหาร
http://www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups
110
Foong Kin, Mary Assunta, Tobacco Industry Interference: In Health Policy in ASEAN Countries (Bangkok: SEATCA,
2009), p.3.
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 การสงเสริมเรื่องการควบคุมกันเองของธุรกิจยาสูบ โดยไมตองมีกฎหมาย
 การเสนอรางกฎหมายที่เอื้อตอประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ
 การยื่นจดหมาย เอกสาร ความเห็นตอผูกําหนดนโยบายโดยตรง เพื่อคัดคานมาตรการที่เปน
ผลเสียตออุตสาหกรรมยาสูบ หรือเสนอแนวทางอื่นที่เปนผลดีตออุตสาหกรรมยาสูบ
 การดํ า เนิ น การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ บิ ด เบื อ น หรื อ ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด แก
สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมยาสูบผานสื่อสารมวลชน โฆษณา โปสเตอร
 การขมขูวาจะฟองรองรัฐบาลหรือเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา
 การทาทายการบังคับใชกฎหมายของรัฐ โดยพยายามทําใหกฎหมายนั้นไมมีผลใชบังคับ
ตามเวลาที่กําหนดไว
 การเสนอผลประโยชนแกเจาหนาที่รัฐและนักการเมือง เพื่อใหมีจุดยืนที่เปนประโยชนตอ
อุตสาหกรรมยาสูบ
 การวาจางอดีตเจาหนาที่รัฐหรือวาจางใหมีตําแหนงในธุรกิจยาสูบเชน กรรมการบริหาร ผู
ประสานงาน
 การกลาวอางประเด็นทางการคาหรือเศรษฐกิจวามีความสําคัญกวาประเด็นสุขภาพ
 การใชบุคคลอื่นที่เปนกลุมองคกรบังหนา เชน กลุมชาวไรยาสูบ ผูคารายยอย นักวิชาการ
กลุมเยาวชน ฯลฯ เพื่อที่จะคัดคานนโยบายควบคุมยาสูบหรือการริเริ่มดานสาธารณสุข
 การใหเงินทุนสนับสนุนแกรัฐบาล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการควบคุม
ยาสูบ เชน การเสริมสรางสุขภาพ การปองกันโรค การบรรเทาภัยพิบัติ
 การสงเสริมหรือใหเงินทุนโครงการปองกันการสูบบุหรี่ของกลุมเยาวชนซึ่งเปนการลบลาง
ภาพลักษณที่ไมดีของบริษัทบุหรี่
 การจัดกิจกรรม CSR เชน การใหทุนการศึกษา การสนับสนุนศิลปะ การแขงขันกีฬา การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การวิจัยตาง ๆ
 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแกสมาชิกรัฐสภา เจาหนาที่ในรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
รวมถึงกลุมผูสื่อขาว
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7. กรณีศึกษาการแทรกแซงของ PM ในตางประเทศ
7.1 การเจรจาความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก (TPPA)111
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก (Trans – Pacific Partnership
Agreement : TPPA หรือ TPP)เปนความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศที่ โดยถือจากขอกําเนิดของ
สหรัฐอเมริกาใน ป ค.ศ. 1998 ตอประเทศออสเตรเลีย ชิลี นิวซีแลนด และสิงคโปร ในการทําขอตกลง
การคาเสรีซึ่งไดมีการกระตุนสมาชิกความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟก (Asia Pacific Economic
Cooperation) หรือ APEC ใหมีการยอมผอนปรนมาตรการทางกฎหมายสําหรับการคาภายในประเทศของ
ตน ดวยความคิดริเริ่มนี้เองนําไปสูความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟกซึ่งมีขอความ
เชิญชวนประเทศอื่นเขารวมเพื่อสรางฐานสําหรับขอตกลงที่ยิ่งใหญกวาและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของ
APEC โดยคณะผูแทนการคาสหรัฐ (United States Trade Representative : USTR) ตั้งความหวังวาจะ
พยายามใหครอบคลุมประชากรโลกถึงรอยละ 40
TPP ถูกวิจารณวาเปนเสมือนรางกฎหมายวาดวยสิทธิของบรรษัทขนาดใหญของสหรัฐที่สามารถ
เปลี่ยนสมดุลระหวางภาคธุรกิจและภาครัฐได ที่สําคัญการเจรจาขอตกลงเปน “ความลับ” เกือบทั้งหมด จึง
ทําใหกระบวนการดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณวาเปนการยินยอมใหผูเจรจาสามารถเขียนกฎระเบียบที่มี
ผลในประเทศไดโดยปราศจากการตรวจสอบอันเปนการขัดตอแนวทางประชาธิปไตย ประกอบกับเปนที่รู
กันวาตัวแทนของกลุมบรรษัทในสหรัฐอเมริกาทํางานเปนที่ปรึกษาใหกับคณะรัฐบาล สามารถเขาถึงขอมูล
ที่เปนฉบับรางของขอตกลงได และมีบทบาทพิเศษในการเจรจา จึงเปนที่นากังวลอยางยิ่งถึงขอความในราง
สุดทายที่จะขยายสิทธิในทรัพยสินของกลุมบรรษัทเหลานี้อยางมีนัยสําคัญทางการเมือง
มีหลักฐานบางอยางที่แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมยาสูบรายใหญไดลอบสรางอิทธิพลเหนือกลุม
TPP โดยความชวยเหลือของเครือขายอุตสาหกรรมยาสูบ ดังจะเห็นไดจาก ในป ค.ศ. 2010 บริษัท ฟลลิ
ปมอรริส อินเตอรเนชั่นแนล เรียกรองขอเสนอตอ US Federal Register โดยมีขอเสนอ 3 ประเด็น คือ
1.

การปรับกฎระเบียบดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

2.

กลไกเกี่ยวกับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐภาคี

3.
กรณี ค วามสมบู ร ณ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา โดยมุ ง เน น การคุ ม ครองใน
ระดับสูงสําหรับเครื่องหมายการคา
111

หทัย ชิตานนท และคณะ, รายงานวิจัยโครงการ “รักษาอธิปไตยทางการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ใหพนภัยจาก
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (PRESERVING TOBACCO CONTROL SOVEREIGNTY OF
THAILAND FROM THE TRANSPACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) (2557)
สนับสนุนโดย สสส.
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โดยขอเสนอ 3 ประการนี้ แตละประเด็นไดสะทอนใหเห็นอยูในรางขอตกลง TPP ที่ถูกลักลอบ
เปดเผยในภายหลัง ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้ มีสวนสําคัญในการที่อุตสาหกรรมยาสูบใชในการกีดกันไมใหมีการ
นําบรรจุภัณฑปราศสีสัน (Pain Packaging) มาใชกับสินคาของตน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

การปรับกฎระเบียบดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ขอความในรางขอตกลงของ TPP ที่รั่วไหลออกมาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสอดคล องกั นของ
กฎระเบียบ” (regulatory coherence) ไดแสดงใหเห็นวาฝายที่เกี่ยวของกับการเจรจาไดพยายามใช TPP ใน
การเนนย้ําแนวทางในการออกกฎหมายและทบทวนตรวจสอบกฎหมายที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพดีกวาที่
เปนอยู โดยวัตถุประสงคของบทนี้ คือเพื่อใหประเทศสมาชิก TPP ที่กําลังออกกฎหมายหรือกฎหมายเดิมที่มี
อยูแลว ตองทบทวนเนื้อหาของกฎหมายวาสอดคลองหรือไมกับขอตกลง TPP โดยเสนอใหมีการจดตั้ง
องคกรประสานงานระดับประเทศโดยมีอํานาจทบทวนมาตรการต างๆใหเ ปนไปตาม “การปฏิบัติการ
ควบคุมที่ดี” (good regulatory practices) ซึ่งเปนการเปดชองใหอุตสาหกรรมยาสูบสามารถแผอิทธิพลเหนือ
นโยบายดานสุขภาพได เกี่ยวกับประเด็นนี้ “ระบบทบทวนการตรวจสอบ” ที่คลายคลึงถูกนํามามาใชโดย
Australia Office of Best Practice Regulation โดยองคกรดังกลาวทําหนาที่ในการติดตามดูการทํางานของ
กรมกองและหนวยงานในรัฐบาลในการออกกฎระเบียบ ในป ค.ศ. 2010 องคกรนี้ไดสรุปเอกสารของกรม
สุขภาพและผูสูงอายุ (Department of Health and Ageing) ในเรื่องของการใชบรรจุภัณฑปราศสีสันวาไม
เปนไปในแนวทางของวิธีปฏิบัติที่ดี และขอสรุปนี้ไดถูกนํามาประกาศในภายหลังวา “ไมสมควรนํามา
ปฏิบัติ” ซึ่งขอสรุปนี้ไดถูกเก็บไวรอการทบทวนภายหลัง 2 ปหลังจากการมีผลบังคบใชของกฎหมายบรรจุ
ภัณฑปราศสีสัน ในทายที่สุดฉบับรางดังกลาวยังไดเสนอดวยวาใหองคกรของรัฐอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงเอกสารสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับการออกมาตรการควบคุมตางๆของรัฐ การเปดโปงเชนนี้ ทําใหเกิด
ความไมสมสวนกันของขอมูลที่มีอยูระหวางภาคธุรกิจและรัฐและจะสงผลตอการเพิ่มอิทธิพลของภาคธุรกิจ
ที่จะทาทายการตัดสินใจการออกนโยบายของรัฐมากขึ้น
ที่สําคัญขอตกลงในสวนนี้ กระทบตอมาตรา 5.3 ของ กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลก (Framework Convention of Tobacco Control) ที่มีสาระสําคัญคือการพยายามที่จะลด
โอกาสของอุตสาหกรรมยาสูบในการเขาถึงผูจัดทํานโยบาย
2.

กลไกเกี่ยวกับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐภาคี

เหตุผลหนึ่งที่ ฟลลิปมอรริส อินเตอรเนชั่นแนล ใหการสนับสนุนตอกระบวนการคุมครองการ
ลงทุน อันมีสาระสําคัญคือ การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute
Settlement : ISDS) ซึ่งฟลลิปมอรริส สามารถใชความสามารถของตนทําใหฝายที่คิดจะเริ่มนํามาตรการ
บรรจุภัณฑปราศสีสันมาใชเกิด “ความกลัวที่จะเขาควบคุม” (Regulatory chill) แมวาปรากฏการณดังกลาว
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จะเปนลักษณะเฉพาะที่เห็นไดในความตกลงทางการคาภายใตองคการการคาโลก ตลอดจนการระงับขอ
พิพาท แตกระบวนการระงับขอพิพาท ISDS กอใหเกิดผลกระทบที่นาตกใจมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก
ประการแรก : วัฒนธรรมการตัดสินที่เอื้อตอประโยชนในกับภาคธุรกิจ เนื่องมาจากอนุญาโตตุลากร
ที่ไดรับการแตงตั้งมักเปนทนายความที่ทํางานดานการลงทุนระหวางประเทศซึ่งไดรับการเชิญตัวมาจาก
วงการการค า โดยไม มี ค วามชํ า นาญในเรื่ อ งสาธารณสุ ข ทํ า ให เ กิ ด คํ า ถามถึ ง ความสามารถที่ จ ะตั ด สิ น
กฎระเบียบทางสาธารณสุขและความตระหนักถึงผลที่ตามมาของนโยบายสาธารณสุขที่เกิดจากการตัดสิน
ของตน
ประการที่สอง : การระงับขอพิพาทแบบ ISDS เปดโอกาสใหเอกชนสามารถยื่นขอเรียกรองโดยตรง
ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศไดเลย แทนที่จะเปนการเจรจาผานทางรัฐบาลของตนเปน
ผูดําเนินการแทน อยางเชน กระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก
ประการที่สาม : การเรียกคาเสียหายในกรณีการจายคาชดเชยจํานวนเงินที่ขออาจมากมายมหาศาล
อยางเชน กรณีสนธิสัญญาทวิภาคีระหวางออสเตรเลียและฮองกง (BIT) ซึ่งฟลลิปมอรริส เอเชีย กําลังใช
กระบวนการระงับขอพิพาท ISDS เรียกเงินจํานวนพันลานเหรียญออสเตรเลีย จากความเสียหายที่ฟลลิปมอร
ริส เอเชีย อางวาเกิดขึ้นจากกฎหมายบรรจุภัณฑปราศสีสัน (Plain Packaging Act 2011) มีความเปนไปไดถึง
ผลกระทบอันนากลัวสําหรับประเทศที่มีรายไดนอยและรายไดปานกลาง เนื่องจากการคํานวณคาชดเชยได
คํานึงถึงความสามารถของประเทศเหลานี้ที่จะจายใหได
ประการที่สี่ : การขาดการทบทวนคําตัดสิน เนื่องจากการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไมมี
คณะพิจารณาอุทธรณ ประกอบกับแมจะมีการกลาวอางถึงบรรทัดฐานคําตัดสินในคดีกอนแตก็ไมผูกพันให
อนุ ญ าโตตุ ล าการในอี ก คดี จํ า ต อ งผู ก พั น ด ว ย ที่ สํ า คั ญ กระบวนการทํ า คํ า ชี้ ข าดก็ มิ ไ ด มี ก ารเป ด เผยต อ
สาธารณะ จึงทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใสในกระบวนการ
3.
กรณี ค วามสมบู ร ณ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา โดยมุ ง เน น การคุ ม ครองใน
ระดับสูงสําหรับเครื่องหมายการคา
หลังจากที่ความตกลงเรื่องทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลก หรือ TRIPs มีผลใชบังคับ
แลว สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศพัฒนาไดพยายามผลักดันใหมีการยกระดับมาตรฐานการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาใหสูงขึ้น มีความพยายามที่จะทําให “การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ” (flexibilities)
และ “การปฏิบัติอยางแตกตางเปนกรณีพิเศษ” (special and differential treatment) ลดนอยลง โดยผาน
กระบวนการที่เรียกวา TRIPs-Plus ซึ่ง PMI ไดเรียกรองเรื่องนี้ตอ US Federal Register อยางเฉพาะเจาะจง
เพื่อใหตนเองสามารถมีเครื่องมือในการทาทายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑปราศสีสันได112
112

สรุปจาก :Gary Fooks, Anna B Gilmore. International trade law, plain packaging and tobacco industry political activity
: the Trans-Pacific Partnership. TC Online First, published on June 20, 2013 as 10.1136/tobaccocontrol-2012-050869
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กลุมธุรกิจในสหรัฐนําโดย USCCไดพยายามคัดคานกลุมเครือขายสุขภาพอยางเต็มที่ในประเด็นการ
ปองกันมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการเจรจา TPP เมื่อเดือนพฤษภาคมป 2012 USCCเรียกรองให
ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ไมใหสงขอความที่นําเสนอประเด็นเฉพาะยาสูบในการเจรจารอบตอไปที่จะ
มาถึง และไดทําทางจดหมายถึง USTR ในเดือนสิงหาคม 2013ในกระทูที่โดดเดนใน blog ของUSCC เดือน
เมษายนป 2014 USCCอธิบายขอเสนอกําหนดเปาหมายเรื่องยาสูบโดยการเปรียบเทียบกับ"กลองแพนดอรา"
(Pandora’s box) วาหากกีดกันสินคายาสูบออกจากขอตกลงนี้ได ในอนาคตก็จะสามารถทํากับสินคาอื่นๆได
เหมือนกับการเปดกลองใหปศาจรายออกมา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนตุลาคมป 2014 USCC ไดใชวิธีการสงจดหมายถึงเอกอัครราชทูตของประเทศ
ญี่ปุนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธการตัดทิ้ง (carveout) ประเด็นเรื่องยาสูบ และขอเจรจาเรงรัดการ
ประชุมTPP อยางตอเนื่อง
7.2 กรณีศึกษาการฟองรองของบริษัท PM Brand Sàrl (Switzerland), PM Products S.A.
(Switzerland) ตอ ประเทศอุรุกวัย
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2010 บริษัท ยาสูบขามชาติฟลลิปมอรริสอินเตอรเนชั่นแนลยื่นเรื่องรองเรียน
ตอ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)วาอุรุกวัย ออกกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ซึ่งเปนกฎหมายใหมที่ออกมาเมื่อมิถุนายน 2009 และมีผลใชบังคับเมื่อมีนาคม 2010 ใหภาพ
คําเตือนเรื่องสุขภาพมีขนาด 80% ของทั้งสองดาน ซึ่งผลของกฎหมายนี้มีผลตอการลดทอนคุณคาในการใช
เครื่องหมายการคาบนซองบุหรี่ ตลอดจนการลงทุนในประเทศ
โดยตองการใหประเทศอุรุกวัยชดใชคาเสียหายจํานวน 25 ลานเหรียญสหรัฐ113ภายใตสนธิสัญญา
การลงทุนทวิภาคีระหวางสวิตเซอรแลนดและอุรุกวัย (Switzerland - Uruguay bilateral investment treaty
(BIT))114ซึ่งฟลลิปมอรริสมีสํานักงานใหญในเมืองโลซานน115
นักกฎหมายของบริษัทPM แจงกับเจาหนาที่ของรัฐบาลอุรุกวัยวาคดีนี้สามารถจะทําใหรัฐบาล
ลมละลายได บริษัทฯมีทรัพยสินมากกวา GDP ของประเทศอุรุกวัยเสียอีก ปจจุบัน PM มี Market
capitalization ประมาณ 135 พันลานเหรียญสหรัฐ รายงานลาสุดแจงวาบริษัทมีรายได 67.4 พันลานเหรียญฯ
แตประเทศอุรุกวัย GDP มีเพียง 50 พันลานเหรียญ โดยรัฐบาลมีนอยกวาหนึ่งในสาม116
113

Anon. PM Fuming About Uruguay’s Graphic Cigarette Packaging To The Tune of $25M. Fox News Latino
September 16, 2014.
114
Anon. Switzerland and Uruguay: agreement on the reciprocal promotion and protection of investments (with
protocol). Oct. 1988. http://untreaty.un.org/ unts / 120001/ 26/2/00021341.pdf
115
Montecino JA, Dreyfus R. PM.vs Uruguay. trutout 9 March 2010.
116
Trefis Team. An Uruguayan Lawsuit With International Implications For PM. TREFIS September 19, 2014
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ซึ่ง Morgan Rees
R ผูอํานวยยการฝายสื่อสสารการกํากับดูแลฟลลิปมอรริสอินเตอ รเนชั่นแนลใในป 2010
ไดกลาวไววา "We haave no choice but to litiggate" “เราไมมีมที างเลือก แตเราฟองรอง "117แสดงเห็นว
น า ฟลลิ
ปมอรริส ตองการจะทําใหเปนตัวอย
ว างเพื่อจะขขมขูอุรุกวัยและประเทศอื
แ
อื่น ๆ ในการอออกมาตรการควบคุม
การบริโภภคยาสูบ
7.3 กรณีศึกษาการฟ
ษ
องรองของบริ
อ
ษัท PPM Asia(สาขาฮองกง)ตอ ประเทศออสสเตรเลีย
ประเทศออสสเตรเลีย เปนประเทศแร
น
รกที่อ อกกฎหหมายซองบุหรี
ห ่ปราศสีสัน (Tobacco Plain
Packaginng Act 20012)ป พ.ศ.25555 โดยถูกกบริษัทบุหรข
รี่ ามชาตินําโดยบริ
โ
ษัทPM
M ฟองศาลวากฎหมาย
า
ดังกลาวขขัดตอรัฐธรรมมนูญ จนกระะทั่งในเดือนสิสิงหาคม 25555 ศาลสูงสุดของออสเตร เลียไดพิจารณ
ณาตัดสิน
ใหรัฐ บาาลเปน ฝา ยช นะคดีบ ริษทบุ
ัท ห รี่ เพราะะไมขัด ตอกฎฎหมายรัฐ ธรรมนูญ ของอออสเตรเลีย สง ผลให
ออสเตรเลียเปนประเเทศแรกในโลกที่บังคับใชชซองบุหรี่แบบเรี
บ ยบในเดืดือนธันวาคมมในปเดียวกัน ผลของ
กฎหมายยฉบับนี้บังคับให
บ บุหรี่ทุกยี่หอที่วางจําหหนายในประเทศออสเตรเลียตองมีรูปแแบบมาตรฐานนเดียวกัน
ทั้งหมด
USCC ไดแสดงออกในกา
ส
ารคัดคานกฎ หมายซองบุหรี
ห ่ปราศสีสนของออสเตร
ัน
รเลียอยางชัดแจ
แ ง โดย
ยื่นจดหมมายคัดคานพพรอมความเห็ห็นตอกระทรรวงสุขภาพขอองออสเตรเลีลีย และยังอออกแถลงการณ
ณตอตาน
กฎหมายยฉบั บ นี้ เชน การกลา วออ า งว า กฎหมมายนี้ ขัด ตอขขอ ตกลงการรค า ระหวา งปประเทศ และะสิ ทธิ ใ น
ทรัพยสินนทางปญญาขของบริษัทบุหรี
ห ่ นอกจาก นี้ USCCประะจํา
ประเทศยยูเครนยังไดดํดําเนินการรองเรี
ง ยนประเทศศออสเตรเลียตอ
องคการกการคาโลก
M Asia Limiteed:
นอกจากนี้ บริษัท PM เอเชีชีย จํากัด (PM
PMA) ใในฮองกง ซึ่งเปนเจาของบบริษัท PM จํา กัด (PML) ใน
ใ
ประเทศศออสเตรเลีลี ย ยั ง ยื่ น ฟ องรั
อ ฐ บาลอออสเตรเลี ย ตต อ
อนุญาโตตตุลาการระหหวางประเทศศตามสนธิสัญญญาการลงทุทุน นางแอนน เอ็ดเวิรดส โฆฆษกPM เอเชีย
ทวิภาคีขของออสเตรเลีลียกับฮองกงในป1993 (tthe Agreemeent
betweenn the Governnment of Auustralia and the Governeement of Hoong Kong foor the Promootion and
protectioon of Investm
ments) ภายหหลังจากที่รัฐ สภาออสเตรเลียไดผานกฎฎหมายที่กําหหนดใหผลิตภัณฑบุหรี่
ตองบรรจุซองแบบปรราศสีสัน
นางแอน เอ็ดเวิ
ด รดส โฆษกPM(ASIA)) กลาวถึงวา “เราไมมีทางเลื
า อกรัฐบา ลผานกฎหมายฉบับนี้
ทั้งๆที่ไมมสามารถแสดงใหเห็นวากฎหมายดั
ก
งกกลาวจะชวยลลดการสูบบุหรี
ห ่ลงไดอยางไไรอีกทั้งยังเพิพิกเฉยตอ
117

http://wwww.bbc.com/m
mundo/econom
mia/2010/03/1000312_uruguay__tabacaleras_phhilip_morris_ddemanda_estado_jp.shtml
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ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นทั้งในออสเตรเลียและนานาประเทศเกี่ยวกับประเด็นรายแรงทางกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑซองเรียบ”118,119
7.4 คดีพิพาทในองคการการคาระหวางฟลลิปปนสกับไทยเรื่องภาษีบุหรี120
่
ขอพิพาททางการคา ระหวา งไทยและฟลลิปปน สใ นกรณี ของ บริ ษั ท PM ประเทศฟลลิปป น ส
กลาวหาทางการไทยวา เรียกเก็บภาษีบุหรี่ที่นําเขาจากบริษัทในอัตราที่ไมเปนธรรมขัดตอความตกลง GATT
1994 มาตรา 3 และมาตรา 10
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 (ค.ศ.2008) ประเทศฟลลิปปนสไดยื่นคํารองตอองคการการคาโลก
(World Trade Organization–WTO) โดยกลาวหาไทยวา ประเมินราคาศุลกากรบุหรี่นําเขาไมเปนไปตาม
หลักการและไมเปนธรรม โดยกําหนดราคาประเมินที่สูงเกินจริง สงผลใหผูนําเขาตองเสียภาษีที่เกี่ยวของ
อาทิ ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีสรรพสามิต ภาษีกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเงินบํารุง
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เกินกวาที่ควรจะตองเสีย
รวมทั้งกําหนดราคาขายปลีกสูงสุด (ซึ่งใชเปนฐานในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับบุหรี่นําเขาสูงกวา
บุหรี่ที่ผลิตในประเทศ จึงขัดกับหลักหามเลือกปฏิบัติของความตกลงแกตตค.ศ.1994
ตอมา คณะผูพิจารณา (Panel) ของดับเบิลยูทีโอชี้ขาดออกมาเมื่อเดือนมีนาคม 2554วา เห็นดวยกับ
ขอกลาวหาของทางการฟลลิปปนส และมีคําสั่งใหไทยปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษี ฐานภาษีในการ
คํานวณภาษีศุลกากรใหสอดคลองกับแนวทางของดับเบิลยูทีโอ และใหเปนธรรมในการแขงขัน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 (2011) คณะผูพิจารณาอุทธรณ (Appellate Body) ของ WTO ไดตัดสิน
ยืนตามคําวินิจฉัยของคณะผูพิจารณา (Panel) วา กฎหมายศุลกากรของไทยสอดคลองกับ WTO เรื่องราคา
สมมุติที่ไทยสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนฐานในการเก็บภาษีได โดยไมจําเปนตองใชราคาขายปลีกจริง
การขอคืนเงินภาษี และการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเปนกรรมการบริหารโรงงาน
ยาสูบ เปนตน แตยังมีบางประเด็นสําคัญที่ไทยปฏิบัติไมสอดคลองกับพันธกรณีภายใต WTO เชน ความ
ลาชาในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ การไมใหสิทธิอุทธรณคําสั่งใหผูนําเขาวางประกัน การกําหนดราคา
ขายปลีกสูงสุด (Maximum Retail Selling Price – MRSP) ที่ไมชัดเจน และการยกเวนภาษีมูลคา เพิ่มสําหรับ
สินคาบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ แตมีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ ละเมิดตอ
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http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/8903507/Philip-Morris-sues-Australiangovernment-over-tobacco-packaging.html
119
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8459947.stm
120
ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจัยโครงการ “การศึกษาความสําคัญของ WHOFCTC มาตรา 5.3 ตอการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย” (2556), อางแลว,น.66-67.
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หลักในเรื่อง “การประติบัติเยี่ยงคนชาติ” (the national treatment) ซึ่งไทยมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามความตก
ลง GATT 1994
นางศรีรัตนรัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ใหขอมูลในกรณี
นี้วา สิ่งที่ไทยจะตองดําเนินการหลังคําตัดสินสุดทายของ WTO คือตองปรับเปลี่ยนมาตรการคํานวณมาภาษี
ศุลกากรสําหรับบุหรี่นําเขาที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับพันธกรณีภายใต WTO แตไมมีเงื่อนไขใดๆ เรื่องการ
จายคาปรับ หรือจายคืนภาษี หรือคาชดเชยของไทยที่เปนฝายแพคดีใหกับฟลลิปปนสทั้งสิ้น121
7.5 กรณีศึกษาการเขายึดครองกิจการยาสูบของบริษัท PMฟลลิปปนส
บริษัท PMฟลลิปปนส เริ่มทําธุรกิจในประเทศฟลลิปปนสเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498)
เมื่อไดรับใบอนุญาตจําหนายผลิตภัณฑยาสูบหรือบุหรี่ของโรงงานชื่อ La Suerte Cigar and Cigarette Factor
เพื่อผลิตบุหรี่ยี่หอมาโบโร หลังจากนั้นอีกราว 40 ป จึงมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PM Philippines Inc.
(PMPH) ในป ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) เพื่อทําการตลาดและจัดจําหนายบุหรี่ยี่หอมาโบโรและยี่หอPM122
ในป ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) บริษัท PMI ไดลงทุนดวยเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อสราง
โรงงานผลิตบุหรี่ที่ทันสมัยและใหญที่สุดในเอเชียแปซิฟกในขณะนั้นในเมือง Tanauan City จังหวัด
Batangas ในปเดียวกันนั้นเอง มีการจัดตั้งบริษัทใหมชื่อ PM Philippines Manufacturing Inc. (PMPMI)เพื่อ
ดําเนินธุรกิจยาสูบครบวงจร ตอมามีการควบรวมบริษัทPMPH เปนบริษัท PMPMI
เมื่อวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ ค.ศ.2010 บริษัท PMPMI ไดตกลงควบรวมกิ จ การกับบริ ษัท Fortune
Tobacco Corp. ซึ่งมีเจาของชื่อ มหาเศรษฐี Lucio Tan สงผลใหยุติบทบาทของบริษัท Fortune Tobacco
Corp.ที่ผูกขาดการผลิตบุหรี่ในฟลลิปปนสมานานถึง 55 ป บริษัทใหมที่ควบรวมกันชื่อวา PMFTC Inc.
(PMFTC).
ปจจุบันบริษัท PMFTC เปนบริษัทผลิตบุหรี่ในประเทศ ครองสวนแบงตลาดบุหรี่มากถึงรอยละ 90
ผลิตและจําหนายบุหรี่ราคาถูกหลายยี่หอ เชน Fortune, Championและยี่หอ Hopeโรงงานใน Marikina มี
กําลังผลิตบุหรี่มากถึงปละ 70 พันลานมวน
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“WTO รายงานผลการพิจารณาขออุทธรณ กรณีพิพาทเรื่องสินคาบุหรี่ของฟลิปปนส”(27 มิถุนายน 2554)เว็บไซตกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย at
http://www.thaifta.com/thaifta/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/427/ItemID/6943/Default.aspx
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http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_ph.aspx

71
7.6 กรณีศึกษาการแทรกแซงของ PM ในภูมิภาคตาง ๆ
องคกร CAI(Corporate Accountability International)ไดจดั ทํารายงานเรือ่ ง กลวิธีของบริษัทบุหรี่
ยักษใหญในการแทรกแซงสนธิสัญญาดานสาธารณสุข (Big Tobacco Tactics to Undermine the Treaty and
Public Health) โดยศึกษาสถานการณและเสนอแนวทางในการเฝาระวัง การแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ตอ
นโยบายดานสุขภาพในประเทศตาง ๆ เพื่อเตือนรัฐภาคีทเี่ ขารวมประชุม COP4 ที่ประเทศอุรุกวัย เมื่อ ป
2010123ดังนี้
1. อาเซียนและออสเตรเลีย:รัฐบาลเผชิญกับกลุมองคกรบังหนา (Front Group)
• อุตสาหกรรมยาสูบไดใชกลุมองคกรบังหนาเพื่อเบิกทางเชื่อมความสัมพันธกับนักการเมือง
ใหชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ
• PMI กํ า ลั ง ใช ค วามเป น สมาชิ ก USABCเพื่ อ เขา ถึ ง รั ฐ มนตรี ใ นประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
(ASEAN)124 USABC เปนตัวแทนของธุรกิจในสหรัฐอเมริกามีสํานักงานตั้งอยูที่กรุง
วอชิงตัน ดีซีกรุงเทพฯ ฮานอย จารกาตา มะนิลา และสิงคโปร องคกรนี้อางวา จะนําขอ
กังวลใจของบริษัทสมาชิกเขาหารือกับรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก ASEAN รวมถึงอธิบดีกรมศุลกากรดวย125
• ASEAN เปนเปาหมายหลักของการขยายตลาดของธุรกิจยาสูบการเขาถึงเจาหนาที่ระดับสูง
ในรัฐบาลคือกลยุทธสําคัญที่สรางความมั่นใจแกธุรกิจยาสูบในการเขามาในภูมิภาคนี้
• ในเดือนกุมภาพันธ 2010 US ABC มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกา (ดอน
ปรมัตถวินัย) แจงวัตถุประสงคในการขอเขาพบนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีอื่นๆอีก 12 กระทรวง126
• แตมีการเคลื่อนไหวของบุคลากรสาธารณสุขที่อางถึง FCTC มาตรา 5.3 สามารถกีดกัน
ตัวแทนบริษัท PMI ออกจากการรวมประชุมกับเจาหนาที่รัฐบาลได127
123

Corporate Accountability International and NATT.Protecting against tobacco industry interference: 2010 Global
Tobacco Treaty Action guide. Available online: http://www.stopcorporateabuse.org
124
Member Countries, ASEAN, http://www.aseansec.org/74.htm
125
About us, “Members,” US-ASEAN Business Council, http://www.usasean.org/Aboutus/members.asp
126
Letter from Alexander C. Feldman (President US-ASEAN Business Council) to H.E. Don Poramudwinai (Thai
Ambassador to the U.S.) CC: Eric John (U.S. Ambassador to Thailand), February 3, 2010. The letter requests meetings
with government officials and lists participants in USABC’s Thailand Annual Mission.
127
“Anti-tobacco alliance declares war on Tabinfo Asia,” Bangkok Post, 4 November 2009.
http://www.bangkokpost.com/news/heallth/26784/anti-tobacco-alliance-declares-war-on-tabinfo-asia.
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• สภาธุรกิจอเมริกันอาเซียนยังไดทําหนังสือขอเขาพบรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนในการ
ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting) ในเดือน
กรกฎาคม 2010 ที่สิงคโปร
ออสเตรเลีย
• หลังจากการประกาศกฎหมายซองบุหรี่มาตรฐานหรือซองปราศสีสันเปนประเทศแรกใน
โลกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2010
• US ABC รวมกันกับองคกรแกนนําดานการคาออกโรงคัดคานวาเปนการขัดตอกฎหมายวา
ดวยเครื่องหมายการคา และทรัพยสินทางปญญา องคกรเหลานี้รวมถึงUSCCและองคกร
ดานการคาอื่นๆอีก 10 องคกร128
• องคกรภายในประเทศออสเตรเลียที่รวมคัดคานรวมถึงกลุมรานคาปลีก 16 กลุม ผูผลิตบุหรี่
4 บริษัท และสภาธุรกิจขนาดเล็กโดยหลายๆกลุมเหลานี้มีสายสัมพันธกับบริษัทบุหรี่
• เมื่อไมนานมานี้ บริษัทบุหรี่ PMI, BAT Australia และ Imperial Tobacco Australia รวมกัน
ลงทุ น ก อ ตั้ ง สมาคมที่ เ ป น ตั ว แทนร า นค า สะดวกซื้ อ ร า นค า ปลี ก และร า นค า ย อ ยใน
ปมน้ํามัน มีชื่อวา Alliance of Australian Retailers ทําหนาที่ออกขาวทางสื่อตางๆและ
โฆษณากระจายขาวที่นากลัวและบิดเบือนเกี่ยวกับกฎหมายใหมของออสเตรเลีย
• ในเดือนกรกฎาคม 2012 รัฐบาลออสเตรเลียก็ออกกฎหมายบรรจุภัณฑปราศสีสันไดสําเร็จ
ทามกลางการขูและทาทายจากอุตสาหกรรมยาสูบ โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น Kelvin
Rudd ประกาศวามาตรการนี้จะลดการบริโภคยาสูบลงได 6%129
2. ลาตินอเมริกา
2.1

PMI คุกคามรัฐบาลโคลัมเบีย
• ในป 2008 และ 2009 รัฐสภาโคลัมเบียใชมาตรการ FCTC 5.3 ปองกันไมใหตัวแทนยาสูบ
เขารวมในกระบวนการรางกฎหมายควบคุมยาสูบที่มีมาตรการตางๆสอดคลองกับ FCTC130
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Mellissa Sweet. Tobacco industry makes plain cigarette packs an Australian election issue. Tobacco Control,
BMJ2010;314:c4300, 6 August 2010. Available online: http://www.bmj.com/cgi/content/extract/341/aug06_2/c4300
129
Analysis provided by Anne Jones, Chief Executive Officer, Action on Smoking and Health Australia, August 10, 2010.
Submissions available online:
http://www.aph.gov.au/Senate/committee/clac_ctte/plain_tobacco_packaging_09/submissions/sublist.htm
130
Corporate Accountability International, “Colombia adopts sweeping tobacco control law,” Press Release, July 24,
2009, http://www.stopcorporateabuse.org/colombia-adopts-sweeping-tobacco-control-law.
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• หลังจากนั้นไมนาน บริษัท PMI ไดมอบเงินจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใต
ขอตกลงรวมกันหลายประเด็นโดยขอตกลงดังกลาวเปนประเด็นที่ตรงขามกับแนวทาง
ปฏิบัติในมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก คือทั้ง
ฝายรัฐบาลและอุตสาหกรรมยาสูบจะตองทํางานรวมกัน
• ในขอตกลงยังระบุเงื่อนไขเรื่องโอกาสการลงทุน การขยายธุรกิจของ PMI และการสงเสริม
การพัฒนาตลาดยาสูบในโคลัมเบีย รวมถึงการลงทุนปลูกยาสูบอีกดวย
• นอกจากนี้ยังมีสัญญาการใหทุนอยางชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพใบยาสูบและเพิ่มปริมาณ
การซื้ อ ใบยาสู บ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนการสนั บ สนุ น การปลู ก ป า เพื่ อ นํ า ไม ม าเป น
เชื้อเพลิงในการบมใบยา ในขอตกลงยังผูกมัดใหรัฐบาลโคลัมเบียจัดตั้งหองปฏิบัติการเพื่อ
งานวิจัยและพัฒนาของ PMI สําหรับการทดสอบยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบโดยเฉพาะ131
2.2

PMI กลั่นแกลงรัฐบาลอุรุกวัยเรื่องกฎหมายฉลากคําเตือน
• ในป 2009 อุรุกวัยประกาศใชกฎหมายภาพคําเตือนขนาด 80% บนซองบุหรี่ PMI ยื่นฟอง
ในเดือนมีนาคม 2010
• ศูนยวิจัยการระบาดของยาสูบ (Center for Research on the Tobacco Epidemic หรือ CIET)
เปดเผยวา PMI สัญญาวาจะถอนฟองถาหากรัฐบาลอุรุกวัยยอมเจรจากับบริษัทบุหรี่วาจะ
ลดความเขมงวดของกฎหมายลง132

131

“Investment and Cooperation Agreement,” Signed by Colombian Government, CompaniaColobiana de Tabaco S.A.,
PM Colombia. June 19, 2009. The agreement sets up representatives from government and industry to meet periodically
and confer, as well as a system of contributions from PM to the Colombian government.
132
Para Vazquez, MujicaMostro. “debilidad” El Pais Digital, 26 Julio 2010. Available online:
http://www.elpais.com.uy/10/07/26/pnacio_504193.asp
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8. กรณีศึกษาการแทรกแซงของ USCC
บริษัทบุหรี่อาศัยความสัมพันธอันยาวนานกับUSCCเพื่อสรางแรงกดดันตอผูกําหนดนโยบายใน
ประเทศตาง ๆ ที่กําลังพยายามพัฒนาและกําหนดนโยบายสาธารณสุขเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังใน
กรณีศึกษาใน 5 ประเทศและอีก 10 ตัวอยางของการแทรกแซงมาตรการตางๆ ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมของ
USCCที่ดําเนินเคียงคูไปกับบริษัทยาสูบที่สงผลใหนโยบายควบคุมยาสูบในบางประเทศออนลง และในบาง
กรณีกาแทรกแซงของUSCCก็ทําใหเกิดความลาชาและซับซอนในการดําเนินนโยบายดังกลาว สรุปแลวการ
ขมขูของUSCCที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในหลายประเทศ และครอบคลุมหลายประเด็นของนโยบายควบคุม
ยาสูบ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาUSCCดําเนินภารกิจในนามของบริษัทบุหรี่ในการทําใหนโยบายควบคุม
ยาสูบออนลง
8.1 การแทรกแซงนโยบายสุขภาพของUSCC
รายงานฉบับนี้เสนอ 5 กรณีศึกษาในประเทศตางๆ คือ อุรุกวัย โมลโดวา ฟลิปปนส เบอรกินาฟาโซ
และสหภาพยุโรป โดยUSCCรวมกันกับบริษัทบุหรี่ในการคัดคานนโยบายควบคุมยาสูบ เชน ฉลากภาพคํา
เตือนบนซองบุหรี่ การจํากัดการโฆษณา และการขึ้นภาษี บางครั้งก็ใหการสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการ
ทําใหนโยบายควบคุมยาสูบออนลง หรือบางกรณีการแทรกแซงของ USCCก็ทําใหเกิดการประวิงเวลา และ
ความซับซอนในการออกนโยบายตางๆ
รายงานฉบับนี้เรียกรองใหรัฐบาลของประเทศตางๆปฏิเสธขอโตแยงและการคุกคามของUSCC
และออกมาตรการควบคุมยาสูบและเสนอขั้นตอนในการปกปองนโยบายสาธารณะใหรอดพนจากการ
แทรกแซงของUSCCพรอมกัน เรียกรองใหUSCCพรอมกับภาคีเครือขาย Am Cham ออกมาเปดเผยธุรกิจที่
อยูเบื้องหลังตอสาธารณะ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐในประเทศตางๆจะไดรับรูถึงความสัมพันธระหวางองคกร
เหลานี้กับบริษัทบุหรี่
ประเทศอุรุกวัย:USCCปกปองกลยุทธการตลาดเพื่อลาเยาวชนของบริษัทบุหรี่
ในเดือนเมษายน ป 2014 ประธานUSCCทําหนังสือถึงประธานวุฒิสมาชิกประเทศอุรุกวัย คัดคานการ
ออกกฎหมายหามการแสดงผลิตภัณฑยาสูบ และการโฆษณา ณ จุดขาย โดยขูวาขัดตอกฎขององคการการคา
โลกวาดวยขอตกลงทางการคาและทรัพยสินทางปญญา ในหนังสือยังระบุอีกวาการหามแสดงผลิตภัณฑ
ยาสูบ เปนการสรางความลําบากแกผูบริโภคซึ่งถูกจํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังจะนําไปสูการหามผลิตภัณฑอื่น ๆ อยางสุดโตง และทําใหเกิดสินคาบุหรี่หนีภาษี
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มากขึ้น อยางไรก็ดี ในเดือน กรกฎาคม 2014 รัฐบาลอุรุกวัยก็ออกกฎหมายหามแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุด
ขาย ไดสําเร็จแมจะไดรับความกดดันจากอุตสาหกรรมยาสูบก็ตาม133
ประเทศโมลโดวา (Moldova): USCCพยายามลมกฎหมายควบคุมยาสูบ
โมลโดว า เป น ประเทศเล็ ก ๆ อยู ใ นยุ โ รปตะวั น ออกใกล เ ขตติ ด ต อ ทวี ป เอเชี ย ในป 2013
นายกรัฐมนตรีไดเซ็นผานรางการแกไขกฎหมาย การควบคุมยาสูบ และอยูในระหวางการรอการลงมติ
จากรัฐสภา ในชวงนั้น USCC และ AmCham ในโมลโดวา ไดทําการรณรงคนานถึง 2 ½ ป เพื่อที่จะ
ประวิงเวลา และทําใหสาระสําคัญในการแกไขกฎหมาย เขมงวดนอยลง โดยการสรางความกดดันแก
เจาหนาที่รัฐ และล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข
อางถึงบริษัทบุหรี่ (BAT, JTI และ PMI) ที่จะรวมกันทําการแทรกแซงจนทําใหเนื้อหาในรางกฎหมายที่
แกไขนั้นออนลง134
• เดือน กุมภาพันธ 2014 ประธาน USCC สงหนังสือถึงประธานรัฐสภาโมลโดวา เตือนวา
เนื้อหาในรางกฎหมายใหมขาดหลักฐานรองรับ และขัดตอพันธะทางการคาสากลของโมล
โดวา135
• เดือน พฤษภาคม 2015 รางกฎหมายใหมผานการเห็นชอบของรัฐสภา136 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
- การหามการโฆษณาสงเสริมการขายทุกรูปแบบ
- ฉลากภาพคําเตือนขนาด 65 % บนซองบุหรี่
- จัดเขตปลอดบุหรี่ 100 % ในอาคาร และสถานประกอบการ
- การหามรัฐตาง ๆ เปนหุนสวนกับบริษัทบุหรี่
y ทันทีที่รัฐสภาลงมติผานรางกฎหมายใหม และกอนที่ประธานาธิบดีจะลงนาม AmChamไดสง
หนังสือถึงงประธานรัฐสภา ทวงวาการใหความเห็นชอบตอกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม ไม
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Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of
Commerce, to DabiloAstori, President of the Senate of Uruguay, 24 April 2014.
134
Letter from Mila Malairau, Executive Director of Associations of Employers, American Chamber of Commerce in
Moldova, to Minister of Health Andrei Usatii, 29 April 2013
135
Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of
Commerce, to Igor Corman, President of the Parliament of the Republic of Moldova, 5 February 2014.
136
Cioina E, Bujarov S. Smoking will be banned in bars, restaurants, cafes. The packaging of anti-tobacco law was passed
in final reading. 29 May, 2015.
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เป น ไปตามกระบวนการมาตรฐานของรัฐ สภา แลละย้ํา เน น ถึ งความสํ าคัญของธุรกิ จ ยาสู บต อ
เศรษฐกิจของประเทศโมลโดวา
yวันที่ 10 กรกฎาคม 2015 ประธานาธิบดีลงนามในกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหมหลังจากมีความ
พยายามขัดขวางจาก USCCถึง 2 1/2 ป
ฟลลิปปนส: USCC และ AmCham หนุนบริษัทบุหรี่ใหคัดคานการขึ้นภาษี
y อุตสาหกรรมยาสูบคัดคานการขึ้นภาษีอยางตอเนื่องมาตั้งแต ป 2012 โดยมี USCCและ
AmCham ใหการสนับสนุน
y หนังสือพิมพรายวัน Business Mirror ของฟลลิปปนส รายงานวา USCC และ US
ABC โตแยงวาการขึ้นภาษียาสูบจะทําใหภาษีที่เก็บเขารัฐลดลง และเปนภาวะคุกคาม
ตอความมั่นคงของชาติ
y และยังมีสัญญานการลักลอบนําเขาบุหรี่เถื่อนทั่วประเทศ และการขึ้นภาษียาสูบยิ่งเปน
เหมือนการกระตุนใหขบวนการคาบุหรี่เถื่อนยิ่งกระจายตัวรวดเร็วขึ้น
y USCC ไดทําหนังสือถึง รมต.คลังของฟลลิปปนส ย้ําคํากลาวที่คัดลอกจากบริษัทบุหรี่
วา การเพิ่มภาษียาสูบยิ่งกระตนใหกระบวนการคาบุหรี่เถื่อน และสินคาเถื่อนอื่น ๆ
ลุกลามเร็วขึ้น และผลลรายอื่นๆ ตามมอีกมาก137
y เดือนธันวาคม 2014 สํานักงานจัดเก็บภาษีภายในยืนยันขอมูลวาหลังจากที่ฟลลิปปนส
ขึ้นภาษียาสูบแลว รายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐเพิ่มขึ้นมากเกินคาด แมจะมีการ
ประทวงจากบริษัทบุหรี่และเครือขายก็ตาม138 ซึ่งพิสูจนไดวาสิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบ
เคยโตแยงวา เมื่อขึ้นภาษียาสูบแลวจะทําใหรัฐจัดเก็บภาษีไดนอยลง และจะสูญเสีย
รายไดไปกับสินคาเถื่อนนั้น ไมเปนความจริง
เบอรคินา ฟาโซ (Burkina Faso): USCCพยายามขัดขวางการใชฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
y เบอรคินา ฟาโซ เปนประเทศเล็กๆ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอาฟริกา
ที่มีอัตราการรูหนังสือของประชากรต่ําที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
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Ross H, Tesche J. Undermining government tax policies: Common strategies employed by the tobacco industry in
response to increases in tobacco taxes. Economics of Tobacco Control Project, University of Cape Town;
Tobacconomics, Health Policy Center, Institute of Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago. 2015.
138
Dela Z Pena. Sin tax collection up 40%. The Philippine Star. 19 December 2014. Available from:
http://www.philstar.com/business/2014/12/19/1404183/sin-tax-collection-40
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y มีหลักฐานชัดเจนทั่วโลกที่แสดงวาฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหรี่เปนสื่อเตือนผูสูบ
บุหรี่ที่มีประสิทธิผลมากในเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ กระตุนใหเลิกบุหรี่ และ
ปองกัน139---ผูที่ยังไมสูบบุหรี่ไมใหริเริ่มลองสูบ
y ฉลากภาพคํ า เตื อ นเป น สื่ อ ที่ ใ ช ไ ด ผ ลมากกว า คํ า เตื อ นที่ เ ป น ข อ ความอย า งเดี ย ว
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีอัตราการรูหนังสือนอย
y ในป 2011 ประเทศเบอรคินา ฟาโซ ไดออกกฎหมายฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
ขนาด 60 % แต รั ฐ บาลใช เ วลาถึ ง 4 ป ใ นการนํ า กฎหมายมาสู ก ารปฏิ บั ติ ไ ด ซึ่ ง
กระทรวงสาธารณสุขอธิบายวา สาเหตุหลักก็เนื่องจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรม
ยาสูบและเครือขาย
y เดือนมกราคม 2014 นายกรัฐมนตรีดีรับหนังสือจาก USCCเตือนวาฉลากภาพคําเตือน
บนซองบุ ห รี่ เป น สิ่ ง ที่ ขั ด ต อ กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาระหว า งประเทศ และ
ขอตกลงทางการคา และยังขูอีกวาอุตสาหกรรมยาสูบจะฟองรัฐบาลประเทศนี้ ที่ละเมิด
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ140
y ปจจุบันประเทศที่มีกําหมายฉลากภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่มีขนาดมากกวา 50 %
ของพื้นที่บนซอง มี 70 กวาประเทศโดยไมละเมิดขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ
หรือ ทรัพยสินทางปญญา ดังที่ USCCกลาวอางแตอยางใด141
y เดือนเมษายน 2015 หลังจากถูกแทรกแซงมาเกือบ 4 ป รัฐบาลเบอรคินา ฟาโซ ก็ออก
กฎหมายฉลากภาพคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ ไ ด สํ า เร็ จ และจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นเดื อ น
เมษายน 2016
กรณีศึกษาการแทรกแซงตอสหภาพยุโรป
y อุตสาหกรรมยาสูบ และ องคกรภาคี อยูเบื้องหลัง USCCในการแทรกแซงการออก
ขอแนะนําเรื่องผลิตภัณฑยาสูบของสหภาพยุโรป หรือ European Union’s (EU)
Tobacco Products Directive (TPD) นานถึง 5 ป เริ่มตั้งแต ป 2009142
139

Hammond D. Tobacco labellingtookit: Implementation. Tobacco labeling and packaging toolkit: A guide to FCTC
Article 110. Waterloo: University of Waterloo, 2008.
140
Ministry of Health. Fight against tobacco in Burkina Faso (Luttecontre le tabac au Burkina Faso). 2014. Available
from: http://www.sante.gov.bf/index.php/quotidien/actualites/254-lutte-contre-le-tabac-2014
141
Canadian Cancer Society. Cigarette package health warnings: International status report (4thed.). 2014. Available from:
http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/WL_status_report_en_low.pdf?utm_source=download&utm_medium=pdf
?utm_campaign=factsheet
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y USCC และ AmCham สาขาที่อยูในยุโรป ใชเหตุผลของอุตสาหกรรมยาสูบในการอาง
เพื่อขัดขวางกระบวนการเจรจาในการบัญญัติ TPD ที่จะใชเปนกรอบในการควบคุม
ยาสูบในสหภาพยุโรป เชน อางวามาตรการบรรจุภัณฑปราศสีสัน (Plain Packaging)
ขัดตอกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และพันธะทางการคาระหวางประเทศ ในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป วิธีการขัดขวางการแกไข TPD ในชวง 5 ป มีหลายรูปแบบ เชน
o การแจกเอกสารตอตาน TPD โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑปราศสีสัน
ในป 2014 เอกสารเขียนโดย PMI ในประเด็นนี้ ถูกนํามาใช เปนเอกสารทางการ
ของ AmCham EU143
o สงหนังสืออยางนอย 3 ฉบับ ถึงผูแทนสหภาพยุโรป และรัฐบาลประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป วา TPD ไมมีความเปนวิทยาศาสตร ขัดตอพันธะทางการคาสากล
และอาจกระทบตอขอตกลงทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป
o ส ง จดหมายถึ ง เอกอั ค รราชทู ต ลิ ธั ว เนี ย ประจํ า สหรั ฐ อเมริ ก า 144 และขู ว า การที่
ประเทศนี้สนับสนุน TPD จะเปนอันตรายตอความสัมพันธทางการคากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และขัดตอกฎหมายการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหมีผลตอการ
เพิ่มขึ้นของสินคาเถื่อนในลิธัวเนีย
กิจกรรมเหลานี้ตอบสนองวัตถุประสงคของอุตสาหกรรมยาสูบอยางชัดเจน คือทําใหความ
เขมงวดของกฎเกณฑใน TPD ออนลงมาก ๆ เชน ตองถอนเรื่องบรรจุภัณฑปราศสีสัน การหามแสดง
สินคาบุหรี่ ณ จุดขาย และประวิงเวลาในการบัญญัติกฎขอบังคับนี้ ถึง 5 ป จนถึงเดือน มีนาคม 2014
สหภาพยุโรปจึงออกกฎนี้ไดสําเร็จ
นอกจากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณีน้ีแลว ยังมีตัวอยางที่ USCC และ AmCham แทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบทั้งในประเทศเล็ก และประเทศใหญ ในทุกภาคสวนของโลก หลักฐานที่USCC และ AmCham
ทําภารกิจแทนบริษัทบุหรี่แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบดานตาง ๆในหลายประเทศแสดงใน ตารางที่ 2

142

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

ประเทศ
ยูเครน

การแทรกแซงของ USCC และAmCham

2009

AmCham ในยู เ ครนและสมาคมธุ ร กิ จ ในยุ โ รป
(European Business Association)ประทวงการขึ้นภาษี
ของรัฐบาลดวยการเขียนจดหมายถึงเจาหนาที่ของรัฐ
แตยูเครนก็สามารถขึ้นภาษีไดในป2009และอีกครั้งใน
ป2010145

2013

กอนจะมีการโหวตผานรางกฎหมายควบคุมยาสูบไมกี่
วันAmChamในโคโซโวไดจัดประชุมรวมกับตัวแทน
บริ ษั ท บุ ห รี่ แ ละตั ว แทนจากกระทรวงที่ กํ า หนด
นโยบายเพื่อจะแทรกแซงการกําหนดสาระสําคัญใน
กฎหมายควบคุม ยาสูบ ที่ค รอบคลุม หลายมาตรการ
ได แ ก พื้ น ที่ ส าธารณะปลอดบุห รี่ การห า มโฆษณา
และสงเสริมการตลาดและสลากภาพคําเตือน ในเดือน
เมษายน 2013 โคโซโวก็ออกหฎหมายควบคุมยาสูบ
ไดสําเร็จแมบริษัทบุหรี่จะพยายามขัดขวางก็ตาม146

เอลซัลวาดอร 2015

ใ น เ อ ล ซั ล ว า ด อ ร USCCส ง จ ด ห ม า ย ถึ ง ร อ ง
ประธานาธิบดีทวงติงการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบ
ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
หลายมาตรการ โดยเสนอให มี ก ารหารื อ กั บ
ผู ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมยาสู บ หรื อ กระทรวง
เศรษฐกิจกอนจะมีการผานรางกฎหมาย147 อยางไรก็ดี
ในเดือนมิถุนายน2015 ประธานาธิบดีเอลซาวาดอรก็

2.นโยบายควบคุม โคโซโว
ยาสูบอยางสมบูรณ
แบบ

145

ป

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

148

ประเทศ

ป

การแทรกแซงของ USCC และAmCham
ไดรับรองกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอซึ่ง
ครอบคลุมมาตรการควบคุมยาสูบที่เ ขมแข็งมากทั้ง
การห า มโฆษณา ฉลากภาพคํ า เตื อ นและเขตปลอด
บุหรี่

จาไมกา

2014

USCCทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาไมกาหลังจากที่
มีประกาศวาจะเพิ่มขนาดรูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
เปน75%อางวาขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ยืนยัน
วาขนาดภาพคําเตือน75%จะทําใหสุขภาพประชาชนดี
ขึ้ น อย า งไร และยั ง ขู อี ก ว า เป น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
เครื่องหมายการคา148 ในที่สุดประเทศจาไมกาตองลด
ขนาดรูปภาพฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เปน60%149

เนปาล

2015

เมื่อรัฐบาลเนปาลประกาศจะขยายขนาดภาพคําเตือน
จาก75% เปน 90% USCCไดสงจดหมายถึงรอง
นายกรัฐมนตรีพรอมขูวาการขยายขนาดภาพคําเตือน
ขัดตอพันธะทางการคาระหวางประเทศ150 หลังจาก
นั้นไดจัดประชุมในกลุมสมาชิกUSCCรวมถึงบริษัท
บุหรี่ คือPMI (PMI) และ British-American Tobacco
(BAT) และเจาหนาที่ระดับกระทรวงจํานวนหนึ่ง
และในการประชุ ม อี ก ที่ ห นึ่ ง เจ า หน า ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขไดรับการขูวาจะฟองรองหากกฎหมายนี้

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

151

ประเทศ

ป

การแทรกแซงของ USCC และAmCham
ผานการรับรองจากรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลเนปาลไดผาน
การเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015151

ออสเตรเลีย

20092011

ในชวงเวลากอนที่รัฐบาลออสเตรเลียจะออกกฎหมาย
ซองบุหรี่ปราศสีสัน(Standardized packaging)นั้น
USCCพยายามทุกวิถีทางที่จะไมใหมีการตรากฎหมาย
นี้ และไดสงหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข152 และยัง
ออกเอกสารที่ มี เ นื้ อ หาสาระขู ว า มาตรการใหม นี้
ละเมิ ด ข อ ตกลงทางการค า ระหว า งประเทศและ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้ Am Cham
ในกรุง Kiev ประเทศยูเครน ยื่นฟองตอ WTO
(องคการคาโลก) รัฐบาลออสเตรเลียไดออกกฎหมาย
ซองบุหรี่ปราศสีสันเมื่อเดือนธันวาคม 2012153

นิวซีแลนด

20122014

เหตุการณในนิวซีแลนดก็เชนเดียวกัน เมื่อมีการพัฒนา
รางกฎหมายซองบุหรี่ปราศสีสัน USCCก็เคลื่อนไหว
โดยให Am Chamในอินโดนีเซียสงจดหมายถึง
รัฐมนตรีสาธารณสุข พรอมกับแจกจายเอกสาร
รวมกับธุรกิจอืน่ ๆ อางเรื่องการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาและขอตกลงทางการคาสากล รัฐบาล
นิวซีแลนดจึงชะลอการออกกฎหมายนี้ไปกอนจนกวา
คดีความของประเทศออสเตรเลียจะไดขอยุต154ิ

90%graphic health warnings now required on tobacco packs in Nepal. International Union against Tuberculosis and
Lung Disease.2014 November 8. Available from: http://www.theunion.org/news/90-graphic-health-warnings-nowrequired-on-tobacco-packs-in-nepal-2
152
Letter from Myron A. Brilliant, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of
Commerce, to the Assistant Secretary, Department of Health and Aging, 26 May 2011.
153
Cigarette plain packaging laws come into force in Australia. The Guardian. 1 December 2012. Available from:
http://www.theguardian..com/world/2012/dec/01/plain-packaging-australian-cigarette-tobacco
154
Harrison D. NZ to follow on plain packaging for cigarettes. The Sydney Morning Herald. 20 February 2013. Available
from: http://www.smh.com.au/federald-politics/political-news/nz-to-follow-on-plain-packaging-for-cigarettes-201302192epm8.html
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ประเทศ

ป

การแทรกแซงของ USCC และAmCham

สหราช
อาณาจักร

20122014

ในชวงเวลาที่รา งกฎหมายซองบุหรี่ปราศสีสันในส
หราชอาณาจักรก็เชนกัน USCCไดแจกจายเอกสาร
รวมกับกลุมธุรกิจ และยังสงจดหมายไปยังรัฐมนตรี
สาธารณสุข นายกรัฐมนตรีและผูกําหนดนโยบาย
คัดคานกฎหมายนี้ แตสหราชอาณาจักรไดผานราง
กฎหมายของบุหรี่ปราศสีสันเมื่อเดือนมีนาคม 2015

ไอรแลนด

2014

USCCรวมมือกันกับบริษัทบุหรี่และพวกสงหนังสือ
ไปยังนายกรัฐมนตรีไอรแลนดเมื่อเดือนมีนาคม 2014
ในชวงที่มกี ารรางกฎหมายซองบุหรี่ปราศสีสัน
เรียกรองใหมกี ารทบทวนในเรื่องนี้ แมจะตองเผชิญ
กับการขูและล็อบบี้อยางหนักหนวง รัฐบาล
ไอรแลนดก็ออกกฎหมายซองบุหรี่ปราศสีสันในเดือน
มีนาคม 2015155

8.2 USCC กับภารกิจเพื่อบริษัทบุหรี่ยักษใหญ
ถึงแมวา USCCจะไมเปดเผยรายชื่อสมาชิกตอสาธารณะก็เปนที่ทราบดีวากรรมการอํานวยการของ
หอการคานี้มาจากกลุม Altria ซึ่งก็คือบริษัทบุหรี่ที่ใหญสุดในสหรัฐอเมริกาและเปนบริษัทแมของ PMI156
นอกจากนี้บริษัทบุหรี่ขามชาติ เชน PMI, BAT, Japan Tobacco International (JTI) และ Imperial Tobacco ก็
เปนสมาชิกของ Am Cham ที่กระจายอยู 55 แหงทั่วโลก
ขอมูลจากเอกสารลับภายในบริษัทบุหรี่157 ระบุวาบริษัทบุหรี่ (PM) เปนสมาชิกของ USCCมาหลาย
สิบปและไดใช USCCแทรกแซงมาตรการการควบคุมยาสูบ เอกสารลับภายในฉบับหนึ่งของบริษัทที่เคยเปน
บริษัทแมของทั้ง PM USA และ PMI ระบุชัดเจนวา “บริษัทPMไดเปนผูสนับสนุนUSCCมาอยางสม่ําเสมอ
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O’Connor N. President signs plain cigarette packaging law. Independent. 11 March 2015. Available from:
http://www.independent.ie/irish-news/health/president-signs-plain-cigarette-packaging-law-31057470.html
156
U.S. Chamber of Commerce.Board of Directors. Available from: https://www.uschamber.com/about-us/boarddirectors
157
Marden, R. Letter to Thomas J. Donohue, President and CEO, U.S. Chamber of Commerce (internal industry
document. 2008. Bates No. 2076396936/38. http://legacy.ucsf.edu/tid/qwi61b00
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หลายทศวรรษแลว โดยไดมอบเงินจํานวน $180,000 ในป 1998”158ในเอกสารยังไดแสดงถึงกลยุทธในป
1999 ของบริษัทPM ที่เกี่ยวของกับหอการคาวา “ตองมีอิทธิพลตอการออกกฎขอบังคับและนโยบายที่จะ
สรางความเสียหายตอบริษัท PM ดวยการยกระดับสูงสุดของการใชทรัพยากรรวมกัน (ทั้งเงินและมนุษย) กับ
USCC”159
เอกสารลับภายในอีกฉบับหนึ่งของบริษัท PMที่เกี่ยวกับการใชสื่อของUSCCในประเด็นยาสูบระบุ
วา งานสื่อที่ผลิตโดย USCCเพื่อตอบสนองการเสนอรางกฎหมายควบคุมยาสูบของสหรัฐอเมริกาในป
1998160บันทึกลับของบริษัทPM ที่บันทึกไวเมื่อ 15 ธันวาคม 1987 กลาวถึงวิธีการที่บริษัทจะไดผล
ประโยชนจากความสัมพันธกับUSCCไดแก การอยูในตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการของ USCC การ
เลือกตําแหนงประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสําคัญของ USCC การไดกระชับความสัมพันธ
ของPM กับผูเชี่ยวชาญดานนโยบายสําคัญของUSCCและการใชเครือขายการสื่อสารของUSCCเพื่อเปน
“กระบอกเสียงแกPM เอง”161
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PM. 740088-720538 Federal - tobacco (internal industry document). 1999 .Bates No. 2081270986/87.
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/mgu26j00/pdf
159
PM. Chamber of Commerce of the United States of America (internal industry document).2008 .Bates No.
2076396934/35. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/pwi61b00/pdf
160
PM. U.S.Chamber Media activities on the tobacco issue (internal industry document).2008 .Bates No. 2076396933.
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/gua60b00
161
Marden, R. U.S.Chamber membership (internal industry document).1987 .Bates No. 2024266108/09.
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9. กรณีศึกษากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาชนะคดีบริษัท PM (The Verdict Is In: Findings from US v.
PM)162
ความเปนมา
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (Department of Justice หรือ DOJ) ไดยื่นฟองบริษัทบุหรี่และพวก
รวมทั้งสิ้น 11 บริษัทและหนวยงานเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1999 วาไดละเมิดกฎหมาย The Racketeer
Influenced and Corrupt Organization Act (RICO) โดยการวางแผนรวมกันในการโกงสาธารณชนอเมริกัน
และชาวโลกมากวา 50 ป ดวยการโกหกเรื่องเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และความเสี่ยงตอสุขภาพและการทํา
การตลาดมุงเปาลูกคาที่เปนเด็ก
ทานผูพิพากษา Gladys Kessler ไดพิพากษาคดีประวัติศาสตรนี้เมื่อ 17 สิงหาคม 2006 ในตอนหนึ่ง
กลาววา “...อุตสาหกรรมยาสูบมีกําไรจากการคาสินคาที่มีอํานาจการเสพติดสูง ทําใหเกิดการเสียหายแก
สุขภาพและชีวิตผูคนจํานวนมากจากความทุกขทรมานดวยการเจ็บปวยและความเสียหายทางเศรษฐกิจ
บริษัทรูความจริงมานานกวา 50 ปวา ผลิตภัณฑที่เขาผลิตและจําหนายนั้นเปนสินคาอันตราย แตก็ยังเดินหนา
โกหกใน 7 ประเด็นตอไปนี้คือ
1) อันตรายของการสูบบุหรี่ (The Hazards of Smoking)
2) การเสพติด (Addiction)
3) ระดับของสารนิโคติน (Nicotine Levels)
4) บุหรี่รสออน (Light Cigarettes)
5) การทําการตลาดตอเด็กและเยาวชน (Marketing to Youths)
6) อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง (Secondhand Smoke)
7) การปกปดขอมูล (Suppression of Information)
1) อันตรายของการสูบบุหรี่
¾ สรุปคําพิพากษาของทานผูพิพากษา Kessler ซึ่งอธิบายวาจําเลยรูมานานกวา 50 ปแลววา การสูบ
บุหรี่ทําใหเกิดโรค แตปฏิเสธซ้ําๆวาการสูบบุหรี่ไมไดสงผลเสียอะไรตอสุขภาพจําเลยมีความ
พยายามที่จะโจมตีและลดความนาเชื่อถือของหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหวางการสูบบุหรี่และการเกิดโรคตางๆ
162

Tobacco Control Legal Consortium. 2006. The Verdict Is In: Findings from United States v. PM. Available online:
http://www.tobaccolawcenter.org/dojlitigation.html.
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• ตั้งแตป 1953 ถึงป 2000 จําเลยแตละรายปฏิเสธอยางแข็งขันซ้ําแลวซ้ําอีกและอยางผิดๆมา
โดยตลอดวา การสูบบุหรี่ไมมีผลเสียตอสุขภาพ
• จํ า เลยได จั ด ดํ า เนิ น การรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ โจมตี แ ละบิ ด เบื อ นหลั ก ฐานทาง
วิทยาศาสตรที่แสดงความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่และโรคตางๆ และอางวายังเปน
โจทยที่เปดกวางอยู
• ฝายจํ า เลยได เ พิก เฉยตอ เอกสารภายในบริ ษั ทบุ ห รี่เ องจํ า นวนมาก แมก ระทั่ง เอกสาร
ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรของบริษัทบุหรี่เอง ดังเชนรองประธานดานงานวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทPM ชื่อ Helmut Wakehamยอมรับวา “ในเวลานี้พอจะมีหลักฐานอยูบางที่
จะโตแยงขอรายงานสํานักงานนายแพทยใหญแหงสหรัฐอเมริกา ฉบับ คศ. 1964”
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดจนถึงเดือนธันวาคม 1953
• ในปหนึ่งๆ การสูบบุหรี่และการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง หรือ Environmental Tobacco
Smoke คราชีวิตชาวอเมริกันราวๆ 440,000 ราย
• มีรายงานผลการวิจัยชัดเจนตั้งแตป 1928 วาการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการเกิด
โรคมะเร็ง โดยมีรายงานการวิจัยของ Lombard และ Carl ตอมาในป 1950 Sir Richard Doll
และ Bradford Hill เสนอผลงานวิจัยวาการสูบบุหรี่คือปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของ
โรคมะเร็งปอดในประเทศอังกฤษ
• ในชวงระหวาง 1953 ถึง 1964 มีการเผยแพรผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ทําใหเกิดผล
รายตอสุขภาพออกสูสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงกอนป 1964 มีขอสรุปที่ชัดเจนที่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนวาการสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดและมีการเตือน
ประชาชนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
• ในชวงเวลาเดียวกัน บริษัทบุหรี่จําเลยคดีนี้มีความตระหนักในหลักฐานที่แสดงวา การสูบ
บุหรี่ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอยางชัดเจน
• เอกสารภายในของบริษัทบุหรี่ระบุวา เรื่องการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพเปนที่รับรู
กันในวงในมาตั้งแตตนๆทศวรรษที่ 1950s แลว
• ในป 1962 นักวิจัยของบริษัทRJRชื่อ Dr. Rodgmanไดรายงานวา “ผลการวิจัย 34 ชิ้นระบุวา
การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด”
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แตในป 1995 นักวิจัยคนเดียวกันนี้ไดเขาใหปากคําตอศาลในขอความที่ตรงกันขามกับที่
ตนเองเคยรายงานไว ซึ่ง Dr. Rodgmanไดรับคาตอบแทนมหาศาลจากบริษัท RJR ที่ตกลง
วาจะใหการที่เปนประโยชนตอบริษัท
• ในชวงทศวรรษที่ 1950s บริษัทบุหรี่ไดเริ่มทําการรณรงครวมกันในการปฏิเสธและ
บิดเบือนประเด็นที่วาการสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรค แมวาเอกสารภายในบริษัทบุหรี่เองจะ
ยืนยันความจริงในขอนี้ก็ตาม
¾ The 1964 Surgeon General’s Report
• รายงานสํานักงานนายแพทยใหญแหงสหรัฐอเมริกาป 1964 เปนรายงานชิ้นสําคัญที่เปน
ประชามติ เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร ข องผลการวิ จั ย ที่ ร ะบุ ว า การสู บ บุ ห รี่ ทํ า ให เ กิ ด โรคต า งๆ
หลังจากป 1964 ก็มีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันผลเสียของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพและ
จําเลยคือบริษัทบุหรี่ก็ปฏิเสธความจริงขอนี้มาโดยตลอด
• ในวงวิชาการและการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรหลังจากป 1964 ไดตีพิมพผลงานที่เปนเอกสาร
อยางตอเนื่องเพื่อเผยแพรเรื่องความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่และผลกระทบตอสุขภาพ
ในขณะที่เอกสารภายในของบริษัทบุหรี่และงานวิจัยในชวง 1960-1970 และหลังจากนั้น
เปดเผยถึงการยอมรับวาการสูบบุหรี่ทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอสุขภาพและความกลัว
ตอผลกระทบจากองคความรูนี้ที่จะนําไปสูการฟองรอง
• ในชวงเวลาที่มีรายงาน Surgeon General’s Report 1964 กลุมบริษัทบุหรี่ก็รูแลววามี
ความเห็นตรงกันในวงนักวิทยาศาสตรวาการสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดและโรค
อื่นๆ แมกระนั้นก็ยังกลาวหาวายังมีขอโตแยงในผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรเรื่องการสูบ
บุหรี่ทําใหเกิดโรคอยู
• ในชวงตนทศวรรษที่ 1960s บริษัท RJR ไดตั้งหองปฏิบัติการชื่อ “Mouse House” ที่เมือง
Winston-Salem รัฐ North Carolina โดยใชหนูทดลองในการวิจัยเรื่องผลกระทบตอสุขภาพ
จากการสูบบุหรี่
• งานวิจัยจากหองปฏิบัติการ Mouse House นี้ไมเปดเผยตอวงการวิทยาศาสตรและวิจัย
ภายนอก นักวิจัยถูกหามตีพิมพผลงานเหลานี้ จากงานวิจัยใน Mouse House ทําใหบริษัท
RJR ตระหนักดีวาการสูบบุหรี่สัมพันธกับโรคถุงลมโปงพอง (Emphysema)
• ในป 1970 ประธานของบริษัทPMตําหนิบริษัท RJR เรื่องการวิจัยในหองปฏิบัติการ Mouse
House ซึ่งทําให RJR ตองปดแลป Mouse House อยางกระทันหัน สลายหนวยวิจัย เลิกจาง
นักวิจัยจํานวน 26 คน และทําลายงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลตอสุขภาพของการสูบบุหรี่ทั้งหมด
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• ในป 1980 Dr. Gary Huber นักวิจัยมหาวิทยาลัย Harvard ไดทุนวิจัยจากบริษัทบุหรี่ทําการ
วิจัยในสัตวทดลองเพื่อหาคําตอบเรื่องผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ในขณะที่การวิจัย
ดําเนินไปดวยดีมีผลกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ จูๆบริษัทบุหรี่ก็หยุดใหทุนเพื่อทําการศึกษา
ตอ ซึ่งนักกฎหมายของบริษัทบุหรี่บอกเขาในเวลาตอมาวา การที่ทุนวิจัยของเขาถูกระงับ
กลางคันนั้นเหตุผลเนื่องมาจากงานวิจัยของเขากําลัง “เขาใกลความจริงบางอยาง”
• ในป 1997 Dr. Huber ไดรับหมายศาลเรียกตัวใหไปใหปากคํา ซึ่งทนายของบริษัทบุหรี่ได
สงสัญญาณอะไรบางอยางเกี่ยวกับการใหปากคําอยางระมัดระวัง จนทําใหเขารูสึกถึงความ
ไมปลอดภัยทั้งตัวเขาและครอบครัว
¾ ตั้งแตป 1964 เปนตนมา บริษัทบุหรี่ไดปฏิเสธอยางผิดๆและบิดเบือนความจริงเรื่องการสูบบุหรี่ทํา
ใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพ แมวาภายในองคกรพวกเขาจะตระหนักถึงความจริงขอนี้ก็ตาม
• ในการสัมภาษณประธานบริษัทPM นายโจเซฟ คัลแมน ไดปฏิเสธอยางผิดๆวา การสูบ
บุหรี่ไมเปนอันตรายตอสตรีมีครรภและทารกในครรภ แมวาทารกที่คลอดจากมารดาที่สูบ
บุหรี่จะมีขนาดเล็กกวาทารกทั่วไป แตแมบางคนก็อาจจะชอบที่จะมีทารกที่มีขนาดเล็กก็ได
¾ แมในป 2005 กลุมบริษัทบุหรี่ (จําเลย) ก็ยังไมยอมรับผลรายของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ซึ่งพวกเขา
รูเปนการภายในกอนหนานัน้ นับสิบป
• ในเดือนเมษายน 1994 กลุมผูบริหารอุตสาหกรรมบุหรี่สาบานตอหนาอนุกรรมการดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอมในสภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกาวา ยังไมมีการพิสูจนวาการสูบ
บุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง และกลุมซีอีโอ (CEO) ของบริษัท B&W, Liggett, Lorillard, PM
USA, และ RJR ก็ปฏิเสธเรื่องการสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
• แมวาPM จะรูดีวาในป 1999 นักวิทยาศาสตรและแพทยจํานวนมากที่มีความเห็นตรงกันวา
การสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรค แตก็สงวนทาทีไมเปดเผยแกสาธารณะจนกระทั่งเดือนตุลาคมป
2000
2) การเสพติด (Addiction)
เมื่อ 40 ปที่ผานมา บริษัทบุหรี่ จําเลยไดปกปดขอมูลตอสาธารณชนเรื่องสารนิโคตินวาเปนสารเสพ
ติด เนื่องมาจากการกลัววาจะเปนการขัดตอระเบียบของหนวยงานของรัฐ (เชนองคกรอาหารและยา) เพื่อ
ปองกันการสูญเสียการยอมรับทางสังคมจากการสูบบุหรี่ และการสูญเสียผลกําไรของบริษัท กอนที่จะมีการ
ตีพิมพเรื่องผลของการสูบบุหรี่ในรายงานสํานักงานนายแพทยใหญ (Surgeon General) ใน ป ค.ศ. 1964
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ผูพิพากษาเคสเลอรกลาวถึงหลักฐานที่มีการปดบังขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยของบริษัทบุหรี่เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความรับผิดและเพื่อปองกันกฎระเบียบการควบคุมอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการ
คงไวซึ่งคนที่สูบบุหรี่และการดึงดูดผูบริโภคหนาใหม
ความเปนมา
ตั้งแตป ค.ศ. 1950 จําเลยไดวิจัยและยอมรับมานานหลายทศวรรษแลววานิโคตินเปนยาเสพติด และ
พบวาบุหรี่เปนสื่อกลางที่นําไปสูการเสพยาเสพติดประเภทอื่นได แมจําเลยจะมีความเขาใจและยอมรับวา
การสูบบุหรี่และนิโคตินทําใหเกิดการเสพติด จําเลยก็ปฏิเสธและบิดเบือนตอสาธารณชนในความจริงเรื่องนี้
เปนระยะเวลาหลายทศวรรษ
การสูบบุหรี่ คือ การเสพติด และนิโคติน คือ สารแรกของการกอใหเกิดการเสพติด
ดร.ปเตอร โรเวลล หนึ่งในจําเลยผูเชี่ยวชาญ ยอมรับวามีความคลายคลึงในเรื่องคุณสมบัติการเสพ
ติดของยาสูบกับเฮโรอีนและโคเคอีนในป ค.ศ. 1988 ทุกๆองคกรแกนนําดานสุขภาพ รวมถึงสํานักงานนาย
แพทยใหญ สถาบันแหงชาติเรื่องการเสพติด (The national Institute on Drug Abuse) องคการอนามัยโลก
สมาพันธจิตเวชแหงสหรัฐอเมริกา (the American Psychiatric Association) คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยฮารวารด และอื่นๆ อีกหลายองคกร ไดประกาศวา การเสพติดที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีผลมาจาก
“นิโคติน”
จําเลย ทราบดีวา การสูบบุหรี่และนิโคตินกอใหเกิดการเสพติด
หลักฐานแสดงใหเห็นอยางกวางขวางวาจําเลยรูเรื่องนี้ตั้งแต ป ค.ศ. 1950 วานิโคตินกอใหเกิดการ
เสพติดแกผูสูบบุหรี่ พวกจําเลยใชความรูนี้ในการเก็บรักษาและเพิ่มการขายบุหรี่ และพวกเขาปฏิเสธความ
จริงเรื่องนี้มายาวเกือบทศวรรษ ในเรื่องธรรมชาติของการเสพติดของสารนิโคตินและการปกปดการวิจัย
ภายในของพวกเขาที่เกี่ยวกับขอมูลเรื่องดังกลาว
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 มีการนําเสนอของรองประธานPM ฝายการวิจัยและพัฒนาที่ชื่อ
เวคแฮม ไดนําเสนอกรณีความสามารถของบริษัทในการควบคุมนิโคตินของบุหรี่ เขาระบุวา
“แมวานิโคตินจะเปนสิ่งสําคัญตอการยอมรับในบุหรี่ แตดวยเหตุผลทางการแพทยก็จําเปนตองลด
ระดับของนิโคตินลง”
“Eventhough nicotine is believed essential to cigarette acceptability, a reduction in level may be
desirable for medical reasons.”
นักวิทยาศาสตรของPM วิลเลียม ดันน และแฟรงกไรอัน อธิบายบางสวนถึงผลกระทบของการเลิก
เสพนิโคตินใน ป ค.ศ. 1971 ผลการศึกษามีดังนี้ คือ
“แมหลังจากที่เลิกไปแลว 8 เดือน มีแนวโนมที่จะมีรายงานอาการทางโรคประสาท เชน รูสึกหดหู รูสึก
กระสั บ กระส า ย เครี ย ด อารมณ ไ ม ดี หมดแรง มี แ นวโน ม ที่ จ ะหลั บ ใน อาการท อ งผู ก และน้ํ า หนั ก
เพิ่ม………..”
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จําเลยปฏิเสธตอสาธารณชนวานิโคตินคือสารเสพติดและทําเชนนั้นตอไปเรื่อยๆ
ประธานPM เจมส ซี บาวลิง ปฏิเสธวาการสูบบุหรี่เปนการเสพติดในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1973
ในการสัมภาษณ 60 นาที โดย โบลิงเปรียบเทียบทางเลือกในการหยุดสูบบุหรี่กับทางเลือกในการที่จะเลือก
บริโภคไขหรือไมบริโภค
ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ประเด็นในนิตยสาร TIME กลาวถึง ประธานและซีอีโอของฟลลิ
ปมอรริส เจมส มอรแกน ที่กลาววา “ถาบุหรี่กอใหเกิดพฤติกรรมการเสพติดหรือการสรางนิสัย ก็เหมือนกับ
ที่พวกเขาชอบขนมหมีกัมมี่ และผมกินขนมหมีกัมมี่ และผมก็รูสึกไมชอบเมื่อผมไมไดกิน และแนนอนวา
ผมไมติดมัน”
“If [cigarettes] are behaviorally addictive or habit forming, they are much more like . . . Gummi
Bears, and I eat Gummi Bears, and I don’t like it when I don’t eat my Gummi Bears, but I’m certainly not
addicted to them.
ขณะที่ PM ยอมรับวาการสูบบุหรี่และนิโคตินกอใหเกิดการเสพติด แตเรื่องนี้ไมไดมีการนํามาใช
จนถึงป ค.ศ. 2000 หลังจากการพิจารณาคดี
ที่ปรึกษาใหญของPMUSA ยังยอมรับวาเมื่อPM ซื้อเครื่องหมายการคา 3 ยี่หอของ Liggett ในป ค.ศ.
1999 อันไดแก L&M, Lark และ Chesterfied มันมีปายคําเตือนอยูกอนแลววา “การสูบบุหรี่เปนการเสพติด”
ขณะที่PM บอกสาธารณชนวาการสูบบุหรี่กอใหเกิดการเสพติด แตก็ยังไมไดบอกวา นิโคติน ใน
บุหรี่เปนสารที่กอใหเกิดการเสพติด นอกจากนี้ยังไมมีบริษัทบุหรี่จําเลยอื่นที่ไมใช Liggett และ PM ได
ยอมรับวานิโคตินในควันบุหรี่เปนสารเสพติด Liggett เปนจําเลยเดียวที่ยอมรับตอสาธารณะ
จําเลยปกปดและเก็บขอมูลงานวิจัย และหลักฐานอื่นๆที่แสดงวา นิโคติน คือ สารเสพติด
จํา เลยจงใจป ด บั ง ขอมู ลว า การสูบ บุห รี่ คือการได รับ สารนิ โคติ น ซึ่ ง เป น ยาเสพติ ด เมื่ อมี ค วาม
พยายามของประชาชนในการทบทวนและสังเคราะหขอมูลที่มีอยูทั้งหมดเกี่ยวกับนิโคติน ซึ่งเริ่มตั้งแตป
ค.ศ.1964 ถึง 1985 ดังจะเห็นไดจากรายงานนายแพทยใหญและการตรวจสอบของรัฐสภาจํานวนมาก แต
ทั้งนี้จําเลยกับสนับสนุนการประชาสัมพันธเพื่อตอบโตขอมูลเกี่ยวกับสารนิโคตินของฝายวิชาการ ในชวง
10 ปที่ผานมา
วันที่ 9 เมษายน 1980 บันทึกความเขาใจจากเอกสารภายในของสถาบันยาสูบ (Tobacco Institute)
เปดเผยการยอมรับโดยสมาชิกของบริษัท วานิโคติน คือ สารเสพติดเหตุผลที่สองของจําเลยปฏิเสธเรื่องการ
เสพติดคือการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบภายใต FDA
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3) ระดับสารนิโคติน163
ผูพิพากษา เคสเลอร กลาวถึง หลักฐานของจําเลยที่สามารถควบคุมระดับของนิโคตินในบุหรี่ซึ่งทํา
ใหมั่นใจวาผูสูบบุหรี่เสพติดและยังคงเสพติดตอเนื่องไปอีก ขณะที่จําเลยปฏิเสธตอสาธารณชนวาพวกเขาไม
สามารถจัดการหรือควบคุมระดับของนิโคตินได
จําเลยออกแบบบุหรี่ที่สามารถควบคุมระดับของนิโคตินไดอยางแมนยําเพื่อจัดสงและใหปริมาณ
นิโคตินที่เพียงพอตอการเกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด ในขณะเดียวกันจําเลยไดปกปดงานวิจัย
จํานวนมากของเขาในเรื่องนิโคติน และปฏิเสธอยางชัดแจงตอเนื่องในเรื่องความพยายามที่จะควบคุมระดับ
ของสารนิโคติน
ในชวงตน ค.ศ. 1970 คณะกรรมาธิการการคาในระดับสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission)
พัฒนาเครื่องมือวัดระดับของทารและระดับของนิโคตินได แมวามันจะเปนกลไกที่เปนที่รูจักและยอมรับกัน
อยางแพรหลายในประชาคมเรื่องสุขภาพประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัทบุหรี่เอง แตทั้งนี้การวัดของ FTC
ยังไมแมนยําและละเอียดพอในการวัดปริมาณนิโคตินและทาร บริษัทบุหรี่ เขาใจถึงความซับซอนของการ
ชดเชยการสูบบุหรี่ เชนเดียวกับความรูดานการควบคุมสารนิโคติน การควบคุมสารนิโคตินไดรับการพัฒนา
ดวยความตั้งใจ และความเปนจริงบุหรี่ที่วางขายในตลาดมีสารนิโคตินมากกวานิโคตินที่สามารถวัดไดโดย
FTC ซึ่งมั่นใจไดวาระดับของนิโคตินเพียงพอตอการเกิดการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด
1. ทศวรรษที่ผานมา จําเลยยอมรับวาการควบคุมการจัดสงสารนิโคติน จะกอใหเกิดการเสพติดและ
สนับสนุนการเสพติด ซึ่งจําเปนที่จะตองตรวจสอบความสําเร็จในเชิงพาณิชย
a. จําเลยยอมรับวา จําเปนตองตรวจสอบระดับ “ขั้นต่ํา” และ “เหมาะสม” ในการจัดสงสาร
นิโคตินเพื่อใหพอเพียงตอความพึงพอใจของผูสูบบุหรี่
เอกสารภายในของจําเลยแสดงใหเห็นวา ความรูเรื่องคุณสมบัติ, เภสัชวิทยา และธรรมชาติของสาร
เสพติด พวกเขามีเทคนิคทางกายภาพและเคมีภัณฑที่สามารถจัดสงสารนิโคตินที่สามารถสรางความพึง
พอใจใหแกผูสูบบุหรี่ไดอยางแมนยํา และเปนการสนับสนุนใหเกิดการเสพติดอยางตอเนื่อง
ในรายงานการวิจัยของพวกเขา มีการศึกษาและบันทึกถึงเงื่อนไขที่ตางกัน เพื่ออธิบายหรือระบุ
คุณสมบัติของสารนิโคตินซึ่งเปนที่พึงประสงคเพื่อที่จะสูบบุหรี่
b. จําเลยยอมรับมานานแลววาการควบคุมอัตราสวนระหวางนิโคตินกับทารจะชวยใหพวกเขา
พบระดับที่ต่ําสุดและระดับที่เหมาะสมในการจัดสงนิโคติน
c. จําเลยเขาใจความสัมพันธระหวางการสงนิโคตินและการขายบุหรี่

163

ถอดความจาก : Nicotine Levels เอกสาร The Verdict Is in : Finding from United States v. PM

91
เอกสารภายในกล า วถึ ง การเป ด เผยของจํ า เลยแต ล ะคนซึ่ ง เข า ใจถึ ง ตํ า แหน ง ทางการตลาด
เชนเดียวกับความสามารถทางดานการเงินของอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งตองการพัฒนาการสูบบุหรี่ที่มีสาร
นิโคตินในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวาผูสูบบุหรี่ยังคงสูบตอไป
2. การวิจัยของจําเลย พัฒนาและใชประโยชนจากการออกแบบตางๆและวิธีการควบคุมสารนิโคติน
เพื่อใหแนใจวาการสูบบุหรี่ทั้งหมดสามารถสงมอบปริมาณของสารนิโคตินที่เพียงพอเพื่อการสรางและการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องในการเสพติด
จําเลยควบคุมนิโคตินโดยยังไมไดมุงเนนเพียงแคการสงสารนิโคตินใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เพราะการสงสารนิโคตินจํานวนมากทําใหการสูบบุหรี่รุนแรง และไมไดรสชาติ จําเลยยังสามารถควบคุม
ปริมาณและรูปแบบของการจัดสงสารนิโคตินในผลิตภัณฑเชิงพาณิชยของพวกเขาโดยการควบคุมทาง
กายภาพและทางเคมีมาใชในการปรุงแตงยาสูบและฟลเลอร
การปรับคา PH ในควันและแอมโมเนีย จําเลยไดเปลี่ยนรูปแบบทางเคมีของสารนิโคตินในควัน
บุหรี่ วัตถุประสงคของการปรับปรุงคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการโอนนิโคตินและเพิ่มความเร็วของสาร
นิโคตินที่ถูกดูดซึมในควันบุหรี่
เอกสารภายในแสดงใหเห็นวา จําเลยไดวิจัยสารเติมแตงตางๆนอกเหนือไปจากแอมโมเนียซึ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดสงสารนิโคติน เชนการศึกษาโดยฟลลิปมอรริสไดแสดงใหเห็นวาระดับของ
acetaldehyde ในควันสามารถจัดการผานสารเติมแตงเพื่อผลิตสวนผสมของ acetaldehyde และนิโคตินที่จะ
เสพติดมากกวาสารเสพติดเดี่ยวๆ
3. จําเลยใหถอยคําอันเปนเท็จและทําใหเขาใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมนิโคตินและการจัดสงสินคา
ของพวกเขา
ในป 1994 รัฐสภาคองเกรสแหงสหรัฐอเมริกาจัดคณะกรรมการพิจารณาสาธารณะเกี่ยวกับการเสพ
ติดจากการสูบบุหรี่ การออกแบบบุหรี่และการจัดการนิโคตินของอุตสหกรรมยาสูบ การพิจารณานี้เริ่ม
กอนที่สภาผูแทนราษฎรคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมจะเขามาพิจารณาตอ
การพิ จ ารณานี้ รู จั ก กั น ในฐานะ "การพิ จ ารณา Waxman"
ซึ่ ง ก็ คื อ คณะอนุ ก รรมการประธานนาย
HenlyWaxmanที่แคลิฟอรเนีย ผูบริหารระดับหัวหนาของผูผลิตบุหรี่หกจําเลย –PM, B & W, RJR, Lorillard,
Liggett และอเมริกัน –แสดงโดยสมัครใจตอคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 1994
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1994, อเล็กซานเดสเปยรดับบลิว รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการของ Lorillard, เบิกความในการพิจารณา Waxman วา พวกเราไมไดตั้งคาระดับของนิโคติน
ใหกับยี่หอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูบบุหรี่." สเปยรสกลาวตอไปวา “ไมมีการจัดการสารนิโคติน”
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บทสรุปคือ กอนการใหถอยคําตอสภาคองเกรส กลุมบริษัทบุหรี่ที่เปนจําเลยปฏิเสธตอสาธารณชน
อยางชัดแจงหลายครั้งในการโฆษณาในสือ่ สิ่งพิมพของชาติ และทางโทรทัศนวา นิโคตินไมกอใหเกิดการ
เสพติด และพวกเขาไมไดจดั การ เปลี่ยนแปลง หรือควบคุมปริมาณสารนิโคตินที่มีอยูในบุหรี่ในการผลิต
ของพวกเขา
คําพูดของจําเลยแสดงใหเห็นวาพวกเขาพยายามที่จะทดลองและวิจัยควบคุมและจัดสงระดับของ
สารนิโคติน เพื่อใหผูสูบบุหรี่ไดรับระดับของสารนิโคตินที่เพียงพอตอการเสพติดและสนับสนุนการเสพติด
อยางตอเนื่อง
“PMระบุวา เปนหนึ่งในความสําเร็จของ Electrophysiological ของกลุมการวิจัยซึ่งคนพบวามีการ
สงมอบสารนิโคตินในบุหรี่ที่ดีที่สุดสําหรับการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ดีที่สุดและพฤติกรรม”
โดยสรุปหลักฐานที่แสดงความจริงอยางดีในผลการวิจัยเหลานี้วาในชวงหลายปที่ผานมาจําเลย
ปฏิเสธวาพวกเขาจัดการสารนิโคตินในบุหรี่เพื่อกอใหเกิดการเสพติดและ เพื่อเพิ่มการติดยาเสพติดและการ
พึ่งพาของผูสูบบุหรี่ การปฏิเสธของจําเลยเหลานี้เปนความเท็จ
4) บุหรี่รสออน
บริษัท PMจําเลยทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่มีนิโคตินหรือทารในปริมาณนอยมาเปน
เวลานานหลายสิบปแลววา บุหรี่ชนิดนี้มิไดเปนประโยชนแกสุขภาพของผูสูบแตอยางใด เมื่อเปรียบเทียบ
กับบุหรี่ทั่วไป จําเลยยังทราบดีวา ผูสูบทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ดังนั้น
จําเลยจึงใชประเด็นนี้มาใชในการทําธุรกิจบุหรี่กลุมนี้ โดยอางวาบุหรี่ที่มีนิโคตินหรือทารในปริมาณนอยมี
ผลเสียตอสุขภาพนอยกวา หรือทําใหเลิกสูบงายกวา จนทําใหจําเลยประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจบุหรี่
กลุมนี้
นอกจากนี้ บ.PM ยังคัดคานการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบสารปลดปลอยในควันบุหรี่ของ
หนวยงาน FTC (Federal Trade Commission)ของสหรัฐ ซึ่งจะมีความแมนยํา ถูกตองกวาวิธีการตรวจสอบ
วิธีเดิม ซึ่งจะมีผลตอการคิดคํานวณคาชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสารทารและนิโคตินที่ผูสูบไดรับ
ผลของการหลอกลวงของ บ.PM นี้เอง ทําใหบริษัทสามารถจําหนายบุหรี่มีนิโคตินหรือทารใน
ปริมาณนอยเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก โดยอาศัยความกลัวผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบ ทําใหผูสูบบุหรี่หรือ
นักสูบยังคงสูบบุหรี่ตอไป แมวาจะมีหลักฐานชัดเจนวาการสูบบุหรี่สงผลเสียตอสุขภาพก็ตาม และบริษัทก็
ยังคงมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงป 2003 ถึง 2004 กลุมผูถือหุน Altria เครือขายธุรกิจของ บ.PM ไดเสนอใหมีการแจงขอมูล
แสดงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการสูบบุหรี่ชนิด ‘light and ultra light’ เพราะทําใหผูสูบหรือผูบริโภค
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เขาใจผิดวาเปนบุหรี่ที่มีนิโคตินหรือทารในปริมาณนอย อยางไรก็ตาม ขอเสนอนี้ถูกคัดคานจากมติที่
ประชุมผูถือหุนของ Altria
5) การทําการตลาดตอเด็กและเยาวชน
สิ่งที่นาสนใจคือ การพบพยานหลักฐานที่ชัดเจน อยางไมมีขอสงสัยวา บริษัท PMจําเลยในคดีนี้ได
จัดกิจกรรมการตลาดตอกลุมเยาวชนที่มีอายุนอยกวา 21 ป อยางตอเนื่องตั้งแตทศวรรษที่ 1950 จนถึง
ปจจุบัน มีการใหขอมูลที่บิดเบือนจากความเปนจริง
บริษัท PMจําเลยพยายามกลาวอางขอมูลที่ไมสอดคลองกับพยานหลักฐานที่ศาลตรวจพบในคดีโดย
อางวา งบประมาณหลายพันลานดอลลารสหรัฐในแตละปที่บริษัทใชในการทําตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อให
ลูกคามีความภักดีตอสินคา (brand loyalty) ของบริษัทเทานั้นเชน การจัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงค
ปองกันการสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน (Youth Smoking Prevention Programs) ก็ไมสามารถปองกันเยาวชน
จากการสูบบุหรี่ไดแตอยางใด
ศาลพบพยานหลักฐานวาPMจําเลยไดใชเงินดังกลาวในการชักจูงใหกลุมเยาวชนมาเปนลูกคาหรือ
นักสูบหนาใหม และเพื่อใหเกิดลูกคารายใหมแทนลูกคาหรือผูสูบบุรี่รายเดิมที่เสียชีวติ ลง (สวนใหญ
เสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ) หรือสามารถเลิกสูบบุหรี่ได
ขอมูลคาใชจายที่ใชในการโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑบหุ รีข่ องPM เพิ่มสูงขึ้นในชวง
หลายสิบปที่ผานมา แมวาPM จะปฏิเสธเรือ่ งนี้ตลอดมาก็ตาม
6) ควันบุหรี่มอื สอง
• บริษัทบุหรี่ปฏิเสธมาโดยตลอด...ซึ่งในที่สุดก็ยอมรับวา SHS (Secondhand Smoke) หรือ ETS
(Environmental Tobacco Smoke) นั้นเปนอันตรายตอผูไมสูบบุหรี่จริง
• หลังจากมีรายงานจากสํานักงานนายแพทยใหญสหรัฐอเมริกาเรื่องการสูบบุหรี่และสุขภาพเมื่อป
1964 นักวิชาการดานสุ ขภาพก็มีความกังวลเรื่องผลตอสุขภาพของควันบุหรี่มือสอง แตก็ไมมี
การศึกษาหรือขอตกลงที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนเรื่องอันตรายของควันบุหรี่มือสองตอสุขภาพผูไม
สูบบุหรี่ (โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก) ตลอดจนผูสูบบุหรี่เองที่ตองสูดดมสารพิษจากควันบุหรี่
จนกระทั่งป 1986 ถึงไดมีขอสรุปเรื่องนี้
• ชวงกลางทศวรรษ 1970s เริ่มมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงความเสี่ยงตอสุขภาพจากการ
สัมผัสควันบุหรี่มือสอง เจาหนาที่สาธารณสุขก็ออกมาเตือนถึงภัยและความเสี่ยงตอสุขภาพของทั้ง
เด็กและผูใหญ ดวยความกลัววารัฐบาลจะออกกฎคุมเขมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่งจะทําให
การยอมรับการสูบบุหรี่ในสังคมลดลง บริษัทบุหรี่จึงเผชิญกับภาวะคุกคามครั้งใหญตอรายไดและ
ผลกําไรของพวกเขา
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• ความตื่นตระหนกของกลุมพอคายาสูบจําเลยในคดีนี้จะเห็นไดจากหลักฐานตอไปนี้
ในป 1974 ประธานสถาบันยาสูบ Horace Kornegayออกมาเตือนวากฎการหามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะไมเพียงแตจะกระทบยอดขายเทานั้น แตยังอาจจะ “นําไปสูการกําจัดการสูบบุหรี่โดย
สิ้นเชิง”
ในป 1982 Ed Horriganผูบริหารของ RJ Reynolds เขียนจดหมายถึงผูบริหารของบริษัท Lorillard วา
“พวกเรารูดีวาภาวะคุกคามที่ใหญที่สุดตอธุรกิจของเราคือ ประเด็นควันบุหรี่มือสองนี้แหละ”
และในป 1986 เอกสารบริษัท BAT ระบุวา “อุตสาหกรรมยาสูบทั่วโลกมองวาเรื่องควันบุหรี่มือ
สองเปนปจจัยคุกคามที่นากลัวที่สุดตอธุรกิจของเรา”
ตอมาในป 1987 Bill Murray รองประธานบริษัทPM ไดรับคําแนะนําวา “ไมมีอะไรจะแยไปกวานี้
อีกแลว ยอดขายตกไมใชเปนเพราะการขึ้นภาษีหรือขึ้นราคาบุหรี่ แตควันบุหรี่มือสองที่เชื่อมโยงผู
สูบบุหรี่กับผูไมสูบบุหรี่นี่แหละที่เปนกระสุนเงินของฝายรณรงค”
• นักวิชาการดานสาธารณสุขมีฉันทามติวา ควันบุหรี่มือสองทําใหเกิดโรคในผูไมสูบบุหรี่
• ฝายจําเลยคือ บริษัทบุหรี่ก็รูดีวาใน SHS มีสารกอมะเร็งและสารอันตรายอื่นๆอยูเปนจํานวนมาก
และตระหนักดีวางานวิจัยโดยฝายสุขภาพที่พบวา SHS ทําใหเกิดโรคเปนหลักฐานสําคัญที่ชี้ชัดถึง
ความเป น อั น ตรายของควั น บุ ห รี่ มื อ สองและทํา ให พวกเขาตกอยูใ นฐานะลํา บากยิ่ง ไปกว านั้ น
งานวิจัยที่บริษัทบุหรี่ใหทุนศึกษาวิจัยเองก็ยืนยันผลเชนเดียวกันคือควันบุหรี่มือสอง เปนปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
• ความเคลื่อนไหวภายในกลุมอุตสาหกรรมยาสูบเริ่มกังวลวาหลักฐานเกี่ยวกับ ETS ที่มีมากขึ้น
เรื่อยๆกําลังสงผลคุกคามตอธุรกิจบุหรี่เปนอยางมาก
• ในงานประชุมประจําป 1974 ของ Tobacco Institute ที่นิวยอรค ประธาน Horace Kornegayกลาวถึง
ความเขมงวดของการหามสูบบุหรี่ภายในอาคารวา ไมเพียงแตจะกระทบยอดขายบุหรี่เทานั้น “แต
อาจจะสงผลถึงการหามสูบบุหรี่อยางสิ้นเชิง”
• บริษัท BAT รูดีวาประเด็น ETS นั้นไมเพียงแตจะทําใหการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเขมงวดมาก
ขึ้นเทานั้น แตจะทําใหลดจํานวนนักสูบหนาใหมดวย ซึ่ง “ถาไมมีคนเริ่มสูบบุหรี่ ธุรกิจของเราก็อยู
รอดไมได” ในชวงป 1976 มีการนําเสนองานวิจัยที่ย้ําเนนเรื่อง สังคมไมยอมรับการสูบุหรี่ ซึ่งทําให
ผูสูบบุหรี่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และผูที่คิดจะเริ่มสูบก็ไมอยากทําอีกตอไป
• ในป 1987 PM ระบุในแผนยุทธศาสตรถึงเรื่อง “Social acceptability” หรือการยอมรับในสังคม
(การสูบบุหรี่) วา “ฝายรณรงค(ตอตานการสูบบุหรี่) ไดใชประเด็นเรื่องผลของ ETS เปนอาวุธที่ทรง
พลังในการตอสูกับอุตสาหกรรมยาสูบ”
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• เดือนมิถุนายน 1987 บริษัทPM จัดประชุมกลุมผูบริหารเพื่อวางแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับควันบุหรี่
มือสอง John Rupp ที่ปรึกษาดานกฎหมายของPM กลาวถึงรายงานสํานักงานแพทยใหญแหง
สหรัฐอเมริกา (ป1986)ที่เนนเรื่อง SHS วาทําใหอุตสาหกรรมยาสูบมีปญหาเรื่องความนาเชื่อถือ
อยางมาก
• ในป 1988 ประธานสถาบันยาสูบ (Tobacco Institute) กลาวถึงความพยายามอยางเต็มที่ที่จะจัดการ
กับภาวะคุกคามจากประเด็นควันบุหรี่มือสองโดยการที่จะตองทําใหการจํากัดการสูบบุหรี่อยาง
เขมงวดนั้นลดลง และทําใหกระแสการไมยอมรับการสูบบุหรี่ในสังคมเกิดขึ้นชาลง สถาบันยาสูบ
จึงไดตั้งศูนยวิจัยคุณภาพอากาศในอาคาร หรือ Center for Indoor Air Research (CIAR)
• ศูนย CIAR สนับสนุนโครงการวิจัยปญหาเกี่ยวกับ Indoor air โดยอุตสาหกรรมยาสูบควบคุมการ
ดําเนินการใหทุนวิจัย และโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากศูนยวิจัยนี้ตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่
อุตสาหกรรมยาสูบและผูเชี่ยวชาญกําหนดให
• ในป 1999 ศูนยวิจัย CIAR ก็ถูกสั่งปดภายใน 45 วันโดย Master Settlement Agreement (MSA) ซึ่ง
แมถูกสั่งใหปดในเดือนพฤศจิกายน 1998 ก็ยังใชเวลาถึง 1 ปจึงปดศูนยไดในเดือนธันวาคม1999
• ในชวงเวลาตั้งแตกอตั้งศูนยวิจัย CIAR ในป1988 จนถึงป1999 ศูนยวิจัย CIAR ใหทุนวิจัยมากกวา
150 โครงการแกสถาบันตางๆมากกวา 75 แหงและมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารประมาณ 250 ชิ้น
• ในป 2000 แมศูนยวิจัย CIAR จะถูกสั่งปดแลวก็ยังผลิตตําราอีก 1 เลมโดยที่ปรึกษาดานควันบุหรี่มือ
สองชื่อ Roger Jenkins และอดีตผูบริหารศูนยวิจัย CIAR ชื่อ Max Eisenberg ตําราเลมนี้คือ “The
Chemistry of Environmental Tobacco Smoke: Composition and Measurement” เพื่อสรางความ
สับสนในประเด็นควันบุหรี่มือสองและผลกระทบตอสุขภาพ
• ตนป 2000 PMไดตั้งโครงการPM External Research Program (PMERP) เพื่อสานตองานวิจัยจาก
ศูนยวิจัย CIAR ที่ถูกสั่งปดโดยขอตกลง MSA เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 1999
• โครงการ PMERP มีการบริหารงานโดยองคกรชื่อ Research Management Group (RMG) ตั้ง
สํานักงานอยูที่เดียวกันกับที่เคยเปนศูนยวิจัย CIAR จางพนักงานคนเดิม แมกระทั่งหมายเลข
โทรศัพทก็ยังเปนหมายเลขเดียวกันกับที่ศูนยวิจัย CIAR นอกจากนั้นแลวผูบริหารของ RMG ก็คือ
Max Eisenberg อดีตผูอํานวยการของ CIAR นั่นเอง
• ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยที่เคยไดรับทุนจากศูนยวิจัย CIAR ก็รับทุนตอเนื่องจากโครงการ PMERP ซึ่ง
เปนหนวยงานที่PM ตั้งขึ้นมาแทนที่ CIAR ที่ถูกสั่งปดดวยคําสั่งของขอตกลง MSA หรือ Master
Settlement Agreement นั่นเอง
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ขอสรุป
• เปนที่ชัดเจนวาบริษัทบุหรี่ทั้งรูและเปนกังวลเรื่องควันบุหรี่มือสองมาตั้งแตป 1961 ซึ่งในปนั้น
นักวิจัยของบริษัทPM นําเสนอผลงานวิจัยที่พบวา 84% ของควันบุหรี่นั้นคือ ควันสายขางเคียง
ที่เต็มไปดวยสารกอมะเร็ง (ควันสายขางเคียงหรือ side stream smoke คือควันที่เกิดขึ้นขณะที่
บุหรี่ถูกจุดใหติดไฟและควันที่ผูสูบพนออกมากระจายตัวอยูในสิ่งแวดลอม) และมีความเปนไป
ไดสูงมากที่ควันบุหรี่มือสองนี้เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบเองดวย
• ในป 1974 ประธานสถาบัน Tobacco Institute ชื่อ Horace Kornegayยอมรับวาประเด็นเรื่อง
passive smoking อาจนําไปสูจุดจบของการบริโภคยาสูบเลยก็ได
• บริษัทPM รายงานวา “ประเด็นการ(ไม)ยอมรับการสูบบุหรี่ของสังคมเปนสิ่งวิกฤตที่สุดที่
อุตสาหกรรมยาสูบกําลังเผชิญอยู”
• จําเลยในคดีนี้ยังคงปฏิเสธอยางตอเนื่องวา ETS เปนอันตรายตอสุขภาพของทั้ผูไมสูบและผูสูบ
บุหรี่
• บริษัท RJ Reynolds กับ Lorillard ปฏิเสธอยางสิ้นเชิงวา SHS ทําใหเกิดโรคและผลกระทบตอ
สุขภาพอื่นๆ
• ส ว นบริษั ท PM
ไม แ สดงความเห็ นอยา งชัด เจนบอกแต เ พีย งว าประชาชนควรทํ า ตาม
ขอเสนอแนะของเจาหนาที่สาธารณสุข
• ปจจุบันยังไมมีจําเลยรายใดที่ยอมรับวามีอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
แมนักวิจัยของฝายจําเลยเองก็ตระหนักมากขึ้นในผลการวิจัยเรื่องอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่มี
ตอสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ แตจําเลยก็ยังพยายามรวบรวมพันธมิตรเพื่อที่จะลบลางความนาเชื่อถือและทําให
ผลการวิจัยออนลง จําเลยไดทุมเงินและทรัพยากรในการสรางเครือขายเพื่อคัดสรร ระบุนักวิจัยพันธมิตร
โดยผานทางโครงการ “Global Consultancy Program” และยังทําการจัดประชุมในประเทศตางๆทั่วโลก
ดําเนินการโดย “Friendly” Scientist โดยที่ไมเปดเผยวากลุมนี้ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชาสัมพันธอยางยิ่งใหญทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
เพื่อมุงวิจารณผลงานวิจัยที่ชี้ชัดถึงผลกระทบตอสุขภาพของควันบุหรี่มือสองที่มีตอผูสูบบุหรี่และผูไมสูบ
7) การปกปดขอมูล
ทานผูพิพากษา Kessler ไดกลาวสรุปคําพิพากษาวา ในชวงเวลากวา 50 ปที่กลุมจําเลยบริษัทบุหรี่ได
พยายามปกปองตนเองจากการถูกฟองโดย 1.)ปกปดและซอนผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร 2.)ทําลายหลักฐาน
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และ 3.)ปกปดเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยอางวาไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย ทานผูพิพากษาอธิบายวา
การทําลายหลักฐานจํานวนมากเปนสิ่งคาดเดาไมไดเลยวา เอกสารที่หายไปมีจํานวนเทาไร
มีหลักฐานที่ชัดเจนวากลุมจําเลยบริษัทบุหรี่ไดปดบังผลการวิจัยและทําลายเอกสารเพื่อปกปอง
อุตสาหกรรมยาสูบ จากการที่ทําลาย ปดบัง ซุกซอนเอกสารสําเร็จ ทําใหยากที่จะรูวากอนจะถูกทําลายมี
เอกสารชนิดใดอยูบาง
• PM ไดปกปด อําพราง ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก ถึงกับสงผลงานวิจัยเหลานั้นไปเก็บ
ไว ที่ ห น ว ยงานเครื อ ข า ยในต า งประเทศ เพื่ อ ป อ งกั น การเป ด เผยเอกสารในการฟ อ งร อ ง และ
กระบวนการตามกฎหมาย
• PM ไดวาจางหนวยงาน INBIFO ซึ่งเปนเครือขายในตางประเทศในการทําวิจัยเรื่องการสูบบุหรี่และ
สุขภาพ (Smoking and Health Research)
• ในป 1993 PMสรางระบบงานวิจัย คือ เอกสารเกี่ยวกับผลการวิจัยสงไปที่ Richmond ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและทบทวน จากนั้นสงกลับไปเก็บรักษาไวที่ INBIFO
• เมื่อนักวิทยาศาสตรอาวุโสของPM ชื่อ Victor DeNoble ทําการทดลองในหนู ซึ่งแสดงผลวาสาร
นิโคตินกระตุนใหเกิดความตองการไดดวยตัวเองและอีกทั้งรางกายก็มีความทนทานตอนิโคติน เขา
ทําการวิจัยรวมกับนักวิจัยชื่อ Paul Mele และไดรับอนุญาตจาก PM ใหตีพิมพผลงานวิจัยได แตเมื่อ
เขาไปนําเสนอผลงานวิจัยนี้ใหผูบริหารระดับสูงใน New York City เขาถูกระงับไมใหเผยแพร
ผลงานวิจัยนี้ ซึ่ง Denoble อธิบายวา ผูบริหารระดับสูงวิจารณผลงานวิจัยที่เขานําเสนอแลวเปนที่
ชัดเจนวาไมตองการใหสาธารณะรับรูความจริงจากผลการวิจัยนี้ ซึ่ง Ross Millhiser ผูบริหารของ
PM กลาววา “ทําไมผมจึงจะตองเอาธุรกิจพันลานดอลลารไปเสี่ยงกับเจาหนูทดลองที่กดปุมรับสาร
นิโคตินเอง?” … “Why should I risk a billion-dollar industry on rats pressing a lever to get
nicotine?”
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10. บทสรุป
แมวาประเทศไทยจะมีความกาวหนาในดานการควบคุมยาสูบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่ง
เปนผลมาจากความรวมแรงรวมใจของหลายฝายอยางไมยอทอมากวาไมนอยกวา 30 ป ประเทศไทยใน
ฐานะภาคีของFCTC ยังมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไว โดยเฉพาะมาตรา 5.3 ในประเด็น
การปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ แมวารายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของ
ไทยจะระบุวาไทยสามารถปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบได แตในความเปนจริง ประเทศ
ไทยจะยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี้ ไ ด กล า วคื อ ในช ว งเวลา 5 ถึ ง 6 ป ม านี้ อุ ต สาหกรรมยาสู บ
โดยเฉพาะบริษัทบุหรี่ขามชาติอยางบริษัท PM ไดเขามาแทรกแซงการกําหนดนโยบายและกฎหมายควบคุม
ยาสูบของไทยในหลายเรื่อง เชน การฟองรองกระทรวงสาธารณสุขตอ ศาลปกครอง เพื่อขอใหยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งภาพคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ หรื อ การอยู เ บื้ อ งหลั ง การคั ด ค า นร า ง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....ของกลุมธุรกิจยาสูบและกลุมชาวไรยาสูบรวมถึงการใชสาย
สัมพันธทางธุรกิจกับกลุม USCC หอการคานานาชาติ และกลุมธุรกิจคาปลีกยักษใหญในไทย
การติดตามตรวจสอบภารกิจตาง ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ เปนเรื่องที่ไมงายนัก ตองอาศัยความ
อดทนในการทํางานอยางตอเนื่อง และการใสใจในทุกรายละเอียด การสรางงานวิจัยที่นาเชื่อถือและตอเนื่อง
เพื่อใหขอมูลแกฝายผูกําหนดนโยบาย เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอบโตความพยายามแทรกแซงและลมลาง
การควบคุมยาสูบ ของธุรกิจบุหรี่
FCTC ไดเนนย้ําและสนับสนุนใหนักชี้แนะการควบคุมยาสูบตระหนักในความพยายามของธุรกิจ
ยาสูบในการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ แคความตระหนักอยางเดียวคงไมพอ เพราะบริษัทบุหรี่ขามชาติมี
ความแข็งกราว ตอสูเชิงลึก ดวยสารพัดเลหเพทุบายตลอดมาดังที่ปรากฏในกรณีศึกษาที่นําเสนอไวตั้งแตตน
แมในยุคปจจุบันที่กําลังเผชิญหนากับกฎหมายสุขภาพของโลกฉบับแรก ซึ่งไดลงสัตยาบันโดยประเทศภาคี
สมาชิกถึง 180 ประเทศ กลุมธุรกิจยาสูบก็ยังพยายามอยางตอเนื่องที่จะลมลาง ประวิงเวลา และแทรกแซง
นโยบายการควบคุมยาสูบ
อุตสาหกรรมยาสูบไดพยายามอยางกาวราวที่จะแทรกแซงนโยบายในประเทศที่มีรายไดต่ําและปาน
กลาง (LMICs) ซึ่งมีแนวโนมที่จะใหผลกําไรสูงสุดตอธุรกิจบุหรี่ และโดยมาก โครงสรางทางการเมืองและ
กฎหมายไมคอยเขมแข็ง164กรณีศึกษาจากหลาย ๆ เหตุการณในประเทศไทย แสดงใหเห็นวาบริษัทบุหรี่ขาม
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ชาติไดใชกลยุทธหลากหลายในการยับยั้งและปองกันไมใหเกิดความเขมงวดตอธุรกิจยาสูบ ไดใชความแยบ
ยลอยางตอเนื่องพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือสนองตอบนโยบายตาง ๆ
การที่บริษัทPM (ซึ่งมักจะรวมมือกับบริษัทบุหรี่ขามชาติอื่น ๆ) มักจะดําเนินกลยุทธเดิม ๆ ในหลาย
ๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้นประเทศในกลุม LMICs พึงตระหนักและเฝาระวังวาอาจจะเกิดเหตุการณทํานอง
เดียวกันกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศเหลานั้นดวย ประสบการณของประเทศไทยแสดงใหเห็นวา
การควบคุมยาสูบจะทําการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง ระมัดระวัง ดวยความพยายามอยางไมยอทอ เพื่อใหเกิด
ระบบและโครงสรางในการปองกัน และตอบโตการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ165
เนื่องดวยกระแสการคาเสรีที่มีธุรกิจขามชาติในกิจการตาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยาสูบอยูเบื้องหลัง
ทําใหประเทศไทยถูกบีบใหตองเปดเสรีทางการคากับหลายประเทศ จึงอาจเกิดการแทรกแซงนโยบายดาน
ต า ง ๆ จากธุ ร กิ จ ข า มชาติ อาจเกิ ด ขึ้ น ได ต ลอดเวลา รั ฐ บาล หน ว ยงานของรั ฐ นั ก วิ ช าการ และภาค
ประชาชน จะตองตื่นตัว และรวมมือกันในการเฝาระวัง รูเทาทัน และหาแนวทางปองกัน เพื่อลดผลกระทบ
จากการแทรกแซงของธุรกิจตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการออกกฎหมายควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
------------------------------------
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