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ทําไมตองมีสมุดปกขาว 
 

กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการใหมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซ่ึงใชมานานแลว ใหทันกับ

สถานการณปจจุบัน และเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เปนภาคีของ

อนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ ขององคการอนามัยโลก  ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองพิษภัยรายแรง

จากการเสพติดยาสูบและการไดรับควันบุหรี่มือสอง 

เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงและจัดทํารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบข้ึน  นําราง พ.ร.บ. เขาสูการประชาพิจารณ

ตามข้ันตอน และดําเนินการปรับปรุงจนราง พ.ร.บ. ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบถี่ถวน โดยมีการ

ประชุมคณะกรรมการท้ังหมด 66 ครั้ง ขณะน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอรางกฎหมาย

ดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา กอนที่จะสงสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตราออกมาเปนกฎหมาย

บังคับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ 

สมาคมผูคายาสูบไทย และสมาคมผูปลูก ผูบมและผูคาใบยาสูบแหงประเทศไทย ภายใตการ

สนับสนุนของบริษัทบุหรี่ ไดออกมาคัดคานราง พ.ร.บ. ดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยที่ขอมูลที่องคกรเหลานี้

กลาวอางเปนขอมูลที่บิดเบือน  ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสังคม และผูที่เก่ียวของในการพิจารณากฎหมาย 

ที่สําคัญ สมาคมผูคายาสูบไทย ไดออกขาวคัดคานมาตราตาง ๆ ในรางพระราชบัญญัติฉบับใหมอยาง

ตอเนื่อง แตกลับปฏิเสธ เม่ือรายการทีวีเชิญใหมาช้ีแจงขอเท็จจริงตอส่ือและสาธารณชนพรอม ๆ กับผูแทน

กระทรวงสาธารณสุข 

สมุดปกขาวเลมนี้จึงถูกจัดทําข้ึน  เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริง  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 

รัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ และเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของทุกฝายในสังคมไทย 
 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกจิ   
ที่ปรกึษาคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทํารางกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 

เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพือ่การไมสูบบุหรี ่

หมายเหตุ  :   สมุดปกขาวฉบับแรกไดทําการผลิตออกมาอยางเรงดวน เพื่อใหทันกับการท่ีบริษัทบุหร่ีสนับสนุนองคกรบังหนาออกมาคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม อยางเต็มรูปแบบเม่ือเดือนธันวาคม  กอปรกับไดมีพัฒนาการของการคัดคานรางกฎหมายใหม โดยบริษัทบุหร่ีในหลาย
เหตุการณ มูลนิธิรณรงคฯ จึงไดปรับปรุงสมุดปกขาวเพื่อใหเน้ือหาครอบคลุมย่ิงขึ้นในการตอบขอคัดคานของบริษัทบุหร่ีและลาสุดไดปรับปรุงฉบับ
เดือนมกราคมมาเปนฉบับปจจุบัน เพิ่มเติมเน้ือหาใหทันสถานการณ 
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ประเทศไทยและคนไทยจะไดประโยชนอะไร 

จาก ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม 
 

 มาตรการตาง ๆ ใน ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะมีผลทําใหจํานวนเยาวชนรายใหมที่เสพติด
บุหรี่ลดลง โดยพัฒนามาจากกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน  เพื่อใหทันกับกลยุทธทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมบุหร่ี และจํากัดการเขาถึงยาสูบของเยาวชน ที่กฎหมายฉบับ
ปจจุบันยังไมครอบคลุม 

 มาตรการตาง ๆ ใน ราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ สงเสริมการไมสูบบุหร่ี เก้ือหนนุและสรางแรงจูงใจ
ใหผูสูบบหุร่ีเลิกสูบบหุร่ีเพิ่มขึ้น อันจะทําใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น และรัฐบาลสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไดมากขึ้น 

 มาตรการตาง ๆ ในราง พ.ร.บ. เปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ ภายใตอนุสัญญา
ควบคุมยาสูบ ขององคการอนามัยโลก ที่มี 180  ประเทศ เปนภาคีสมาชกิ เปนการแสดงถึง
ความจริงใจของรัฐบาล ในการที่จะปกปองคนไทย จากพษิภัยรายแรงของยาสูบและควัน
บุหร่ีมือสอง ตามเจตนารมณของอนุสัญญา  

 

ผลที่อาจจะกระทบตอธุรกิจยาสูบและผูเกี่ยวของ 

 ตลาดบุหร่ีซิกาแรตจะทรงตัว  หรือมีขนาดคอย ๆ เล็กลง ผูผลิตและผูนําเขาบุหร่ี จะขยายตลาดได

ยากข้ึน ซึ่งนับเปนผลดีตอเด็กและเยาวชนไทย แมอาจจะทําใหกําไรของบริษัทบุหร่ีไมเพิ่มข้ึน 

 รานคาปลีกที่ขายบุหร่ีจะไดรับผลกระทบนอยมาก  เนื่องจากราง พ.ร.บ. ฉบับนี้เปนการปรับแก 

กฎหมายเดิมที่เกี่ยวของกับการโฆษณา และสงเสริมการตลาดของบริษัทบุหร่ีเปนประเด็นหลัก มีแต

เพียงประเด็นหามแบงขายบุหร่ีเปนรายมวน การเพิ่มอายุหามขายบุหร่ี และการกําหนดลักษณะจุด

ขาย ที่เกี่ยวของกับรานคาปลีกโดยตรง 

 ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกหรือการคาใบยาสูบ 

ดังนั้นชาวไรยาสูบจึงมิใชผูไดรับผลกระทบโดยตรงจาก ราง พ.ร.บ. นี้แตประการใด 

 ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม ไมมีบทบัญญัติใดที่ขัดตอกฎระเบียบระหวางประเทศขององคการ

การคาโลก 
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ความจําเปนที่ประเทศไทยตองมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม 

1. กฎหมายควบคุมยาสูบ (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบ

บุหรี่ พ.ศ.2535)  ไดมีการบังคับใชมากวาย่ีสิบปแลว ในขณะที่บริษัทบุหรี่ไดพัฒนาเทคนิคการตลาดใหม ๆ  

รวมทั้งมีผลิตภัณฑยาสูบชนิดใหม ๆ ออกสูตลาด  เพ่ือหาลูกคารายใหมที่เฉล่ียติดบุหรี่เมื่ออายุ 17.4 ป  

จํานวนอยางนอย 100,000 คน ในแตละป ทดแทนผูสูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต 

2. อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 59 เปนรอยละ 39 (เฉพาะในเพศชาย) แต

เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น จํานวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในป พ.ศ.2556  จึงลดลงจากป พ.ศ.2534  เพียง

เล็กนอย จาก 12.3 ลานคน ลดเหลือ 11.5 ลานคน ในชวงเวลา 20 ป ที่นาเปนหวงคอืแนวโนมการสูบบุหรี่กลับ

สูงข้ึนในกลุมเยาวชนและสตรี  

3. จากการวิเคราะหของ ดร.ศรณัญา เบญจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวโนมที่ผานมา คาดการณวา ในป 

พ.ศ.2568 อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทย จะลดลงเหลือ 35.6% และจํานวนผูสูบบุหรี่จะเทากับ 10.5 ลานคน 

(ดังแสดงในแผนภาพ) ขอกังวลวาราง พ.ร.บ. ฉบับใหมจะสงผลกระทบตออาชีพชาวไรยาสูบ ในความเปนจรงิ

หากจะเกิดข้ึนก็จะเปนไปอยางชามาก ทุกฝายจึงมีเวลาที่จะปรับตัวในการแกปญหา 

 

 
หมายเหตุ   จากหลักฐานในประเทศตางๆ ทั่วโลก ยังไมเคยปรากฏวา จํานวนผูสูบบุหร่ีจะลดลงอยางฮวบฮาบ จากการ

ออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบหรือการขึ้นภาษียาสูบ 

38.5 ลานคน* (2534) 
 (จํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป)* 

54 ลานคน* (2554)
60  ลานคน*  
(2568)
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จํานวนผูสูบ
บุหร่ี พ.ศ.2534 
12.3 ลานคน 

 

จํานวนผูสูบ
บุหร่ี พ.ศ.2568 
10.5 ลานคน 

 

ประชาชน วัยสูบ
บุหร่ี พ.ศ.2534 
38.5 ลานคน 

 

 
ประชากรวัยสูบ
บุหร่ี พ.ศ.2568 
60 ลานคน
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บทบัญญติัใน 

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสบู 

บังคับใชกับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับชาวไรยาสูบ
ทั้งการปลกู  การบม และการคาใบยาสูบทั้งภายในประเทศและการสงออก  

ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ

โรงงานยาสูบไทย 

โรงงานยาเสนที่ทําเปน

อุตสาหกรรม 

รานคาปลีกยาสูบ 

เพ่ิมขอหามการโฆษณาทางออม 

- หามการส่ือสารการตลาดในสื่อตาง ๆ รวมถึงการใช
ส่ือบุคคล (พริตตี้) และการโฆษณาโดยใชชื่อบริษัท
บุหรี่   

- หามขายผลิตภัณฑยาสูบผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
- หามเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ “กิจกรรมเพ่ือสังคม” 

(CSR) ของบริษัทบุหรี่ ในทุกส่ือ (ปจจุบันหามเพียง
ส่ือ วิทยุและโทรทัศน) และในทุกสถานท่ีรวมถึงใน
โรงภาพยนตร 

เพ่ิมมาตรการปองกันการแทรกแซงนโยบายจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ 
- หามสวนราชการรับการอุปถัมภจากธุรกิจยาสูบ  
- กําหนดแนวทางและข้ันตอนการติดตอระหวาง
เจาหนาทีร่ัฐกับบริษัทบุหรี่  

- กําหนดใหบรษิัทบุหรี่ตองจดัสงรายงานประจําปให
คณะกรรมการควบคุมยาสูบ 

เพ่ิมมาตรการปองกันการเขาถึงผลิตภณัฑ

ยาสูบของเยาวชน 

- หามขายผลิตภัณฑยาสูบแกผูที่มีอายุต่ํากวา 

20 ป     

- หามแบงขายบุหรี่ซิกาแรตเปนมวน ๆ 
- หามแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขายปลีก
ยาสูบ  รวมถึงตองแสดงส่ือรณรงคพิษภัย
ยาสูบ   
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ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ (พ.ศ.2554) 

ดานสังคมและสุขภาพ 

 จํานวนผูสูบบุหร่ี      = 11.5  ลานคน 

 เปนเยาวชนอายุ 15-24 ป     = 1,671,194  คน 

 ผูสูบบุหร่ีเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี (พ.ศ.2552)  = 50,710  คน ตอป 

 แตละคนปวยหนักกอนเสียชีวิตเฉล่ีย   = 2  ป 

 แตละคนท่ีเสียชีวิตอายุส้ันลงเฉล่ีย    = 12  ป 

 ยาสูบเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตอันดับท่ีสองของคนไทย 

 ความสูญเสียจากการปวยและเสียชีวิตกอนเวลาอันควร = 52,000  ลานบาทตอป   

 ผูสูบบุหร่ีซองที่ผลิตจากโรงงาน ท่ีจัดอยูในกลุมประชากรท่ีจนท่ีสุดของประเทศ 1,457,000 คน ท่ีมีรายได

เฉล่ีย 2,000 บาทตอเดือนตอคน เสียเงินคาซื้อบุหร่ีเฉล่ีย 547.50 บาท ตอเดือน หรือ = 27.37%  (พ.ศ.2554) 

ดานเศรษฐกิจ 
1. ยอดจําหนายบุหรี่ซิกาแรตตอปเฉลี่ย (ระหวาง พ.ศ.2534-2556) =  2,008  ลานซอง 

 จํานวนบุหร่ีท่ีสูบ (โดยประมาณเพื่อใหงายแกการคํานวณ) = 2,000  ลานซอง/ป 

 คาใชจายซือ้บหุร่ีซิกาแรตโดยผูสูบบุหร่ี (พ.ศ.2554)  = 586  บาท/เดือน/คน 

 จํานวนรานคาปลีกยาสูบ (พ.ศ.2554)   = 670,000  ราย 

 เฉล่ียสถิติการจําหนายบุหร่ี ตอรานคาปลีก   = 2,985  ซอง/ป 

 =           8  ซอง/วัน หรือ 240  ซอง/เดือน 

 เฉล่ียกําไรตอรานคาปลีกตอเดือน (กําไรตอซองเฉล่ีย = 3.5 บาท) =  840  บาท/เดือน 

2. กําไรบริษทับุหรี ่    

 กําไรโรงงานยาสูบตอป (ประมาณ)    = 6,000  ลานบาท 

 กําไรบริษัทฟลลิป  มอรริส (ประเทศไทย) ตอป (ประมาณ) = 3,000  ลานบาท 

3. ชาวไรยาสบู (ผูปลูกยาสูบที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ.2552-2556) 

 จํานวนชาวไรยาสูบ     =  32,983  ครัวเรือน 

 จํานวนแปลงท่ีปลูก     =  35,968  แปลง   

 รวมเน้ือท่ี      =  80,417  ไร   
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องคกร/กลุมท่ีออกมาคัดคาน ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสบู 
 สมาคมการคายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association : TTTA)  เปนสมาคมที่บริษัทบุหรี่ขามชาติ 

ฟลลิป มอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด ผูจําหนายบุหรี่มารลโบโรและแอลแอนดเอ็ม สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง

ขึ้นเม่ือ พ.ศ.2555  และสนับสนุนการดําเนินการจนถึงปจจุบัน 

 สมาคมผูบม ผูเพาะปลูกและผูคาใบยาสูบไทย (สยท.)  เปนสมาคมเครือขายของสมาคมผูปลูกยาสูบ

นานาชาติ International Tobacco Growers Association (ITGA) ซึ่งสนับสนุนโดยการรวมลงขันของ

บริษัทบุหรี่ขามชาติ ทั้งฟลลิป มอรริส บีเอที และเจทีไอ เพ่ือเปนองคกรบังหนา ในการเคล่ือนไหวคัดคาน

มาตรการควบคุมยาสูบทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

 บริษัทฟลลิป  มอรริส  “ประเทศไทยไมมีความจําเปนที่จะตองมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือการควบคุม

ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขควรยุติและถอนเรื่องการเสนอกฎหมายนี้ และหันมาพัฒนาแผนการใหความรู

และการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลว” 

 สภาธุรกิจอเมริกา-อาเซียน สภาหอการคาอเมริกาประเทศไทย  สภาหอการคาอเมริกาวอชิงตนัดีซี อางวา

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาและเครี่องหมายการคา 

 โรงงานยาสูบไทย ไมไดแสดงทาทีคัดคานที่ชัดเจน  แตสหภาพแรงงานโรงงานยาสูบไดแสดงความเห็น

คัดคานในบางมาตราระหวางการทําประชาพิจารณ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

จากเอกสารลับของบรษิทับุหรี ่

“สมาคมการคาผลิตภัณฑบุหร่ี ซึ่งเปนองคกรบังหนาทีด่ีทีสุ่ดของเรา กาํลังไดรับการเสริมสรางใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ สมาคมระดับประเทศหลาย ๆ แหงกําลังไดรับการจัดต้ังขึ้น” 

บริษัท บริติชอเมริกันโทแบคโค ป พ.ศ.2522

องคกรบังหนาบริษัทบุหรี ่

- สมาคมผูคาปลีก  - สมาคมชาวไรยาสูบ – ผูบมใบยา – ผูคาใบยา 
- สมาคมแรงงานยาสูบ  - ชมรม / สมาคมผูสูบบุหร่ี 
ลักษณะของแนวรวม / องคกรบังหนาธุรกิจยาสูบ 

- จัดต้ังขึ้นโดยการสนับสนุนทุนของธุรกิจยาสูบ 

- ไดรับผลประโยชนในทางใดทางหน่ึงจากธุรกิจยาสูบ 
เอกสารองคการอนามัยโลก พ.ศ.2556

การใชชาวไรยาสูบในการแทรกแซงนโยบาย
 “แรงสนับสนุนจากชาวไรยาสูบ สมาคมชาวไรยาสูบจะมีความหมายอยางย่ิงสําหรับการตอสูท่ียืดเย้ือระหวาง
เรากับผูท่ีวิพากษวิจารณบริษทับุหร่ี”   

บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโก ป 2531
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ตอบขอโตแยงของผูคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสบู 

ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

กฎหมายนี้ควรจะใหรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกต้ังเปนผูพิจารณา 

การพูดเชนนีถ้อืวาเปนการไมใหเกยีรติแกรัฐบาลปจจุบันและ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

นี่เปนกลยทุธของธุรกิจขามชาติที่ตองการหนวงเหนี่ยวใหการ
ออกกฎหมายลาชาออกไป เพื่อทีบ่ริษทับุหร่ีจะไดวิง่เตนขัดขวาง
ยับยั้งกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังไดงายข้ึน และหากยับยั้งไม
สําเร็จจะวิง่เตนเพื่อทําใหเนือ้หาของกฎหมายออนลง 

ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไมใชเร่ืองเรงดวน 

 

การที่อัตราการสูบบุหร่ีของชายไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ยังสูงถึง
รอยละ 40 และอัตราการสูบบุหร่ีในเยาวชนที่ สูง ข้ึน กอปร 
กับการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตอันดับที่
สองของคนไทย นับวาเปนสถานการณเรงดวนที่รัฐบาลไทยตอง
เรงแกไขดวยมาตรการตาง ๆ อยางเต็มที่ และในเวทีนานาชาติ
ตางแสดงความหวงใยถึงอัตราการสูบบุหร่ีของชายไทยที่ยังสูง
มาก หากเทียบตามมาตรฐานโลก  

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเนนการควบคุมกลยุทธ
ทางการตลาดและการสงเสริมการขายของบริษัทบุหร่ี เพื่อลด 
จํานวนเยาวชนที่จะเสพติดบุหร่ีใหม การปองกันเด็กๆ ไมใหติด

บุหรี่เปนความรับผิดชอบรวมกันของสังคม และเปนเร่ือง
เรงดวน เพราะเด็กไทยที่ติดบุหร่ี 70% จะไมสามารถเลิกสูบบุหร่ี
ไดตลอดชีวิต  

ดังนัน้ ทุก ๆ วนั ที่การออกกฎหมายนีล้าชาออกไป เทากับ
สังคมไทยปลอยปละละเลยปญหาการเสพติดบุหร่ีของเด็กไทย 

อําพรางวัตถุประสงคในการผลักดันราง
กฎหมายดวยการใชเยาวชนบังหนา 

ผูสูบบุหร่ีไทย 11 ลานคน ในขณะนี้ลวนเกิดการเสพติดบุหร่ี
ต้ังแตเปนเยาวชน ผูสูบบุหร่ีเหลานี้กวาคร่ึงพยายามที่จะเลิกสูบ 
แตไมสามารถที่จะเลิกได นํามาซึ่งการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอน
เวลา  

การที่ลูกหลานเขาไปเสพติดบุหรี่เปนทุกขของพอแมทุก
คน 

การพยายามลดจํานวนเยาวชนที่จะเสพติดบุหร่ีดวยการ
ควบคุมกลยุทธทางการตลาดของบริษัทบุหร่ี จึงเปนเร่ืองที่
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ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

จําเปนตองทําควบคูกับมาตรการอ่ืน ๆ 
กลาวอางวา รางกฎหมายนี้ออกมาเพื่อ
ปกปองเด็กและเยาวชนทั้ง ๆ ที่มีมาตราท่ี
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนจริง ๆ เพียง
1-2 มาตราเทานั้น 

เนื้อหาในรางกฎหมายอนุวัตรการตามอนุสัญญาควบคุม
ยาสูบ ขอ 13 ที่เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาและการตลาด
ของบริษัทบุหร่ี ขอ 11 ที่เกี่ยวกับการควบคุมฉลากและการเตือน
พิษภัยยาสูบ ขอ 16 ที่เกี่ยวกับการหามขายแกเด็กและหามขาย
โดยเด็ก และขอ 5.3 เกี่ยวกับการปองกันการแทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบโดยบริษัทบุหร่ี  

การเสพติดบุหร่ีทั้งหมดเกิดข้ึนในวัยเด็กและเยาวชน โดยอายุ
เฉล่ียของเด็กไทยที่ติดบุหร่ีคือ  17.4 ป โดยมีสาเหตุสําคัญจากกล
ยุทธทางการโฆษณาการตลาดและการเขาถึงยาสูบ ณ จุดขาย 

จากสถิติที่พบวา เด็กไทย 10 คนที่ติดบุหร่ี 7 คน จะติดไป
ตลอดชีวิต และใน 3 คนที่เหลือจะตองใชเวลาโดยเฉลี่ย 20 กวาป
ที่จะเลิกสูบได การปองกันเด็กและเยาวชนไมใหเขาไปเสพ
ติดบุหรี่จึงเปนความรับผิดชอบของทุกฝายในสังคมไทย ซึ่ง
ตองดําเนินการหลาย ๆ มาตรการไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะการ
ควบคุมกลยุทธการตลาดของบริษัทบุหร่ี ซึ่งรวมถึงความเยายวน
ของการออกแบบซองบุหร่ี การเขาถึงยาสูบของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเปนเนื้อหาหลักของราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

ราง พ.ร.บ. มีลักษณะควบคุมการคาและ
การประกอบอาชีพที่ “สุดโตง”  ไดอําพราง
วัตถุประสงคที่แทจริง ที่ตองการทําลาย
อุตสาหกรรมยาสูบ 

บทบัญญัติของ ราง พ.ร.บ. ฉบับใหมนํามาจากอนุสัญญา
ควบคุมยาสูบที่ 180 ประเทศตกลงรวมกัน ดวยวัตถุประสงคเพื่อ
ปกปองประชาชนจากพิษภัยยาสูบ โดยเฉพาะการปองกันนักสูบ
หนาใหม จากกลยุทธการตลาดของบริษัทบุหร่ี จึงไมใชมาตรการ 
”ที่สุดโตง”  ตามวาทกรรมของฝายที่คัดคานราง พ.ร.บ. ใหม 

การวิเคราะหพบวา ในป พ.ศ.2568 หรืออีก 10 ป จากนี้ 
ประเทศไทยจะยังมีจํานวนผูสูบบุหร่ี 10.5 ลานคน ขออางที่วา 
อุตสาหกรรมยาสูบ (ที่ขณะนี้มีกําไรปละ 10,000 ลานบาท เฉพาะ
ในประเทศไทย) จะถูกทําลาย จึงไมตรงกับขอเท็จจริง  

ราง พ.ร.บ.มีมาตรการตางๆ ที่มีความ 
“สุดโตง” ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบการของผูเกี่ยวของไมคํานึงถึง

มาตรการตาง ๆ ในการ ราง พ.ร.บ. ใหม เปนมาตรการท่ีมี
ประเทศอ่ืน ๆ ในโลกดําเนินการมาแลวทั้งส้ิน มาตรการตาง ๆ มี
ความจําเปน  “มีความชอบธรรม  และไดสัดสวน ”  กับ
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ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

ความเปนจริงของการประกอบธุรกิจ ธรรมชาติของสินคายาสูบ ที่มีอํานาจเสพติดสูงมาก  และคราชีวิต
คร่ึงหนึ่งของผูที่เลิกสูบบุหร่ีไมได ซึ่งในประเทศไทย เด็กไทย 10 
คน ที่ติดบุหร่ี 7 คน จะเลิกสูบไมไดไปตลอดชีวิต 

หากเทียบกับสินคาบริโภคทั่วไป เชน สินคาอาหาร ถาตรวจ
พบวา มีสารกอมะเร็งเจือปน แมแตชนิดเดียว สินคานั้นจะถูกหาม
ขายทันที ขณะที่สินคายาสูบมีสารกอมะเร็ง 70 ชนิด การที่สินคา
ยาสูบยังถูกกฎหมาย และเฉพาะในประเทศไทย บริษัทบุหร่ีมีกําไร
ปละ 10,000 ลานบาท ขณะที่มีคนไทยตายจากโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหร่ีปละ 50,710 คนตอป สาธุชนจะเปนผูตัดสินวา การออก
กฎหมายควบคุมยาสูบ ตามราง พ.ร.บ. ฉบับใหม เปนเร่ืองที่ 
“สุดโตง” ตามที่บริษัทบุหร่ีกลาวอางหรือไม 

ราง พ.ร.บ. ฉบับใหมจะสงผลเสียตอชีวิต
ความเปนอยูของผูประกอบการรายยอย
อีกเปนจํานวนมาก  โดยผลเสียตางๆ 
เ หล านี้ ม าก เกิ นกว าผลประ โยชน ที่
ประชาชนอาจจะไดรับ บทบัญญัติของราง 
พ.ร.บ. ดังกลาว จึงไมเปนไปตามหลัก
ความไดสัดสวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 
29 แหงรัฐธรรมนูญ 

ธนาคารโลกประกาศต้ังแต พ.ศ.2534 วา การคายาสูบ
กอใหเกิดความสูญเสียสุขภาพและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล
และระดับสังคม และสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ควบคุมยาสูบ
อยางครบวงจร 

ในหวงโซธุรกิจยาสูบ กําไรเกือบทั้งหมดจะตกอยูกับบริษัทบุหร่ี 
เนื่องจากมีผูผลิตผูกขาดเพียงไมกี่ราย ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก ในขณะที่ผูคาปลีกยาสูบและชาวไรยาสูบไดรับอานิสงส
จากกําไรของธุรกิจนี้นอยมาก โดยเฉพาะรานคาปลีกยาสูบ ที่
การคาปลีกยาสูบเปนเพียงสัดสวนที่นอยมากในธุรกิจของรานคา
ปลีก  

จึงเปนปรากฏการณทั่วโลก ที่บริษัทบุหร่ีอาศัยสมาคมผูคา
ปลีกยาสูบ และสมาคมชาวไรยาสูบออกมาเคล่ือนไหวคัดคาน
กฎหมายควบคุมยาสูบ เพื่อปกปองผลกําไรของบริษัทบุหร่ีเอง 
และหากเปรียบเทียบความสูญเสียของสังคมไทยที่เกิดจากการใช
ยาสูบ มาตรการที่กําหนดในราง พ.ร.บ. ฉบับใหม นับวาเปน
มาตรการที่ยังไมไดสัดสวนกับปญหาที่สินคายาสูบกอใหเกิด
ข้ึนกับสังคมไทย 

ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะกระทบโชหวย  
สงผลกระทบตอรานคาปลีกกวา 5 แสน

ราง พ.ร.บ. มสีวนที่เกีย่วของกับรานคาปลีก (โชหวย) คือ หามฝา
ฝนทาํการโฆษณา ณ จุดขาย และหามจาํหนายบุหรี่เปนมวน ๆ  
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ราย  สรางความเสียหายแกธุรกิจ   รวมไป
ถึงเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 

(ตองขายเปนซอง)  เพื่อทําใหเด็ก ๆ ทีม่ีกาํลังซื้อนอยเขาถึงบุหร่ีได
ยากข้ึน  ทาํใหเกิดนักสูบหนาใหมนอยลง   

สมาคมผูคายาสูบไทยเองเปนผูใหขอมูลวา สวนแบงยอดขาย
บุหร่ีเปนมูลคารอยละ 12.5 ของยอดขายรวมของรานคาปลีก  ซึ่ง
หากขอมูลนี้เปนจริงตามที่สมาคมผูคายาสูบอาง  และหากราง 
พ.ร.บ. มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยทําใหยอดขายสินคายาสูบลดลง
ไดถึงรอยละ 10 สวนแบงมูลคารายไดยอดขายบุหร่ีของรานคา
ปลีกก็จะลดลงจากรอยละ 12.5 เหลือ 11.25 (12.5-1.25 = 
11.25)  ซึ่งเปนการลดลงที่นอยมาก 

คําถามจึงมีวายอดขายบุหรี่ที่เปนรอยละ 12.5 ของ
ยอดขายทัง้หมด  ลดลงเหลือรอยละ 11.25  ทําใหราน 
โชหวยเดือดรอนขนาดหนักตามทีส่มาคมผูคายาสบูไทย 
กลาวอางเปนความจริงหรือไม 

สมาคมผูคายาสูบไทยได รับการต้ังข้ึนและสนับสนุนการ
ดําเนินการโดยบริษัทฟลลิป มอรริส ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่เขาใจได 
ไมยากวา แทจริงแลวบริษัทฟลลิป มอรริส ตางหากที่ตองการ
คัดคานราง พ.ร.บ. ฉบับนี้  เพื่อปกปองผลกําไรปละ 3,000 ลาน
บาทในประเทศไทย แตเนื่องจากสังคมไมใหน้ําหนักการคัดคาน
ของบริษัทบุหร่ี  บริษัทฟลลิป มอรริส จึงใชกลยุทธผานทางรานคา
ปลีกออกมาคัดคาน  

การที่อางวาราง พ.ร.บ. ใหมนี้ จะสงผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยรวมจึงเปนขออางที่เล่ือนลอยที่สุด 

การหามรานคาปลีกแบงซองขายบุหร่ี  
เปนมวน ๆ  เปนการลิดรอนสิทธิ    
เสรีภาพในการประกอบธุรกจิ 

การหามขายบุหรี่เปนมวน ๆ  วัตถุประสงคก็เพื่อปองกัน
การเสพติดบุหรี่ของเด็ก ๆ และเยาวชน 

การหามขายบุหร่ีเปนมวน ๆ อาจจะทําใหรานคาปลีกกําไร
ลดลงบาง แตสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจกต็องมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและคํานึงถึงอนาคตของเด็ก ๆ ดวย  

ประเทศตาง ๆ 97 ประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน ลาว 

พมา สิงคโปร มาเลเซีย และบรูไน  ลวนมีกฎหมายนี้แลว ถา
ประเทศไทยไมมีกฎหมายนี้ นานาชาติจะมองประเทศไทยดวย
สายตาอยางไร
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กลุมที่คัดคานราง พ.ร.บ. อางวา เห็นดวยกับการปกปอง
เยาวชนจากยาสูบ 

แตเหตุไฉนจึงคัดคานมาตรการหามแบงขายบุหร่ีเปนรายมวน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันเด็ก ๆ จากการติดบุหร่ี 

มาตรการในราง พ.ร.บ. ทีห่ามการแบง
ขายจะสงผลและสรางความเสียหายใหแก
รานคาปลีกอยางแนนอน  เพราะรายได
ของรานคามาจากการแบงขายเปนหลัก 

- การแบงขายบุหร่ีเปนรายมวนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็ก ๆ 
ติดบุหร่ี โดยรอยละ 88.3 ของเด็กอายุ 15-17 ป และรอยละ 64.6 
ของเยาวชนอายุ 18-24 ป ที่สูบบุหร่ี ซื้อบุหร่ีแบบแบงขาย 
- การขายบุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ผิดกฎหมาย และ พ.ร.บ.
คุมครองเด็กกําหนดวาเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป สูบบุหร่ีผิดกฎหมาย 
- การที่สมาคมการคายาสูบและบริษัทฟลลิป มอรริส คัดคาน
มาตรการหามแบงขาย เทากับตองการหากําไรจากเด็ก ๆ  อยาง
ผิดกฎหมายตอไป เพราะตองการใหเด็ก ๆ  ที่ติดบุหร่ีเขามา
ทดแทนผูสูบบุหร่ีที่เสียชีวิตหรือเลิกสูบ เปนลูกคาของบริษัทบุหร่ี
ตอไปตลอดชีวิต 

ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม หามแสดงราคา
สินคาบุหร่ี ณ รานคาปลีก เปนการขัดแยง
กับกฎหมายกระทรวงพาณิชย 

ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม ยังคงแสดงราคาสินคาบุหร่ี ณ รานคา
ปลีกไดตามปกติ แตหามแสดงราคาในลักษณะจูงใจใหซื้อยาสูบ 
ยี่หอใดยี่หอหนึ่งเปนการเฉพาะ เชน แสดงราคาดวยตัวเลขขนาด
ใหญและสีสันที่เตะตา ขอกําหนดนี้ถูกกําหนดข้ึน เพราะเปน
สถานการณที่เกิดข้ึนจริง ที่บริษัทบุหร่ีเปนผูมอบส่ือแสดงราคาใน
ลักษณะสงเสริมการขายใหแกรานคาปลีก 

ผูคาปลีกแสดงความกังวลตอการบังคับใช
ซองบุหร่ีแบบเรียบ  เห็นวาการบังคับใช
ซองบุหร่ีแบบเรียบจะทาํใหกจิกรรม
ทางการคาในแตละวัน  เชน  การสงสินคา 
การจัดการคลงัสินคา การเติมสินคาและ
การใหบริการลูกคามีความยุงยากซับซอน
มากข้ึน 
 

กรณีซองบุหร่ีแบบเรียบ (ซองบุหร่ีจะพิมพไดเพียงช่ือยี่หอบุหร่ี  
ดวยตัวอักษรตามที่กฎหมายกําหนด หามพิมพโลโก สีสัน หรือ
ลวดลาย)  ขณะนี้มีประเทศเดียวในโลกทีใ่ชกฎหมายนีม้าครบ 2 ป
แลว ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2555   ไมพบวากระทบตอ
การคาการขายสินคายาสูบ อยางที่สมาคมผูคายาสูบไทย  
กลาวอาง 

บริษัทบุหร่ีขามชาติสนับสนุนให 5 ประเทศ อันประกอบดวย 
ยูเครน  โดมินิกัน ริพับบลิค   ฮอนดูรัส  คิวบา และอินโดนีเซีย  
ฟองตอองคการการคาโลกใหพิจารณาวากฎหมายซองบุหร่ีแบบ
เรียบของออสเตรเลีย  ขัดตอกฎหมายเครื่องหมายการคาและ
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ทรัพยสินทางปญญาขององคการการคาโลกหรือไม  โดยคดี
ดังกลาวคาดวาจะมีคําพิพากษาในป พ.ศ.2559 

ขณะที่สหภาพยุโรปยืนยันตอคณะมนตรีทริปส (TRIPS) ของ
องคการการคาโลกวา  กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับ
กฎหมายขององคการการคาโลก ทําใหประเทศไอรแลนดได
ผานกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบเปนประเทศที่สองของโลก เมื่อ
วันที่  10 มีนาคม  พ .ศ .2558 และจะมีผลบังคับใชในเดือน
พฤษภาคม 2559 ขณะท่ีประเทศอังกฤษผานรางกฎหมายซอง
บุหร่ีแบบเรียบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม และกฎหมายมีผลบังคับใชใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เชนกัน ขณะนี้ประเทศตาง ๆ อาทิ 
ฝร่ังเศส นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด และนิวซีแลนด ก็อยูในระหวาง
การออกกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบ  โดยเชื่อวาองคการการคา
โลก  จะตัดสินวากฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบไมขัดตอกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ และประเทศจํานวนมากก็จะประกาศใช
กฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบตามออสเตรเลีย   เพื่อลดความดึงดูด
และเยายวนของซองบุหร่ีที่มีตอเด็ก ๆ  

ราง พ.ร.บ. ใหมของไทย ก็มีบทบัญญัติที่สามารถกําหนดใหมี
การบังคับใชกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบในอนาคต รัฐบาลไทยก็
คงจะคอยผลการตัดสินคดีซองบุหรี่แบบเรียบขององคการ
การคาโลกเชนกัน เพราะหากองคการการคาโลกตัดสินวา  
กฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบขัดกับกฎองคการการคาโลก คงจะไม
มีประเทศไหนท่ีจะออกกฎหมายนี้ เพราะบริษัทบุหร่ีขามชาติ
เฉพาะฟลลิป  มอรริส  บริษัทเดียวมีกําไรในป พ.ศ.2553  กวา 
353,400  ลานบาท มีอิทธิพลลนฟา มีหรือที่จะยอมปลอยให
ประเทศใดประเทศหน่ึงทําผิดกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ  ดังเชนที่บริษัท ฟลลิป มอรริส ไดสนับสนุนใหมีการฟอง
ออสเตรเลียที่องคการการคาโลก รวมทั้งฟองตออนุสัญญาโตตุลา
การระหวางประเทศ ในขณะนี้ 

ราง พ.ร.บ. มคีวามสุมเส่ียงที่จะทําให
ประเทศไทยละเมิดกฎหมายการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการฟองรอง

มาตราที่บริษัทบุหร่ีอางวา ละเมิดกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบนั้น สหภาพยุโรปได
ยืนยันตอคณะมนตรีทริปส (TRIPS) ขององคการการคาโลกวาไม
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ระดับโลกและทําใหไทยเปนประเทศคูคาที่
ไมนาไววางใจ เชน การบังคับใชซองบุหร่ี
แบบเรียบที่ละเมิดสิทธิในการใช
เคร่ืองหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียน
ของผูประกอบการ 

ขัดตอกฎหมายการคาระหวางประเทศ และสมาชิกสหภาพยุโรป 
28 ประเทศสามารถที่จะออกกฎหมายนี้ได และประเทศไอรแลนด 
อังกฤษ ไดผานรางกฎหมายนี้แลว ขณะที่ฝร่ังเศส นอรเวย สวีเดน 
และฟนแลนด อยูในระหวางการออกกฎหมายนี้ 

ราง พ.ร.บ. ใหมใหอํานาจแกขาราชการ 
ออกกฎหมายลูกตาง ๆ จํานวนมาก ใน
ภายหลังตามอําเภอใจ โดยไมตองผาน
กระบวนการทางรัฐสภาและการรับฟง
ความคิดเหน็จากผูมีสวนไดเสีย  

 

การที่รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพิ่มเติม อาทิ การออก
ประกาศสถานที่หามสูบบุหร่ีเพิ่มเติม ลักษณะเขตปลอดบุหร่ี และ
เขตสูบบุหร่ี การแสดงส่ือรณรงค ณ จุดขายปลีก  การกําหนด
สถานที่หามจําหนายยาสูบเพิ่มเติม การหามการตลาดรูปแบบ
ใหม ๆ หากประเด็นเหลานี้ตองผานการพิจารณาของรัฐสภา จะ
เปนภาระแกรัฐสภามากเกินจําเปน และไมทันตอสถานการณ ที่
สําคัญราง พ.ร.บ. ใหมและระเบียบตาง ๆ ที่จะกําหนด
ออกมาไมมีสวนใดที่เกี่ยวของกับชาวไรยาสูบและผูบมใบยา
เลย 

การที่ชาวไรยาสูบหวั่นเกรงวา จะมีการออกฎหมายลูกเพื่อลด
พื้นที่หรือหามทําไรยาสูบ จงึเปนเร่ืองที่ไมมีมูลความจริงแต
ประการใด 

ราง พ.ร.บ. ใหม จํากัดและลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร การ
ประชาสัมพันธและการทํากจิกรรม       
ตาง ๆ กับหนวยงานราชการที่ชาวไรยาสูบ
ตองทําเปนประจํา อาท ิกรมสรรพสามิต 
โรงงานยาสูบ 

ราง พ.ร.บ. ใหม กําหนดแนวทางการติดตอระหวางเจาหนาที่
รัฐบาลและผูแทนธุรกิจยาสูบใหเปนไปอยางโปรงใส เปดเผยตาม
แนวทางที่จะกําหนดข้ึน แตมีขอยกเวนสําหรับการติดตอ
ระหวางชาวไรยาสูบ หรือธุรกิจยาสูบกับหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจยาสูบ เชน กรมสรรพสามิต 
โรงงานยาสูบ ซึ่งยังสามารถติดตอและทํากิจกรรมตาง ๆ  ระหวาง
กันไดเชนเดิม 

ราง พ.ร.บ. ใหม จํากัดสิทธิไมใหมีตัวแทน
ของชาวไรหรือธุรกิจยาสูบเขาไปมีสวน
รวมในองคประกอบของคณะกรรมการใน
ระดับตาง ๆ ทัง้ที่เปนผูไดรับผลกระทบ
โดยตรง 

การ ไม ให มี ตั วแทนของชาว ไ ร ห รือธุ รกิ จยา สูบอยู ใ น
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ เพราะถือวาเขาขายผล 
ประโยชนทับซอน เปนขอกําหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลก  ที่ภาคีสมาชิกทั้ง 180 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อไมใหฝายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบแทรกแซงการกําหนดนโยบาย
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และที่ผานมาก็ไมมีผูประกอบการท่ี
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ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

เกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบ เขารวมอยูในคณะกรรมการตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบอยูแลว   

รางกฎหมายดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
อาชีพและวิถีชีวิตการทํามาหากินของ
ชาวไรยาสูบ  จะทําใหชาวไรไดรับความ
เดือดรอนอยางมาก 
 

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม ไมมีสวนใด ที่
เกี่ยวกับการทําไร การบมใบยาและการคาใบยาสูบเลย  
ชาวไรยาสูบจึงสามารถที่จะมีวิถีชีวิต ทํามาหากิน ทําไรยาสูบ 
ตามปกติดังเชนในปจจุบัน 
ชาวไรยาสูบไทยมีสวนที่ปลูกเพื่อสงออกและสวนที่ปลูกเพื่อ

ปอนโรงงานยาสูบไทย และโรงงานยาเสนในประเทศไทย 
ปจจัยที่จะกระทบตอการทําไรยาสูบของชาวไรยาสูบ 

ชาวไรยาสูบสวนที่ปลูกเพื่อสงออก จะข้ึนกับกลไกทางการตลาด
ของภูมิภาคหรือของโลกไมเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. ฉบับใหม   แต
อยางใด 

ในสวนของชาวไรยาสูบที่ปลูกใบยาสําหรับโรงงานยาสูบไทย
ปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความตองการใบยาสูบของโรงงาน
ยาสูบไทย จะมาจากการแขงขันแยงสวนแบงตลาด ระหวางบุหร่ี
นําเขาจากตางประเทศ  และบุหร่ีที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบไทย  
โดยหากบุหร่ีตางประเทศมีสวนแบงตลาดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  
โรงงานยาสูบก็จะมีความตองการใบยาสูบจากชาวไรยาสูบไทย
นอยลง  

อยางไรก็ตาม เพื่อลดความกังวลของชาวไรยาสูบ กระทรวง
สาธารณสุขจะเสนอใหรัฐบาลต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนว

ทางการชวยเหลือชาวไรยาสูบที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการ
ออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม 

มาตรการตาง ๆ ในราง พ.ร.บ. ไมมี
หลักฐานพิสูจนมารองรับเร่ือง
ประสิทธิภาพในการลดการบริโภคยาสูบ 

ในเมื่อ มาตรการตาง ๆ ในราง พ.ร.บ. ไมมีประสิทธิภาพใน
การลดการบริโภคยาสูบ การคัดคานราง พ.ร.บ. ฉบับใหม ดวย
อางเหตุผลวา จะทําใหผูคาปลีกโชหวยและทําใหชาวไรยาสูบ
เดือดรอนอยางหนัก ก็ไมนาจะเปนเหตุผลที่แทจริงในการ
คัดคานรางกฎหมาย ซึ่งเหตุผลที่แทจริงนาจะมาจากการที่
ตองการปกปองผลกําไรปละ 10,000 ลานบาท ในประเทศไทย
ของบริษัทบุหร่ี 

กระบวนการจัดทําราง พ.ร.บ. ไมมีความ กระทรวงสาธารณสุขไดจัดเวทีทําประชาพิจารณในพื้นที่ทั้งส่ี
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ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

โปรงใส  กีดกันการมีสวนรวม  เห็นได
ชัดเจนจากการจัดทําประชาพิจารณ ที่
ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
มีการผูกขาดเวทีแสดงความเห็นและนํา
เค รือข ายภาคีสาธารณสุขมากดดัน
ผู เ ข า ร วมประ ชุม  ทํ า ใหก ลุ ม ผู ได รับ
ผลกระทบโดยตรงไมไดรับโอกาสใหมีการ
นําเสนอความเห็นและเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดทําราง 

ภาค ทุกคร้ังมีผูแทนจากบริษัทบุหร่ีและสมาคมชาวไรยาสูบเขา
รวมการทําประชาพิจารณ กระทรวงสาธารณสุขยังเปดรับฟงความ
คิดเห็นผานทางเว็ปไซต รวมทั้งรับความคิดเห็นจากหนวยงาน  
ตาง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งมีผูเสนอความเห็นตอราง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 317 หนวยงาน 

คณะผูยกราง พ.ร.บ. ไดนําขอเสนอ/ความคิดเห็นทั้งหมดมา
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยยึดหลักการใหบทบัญญัติในมาตรา
ตาง ๆ บังคับใชกับผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ และผูคา
ปลีก เพื่อปดจุดออนของกฎหมายปจจุบัน และเพิ่มเติมขอกําหนด
ภายใตอนุสัญญาควบคุมยาสูบองคการอนามัยโลก ในสวนที่
เกี่ยวของเทานั้น คณะผูยกรางไดพิจารณาอยางถองแท เพื่อไมให
มีบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับชาวไรยาสูบ อาทิ การปลูก การ
บม หรือการคาใบยาสูบ 

มีการกลาวอางที่คลาดเคล่ือนไปจาก
ความเปนจริง ถึงความจําเปนในการออก
กฎหมาย โดยอางวาตองปฏิบัติตามพันธะ
ผูกพันในกรอบอนุ สัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก 
(FCTC) ทั้งที่กรอบอนุสัญญา ใหแตละ
ประเทศนํามาตรการไปปรับใชตามความ
เหมาะสมตามบ ริบทของกฎหมาย
ภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

อนุสัญญาควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (FCTC) เปน
อนุสัญญาฉบับเดียวของโลกที่มี ที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชาชนของประเทศตางๆ จากพิษภัย
รายแรงของการเสพติดยาสูบ ขอตกลงตาง ๆ ในอนุสัญญาไดรับ
การเห็นชอบรวมกันของทั้ง 180 ประเทศ ซ่ึงประเทศท่ีสามารถ
ออกกฎหมายตามท่ีกําหนดในอนุสัญญาไดยิ่งมากเทาใด ก็
จะยิ่งไดรับประโยชนจากการคุมครองประชาชนจากพิษภัย
ของยาสูบมากเทานั้น 

ประเทศตาง  ๆ  ทั่วโลกตางพยายามออกกฎหมายตาม
พันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ แตรายงานจาก 126 ประเทศ ถึง
ความคืบหนาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาเม่ือ พ.ศ.2555 พบวา 
อุปสรรคอันดับหนึ่งที่ประเทศตาง ๆ ประสบคือ การแทรกแซง
และขัดขวางการออกกฎหมายโดยบริษัทบุหรี่ โดยเฉพาะ
บริษัทบุหร่ีขามชาติ ดังที่บริษัทฟลลิป มอรริส อยูเบ้ืองหลังการ
คัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของประเทศไทยใน
ขณะนี้ 
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ใครคือผูบงการตวัจริง?     
ในการแทรกแซงการออกกฎหมายในประเทศไทย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PMI = Philip Morris International 
ITGA  = International Tobacco Grower 
           Association 

 
มาตรการบรรเทาความกังวลของชาวไรยาสบู 
เรื่องผลกระทบตอการประกอบอาชีพและรายไดจากราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

ฉบับใหม 

บทขอเท็จจรงิ 

ก. ผลกระทบของมาตรการควบคุมยาสบูตอชาวไรยาสูบ 

1. ประเทศไทย มีการรณรงคไมสูบบุหร่ีดวยมาตรการตาง ๆ ทําใหอัตราการบริโภคยาสูบลดลง แตปริมาณ
ยอดขายบุหร่ีซิกาแรตไมลดลง เนื่องจากคร่ึงหนึง่ของผูใชยาสูบใชยาเสนมวนเองและจํานวนนกัสูบหนา
ใหมเพิม่ข้ึน โดยอัตราการบริโภคยาสูบของเพศชายลดลงจากรอยละ 59.3 ในป พ.ศ.2534 เหลือ 41.7 
ในป พ.ศ.2554 แตจํานวนผูสูบบุหร่ีลดลงเพยีงเล็กนอยจาก 12.3 ลานคน เหลือ 11.5 ลานคนใน
ชวงเวลาเดียวกัน ขณะทีย่อดขายบุหร่ีซิกาแรตเทากับ 1,942 ลานซอง ในป พ.ศ.2534 และ 2,036 ลาน
ซอง ในป พ.ศ.2554 และ 2,172 ลานซองในป พ.ศ.2556 ซึ่งกลาวไดวาเพิ่มข้ึนเล็กนอยหากเทียบปตอป 

2. การวิจยัคาดการณแนวโนมอัตราและจํานวนผูสูบบุหร่ีของประเทศไทย โดย ดร.ศรัณญา เบญจกุล จาก
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  สรุปวา  ในป พ.ศ.2568 หรือในอีก 10 ป จากน้ี อัตราการสูบบุหร่ี

ฟลลิป มอรริส  

อินเตอรเนช่ันแนล 

(PMI) 

เครือขายใน

ประเทศไทย ฟลลิป 

มอรริส (ไทยแลนด)

สนับสนุน สมาคมผู

ปลูกยาสูบ

นานาชาติ ITGA 

เครือขายธุรกิจ  

ขามชาติ 

สมาคมผูปลูก ผูบม ผูคายาสูบไทย 

เปนสมาชิกของ ITGA  

(อางความเดือดรอนชาวไรยาสูบ) 

(PMI) เปนกรรมการ  

สภาธุรกิจอเมริกา-อาเซียน 

(อางวาขัดกฎหมายระหวางประเทศ) 

วิ่งเตนคัดคาน

ราง พ.ร.บ.  

ควบคุม 

ผลิตภัณฑ 

ยาสูบ 

สมาคมการคายาสูบไทย 

โดยฟลลิป มอรริสสนับสนุนทุน 

(อางความเดือดรอนผูคาปลีกยาสูบ) 



สมุดปกขาว ขอเท็จจริงและความจําเปนของ ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 18

ผูบมผูคา 

ใบยาสูบ 

 

ผูคาปลีก 

ยาสูบ 

   
ผูผลิต ผูนําเขา 

ผลิตภัณฑยาสูบ

ของชายไทยจะเทากับรอยละ 35.6 และจํานวนผูสูบบุหร่ีจะเทากับ 10.5 ลานคน โดยคาดการณจาก
แนวโนมที่ผานมา หรือเฉล่ียลดลงปละประมาณ 3 หมื่นคน 

3. เนื่องจากราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม ไมมีบทบัญญัติใดที่ควบคุมการปลูก การบม การ
ขายใบยาสูบ (ดังแสดงในภาพดานลาง) ดังนัน้จึงไมกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร สวน
ปริมาณการบริโภคยาสูบจะไมลดลงในทนัที ชาวไรยาสูบหากจะไดรับผลกระทบจากราง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม ก็จะเปนไปอยางชามาก ๆ มเีวลาเพียงพอที่จะปรับตัวโดยการปลูกพืชทดแทน  

 

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

บังคับใชกับ  และ เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

ข. สถานการณการทาํไรยาสูบและการปลูกพชืทดแทนของชาวไรไทย 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ การ
ปลูกพืชทดแทนของชาวไรยาสูบ  

งานวจิัยเชงิสํารวจi พบวารอยละ 46.1 เกษตรกรผูปลูกใบยาสูบไดรับคําแนะนาํจากเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในการปลูกพืชรวมกับยาสูบ, รอยละ 36.6 ไดรับคําแนะนาํใหมกีารปลูกพืชทดแทนยาสูบ, และ      
รอยละ 48.5  มีการปลูกพชืเศรษฐกิจอ่ืนรวมกันกับการปลูกยาสูบแลว โดยกลุมตัวอยางรอยละ 19.7 ปลูก
ขาวโพดหวานรวมกับยาสูบ รองลงมา ไดแก ผัก (กะหล่ําดอกและกะหล่ําปล)ี และพรกิ รอยละ 19.3 
และ 9.8 ตามลําดับ และมีแนวโนมที่เกษตรกรผูปลูกยาสูบจะเปล่ียนมาปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนแทนยาสูบ 
หากพืชชนิดนัน้มีราคาดีเทากับหรือราคาแพงกวายาสูบ  

 

 

 

ชาวไรยาสูบ 
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ตัวอยางทางเลือกอ่ืนๆ 
 หนอไมฝรั่ง คุณลุงบุญหนา สีทา หนึง่ในแกนนาํ ต.บานต้ิว               
อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ และลูกบาน เร่ิมปลูกหนอไมฝร่ังในป พ.ศ.2549 
นําหนอไมฝร่ังมาเร่ิมปลูกทดแทนยาสูบ โดยใหเหตุผลวา การปลูก
หนอไมฝร่ังใหผลกําไรไดมากกวา และปลูกเพยีงคร้ังเดียวสามารถ           
เก็บหนอไมไดถึง 8-9 ป แตถาใบยาสูบนัน้ตองลงปลกูทุก ๆ ป 

 การศึกษาพืชทดแทนยาสูบพันธุเบอรเลย ii พบวา พืชที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ พริก                    
และขาวโพดหวาน  ในขณะที่กะหลํ่าปลีดอกใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวายาสูบ แตมีความผันผวน                       
ตาม กลไกตลาด   

ค. กรณศีึกษาการชวยเหลือชาวไรยาสูบของประเทศมาเลเซีย 
ขอมูลจากประเทศมาเลเซียพบวา จาํนวนครัวเรือนที่ทาํไรยาสูบ ลดลงจาก 23,020 ครัวเรือน ในป 

พ.ศ.2543  เหลือ 2,428 ครัวเรือนในป พ.ศ.2555 สาเหตุเนื่องจากโรงงานผลิตบุหร่ี 2 โรงงานในมาเลเซีย 
ของฟลลิป มอรริส หยุดซื้อใบยาสูบจากชาวไรยาสูบในมาเลเซยี พ.ศ.2553  และโรงงานผลิตบุหร่ีเจแปนโท
แบคโค หยุดซื้อใบยาสูบมาเลเซีย พ.ศ.2556 เนื่องจากใบยาสูบทีผ่ลิตในมาเลเซีย มีราคาสูงกวาประเทศ
เพื่อนบาน รัฐบาลมาเลเซยีตองเขาชวยเหลือเกษตรกรชาวไรยาสูบ โดยสนับสนุนใหมีการปลูกพืช Kenaf  
(พืชตระกูลปอ) ทดแทน  ซึง่ไดมีการตั้งคณะกรรมการและแผนงานเพือ่สนับสนนุโครงการนีเ้ปนการเฉพาะ 
(National Kenaf and Tobacco  Board, Ministry of Plantation Industry and Commodities, Malaysia) 
รัฐบาลมาเลเซียคาดการณวาจะไมมีชาวไรยาสูบในมาเลเซียเลยในอนาคต 

การลดลงของชาวไรยาสูบในมาเลเซีย เปนผลมาจากกลไกการตลาดของใบยาสูบในภูมิภาค ไมใชเปน
ผลจากการควบคุมยาสูบในมาเลเซยีของรัฐบาลมาเลเซียแตอยางใด 

 

ขอเสนอตอรฐับาลในการบรรเทาความกังวลของชาวไรยาสูบ 
ใหมีการแตงต้ังคณะทาํงาน โดยมีผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอ่ืนที่เกีย่วของรวมเปน
คณะทํางาน เพื่อศึกษาผลกระทบตอเกษตรกรและเสนอมาตรการเพือ่บรรเทาปญหา ตามแนวทางของกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามยัโลก มาตรการ 17 เร่ือง บทบัญญัติเกี่ยวกบัการ
สนับสนนุกิจกรรมทางเลือกที่มีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ และมาตรา 18 เร่ืองการคุมครองส่ิงแวดลอม
และสุขภาพของบุคคลที่ไดรับการเหน็ชอบจากที่ประชุมภาคีอนุสัญญาฯ คร้ังที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557      
ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซยี เพื่อเตรียมพรอมที่จะชวยเหลือชาวไรยาสูบ กรณีทีม่ีความจาํเปนและเปนความ
ตองการของชาวไรยาสูบที่ตองการปลูกพชืทดแทนการปลูกยาสูบ 
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ฝายที่คัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม อางวา “เห็นดวยกับการ

ปกปองเยาวชนจากบุหรี่”  แตเอกสารลับของบริษัทบุหรี่บันทึกไวดังนี้ 

 

“...วัยรุนคือ กลุมลูกคาสาํคัญของบริษัทบุหร่ี ฐานการทําธุรกิจของบริษัทเราอยูที่นักเรียน

ระดับมัธยมปลาย...”          
บริษัท ลอริลลารด 

 

“...หากจะใหบริษัทเราอยูรอดและกาวหนาตอไป เราจะตองชวงชิงสวนแบงตลาดที่เปน

เยาวชนมาเปนของเราในระยะยาว 
(บริษัท บุหร่ี อาร เจ เรยโนลด) 

 

“...ถาหากบริษัทบุหร่ี ตองหยุดทําการตลาดที่พุงเปาไปที่เด็ก ๆ บริษัทบหุร่ีก็จะลมละลาย

ภายใน 25 ถึง 30 ป เพราะจะไมมีลูกคาเพียงพอที่ธุรกิจจะอยูได” 
(นายเบนเนทท ลีโบว เจาของธุรกิจยาสูบ) 

 

“เราไดรับการมอบหมายจากลูกคาใหออกแบบซองบุหร่ีที่ดึงดูดเด็ก ๆ รูปแบบซองที่ออก

ตองดึงดูดตาของวัยรุน แตตองไมใหตาของฝายผูบังคับใชกฎหมายรู” 
(ฟลิป กาเบอรแมน หัวหนาครีเอทีพของโรเบิรต ไบรอัน แอสโซซิเอท) 

 
 

เอกสารอางอิง 
i. อรพิน กฤษณเกรียงไกร, สมคิด จูหวา, พัชนา เฮงบริบูรณพงศ. (2549) รายงานการศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบในการปลูกพืช
ทดแทนของเกษตรกรใบยาสูบในเขตภาคเหนือ. กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข. 
ii. จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล (2551) การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการผลิตยาสูบพันธุเบอรเลย และพืชท่ีปลูกทดแทนยาสูบ ในตําบลทับ
ผ้ึง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย.  ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคมยาสูบ. 

    ตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ 
       มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี   โทร. 02 278 1828           

  www.ashthailand.or.th 


