
รอบรู้เร่ืองบุหร่ี 
เครอืข่ายครเูพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ี  
สนับสนุนโดย มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี 

และสาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 



บุหร่ีแค่มวนเดยีว 
!!! 



คลิปการทดลองสารพิษในควนับุหร่ี 
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Presentation Notes
สารพิษสำคัญอีกชนิด ที่มักจะได้ยินอยู่บ่อย ๆ ว่าเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ชื่อ สารทาร์ เป็นสารที่มีลักษณะเป็นละอองเหลว เหนียว สีน้ำตาลคล้ายน้ำมันดิน ทาร์จะจับตัวอยู่ที่ปอด ทำให้เยื่อบุหลอดลมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
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Presentation Notes
สารทาร์ ทำให้เกิดโรคมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มะเร็งปอด มะเร็งของหลอดลม / ช่องปาก คอหอย  กล่องเสียง ตับอ่อน ลำไส้ใหญ่ ไต/กรวยไต หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ เม็ดเลือดขาว และมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง แต่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 ของทาร์จะไปจับตัวอยู่ที่ปอด จึงทำให้คนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากที่สุด
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Presentation Notes
สารพิษอีกชนิดที่พบในควันบุหรี่ คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและถุงลมปอด
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Presentation Notes
เป็นสาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง ซึ่งเป็นโรคที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากจากอาการเหนื่อยหอบ เพราะต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ เนื่องจากถุงลมปอดไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ในรายที่อาการหนัก ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการหายใจตลอดเวลา จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย แม้แต่จะลุกเดินเข้าห้องน้ำทำกิจส่วนตัวเอง 
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Presentation Notes
สารนิโคติน เป็นสารเสพติดที่พบอยู่ในใบยาสูบ มีลักษณะคล้ายน้ำมัน ไม่มีสี เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเสพติด มีฤทธิ์เทียบเท่าเฮโรอีน �เมื่อสูบควันบุหรี่เข้าไปแล้ว นิโคตินจะเข้าสู่สมองได้ภายในเวลาเพียงแค่ 7 วินาที ทำให้สมองหลั่งสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พึงพอใจ ความปีติยินดี ความรักใคร่ชอบพอ �ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย แต่เมื่อหมดฤทธิ์ของนิโคติน จะรู้สึกหงุดหงิด จึงต้องสูบบุหรี่เพื่อให้สมองได้รับนิโคตินต่อไป กลายเป็นผู้เสพติดนิโคตินในควันบุหรี่ในที่สุด



ภาพสแกนสมองด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

 

ไม่เสพเลย สูด 1 ท ี

 

สูด 3 ท ี

 

สูบ  
1 มวน 

สูบ  
3 มวน 
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Presentation Notes
ภาพแสกนสมองโดยเครื่องตรวจคอมพิวเตอร์สมอง  แสดงให้เห็นถึงภาพสมองที่เปลี่ยนจากสีเหลือง  เป็นสีฟ้าเข้ม  จากการที่สารนิโคตินในควันบุหรี่เข้าไปจับกับเซลล์สมอง  โดยยิ่งสูบมากครั้ง  สีสมองจะยิ่งเข้ม  บอกถึงจำนวนสารพิษที่สมองได้รับมากขึ้น



เปรียบเทยีบชัด ๆ 

 

ผู้สูบบุหร่ี ผู้ทีไ่ม่สูบบุหร่ี 
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Presentation Notes
นอกจากนี้ นิโคติน ยังเป็นตัวการทำให้หลอดเลือดส่วนปลายตีบ ถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบก็จะทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์/อัมพาตได้ �ถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ ก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทำให้เกิดโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนในปัจจุบัน





บริษัทบุหร่ีรู้มานานกว่า 40 ปี

แล้วว่า 

นิโคตนิในบุหร่ี 

เป็นสารเสพตดิ  



น่ีคอื 

ข้อมูลจากเอกสารลบั 
ของบริษทับุหร่ี   

ยนืยนัข้อเทจ็จริง 

ทีบ่ริษทับุหร่ีพยายามปกปิด 
 



“.... เป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ บุหร่ี

เป็นส่ิงเสพติด ผู้สูบบุหร่ีจาํนวนมาก

ยงัคงสูบต่อไป เพราะไม่สามารถเลกิ

ได้ ถ้าเลกิได้กค็งเลกิไปแล้ว”  

 (บริษัท บริตชิ อเมริกนัโทแบคโค พ.ศ. 2523) 
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(คําพดูของ Addison Yeaman จากบริษัทบราวน์ แอนด์วิลเลียมสนั  

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506)  

  

“นิโคตนิเป็นสิง่เสพตดิ  

เพราะฉะนัน้ เราจงึอยู่ในธุรกจิของ

การขายนิโคตนิ ซึ่งเป็นยาเสพตดิ”  
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“ทําไมผู้คนจงึสบูบหุร่ี? … 

เพ่ือผอ่นคลาย เพ่ือรสชาติ  เพ่ือฆา่เวลา 

เพ่ือให้มือไมว่า่ง ...  

แตท่ี่สาํคญัท่ีสดุ ผู้คนยังคงสูบบุหร่ีต่อไป 

ก็เพราะวา่  จะไม่มีความสุข หากหยุดสูบ”  
 (จากการประชมุเป็นการภายในของบริษัทฟิลลปิ มอร์ริส   

   20 มีนาคม พ.ศ. 2527) 
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เม็ดเงนิมหาศาลสูบ่รษิทั
บหุรี ่บนความตาย 

และความสญูเสยีของผูส้บู 
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กาํไรบริษทับุหร่ี 105,000 ล้านบาท 

ปี  2553: กาํไรสุทธิ 

ของ 6 บริษทับุหร่ี  

= 35,000 ล้านเหรียญ 

หรือ 105,000 ล้านบาท   

 = กาํไรของบริษัทโค้ก ไมโครซอฟต์ และแมคโดนัลรวมกัน 
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ใครคอื

กลุ่มเป้าหมาย 
ของพ่อค้าบุหร่ี 

21 
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Presentation Notes
บริษัทบุหรี่ผลิตบุหรี่รสชาติต่าง ๆ เช่น บุหรี่รสเมนทอล บุหรี่รสอ่อน บุหรี่รสขนม หรือรสผลไม้ เช่น บุหรี่รสสตอเบอรี่ บุหรี่รสบ๊วย บุหรี่รสช็อคโกแลต ทำให้วัยรุ่นอยากลอง นำไปสู่การเสพติดบุหรี่ได้ง่ายขึ้น



 
 

Presenter
Presentation Notes
การออกแบบบรรจุภัณฑ์บุหรี่ในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาแสดงความเก๋ เท่ หรู ดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น ทำให้อยากเป็นเจ้าของ เช่น ซองบุหรี่ที่มีลักษณะคล้ายแท่งลิปสติก จะดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเพศหญิง แสดงถึงความมีรสนิยมเหนือคนอื่น
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Presentation Notes
บุหรี่บางยี่ห้อเน้นโฆษณาความเป็นชายชาตรี โดยเชื่อมโยงความเป็นชายกับการขี่ม้าและการสูบบุหรี่  ซึ่งจะดึงดูดใจลูกค้าเพศชายให้สูบบุหรี่
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Presentation Notes
บุหรี่บางยี่ห้อส่งเสริมการขาย โดยเน้นการสูบบุหรี่กับความสดใสร่าเริง ปราดเปรียว ทันสมัย
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Presentation Notes
การทำป้ายไฟโฆษณาบุหรี่ ทำให้ผู้บริโภครู้จักคุ้นเคยกับยี่ห้อบุหรี่ แม้ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 แต่ก็ยังพบการลักลอบในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในต่างจังหวัด
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Presentation Notes
กลยุทธ์การโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย ได้แก่ การตั้งตู้โชว์ซองบุหรี่ให้ดูสวยงาม  การติดโปสเตอร์ หรือ สติ๊กเกอร์ยี่ห้อบุหรี่ ณ จุดที่ชำระเงิน ซึ่งเป็นจุดที่สายตาของผู้ซื้อสินค้ามักจะมองในขณะชำระค่าสินค้า จุดประสงค์เพื่อดึงดูดใจให้ผู้สูบบุหรี่อยากซื้อบุหรี่สูบ หรือคนที่ไม่เคยสูบอยากทดลองสูบ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากลอง รวมถึงคงไว้ซึ่งการรับรู้ยี่ห้อบุหรี่ในสังคม
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Presentation Notes
กลยุทธ์สร้างสินค้าชนิดอื่นที่ใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับบุหรี่ เป็นการโฆษณาแฝง นำเสนอชื่อ หรือ โลโก้ยาสูบ โดยไม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้คงไว้ซึ่งการรับรู้ตรา หรือ ยี่ห้อยาสูบชนิดนั้น ๆในสังคม กลยุทธ์นี้มีผลในการทำการตลาดค่อนข้างสูงในกลุ่มวัยรุ่น เพราะเสื้อผ้าที่มียี่ห้อบุหรี่เหล่านี้ทำให้ผู้สวมใส่กลายเป็นแผ่นป้ายโฆษณาเคลื่อนที่โดยไม่ผิดกฎหมาย
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Presentation Notes
หากบุหรี่ราคาถูกลง เยาวชนจะสามารถซื้อบุหรี่ได้ ทำให้สามารถซื้อบุหรี่มาทดลองสูบได้ และคนที่สูบบุหรี่แล้วก็สามารถซื้อมาสูบได้มากขึ้น บริษัทบุหรี่จึงดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อทำให้บุหรี่ราคาถูกลง เช่น คัดค้านการขึ้นภาษีบุหรี่ทุกวิถีทาง บรรจุบุหรี่ในซองเล็กที่มีจำนวนน้อยกว่า 20 มวน หรือ สนับสนุนการแบ่งขายบุหรี่เป็นมวน เป็นต้น
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Presentation Notes
บริษัทบุหรี่นำสินค้าของตนออกจำหน่ายผ่านร้านขายปลีกกว่า 500,000 แห่ง ทั่วประเทศ ทำให้บุหรี่กลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายมาก มีอยู่ทุกชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มของผู้ค้าปลีกในรูปแบบของสมาคม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ค้าปลีก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ฟิลลิป มอริส ผู้ผลิตบุหรี่ยี่ห้อหนึ่ง
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Presentation Notes
การโฆษณาและขายบุหรี่ทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เฟซบุ๊ก อีเมล์ ล้วนเป็นช่องทางที่ทำให้บุหรี่แพร่หลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมการสูบบุหรี่ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. เป็นแหล่งขายบุหรี่ที่สำคัญแก่วัยรุ่น ทำให้เข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย และรวดเร็ว 2. เป็นแหล่งของบุหรี่ราคาถูกจากการหลบเลี่ยงภาษี 3. เป็นช่องทางขายบุหรี่ที่ควบคุมยาก จึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้การโฆษณาและขายบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต
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Presentation Notes
การมีฉากพระเอก นางเอก หรือผู้ร้ายสูบบุหรี่ หรือมีฉากที่แสดงยี่ห้อบุหรี่ในภาพยนตร์ เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทบุหรี่ต้องการให้ผู้ชมภาพยนตร์รู้จักคุ้นเคยยี่ห้อบุหรี่ วิธีนี้สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก จากการเปิดเผยเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ พบว่า บริษัท ฟิลิปมอริส ผู้ผลิตบุหรี่ยี่ห้อหนึ่ง จ่ายเงินจำนวน 42,500 ดอลลาร์ให้แก่ภาพยนตร์เรื่อง ซุปเปอร์แมน ภาค 2 เพื่อให้มีฉากแสดงโลโก้บุหรี่มาร์ลโบโร ปรากฏในเรื่อง ผลที่ได้รับคือ วัยรุ่นยอมรับการสูบบุหรี่ วัยรุ่นเลียนแบบดาราที่สูบบุหรี่ เพราะเห็นว่าเท่ จนนำไปสู่การเสพติดบุหรี่ในที่สุด
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Presentation Notes
บริษัทบุหรี่ (รวมถึงโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) บริจาคเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สังคมมองว่า อุตสาหกรรมยาสูบไม่ได้เลวร้ายอะไร เป็นเพียงธุรกิจหนึ่งที่มีอยู่ในสังคม ทั้ง ๆ ที่สินค้าที่ผลิตออกมา เป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 42,000 คน



35 

“ไม่ใช้  ไม่รับ   

ไม่สนับสนุนโฆษณา  

ยาสูบร้าย  ทาํลายชีวติ” 

ประเดน็การรณรงค์วนังดสูบบุหร่ีโลก   
พ.ศ.2556 
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