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ทําไมตองมีสมุดปกขาว 
 

กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการใหมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 

2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งใชมานานแลว ใหทันกับสถานการณ

ปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เปนภาคีของอนุสัญญาควบคุมการ

บริโภคยาสูบ ขององคการอนามัยโลก  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองพิษภัยรายแรงจากการเสพติดยาสูบและ

การไดรับควันบุหรี่มือสอง 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

และจัดทํารางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบขึ้น และนําราง พ.ร.บ. เขาสูการประชาพิจารณตาม

ขั้นตอน และดําเนินการปรับปรุงจนราง พ.ร.บ. ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบถ่ีถวน โดยมีการประชุม

คณะกรรมการทั้งหมด 66 ครั้ง ขณะน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา กอนท่ีจะสงสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อตราออกมาเปนกฎหมายบังคับใช เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ 

 สมาคมผูคายาสูบไทย และสมาคมผูปลูก ผูบมและผูคาใบยาสูบแหงประเทศไทย ภายใตการ

สนับสนุนของบริษัทบุหรี่ ไดออกมาคัดคานราง พ.ร.บ. ดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยที่ขอมูลที่องคกรเหลานี้กลาว

อางเปนขอมูลที่บิดเบือน  ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสังคม และผูท่ีเก่ียวของในการพิจารณากฎหมาย ที่สําคัญ 

สมาคมผูคายาสูบไทย ไดออกขาวคัดคานมาตราตาง ๆ ในรางพระราชบัญญัติฉบับใหมอยางตอเนื่อง แตกลับ

ปฏิเสธ เมื่อรายการทีวีเชิญใหมาชี้แจงขอเท็จจริงตอสื่อและสาธารณชนพรอม ๆ กับผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

 สมุดปกขาวเลมน้ีจึงถูกจัดทําขึ้น  เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 

รัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ และเพื่อความเขาใจที่ถูกตองของทุกฝายในสังคมไทย 

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ   

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทํารางกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสบู 

เลขาธกิารมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี 

หมายเหตุ  :   สมุดปกขาวฉบับแรกไดทําการผลิตออกมาอยางเรงดวน เพื่อใหทันกับการท่ีบรษิัทบุหรี่สนับสนุนองคกรบังหนาออกมาคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม อยางเต็มรูปแบบเมื่อเดือนธันวาคม  กอปรกับไดมีพัฒนาการของการคัดคานรางกฎหมายใหม โดยบริษัทบุหรี่ในหลาย

เหตุการณ มูลนิธิรณรงคฯ จึงไดปรับปรงุสมุดปกขาวเพื่อใหเน้ือหาครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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ประเทศไทยและคนไทยจะไดประโยชนอะไร 

จาก ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม 

 

• มาตรการตาง ๆ ใน ราง พ.ร.บ. ฉบับน้ี จะมีผลทําใหจํานวนเยาวชนรายใหมท่ีเสพติดบุหร่ี

ลดลง โดยพัฒนามาจากกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบัน  เพ่ือใหทันกับกลยุทธทางการตลาด

ของอุตสาหกรรมบุหร่ี ท่ีกฎหมายฉบับปจจุบันยังไมครอบคลุม 

• มาตรการตาง ๆ ใน ราง พ.ร.บ. ฉบับน้ี สงเสริมการไมสูบบุหร่ี เก้ือหนุนและสราง แรงจูงใจ

ใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึน อันจะทําใหรัฐบาลสามารถประหยัดคาใชจายในการรักษา

โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีไดมากข้ึน 

• มาตรการตาง ๆ ในราง พ.ร.บ. เปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ ภายใตอนุสัญญา

ควบคุมยาสูบ ขององคการอนามัยโลก ในการปกปองคนไทยจากพิษภัยรายแรงของยาสูบ

และควันบุหร่ีมือสอง   
 

ผลที่อาจกระทบตอธุรกิจยาสูบและผูเกี่ยวของ 

• ตลาดบุหรี่ซิกาแรตจะทรงตัว  หรือมีขนาดคอย ๆ เล็กลง ผูผลิตและผูนําเขาบุหรี่ จะขยายตลาดได

ยากขึ้น ซึ่งนับเปนผลดีตอเด็กและเยาวชนไทย 

• รานคาปลีกที่ขายบุหรี่จะไดรับผลกระทบนอยมาก  เน่ืองจากราง พ.ร.บ. ฉบับนี้เปนการปรับแก 

กฎหมายเก่ียวของกับการโฆษณา และสงเสริมการตลาดของบริษัทบุหรี่เปนประเด็นหลัก มีแตเพียง

ประเด็นหามแบงขายบุหรี่เปนมวน และการเพิ่มอายุหามขายบุหรี่ ที่เก่ียวของกับรานคาปลีกโดยตรง 

• ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบไมมีบทบัญญัติที่เก่ียวกับการเพาะปลูกหรือการคาใบยาสูบ  

ดังนั้นชาวไรยาสูบจึงมิใชผูไดรับผลกระทบจาก ราง พ.ร.บ. นี้แตประการใด 

• ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม ไมมีบทบัญญัติใดที่ขัดตอกฎระเบียบระหวางประเทศ ขององคการการคาโลก 
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ความจําเปนที่ประเทศไทยตองมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม 

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

สูบบุหรี่ พ.ศ.2535)  ไดมีการบังคับใชมากวาย่ีสิบปแลว ในขณะที่บริษัทบุหรี่ไดพัฒนาเทคนิคการตลาด

ใหม ๆ  รวมทั้งมีผลิตภัณฑยาสูบชนิดใหม ๆ ออกสูตลาด  เพื่อหาลูกคารายใหมจํานวนมากในแตละป 

ทดแทนผูสูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต 

2. ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ ใหสอดคลองกับอนุสัญญาควบคุมการ

บริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก ที่ประเทศไทยเปนหน่ึงใน 179 รัฐภาคี ที่ตองควบคุมกลยุทธทาง

การตลาดของบริษัทบุหรี่ 

3. อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงมาอยางตอเน่ือง จากรอยละ 59 เปนรอยละ 39 (เฉพาะในเพศชาย) แต

เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น จํานวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในป พ.ศ.2556  จึงลดลงจากป พ.ศ.2534  

เพียงเล็กนอย ที่นาเปนหวงคือแนวโนมการสูบบุหรี่กลับสูงขึ้นในกลุมเยาวชนและสตรี  

4. การแกปญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่  ตองทําท้ังการปองกันเยาวชนไมใหเขาไปเสพติดบุหรี่ และการ

ชวยเหลือผูที่ติดบุหรี่อยูแลวใหเลิกสูบ สัมฤทธิผลหลักของรางพระราชบัญญัติฉบับใหม อยูท่ีการปองกัน

เยาวชนไมใหเขาไปเสพติดบุหรี่  
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ขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ (พ.ศ.2554) 

ดานสังคมและสุขภาพ 

• จํานวนผูสูบบหุรี ่      = 11.5  ลานคน 

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

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

• แตละคนปวยหนักกอนเสียชีวิตเฉลี่ย   = 2  ป 

• แตละคนที่เสียชีวิตอายุสั้นลงเฉลี่ย    = 12  ป 

• ยาสูบเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตอันดับที่สองของคนไทย 

• ความสูญเสียจากการปวยและเสียชีวิตกอนเวลาอันควร = 52,000  ลานบาทตอป   

ดานเศรษฐกิจ 

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

• จํานวนบุหรีท่ี่สูบ (โดยประมาณเพื่อใหงายแกการคํานวณ) = 2,000  ลานซอง/ป 

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

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

• เฉลี่ยสถิติการจําหนายบหุรี่ ตอรานคาปลีก   = 2,985  ซอง/ป 

 =    8  ซอง/วัน หรือ 240  ซอง/เดือน 

• เฉลี่ยกําไรตอรานคาปลีกตอเดือน (กําไรตอซองเฉลี่ย = 3.5 บาท) = 840  บาท/เดือน 

2. กําไรบริษัทบุหร่ี    

• สวนแบงการตลาด (โดยประมาณ)  

 โรงงานยาสูบรอยละ 75  บริษัทฟลลิป มอรริส (ประเทศไทย) รอยละ 22 และ อ่ืน ๆ รอยละ 3    

• กําไรโรงงานยาสูบตอป (ประมาณ)    = 6,000  ลานบาท 

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

3. ชาวไรยาสูบ 

• จํานวนชาวไรยาสูบ     = 61,058  ราย 

• ผลผลิตใบยาป 2552/2553    = 62,448,784  กิโลกรัม 

• เปนใบยาสําหรับสงออก     = รอยละ 64.8   

• เปนใบยาที่รับซื้อโดยโรงงานยาสูบไทย   = รอยละ 35.2   
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ประเด็นที่แกไขเพิม่เติมใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม  

• แกไขคํานิยามใหทันกับกลยุทธของบริษัทบุหร่ี 

- คําวา “ผลิตภัณฑยาสูบ”  ใหหมายรวมถึงผลิตภัณฑยาสูบใหม ๆ อาทิ  บุหรี่ไฟฟา  บารากู 

- คําวา “การโฆษณา”  ใหครอบคลุมการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม ๆ อาทิ การใชสื่อบุคคล เชน “พริตต้ี” 

และการโฆษณาแฝงในรูปแบบตาง ๆ 

• เพิ่มมาตรการปองกันการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบของเยาวชน 
- หามขายผลิตภัณฑยาสูบแกผูที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป ใหเทากับกฎหมายสุรา (ปจจุบันกําหนดไวที่ 18 ป) 

- หามขายผลิตภัณฑยาสูบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (ปจจุบันมีนโยบายหาม แตไมมีกฎหมายรองรับ) 

- หามขายบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองนอยกวาซองละยี่สิบมวน    

- หามแบงขายบุหรี่ซิกาแรตเปนมวน ๆ (ปจจุบันกฎหมายเขียนไวไมชัดเจน) 

• เพิ่มขอหามการโฆษณาทางออม 
- หามการสื่อสารการตลาดในสื่อตาง ๆ รวมถึงการใชสื่อบุคคล (พริตต้ี) และการโฆษณาโดยใชชื่อบริษัทบุหรี่  

- หามเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ “กิจกรรมเพื่อสังคม” (CSR) ของบริษัทบุหรี่ ในทุกสื่อ (ปจจุบันหามเพียงสื่อ

วิทยุและโทรทัศน) และในทุกสถานที่รวมถึงโรงภาพยนตร 

• เพิ่มมาตรการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก 
- หามสวนราชการรับการอุปถัมภจากธุรกิจยาสูบ (ปจจุบันหามโดยมติ ครม.) 

- กําหนดลักษณะของจุดขายปลีกยาสูบ  รวมถึงตองแสดงสื่อรณรงคพิษภัยยาสูบ  

- กําหนดใหบริษัทบุหรี่ตองจัดสงรายงานประจําปใหคณะกรรมการควบคุมยาสูบ 

- กําหนดแนวทางและขั้นตอนการติดตอระหวางเจาหนาที่รัฐกับบริษัทบุหรี่ ในกรณีที่มีความจําเปน 

• เพิ่มมาตรการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี  
- กําหนดใหผูดําเนินการ (เจาของสถานที่สาธารณะ) มีหนาที่รับผิดชอบไมใหมีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

- ปรับปรุงขั้นตอนการบังคับใชกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

• ปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการควบคุมยาสูบในทุกระดับ 

- กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ  และคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด 

รวมทั้งใหมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ทั้งนี้เนื่องจากงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

ของประเทศไทย ยังขาดโครงสรางองคกรรัฐที่จะสนับสนุนการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด  ทั้ง ๆ ที่คน

ไทยที่สูบบุหรี่กวารอยละ 90 อาศัยอยูในตางจังหวัด   
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องคกร/กลุมที่ออกมาคัดคาน ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

• สมาคมการคายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association : TTTA)  เปนสมาคมที่บริษัทบุหรี่ขาม

ชาติ ฟลลิป มอรริส (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด ผูจําหนายบุหรี่มารลโบโรและแอลแอนดเอ็ม สนับสนุนใหมี

การจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555  และสนับสนุนการดําเนินการจนถึงปจจุบัน 

• สมาคมผูบม ผูเพาะปลูกและผูคาใบยาสูบไทย (สยท.)  เปนสมาคมเครือขายของสมาคมผูปลูกยาสูบ

นานาชาติ International Tobacco Growers Association (ITGA) ซึ่งสนับสนุนโดยการรวมลงขันของ

บริษัทบุหรี่ขามชาติ ทั้งฟลลิป มอรริส บีเอที และเจทีไอ เพื่อเปนองคกรบังหนา ในการเคลื่อนไหว

คัดคานมาตรการควบคุมยาสูบทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

• บริษัทฟลลิป  มอรริส  คัดคานมาตรการที่เก่ียวกับการหามโฆษณาและสงเสริมการขาย ซองบุหรี่แบบ

เรียบ  และขอใหมีตัวแทนของผูประกอบธุรกิจยาสูบอยูในคณะกรรมการควบคุมยาสูบดวย 

• โรงงานยาสูบไทย ไมไดแสดงทาทีคัดคานที่ชัดเจน  แตสหภาพแรงงานโรงงานยาสูบไดแสดงความ 

เห็นคัดคานในบางมาตราระหวางการทําประชาพิจารณ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากเอกสารลับของบริษัทบุหร่ี 

 “สมาคมการคาผลิตภัณฑบุหรี่ ซึ่งเปนองคกรบังหนาที่ดีท่ีสุดของเรา กําลังไดรับการเสริมสรางใหเขม 

แข็งย่ิงขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ สมาคมระดับประเทศหลาย ๆ แหงกําลังไดรับการจัดต้ังขึ้น” 

บริษัท บริติชอเมริกันโทแบคโค ป พ.ศ.2522 

จากเอกสารลับของบริษัทบุหร่ี 

“เรายังไดชวยจัดต้ังกลุมชาวไรยาสูบในหลาย ๆ ประเทศอีกดวยหลายประเทศที่เราไดรวมมืออยาง

ใกลชิดกับชาวไรยาสูบและเปนประเทศท่ีมีความสําคัญอยางมากในการผลักดันใหองคกรอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO) เปลี่ยนจุดยืน ไมตอตานการปลูกใบยาสูบ ไดแก มาลาวี ซิมบับเว 

อารเจนตินา และไทย” 

ฟลลิป   มอรริส ป พ.ศ.2528 
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ตอบขอโตแยงของผูคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

กฎหมายนี้ควรจะใหรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกต้ังเปนผูพิจารณา 

การพูดเชนนี้ถือวาเปนการไมใหเกียรติแกรัฐบาลปจจุบันและ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

นี่เปนกลยุทธของธุรกิจขามชาติท่ีตองการหนวงเหน่ียวใหการ 

ออกกฎหมายลาชาออกไป เพื่อท่ีบริษัทบุหรี่จะไดว่ิงเตนขัดขวาง 

ยับย้ังกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังไดงายขึ้น และหากยับย้ัง

ไมสําเร็จ ก็จะว่ิงเตนเพื่อทําใหเนื้อหาของกฎหมายออนลง 

ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไมใชเรื่องเรงดวน 

 

การที่อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ยังสูงถึง 

รอยละ 40 และอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนท่ีสูงขึ้น กอปร  

กับการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตอันดับที่

สองของคนไทย นับวาเปนสถานการณเรงดวนที่รัฐบาลไทยตอง

เรงแกไขดวยมาตรการตาง ๆ อยางเต็มที่ และในเวทีนานาชาติ

ตางแสดงความหวงใยถึงอัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยที่ยังสูง

มาก หากเทียบตามมาตรฐานโลก  

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเนนการควบคุมกลยุทธ 

ทางการตลาดและการสงเสริมการขายของบริษัทบุหรี่ เพื่อลด 

จํานวนเยาวชนที่จะเสพติดบุหรี่ใหม การปองกันเด็กๆ ไมให

ติดบุหร่ีเปนความรับผิดชอบรวมกันของสังคม และเปนเรื่อง

เรงดวน เพราะเด็กไทยท่ีติดบุหรี่ 70% จะไมสามารถเลิกสูบบุหรี่

ไดตลอดชีวิต  

ดังนั้น ทุก ๆ วัน ที่การออกกฎหมายนี้ลาชาออกไป เทากับ

สังคมไทยปลอยปละละเลยปญหาการเสพติดบุหรี่ของเด็กไทย 

ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะกระทบโชหวย 

สงผลกระทบตอรานคาปลีกกวา 5 แสน

ราย   สรางความเสียหายแกธุรกิจ รวม

ไปถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ราง พ.ร.บ. มีสวนที่เก่ียวของกับรานคาปลีก คือ หามฝาฝน

ทําการโฆษณา ณ จุดขาย และหามจําหนายบุหรี่เปนมวน ๆ  

(ตองขายเปนซอง) เพื่อทําใหเด็ก ๆ ที่มีกําลังซื้อนอยเขาถึงบุหรี่

ไดยากขึ้น ทําใหเกิดนักสูบหนาใหมนอยลง  ขณะน้ีเด็กไทย 



สมุดปกขาว ขอเท็จจริงและความจําเปนของ ราง พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ 9 

ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

 สามารถซื้อบุหรี่ไดงาย โดยรอยละ 88.3 ของเด็กอายุ 15-17 ป 

และรอยละ 64.6 ของเยาวชนอายุ 18-24 ป ที่สูบบุหรี่ซื้อแบบ

รายมวน ซึ่งการขายบุหรี่แบบมวน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็ก

และเยาวชนเขามาเสพติดบุหรี่ 

ปจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกตางออกกฎหมายหามขาย

บุหรี่เปนรายมวนแลว  รวมทั้ง 5 ประเทศในอาเซียน  ไดแก ลาว 

พมา บรูไน สิงคโปร และ มาเลเชีย 

ถาเด็กไทยหรือคนชาติอ่ืนถามวา ประเทศอ่ืน ๆ เขามี

กฎหมายนี้ เพื่อปองกันเด็ก ๆ ไมใหติดบุหรี่ ผูใหญหรือผูบริหาร

ประเทศ จะตอบวาอยางไร ถาเราไมตรากฎหมายนี้  

สมาคมผูคายาสูบไทยเองเปนผูใหขอมูลวา สวนแบงยอด 

ขายบุหรี่เปนมูลคารอยละ 12.5 ของรานคาปลีก  ซึ่งหากขอมูลนี้

เปนจริงตามที่สมาคมผูคายาสูบอาง  และหากราง พ.ร.บ. มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยทําใหยอดขายสินคายาสูบลดลงไดถึง

รอยละ 10 สวนแบงมูลคารายไดยอดขายบุหรี่ของรานคาปลีกก็

จะลดลงจากรอยละ 12.5 เหลือ 11.25 (12.5-1.25 = 11.25)  ซึ่ง

เปนการลดลงที่นอยมาก 

คําถามจึงมีวายอดขายบุหร่ีท่ีเปนรอยละ 12.5 ของ

ยอดขายท้ังหมด  ลดลงเหลือรอยละ 11.25  ทําใหราน 

โชหวยเดือดรอนขนาดหนักตามท่ีสมาคมผูคายาสูบไทย 

กลาวอางเปนความจริงหรือไม 

สมาคมการคายาสูบไทยไดขึ้นปายบิลบอรดใจกลาง

กรุงเทพฯ ดวยรูปพอคาโชหวยน่ังในรานมีขอความประกอบวา 

“ขายของก็ลําบากมากอยูแลว อยาออก พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ

ใหมมาใหกระทบปากทองพวกฉันอีกเลย”  และไดวาจางบริษัท

พีอาร ปลอยขาวท่ีบิดเบือนผานสื่อตลอดเวลา แตพอรายการทีวี

หลายรายการเชิญผูแทนสมาคมการคายาสูบไทยใหมาออก

รายการทีวี เพื่อชี้แจงใหสังคมรูวา ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบใหมจะทําใหผูคาปลีกเดือดรอนอยางไรบาง พรอมกับ

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข แตสมาคมการคายาสูบไทยกลับไม

ยอมมาออก คําถามคือถาสิ่งที่สมาคมการคายาสูบไทยอางวา  
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ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 

 ผูคาปลีกจะเดือดรอนจริง ทําไมไมกลาชี้แจงตอสื่ออยางเปดเผย 

สมาคมผูคายาสูบไทยไดรับการต้ังขึ้นและสนับสนุนการ

ดําเนินการโดยบริษัทฟลลิป มอรริส ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่เขาใจได 

ไมยากวา แทจริงแลวบริษัทฟลลิป  มอรริส  ตางหากท่ีตองการ

คัดคานราง พ.ร.บ.  ฉบับนี้  เพื่อปกปองผลกําไรปละ 3,000 ลาน

บาทในประเทศไทย แตเน่ืองจากสังคมไมใหน้ําหนักการคัดคาน

ของบริษัทบุหรี่  บริษัทฟลลิป  มอรริส จึงใชกลยุทธผานทาง

รานคาปลีกออกมาคัดคาน  

การที่อางวาราง  พ.ร.บ.  ใหมนี้  จะสงผลกระทบไปถึง

เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมจึงเปนขออางที่เลื่อนลอยที่สุด 

การหามรานคาปลีกแบงซองขายบุหรี่

เปนมวน ๆ เปนการลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 

การหามขายบุหรี่เปนมวน ๆ  วัตถุประสงคก็เพื่อปองกันการ

เสพติดบุหรี่ของเด็ก ๆ  และเยาวชน 

การหามขายบุหรี่เปนมวน ๆ อาจจะทําใหรานคาปลีกกําไร

ลดลงบาง แตสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจก็ตองคํานึงถึง

อนาคตของเด็ก  ๆ ดวย ตามคานิยมขอ 12  ของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ที่วาใหคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 

และของชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

ประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน ลาว พมา มาเลเซีย 

สิงคโปร และบรูไน ลวนมีกฎหมายน้ีแลว   แตประเทศไทยไมมี

กฎหมายนี้ เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีของประเทศไทยจะเปนอยางไร 

การกําหนดอายุขั้นตํ่าของผูขาย

ผลิตภัณฑยาสูบเปน 18  ปบริบูรณ 

สรางภาระแกผูคาปลีกมากเกินไป 

การกําหนดอายุขั้น ตํ่าของผูขายผลิตภัณฑยาสูบ เปน

ขอกําหนด ตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก  

และเพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ท่ี

กําหนดใหผูปกครองหามเด็กทําหรือประกอบอาชีพซึ่งหมาย

รวมถึงการขายผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งเปนสินคาเสพติดและเปน

อันตรายตอสุขภาพ เหตุผลคือ การปลอยใหเด็ก ๆ คุนเคยกับ

สินคายาสูบ สุดทายจะนําไปสูการเสพติดบุหรี่ของเด็ก 

การบังคับใหรานคาปลีกตองตรวจ

บัตรประจําตัวผูซื้อบุหรี่เปนการสราง

ภาระเกินควรแกผูคาปลีก 

ราง พ.ร.บ. ใหม ใหผูขายปลีกสามารถขอดูหลักฐานเก่ียวกับ

อายุผูซื้อบุหรี่ กรณีท่ีสงสัยวาผูซื้อมีอายุถึงย่ีสิบปตามเกณฑที่

กฎหมายกําหนดหรือไม ไมไดบังคับใหตรวจบัตรประจําตัวของ

ทุกคนท่ีมาซื้อบุหรี่ตามที่กลาวอาง 
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ขอคัดคาน ขอเท็จจริง 
ราง พ.ร.บ. ใหม กอใหเกิดภาระเกิน

สมควรแกผูจําหนายปลีกบุหรี่ เชน การ

กําหนดใหผูประกอบการตองจัดแสดง

สื่อรณรงคประชาสัมพันธ ณ จุดขาย 

มาตรการท่ีกําหนดใหผูคาปลีก  (รานโชหวย/รานสะดวกซื้อ) 

ตองแสดงสื่อเพื่อประชาสัมพันธพิษภัยยาสูบและการเลิกสูบ

บุหรี่นั้น กฎหมายกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดทําสื่อ

รณรงค (โปสเตอร) แจกจายใหกับรานคาท่ัวประเทศ โดย

เจาของรานไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด อีกท้ังสมาคม

การคายาสูบไทยเองเปนผูเสนอใหรัฐบาล  เนนการใหการศึกษา

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดอัตราการสูบบุหรี่ ซึ่งการแสดง

สื่อรณรงค ณ จุดขายปลีก จะเกิดผลสูงในการใหการศึกษาแกผู

สูบบุหรี่ถึงพิษภัยของยาสูบ 

ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม หามแสดงราคา

สินคาบุหรี่ ณ รานคาปลีก เปนการ

ขัดแยงกับกฎหมายกระทรวงพาณิชย 

ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม ยังคงแสดงราคาสินคาบุหรี่ ณ รานคา

ปลีกไดตามปกติ แตหามแสดงราคาในลักษณะจูงใจใหซื้อยาสูบ 

ย่ีหอใดย่ีหอหน่ึงเปนการเฉพาะ เชน แสดงราคาดวยตัวเลข

ขนาดใหญและสีสันท่ีเตะตา ขอกําหนดน้ีถูกกําหนดขึ้น เพราะ

เปนสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริง ท่ีบริษัทบุหรี่เปนผูมอบสื่อแสดง

ราคาในลักษณะสงเสริมการขายใหแกรานคาปลีก 

การบังคับใหรานคาปลีกจัดสงรายงาน

ประจําปใหแกรัฐบาล สรางภาระกับ

ผูคาปลีกมากเกินไป 

ราง พ.ร.บ. ใหม กําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑ

ยาสูบเทาน้ันท่ีตองสงรายงานประจําป ไมเกี่ยวของกับ

รานคาปลีกเลย เหตุที่กําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาบุหรี่ตองสง

รายงานประจําป  ก็เพื่อตรวจสอบวาบริษัทบุหรี่ไดปฏิบัติตาม

ราง พ.ร.บ. ในสวนท่ีเก่ียวกับมาตรการการตลาดและสงเสริม

การขาย และการบริจาคเพื่อแทรกแซงนโยบายหรือไมอยางไร 
โดยสามัญสํานึกแลว ไมมีประโยชนอะไรที่กระทรวง

สาธารณสุขจะไปกําหนดใหรานคาปลีก 700,000 ราย สง

รายงานวาขายบุหรี่ปละก่ีซอง และกระทรวงสาธารณสุขจะ

ตรวจสอบรายงานจากรานคาปลีกทั้งหมดไดอยางไร การ

บิดเบือนขอมูลของสมาคมการคายาสูบไทย จึงเปนเรื่องที่จงใจ

สรางความสับสนใหแกสังคม 

ผูคาปลีกแสดงความกังวลตอการบังคับ

ใชซองบุหรี่แบบเรียบ  เห็นวาการบังคับ

ใชซองบุหรี่แบบเรียบจะทําใหกิจกรรม

ทางการคาในแตละวัน  เชน  การสง 

กรณีซองบุหรี่แบบเรียบ (ซองบุหรี่จะพิมพไดเพียงชื่อย่ีหอ

บุหรี่  ดวยตัวอักษรที่กฎหมายกําหนด หามพิมพโลโก สีสัน หรือ

ลวดลาย) ขณะนี้มีประเทศเดียวในโลกท่ีใชกฎหมายนี้มาครบ 2 

ปแลว  ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2555   ไมพบวากระทบตอ 
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ข้อคัดค้าน ข้อเทจ็จริง 

สินคา การจัดการคลังสินคา การเติม

สินคาและการใหบริการลูกคามีความ

ยุงยากซับซอนมากขึ้น 

การคาการขายสินคายาสูบ อยางที่สมาคมผูคายาสูบไทย  

กลาวอาง 

บริษัทบุหรี่ขามชาติสนับสนุนให 5 ประเทศ อันประกอบดวย 

ยูเครน โดมินิกัน ริพับบริค   ฮอนดูรัส  คิวบา และอินโดนีเซีย  

ฟองตอองคการการคาโลกใหพิจารณาวากฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบของออสเตรเลีย  ขัดตอกฎหมายเครื่องหมายการคาและ

ทรัพยสินทางปญญาขององคการการคาโลกหรือไม  โดยคดี

ดังกลาวคาดวาจะมีคําพิพากษาในป พ.ศ.2559 
ขณะที่สหภาพยุโรปประกาศวา  กฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบไมขัดกับกฎหมายภายในของสหภาพยุโรป ทําใหประเทศ

อังกฤษและเครือสหราชอาณาจักรไดมีบทบัญญัติซองบุหรี่  

แบบเรียบ  ขณะนี้ประเทศตาง ๆ ก็อยูในระหวางการออก

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  โดยตางก็คอยผลการตัดสินของ

องคการการคาโลก  ที่หากตัดสินวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

ไมขัดตอกฎหมายการคาระหวางประเทศ ประเทศจํานวนมากก็

จะประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตามออสเตรเลีย   
เพื่อลดความดึงดูดและเยายวนของซองบุหรี่ที่มีตอเด็ก ๆ  

ราง พ.ร.บ. ใหมของไทย ก็มีบทบัญญัติท่ีสามารถกําหนดให

มีการบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในอนาคต รัฐบาล

ไทยก็คงจะคอยผลการตัดสินคดีซองบุหร่ีแบบเรียบของ

องคการการคาโลกเชนกัน เพราะหากองคการการคาโลก

ตัดสินวา  กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบขัดกับกฎองคการการคา

โลก คงจะไมมีประเทศไหนที่จะออกกฎหมายนี้ เพราะบริษัท

บุหรี่ขามชาติเฉพาะฟลลิป  มอรริส  บริษัทเดียวมีกําไรในป พ.ศ.

2553  กวา 353,400  ลานบาท มีอิทธิพลลนฟา มีหรือท่ีจะยอม

ปลอยใหประเทศใดประเทศหนึ่งทําผิดกฎหมายการคาระหวาง

ประเทศ  ดังเชนที่บริษัทไดสนับสนุนใหมีการฟองออสเตรเลียที่

องคการการคาโลกในขณะน้ี 
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ข้อคัดค้าน ข้อเทจ็จริง 

ผูคาปลีกรอยละ 82 ที่ทําการสํารวจ 

มองวา  มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบจะ

สงผลกระทบเชิงลบอยางมากตอธุรกิจ

ของเขา 
 

ประเทศออสเตรเลีย  บังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

มาสองปแลว รานคาปลีกไม ไดรับผลกระทบแตอยางใด 

งานวิจัยการตลาดพบวาผูคาปลีกจะใชเวลามากขึ้นเพียงไมก่ี

วินาที  ในการหยิบสินคาใหแกผูที่มาซื้อบุหรี่  แตหลังจาก

กฎหมายบังคับใชไดสองสัปดาห เวลาที่ใชในการหยิบสินคาก็

เทากับที่เคยใชกอนกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมีผลบังคับใช 

ราง พ.ร.บ. ใหมใหอํานาจแกขาราชการ 

ออกกฎหมายลูกตาง ๆ จํานวนมาก ใน

ภายหลังตามอําเภอใจ โดยไมตองผาน

กระบวนการทางรัฐสภาและการรับฟง

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  
 

อํานาจในการออกระเบียบตาง ๆ ในราง พ.ร.บ. ใหม ยังคง 

เหมือนกฎหมายเดิม คือการแจงรายการสวนประกอบผลิตภัณฑ 

ยาสูบ และการพิมพคําเตือนบนซองยาสูบ 

สวนการท่ีรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพิ่มเติม อาทิ การ

ออกประกาศสถานที่หามสูบบุหรี่เพิ่มเติม ไดแก ลักษณะเขต

ปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ การแสดงสื่อรณรงค ณ จุดขายปลีก  

การกําหนดสถานที่หามจําหนายยาสูบเพิ่มเติม การหาม

การตลาดรูปแบบใหม ๆ หากประเด็นเหลานี้ตองผานการ

พิจารณาของรัฐสภา จะเปนภาระแกรัฐสภามากเกินจําเปน และ

ไมทันตอสถานการณ ที่สําคัญราง พ.ร.บ. ใหมและระเบียบ   

ตาง ๆ ที่จะกําหนดออกมาไมมีสวนใดที่เก่ียวของกับชาวไรยาสูบ

และผูบมใบยาเลย 

 การท่ีชาวไรยาสูบหว่ันเกรงวา จะมีการออกฎหมายลูกเพื่อ

ลดพื้นที่หรือหามทําไรยาสูบ จึงเปนเรื่องท่ีไมมีมูลความจริงแต

ประการใด 

ราง พ.ร.บ. ใหม จํากัดและลิดรอนสิทธิ

และเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร การ

ประชาสัมพันธและการทํากิจกรรม       

ตาง ๆ กับหนวยงานราชการที่ชาวไร

ยาสูบตองทําเปนประจํา อาทิ กรม

สรรพสามิต โรงงานยาสูบ 

แมราง พ.ร.บ. ใหม จะจํากัดการติดตอระหวางเจาหนาท่ี

รัฐบาลและผูแทนธุรกิจยาสูบใหเหลือเทาที่จําเปน เพื่อประโยชน

ในการควบคุมยาสูบ และเปนไปอยางโปรงใส เปดเผย แตมี

ขอยกเวนสําหรับการติดตอระหวางชาวไรยาสูบ หรือธุรกิจยาสูบ

กับหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจยาสูบ 

เชน กรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ ซึ่งยังสามารถติดตอและทํา

กิจกรรมตาง ๆ  ระหวางกันไดเชนเดิม 

ราง พ.ร.บ. ใหม  จํากัดสิทธิ ไม ใหมี

ตัวแทนของชาวไรหรือธุรกิจยาสูบเขาไป

มีสวนรวมในองคประกอบของคณะ  

การไม ใหมี ตั วแทนของชาวไรหรือธุ ร กิจยาสูบอยู ใน

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งถือวาเขาขายผล 

ประโยชนทับซอนเปนขอกําหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  
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ข้อคัดค้าน ข้อเทจ็จริง 

กรรมการในระดับตาง ๆ ท้ังท่ีเปนผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรง 

ขององคการอนามัยโลก  ท่ีภาคีสมาชิกท้ัง 179 ประเทศ รวมท้ัง

ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองยึดถือปฏิบัติ เพ่ือไมใหฝายท่ี

เกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบแทรกแซงการกําหนดนโยบาย

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และท่ีผานมาก็ไมมีผูประกอบการท่ี

เกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบ เขารวมอยูในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบอยูแลว   

ราง พ.ร.บ. ใหม อาจสงผลตอรายไดภาษี

สรรพสามิต ของกระทรวงการคลังจาก

ยาสูบกวา 60,000 ลานบาทตอป 

รางกฎหมายน้ีไมเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตยาสูบแตอยางใด 

ขณะท่ีในความเปนจริงแลว  ธุรกิจบุหรี่คือฝายท่ีพยายามขัดขวาง

การท่ีรัฐบาลจะมีรายไดจากภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้น  โดยการวิ่งเตน

ขัดขวางการขึ้นภาษีบุหรี่ทุกครั้ง เพราะจะทําใหกําไรของบริษัท

บุหรี่ลดลง จากการท่ีคนสูบบุหรี่นอยลง และเด็ก ๆ ติดบุหรี่

นอยลง 

รางกฎหมายดังกลาวจะสงผลกระทบตอ

อาชีพและวิถีชีวิตการทํามาหากินของ

ชาวไรยาสูบ  จะทําใหชาวไรไดรับความ

เดือดรอนอยางมาก 
 

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม ไมมีสวนใด ท่ี

เกี่ยวกับการทําไร การบมใบยาและการคาใบยาสูบเลย  

ชาวไรยาสูบจึงสามารถท่ีจะมีวิถีชีวิต ทํามาหากิน ทําไรยาสูบ 

ตามปกติดังเชนในปจจุบัน 

ขอมูลจากกรมสรรพสามิตระบุวาในฤดูการผลิตป 2552/ 

2553 ประเทศไทยมีชาวไรยาสูบ 61,058 ราย ผลิตใบยาได 

62,448,781 กิโลกรัม โดยรอยละ 64.8 เปนใบยาสําหรับ

สงออก และรอยละ 35.2 รับซ้ือโดยโรงงานยาสูบไทย 

จะเห็นวา 2 ใน 3 ของผลผลิตใบยาสูบไทยเปนผลผลิต

สําหรับสงออก  ซ่ึงปจจัยท่ีมากระทบสวนน้ีจะมาจากกลไก

การตลาดโลก  ไมใชมาตรการควบคุมยาสูบภายใน 

ประเทศไทย 

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับ

ใหม หามชาวไรยาสูบหรือธุรกิจยาสูบ

ติดตอกับหนวยงานราชการ 

ราง พ.ร.บ. ฉบับใหมไมไดหามชาวไรยาสูบหรือธุรกิจยาสูบ

ติดตอกับหนวยงานราชการ แตกําหนดกฎเกณฑการติดตอ

ระหวางธุรกิจยาสูบหรือฝายท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานราชการ ใหมี

แนวทางปฏิบัติ ท่ีโปรงใส เพื่อปองกันการแทรกแซงนโยบาย

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
ราง พ.ร.บ. ฉบับใหมยังมีขอยกเวนใหชาวไรยาสูบ หรือผูคา

ปลีกยาสูบ สามารถทํากิจกรรมในลักษณะการอุปถัมภ  การ

สนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ไดตามปกต ิ
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ขอเท็จจริงกรณีการข้ึนบิลบอรดคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม 

• ในชวงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 มีการขึ้นบิลบอรดในหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานท่ีมีการ

เพาะปลูก ใบยาสูบเชิญชวนใหคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

• เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่  เครือขายเยาวชนและพระสงฆไดรวมกับเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวไรยาสูบ รวมถึงสมาคมชาวไรยาสูบ ได

ขอเท็จจริงดังนี้ 

1. ชาวไรยาสูบสวนใหญ ไมรูเนื้อหาของราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหมแตไดยินมาวา ราง 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม  จะมีการลดพื้นท่ีเพาะปลูกยาสูบ จะไมใหมีการปลูกยาสูบ  

จะทําใหเขาหมดอาชีพ จะเดือดรอนมาก 

2. ชาวไรยาสูบไมรูที่มาของปายบิลบอรดคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม  รูแต

เพียงวาสมาคมชาวไรยาสูบเปนผูทําปายบิลบอรดที่ต้ังตามริมถนนในหลายจังหวัด โดยบางจังหวัดก็

ยอมรับวามีบริษัทบุหรี่เปนผูออกคาใชจาย  บางจังหวัดบอกเพียงวามีบริษัทเอกชนเปนผูสนับสนุน

คาใชจาย สําหรับทํากิจกรรมเปนแพคเกจคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม  

รวมถึงการขึ้นปายคัดคาน 

3. ภายหลังจากทีส่าธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอําเภอ  เครือขายภาคประชาชน  สื่อทองถ่ินไดเขา

พบอธิบายกับชาวไรยาสูบ  ทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองวา  ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

ฉบับใหม  ไมไดมีบทบัญญัติที่กําหนดใหลดพื้นที่การปลูกยาสูบ  หรือหามการปลูกยาสูบตามที่เขาใจ

ผิดกัน รวมทั้งไมสามารถออกกฎหมายลูกมาควบคุมการปลูกยาสูบในอนาคต 

4. คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเชิญฝายที่เก่ียวของ  รวมถึงสมาคม

ชาวไรยาสูบมารับทราบเน้ือหาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม  เมื่อวันท่ี 24  ธันวาคม 

ไดขอสรุปยืนยันวาราง พ.ร.บ. ฉบับใหม  ไมมีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับชาวไรยาสูบ  อันเปนผลให

ปายคัดคานราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหมในจังหวัดตาง ๆ ทยอยถูกปลดออก 
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ปจจัยท่ีจะกระทบตอการทําไรยาสูบของชาวไร 

สวนที่ปลูกเพื่อสงออก จะขึ้นกับกลไกทางการตลาดของภูมิภาคหรือของโลกไมเก่ียวกับราง พ.ร.บ. ฉบับ

ใหม แตอยางใด 

ในสวนของชาวไรยาสูบที่ปลูกใบยาสําหรับโรงงานยาสูบไทย ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอความตองการใบ

ยาสูบของโรงงานยาสูบไทย จะมาจากการแขงขันแยงสวนแบงตลาด ระหวางบุหร่ีนําเขาจาก

ตางประเทศ  และบุหร่ีท่ีผลิตโดยโรงงานยาสูบไทย  โดยหากบุหรี่ตางประเทศมีสวนแบงตลาดใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้น  โรงงานยาสูบก็จะมีความตองการใบยาสูบจากชาวไรยาสูบไทยนอยลง 

จากสถิติที่พบวาจํานวนประชากรไทยที่สูบบุหรี่ลดลงจาก 12.2 ลานคน เหลือ 10.7 ลานคน ระหวางป 

2534-2556 ขณะที่ยอดจําหนายบุหรี่ซิกาแรต ในป 2534 เทากับ 1,942 ลานซอง แตในป 2556  เทากับ 

2,172 ลานซอง หรือเฉลี่ยเทากับ 2,000 ลานซองตอปตลอดชวง 23 ปท่ีมีการรณรงคควบคุมการบริโภคยาสูบ

อยางตอเนื่อง  ยอมเปนหลักฐานยืนยันวามาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไมใชปจจัยที่จะสงผลตอ

อาชีพชาวไรยาสูบไทย แตการท่ีจํานวนชาวไรยาสูบไทยในจังหวัดตาง ๆ ลดลง เพราะโรงงานยาสูบไทยเสีย

สวนแบงการตลาดในประเทศจาก 100% เมื่อป 2534 ลดลงเหลือประมาณ 75% ในป 2556 
 

กฎหมายปจจุบันมีจุดออน ไมครอบคลุมกลยุทธทางการตลาดของบริษัทบุหร่ี เชน 

• ผลิตภัณฑยาสูบชนิดใหม ๆ เชน บารากู บารากูไฟฟา บุหรี่ไฟฟา 

• การตลาดรูปแบบใหม ๆ เชน การตลาดผานพริตต้ี การโฆษณาทางอินเทอรเน็ต ทางไลน ทางเฟซบุค 

• การโฆษณาทางออม เชน การอุปถัมภโดยใชชื่อบริษัทบุหรี่ 

• การทํากิจกรรมที่อางวาทําเพื่อสังคมโดยบริษัทบุหรี่ (ซีเอสอาร)  

• การโฆษณา ณ จุดขาย 

• การแบงขายบุหรี่เปนมวน ๆ 

จุดออนของกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ฉบับปจจุบัน 

• เนนไปที่ผูที่สูบบุหรี่ในที่หามสูบ แทนที่จะเนนใหเจาของสถานท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลไมใหมีการสูบบุหรี่

ในสถานที่นั้น ๆ 
• การบังคับใชกฎหมายมีหลายขั้นตอน ใชเวลามากในการดําเนินคดีแตละกรณี   
• ไมมีโครงสรางกลไกสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายที่ชัดเจนในระดับจังหวัด 
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