
จากยาสูบ สู่บุหร่ี และการค้าก าไรบนชีวิตมุนษย์ 
โดย คุณบังอร ฤทธิภกัดี เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบเอเชียอาคเนย์ 
 

1. จากใบยาสูบ...จนมาเป็นบุหร่ี 
ยาสบูคือพืชพืน้ถ่ินของทวีปอเมริกา เป็นพืชพนัธุ์โบราณซึ่งเม่ือหลายพนัปีก่อนชนชาวพืน้เมืองปลกู เพ่ือน ามา

เคีย้วหรือสบูในงานเฉลิมฉลอง หรืองานพิธีทางศาสนา จนเม่ือร้อยกวา่ปีมานีเ้อง ยาสบูถกูแปลงเป็นสินค้าในตลาดเปิด 
ในรูปลกัษณ์ของบหุร่ี อนัเป็นผลมาจากการค้นคว้าวิจยัในห้องปฏิบตักิารอย่างซบัซ้อน เพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ี
นิยมอย่างตอ่เน่ือง 
 การสบูบหุร่ี เป็นวิธีการท่ีท าให้สมองได้รับสารเสพติด (นิโคตนิ) เร็วท่ีสดุ คือภายใน 7 วินาทีเทา่นัน้ ซึง่เร็วกวา่
การฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือดเสียอีก การสบูบหุร่ี 1 ซอง จะท าให้ชีวิตของผู้สบูบหุร่ีสัน้ลงประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที หรือ
สบูบหุร่ี 1 มวน ท าให้ชีวิตสัน้ลงไป 7 นาที 
 บหุร่ีจงึเป็นสินค้าถกูกฎหมายชนิดเดียวท่ีท าอนัตรายผู้บริโภคท่ีปฏิบตัิตามค าแนะน าในการใช้สินค้าอยา่ง
เคร่งครัด ในขณะท่ีผู้บริโภคมากมายกลายเป็นคนตดิบหุร่ี และได้รับผลร้ายอยา่งรุนแรงตอ่สขุภาพไปโดยไมรู้่ตวั บริษัท
บหุร่ีกลบัเติบโตจากผลก าไรมหาศาล ขยายตวัเตบิใหญ่ กลายเป็นบริษัทข้ามชาต ิและใช้การตลาดสมยัใหมแ่ละการ
โฆษณาเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัผลกัดนัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีให้กระจายไปทัว่ 
 บหุร่ีในท้องตลาดปัจจบุนัประกอบด้วยสารอ่ืนๆ มากมายนอกไปจากใบยาสบู ผู้ผลิตบหุร่ีมีวิธีแยบยลในการ
เปล่ียนแปลงปริมาณนิโคตนิ (ยาเสพติดอย่างแรงท่ีมีอยูใ่นต้นยาสบูตามธรรมชาต)ิ เพ่ือเพิ่มระดบัการเสพตดิ ทัง้ยงัผสม
สารเตมิแตง่นบัร้อยๆ ชนิด ตัง้แตส่ารให้ความหวานตา่งๆ ไปจนถึงแอมโมเนีย (ammonia) โดยทัว่ไป กระบวนการผสม
สารตา่งๆ ลงไปในบหุร่ีนีรั้ฐบาลไมไ่ด้ทดสอบ ควบคมุดแูล หรือขอให้เปิดเผยข้อมลูเป็นการลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 
 แม้วา่บริษัทยาสบูมกัจะอ้างวา่สารเตมิแตง่ดงักล่าวหลายชนิดได้รับการรับรองแล้วว่ามนษุย์สามารถบริโภคได้ 
แตข้่อเท็จจริงท่ีบริษัทเหลา่นีไ้มย่อมพดูถึงก็คือ การเผาไหม้จะเปล่ียนสมบตัทิางเคมีของสารเตมิแตง่ดงักลา่วท าให้
อาจจะกลายเป็นสารพิษและ / หรือมีฤทธ์ิทางทางเภสชัวิทยาได้ 

 สารเตมิแตง่หลายชนิด เชน่ แอมโมเนีย เป็นตวัเพิ่มระดบัความเป็น กรด-เบส ในควนับหุร่ี สง่ผลให้ควนับหุร่ีมี 
“นิโคตนิอิสระ” มากขึน้ ร่างกายมนษุย์สามารถดดูซมึนิโคตนิอิสระ” มากขึน้ ร่างกายมนษุย์สามารถดดูซมึ 
“นิโคตนิอิสระ” ได้เร็วกวา่การดดูซมึนิโคตนิ “ไมอิ่สระ” 

 การเตมิสารแตง่กลิ่นรส และสารให้ความหวานชว่ยกลบเกล่ือนรสฝาดของควนับหุร่ี เป็นการจงูใจให้เดก็และผู้
สบูบหุร่ีครัง้แรกรู้สกึชอบ สารเตมิแตง่เหลา่นี ้บางชนิดยงัชว่ยกลบเกล่ือนไมใ่ห้ผู้อยูใ่กล้เคียงคนสบูบหุร่ีได้กลิ่น 
และมองเห็นควนับหุร่ีมือสองท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ท าให้ผู้ ไมส่บูบหุร่ีเส่ียงอนัตรายยิ่งขึน้ และชว่ยลดกระแสการ
ถกเถียงให้มีการออกกฎหมายเพ่ืออากาศบริสทุธ์ิในอาคาร 

 เมนธอล (menthol) และสารเตมิแตง่อ่ืนๆ ท าให้คอมีอาการชา ผู้สบูบหุร่ีจงึไมรู้่สกึระคายเคืองจากควนับหุร่ี 



จากเอกสารของอตุสาหกรรมยาสบู ท่ีมีการเปิดเผยเม่ือเร็วๆ นีชี้ว้า่บริษัทยาสบูหลายบริษัทใช้สารเตมิแตง่เป็น
ร้อยๆ ชนิดโดยแทบไมไ่ด้ค านงึถึงความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคเลย สารเตมิแตง่เหลา่นีไ้มน่บัรวมถึงสารพิษ และ
สารก่อมะเร็งอีกมากมาย ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตเิม่ือมีการเผาไหม้ยาสบู สารเตมิแตง่และสว่นประกอบ ในควนั
บหุร่ีท่ีวงการสาธารณสขุถือว่าไมป่ลอดภยั มีอาทิเชน่ 

 อะเซตลัดีไฮด์ (acetaldehyde) สารเตมิแตง่ท่ีเช่ือกนัวา่ออกฤทธ์ิร่วมกบันิโคตนิ ท าให้ผู้บริโภคติดนิโคตินย่ิงขึน้ 

 อะซีโตน (acetone) ตวัท าละลายมีพิษ 

 แอมโมเนีย สารเตมิแตง่ท่ีใช้เร่งการดดูซมึนิโคติน 

 สารหน ู(arsenic) 

 แคดเมียม (cadmium) สารก่อมะเร็งในมนษุย์ 

 คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) มีความเป็นพิษสงู 

 โกโก้ (cocoa) หนึง่ในสารให้ความหวาน หลายชนิดท่ีใสใ่นบหุร่ีเพ่ือกลบเกล่ือนรสชาติของยาสบู และเป็นตวั
ขยายหลอดลมท าให้ผู้สบูบหุร่ีสดูควนัเข้าปอดได้ลกึขึน้ 

 ฟอร์มลัดีไฮด์ (formaldehyde) สนันิษฐานว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนษุย์ และรู้กนัดีว่าเป็นสารฉีดดองศพ) 

 ปรอท (mercury)  

 ไนโตรซามีนส์ (nitrosamines) สนันิษฐานวา่เป็นสารก่อมะเร็งในมนษุย์ 

 โพโลเนียม - 210 (polonium – 210) ธาตกุมัมนัตรังสีและเป็นสารก่อมะเร็งในมนษุย์ 
แม้วงการสาธารณสขุทัว่โลกจะรู้ดีวา่ผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นสิ่งเสพตดิอย่างแรง และเป็นสาเหตท่ีุท าให้คร่ึงหนึง่

ของผู้ ท่ีเสพยาสบูเป็นเวลานานทัว่โลก ต้องเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร แตผ่ลิตภณัฑ์ยาสบูก็ยงัเป็นหนึง่ในบรรดาสินค้า เพ่ือ
การบริโภคท่ีมีการควบคมุน้อยท่ีสดุ 
 

2. อุตสาหกรรมยาสูบกับประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2481 โรงงานยาสบูถือก าเนิดขึน้โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ก่อตัง้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการผลิตบหุร่ี ในขณะ

นัน้ยงัมีบริษัทบหุร่ีของเอกชนจ านวนหนึง่ท่ียงัท าการผลิตอยู่ แตอี่ก 4 ปีตอ่มา คือในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลได้ออก
กฎหมายเพ่ือควบคมุธุรกิจบหุร่ีเพ่ือใ่ห้เป็นของรัฐแตเ่พียงผู้ เดียว หมายถึงห้ามเอกชนผลิตและน าเข้าบหุร่ีด้วย กฎหมาย
นัน้มีช่ือวา่ “พระราชบญัญตัิยาสบู ปี พ.ศ. 2486” (ค.ศ. 1943) ทางโรงงานยาสบูเองขณะนัน้ได้สัง่น าเข้าบหุร่ีจาก
ตา่งประเทศบ้างเล็กน้อย แตก็่ต้องหยดุสัง่ในปี พ.ศ. 2515  เน่ืองจากต้องเสียทัง้ภาษีน าเข้าเป็นมลูคา่สงู ท าให้บหุร่ีจาก
ตา่งประเทศมีราคาแพงเกินไป อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลต้องสัง่น าเข้าบหุร่ีอีกครัง้หนึง่ในปี พ.ศ. 2519 เพ่ือมารับมือกบั
ปัญหาการลกัลอบค้าบหุร่ีเถ่ือนซึง่มีมากขึน้ในขณะนัน้ แตย่อดขายของบหุร่ีน าเข้าก็ยงัคงต ่าอยู ่ได้สัง่ห้ามการน าเข้า
ผลิตภณัฑ์บหุร่ีโดยให้โรงงานยาสบูผลิตบหุร่ีท่ีมีรสชาตคิล้ายคลงึกบับหุร่ีจากตา่งประเทศขึน้มาแทน 



แตใ่นปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลไทยต้องยกเลิกกฎหมายห้ามการน าเข้าบหุร่ีแหง่สหรัฐอเมริกา ซึง่ประกอบไปด้วย 
บริษัทบหุร่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุของสหรัฐอเมริกา 3 บริษัท ได้ย่ืนค าร้องตอ่ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาให้ใช้กฎหมายการค้า
ระหวา่งประเทศของสหรัฐ มาตรา 301 กบัประเทศไทย โดยกล่าวหาว่าประเทศไทยซึ่งอยูใ่นพนัธะสญัญานีย้งัมีนโยบาย
และการปฏิบตัท่ีิไมส่มเหตสุมผล และเลือกปฏิบตั ิด้วยการตอ่ต้าน สร้างความยุง่ยาก และข้อจ ากดัตา่งๆ ต่อการส่งออก
ของพวกเขา นอกจากนี ้ยงักลา่วหาว่า การท่ีรัฐบาลไทยห้ามการโฆษณาบหุร่ีนัน้ มีเจตนาเพ่ือการกีดกนับริษัทบหุร่ี
ตา่งชาติ 

สมาคมผู้สง่ออกบหุร่ีสหรัฐได้ย่ืนค าร้อง ขอให้ประเทศไทยยกเลิกค าสัง่ห้ามการน าเข้าบหุร่ีและขอให้ไทย
อนญุาตให้บริษัทบหุร่ีตา่งชาตมีิระบบการจดัจ าหน่ายของตนเอง ยกเลิกการตัง้ก าแพงภาษี และให้มีการโฆษณาได้ใน
ทกุๆ ส่ือ และทกุๆ รูปแบบ 

ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 หลงัจากท่ีสมาคมผู้สง่ออกบหุร่ีสหรัฐย่ืนค าร้องเข้ามา ผู้แทนการค้าสหรัฐก็
ได้เร่ิมตรวจสอบกฎเกณฑ์ และข้อจ ากดัตา่งๆ ท่ีทางการไทยวางไว้ จากนัน้ผู้แทนการค้าสหรัฐได้ประกาศยอมรับข้อ
เรียกร้องของสมาคมผู้สง่ออกบหุร่ี โดยใช้กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ ปี ค.ศ. 1974 มาตรา 301 เพ่ือกดดนัให้ไทย
เปิดตลาดบหุร่ีให้มีการน าเข้าอยา่งเสรี 

 
3. บริษัทบุหร่ีข้ามชาตบิุกเอเชีย 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิตบหุร่ีสง่ออกรายใหญ่ท่ีสดุของโลก โดยในปี ค.ศ. 1996 สหรัฐมีรายได้จากการ
สง่ออกผลิตภณัฑ์บหุร่ีถึง 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีก 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขายใบยาสบู (Womach, 
1997) น่ีก็เป็นการเพียงพอแล้วท่ีจะชีว้า่อตุสาหกรรมบหุร่ีนัน้ยิ่งใหญ่และสามารถท าก าไรให้มากเพียงไร แม้ทางการ
สหรัฐจะได้รับเสียงคดัค้านมากมาย แตก็่ยงัไมห่ยดุให้การชว่ยเหลือบริษัทบหุร่ีข้ามชาตเิหลา่นี ้โดยยงัคงมีโครงการ
สนบัสนนุตา่งๆ เหมือนเดมิ 

ทางรัฐบาลมีนโยบายและโครงการตา่งๆ มากมายในการชว่ยเหลือผู้ปลกูใบยาสบูภายในประเทศ และบริษัท
บหุร่ี ให้สามารถขยายตลาดออกไปตา่งประเทศได้ เชน่ ในทศวรรษท่ี 70 และ 80 โครงการอาหารเพ่ือสนัต ิของกระทรวง
เกษตร ได้จดัสรรงบประมาณมากกวา่ 1,000 ล้านบาท เพ่ือชว่ยในกระบวนการผลิตบหุร่ีสง่ออกไปยงัประเทศก าลงั
พฒันา นอกจากนีใ้นปี ค.ศ. 1984 รัฐบาลสหรัฐยงัได้จดัโครงการประกนัสินเช่ือเพ่ือการสง่ออกเพ่ือช่วยให้ผู้ผลิตบหุร่ีใน
สหรัฐสามารถท าตลาดในตะวนัออกกลางได้ แตก่ารชว่ยเหลือของรัฐบาลท่ีส าคญัท่ีสดุคือการมีมตใิห้ใช้มาตรา 301 ใน
กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ ปี ค.ศ. 1974 และในฉบบัเพิ่มเตมิอ่ืนๆ (Frankel 1996 :3) 
 ในขณะท่ีอตัราการสบูบหุร่ีของสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวนัตกอ่ืนๆ ลดลงนัน้ บริษัทผู้ผลิตบหุร่ีก็ได้เร่ิมมอง
หากลุม่เป้าหมายใหมใ่นส่วนอ่ืนๆ ของโลก ทวีปเอเชียเป็นภมูิภาคท่ีบริษัทบหุร่ีข้ามชาติหมายตาไว้ และได้เข้ามาตัง้
รกรากอยู่อยา่งมัน่คงในเอเชียตัง้แตต้่นทศวรรษท่ี 80 และในปี ค.ศ. 1987 ผู้ ค้าบหุร่ีโลกได้ประกาศวา่ “อนาคตอนัสดใส
ของเราอยูท่ี่ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก” และจากหลกัฐานท่ีเป็นสิ่งพิมพ์พบวา่ มีการให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารอตุสาหกรรม



บหุร่ีเก่ียวกบัเร่ืองนีด้้วย โดยเขาได้กลา่ววา่ “คณุรู้หรือเปล่าวา่เราต้องการอะไร เราต้องการเอเชีย” (หทยั ชิตานนท์ 
2534 : 39)  
 ผลของการใช้มาตรา 301 ในทศวรรษท่ี 90 นัน้ได้ท าให้ประเทศในทวีปเอเชีย 4 ประเทศต้องเปิดตลาดบหุร่ี
ให้แก่สหรัฐ คือ ญ่ีปุ่ น (ในปี ค.ศ. 1985) ไต้หวนั (ในปี ค.ศ. 1986) เกาหลี (ในปี ค.ศ. 1988) และไทย (ในปี ค.ศ. 1989)  
 ข้อค้นพบหลงัการบกุตลาดเอเชีย 

1. ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเคยมีแนวโน้มการสบูบหุร่ีลดลงในชว่งทศวรรษท่ี 70 ถึงทศวรรษท่ี 80 ตอนต้น กลบัมีอตัรา
การสบูบหุร่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในหมูว่ยัรุ่นหญิง นัน่คือเพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.6 ในปี ค.ศ. 1986 เป็นร้อยละ 
18.2 ในปี ค.ศ. 1991 จนกระทัง่เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 27 ในปัจจบุนั 

2. ประเทศไต้หวนัมีอตัราการบริโภคบหุร่ีสงูขึน้ร้อยละ 5 ภายในปีเดียว และสงูขึน้มากเป็นพิเศษในกลุม่วยัรุ่น 
อนึง่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1987 บริษัทบหุร่ีของสหรัฐอเมริกาได้มีสว่นแบง่ในตลาดไต้หวนัถึงร้อยละ 16 ทีเดียว 

3. ในเกาหลีใต้เชน่เดียวกนั  ตัง้แตบ่ริษัทบหุร่ีของสหรัฐเข้ามา ท าให้อัตราการสบูบหุร่ีของผู้หญิงและเยาวชน
ในเกาหลีใต้สงูเพิ่มขึน้ทกุๆ ปี (Frankel, 1996) ส าหรับประเทศไทยก็คงจะมีอนาคตท่ีไมแ่ตกตา่งไปจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศนีเ้ชน่กนั 

 
4. รู้ให้ทนักลยุทธ์บริษัทบุหร่ี 
 Prof. Stan Glantz จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กลา่วไว้ว่า “หากเราจะลดการระบาดของ
มาเลเรีย เราต้องศกึษาพฤติกรรมของยงุท่ีเป็นพาหะน าโรคมาเลเรีย แตห่ากเราต้องการลดการระบาดของมะเร็งปอด 
เราต้องศกึษาพฤติกรรมของอตุสาหกรรมบหุร่ี”  
 เพราะ “พาหะท่ีท าให้บหุร่ีระบาดไปทัว่” คือ อตุสาหกรรมบหุร่ี 
 ในปี พ.ศ. 2541 รัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา ได้ฟ้องอตุสาหกรรมบหุร่ีและชนะคดี ผลท่ีส าคญัของการชนะคดีนี ้
ไมไ่ด้อยูท่ี่เงินชดเชยก้อนโต หรือการสัง่ห้ามโฆษณาบหุร่ีในรัฐมินิโซต้า แตอ่ยูท่ี่การท่ีศาลมีค าสัง่ให้อตุสาหกรรมบหุร่ี
เปิดเผยเอกสารลบันบัล้านชิน้ ซึง่ประกอบด้วย จดหมาย บนัทกึข้อความ ผลงานวิจยั การศกึษาตา่งๆ แผนการตลาด 
นโยบาย เอกสารท่ีถกูตีพิมพ์เผยแพร่และขา่ว ในประเด็นตา่งๆ มากมาย 
 ขณะนีเ้อกสารเหลา่นีถ้กูเก็บรักษาไว้ท่ีห้องเก็บเอกสารของรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา และท่ีเมืองกิลฟอร์ด 
ประเทศองักฤษ คนทัว่ไปสามารถเข้าไปดเูอกสารเหลา่นีไ้ด้ ทางเว็บไซต์ของอตุสาหกรรมบหุร่ี และอีกหลายๆ เว็บไซต์ท่ี
จดัขึน้โดยเฉพาะเพื่อให้ค้นคว้าได้สะดวก 
 จากเอกสารลบัของบริษัทบหุร่ี ท าให้เรารู้ถึงข้อมลูซึง่ไมเ่คยถกูเปิดเผยท่ีใดมาก่อน เก่ียวกบัแนวคิดและกลยทุธ์
ตา่งๆ ของบริษัทบหุร่ีในชว่ง 50 ปีท่ีผา่นมา 
 เอกสารลบัเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ 



 อตุสาหกรรมบหุร่ีได้ปิดบงัมาอยา่งตอ่เน่ืองยาวนานหลายสิบปี ถึงความจริงเก่ียวกบัฤทธ์ิการเสพติดและ
อนัตรายท่ีเกิดจากบหุร่ี 
1. อตุสาหกรรมบหุร่ีได้ว่าจ้างและจา่ยเงินให้นกัวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ข้อมลูท่ีสร้างความสบัสนเก่ียวกบัอนัตราย

ของบหุร่ีตอ่สขุภาพ 
2. อตุสาหกรรมบหุร่ีเก่ียวข้องกบัการลกัลอบน าเข้าบหุร่ีเถ่ือน 
3. อตุสาหกรรมบหุร่ีพยายามหลากหลายวิธีท่ีจะขดัขวางมาตรการควบคมุยาสบูท่ีมีประสิทธิภาพ ในประเทศ

ตา่งๆ ทัว่โลก 
ในทกุวนันี ้อตุสาหกรรมบหุร่ีก็ยงัคงด าเนินกลยทุธ์ตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่  
ปฏิเสธหลักฐานทางสุขภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองอนัตรายของควนับหุร่ีมือสอง ตวัอยา่งเชน่ เม่ือวนัท่ี 18 

มกราคม พ.ศ. 2548 ทาง FOREST (Freedom Organization on the Right to Enjoy Smoking Tobacco) ซึง่เป็น
องค์กรท่ีรณรงค์เร่ืองสิทธิท่ีจะมีความสขุจากการสบูบหุร่ีในประเทศองักฤษ ได้ออกขา่วทางวิทยใุนฮอ่งกง ว่ายงัไมมี่การ
พิสจูน์ได้เลยวา่ควนับหุร่ีมือสองเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

ท้าทายนโยบาย กฎหมาย และโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพใน
การควบคมุยาสบู เชน่ การขึน้ภาษี การห้ามโฆษณา การจดัเขตปลอดบหุร่ี ท้าทายกฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในภตัตาคาร
และบาร์ โดยการชีแ้นะวา่ไมต้่องมีกฎหมาย แตใ่ช้การบริหารจดัการปัญหาการสบูบหุร่ีด้วยตวัภตัตาคารเองเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสดุ เป็นต้น บริษัทบหุร่ีจะให้การสนบัสนนุมาตรการตา่งๆ ท่ีไมมี่ประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อย เชน่ ห้ามขาย
บหุร่ีแก่เดก็ ค าเตือนข้างซองบหุร่ีท่ีมีขนาดเล็ก และโครงการรณรงค์ท่ีท ากบัโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีการจ้างนกั
วิ่งเต้น (นกัล็อบบี)้ ทัง้ในระดบัรัฐและระดบัประเทศ เพ่ือเคล่ือนไหวให้บหุร่ี เป็นสินค้าท่ีมีการควบคมุน้อยท่ีสดุ และ
สนบัสนนุร่างกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมบหุร่ี 

การซือ้นักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพ่ือสร้างข้อมลูในการโต้แย้งกบัข้อมลูของฝ่าย
รณรงค์ เชน่ การจดัตัง้สภาวิจยัเร่ืองยาสบู ซึง่บริษัทบหุร่ีจะให้ทนุวิจยั เพ่ือหาข้อมลูมาโต้แย้งกบัฝ่ายสขุภาพ ทัง้ในเร่ือง
ของการท่ีนิโคตนิเป็นสารเสพตดิ การสดูควนับหุร่ีมือสอง ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขึน้ราคาบหุร่ี รวมทัง้การจ้าง
ทนายมือดีไว้เพ่ือแก้ตา่งให้บริษัทในกรณีถกูฟ้องท าวิจยัเร่ืองผลตอ่เศรษฐกิจแบบบิดเบือน โดยงานวิจยัเหลา่นีมี้
วตัถปุระสงค์ท่ีจะแสดงให้เห็นวา่กฎหมายควบคมุยาสบูจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอ่ประเทศ หรือตอ่
ธุรกิจบางอยา่ง เชน่ ภตัตาคาร ตวัอย่างเชน่ บอกว่า “ยาสบูมีความส าคญัยิ่งตอ่เศรษฐกิจของชาติ หากไมมี่การปลกู
ยาสบู ไมมี่โรงงานยาสบูท่ีผลิตบหุร่ี และการขายบหุร่ี เศรษฐกิจของรัฐหรือของประเทศจะเสียหาย คนจะตกงาน รัฐจะ
เก็บภาษีได้น้อยลง และการค้าท่ีก าลงัก้าวหน้าก็จะหยดุชะงกั 

การโฆษณา การท าการตลาด และการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในวงการค้าและการท าก าไร เคร่ืองมือหนึง่ท่ี
ผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการสร้างยอดขาย คือการโฆษณาและสง่เสริมการขายบหุร่ีก็เชน่กนั ในแตล่ะปี อตุสาหกรรมบหุร่ี
ใช้เงินมหาศาลในการโฆษณาและสง่เสริมการขายบหุร่ีทางส่ือตา่งๆ เฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว บริษัทบหุร่ีใช้



เงินในการโฆษณาและสง่เสริมการขายถึง 6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 222 พนัล้านบาท หรือเทา่กบั 3.89 
เทา่ของงบประมาณกระทรวงสาธารณสขุปี 2542  ( 57,171 ล้านบาท) 

บริษัทบหุร่ีใช้กลยทุธ์ในการโฆษณาทกุวิถีทาง ทัง้ท่ีเป็นการโฆษณาโดยตรง และโฆษณาแฝงไปกบักิจกรรม
ตา่งๆ รวมทัง้การผลิตสินค้าอ่ืนๆ ท่ีมีสญัลกัษณ์ย่ีห้อบหุร่ีเพ่ือใช้เป็นส่ือโฆษณาอีกทางหนึง่ เชน่ เสือ้ยืด พวงกญุแจ สตกิ
เกอร์ท่ีมีโลโก้บหุร่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เสือ้ผ้า โดยใช้ช่ือเดียวกบัย่ีห้อบหุร่ีหรือใกล้เคียง เชน่ Camel Trophy, Marlboro 
Classic แตย่งัคงใช้โลโก้เดียวกนั และแม้กฎหมายประเทศไทยจะห้ามโฆษณาสินค้าท่ีใช้ช่ือเดียวกบับหุร่ี แตก็่ยงัมีการ
หลบเล่ียง เชน่ การแจกสตกิเกอร์ การประชาสมัพนัธ์ในนิตยสาร เป็นต้น 
 จากการศกึษาวิจยัหลายๆ สถาบนัทัว่โลก พบวา่การโฆษณาบหุร่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้วยัรุ่นสบูบหุร่ี การ
วิจยัซึง่ตีพิมพ์ในวารสาร Tobacco Control Journal เม่ือกลางปี 2541 พบว่า การโฆษณาและสง่เสริมการขายบหุร่ีมีผล
อยา่งมากตอ่การเร่ิมสบูบหุร่ีของวยัรุ่น และพบวา่ วยัรุ่นมกัจะสบูบหุร่ีย่ีห้อท่ีเขาช่ืนชอบการโฆษณาของบหุร่ีย่ีห้อนัน้ 
และจากการรายงานผลการวิจยัเร่ือง “การสบูบหุร่ีของวยัรุ่นไทย” ของ ดร. มาร์วิน โกลด์เบอร์ก พบวา่ วยัรุ่นมีแนวโน้มท่ี
จะสบูบหุร่ีสงูขึน้ ถ้าพวกเขาเคยรู้ เคยเห็น คุ้นเคย หรือมีสินค้าท่ีใช้ช่ือย่ีห้อเดียวกบัย่ีห้อบหุร่ีไว้ครอบครองในบาง
ประเทศ มีการลด แลก แจก แถม ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีสญัลกัษณ์ย่ีห้อบหุร่ี ทัง้การแจกโดยตรงและการจดัสง่ถึง
กลุม่เป้าหมายทางไปรษณีย์หรือการแนบแผน่โฆษณาไปกบันิตยสารอ่ืนๆ ซึ่งการมีไว้หรือใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีย่ีห้อบหุร่ีนีก็้
เทา่กบัเป็นการโฆษณาเคล่ือนท่ี และมีการวิจยัพบว่าแม้ผู้ ท่ีใช้สิ่งของเหลา่นีจ้ะไมส่บูบหุร่ีแตมี่ทศันคตท่ีิดีกบับหุร่ี และ
จะเลือกสบูบหุร่ีท่ีมีของแจกเป็นอนัดบัแรก รัฐบาลของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ก าลงัด าเนินการออกกฎหมายห้ามโฆษณา
บหุร่ี แม้อตุสาหกรรมบหุร่ีจะได้รับรู้กฎหมายเหลา่นัน้ แตด่เูหมือนพวกเขาไมไ่ด้ซาบซึง้ในเจตจ านงของกฎหมาย
เหลา่นัน้ท่ีไมต้่องการให้มีการใช้กลยทุธ์ตา่งๆ  มาเชิญชวนให้คนสบูบหุร่ี อตุสาหกรรมบหุร่ีใช้เทคนิคตา่งๆ มากมายใน
การเล่ียงกฎหมาย โดยการโฆษณาสินค้าชนิดอ่ืนท่ีมีช่ือและสญัลกัษณ์เดียวกบับหุร่ี เชน่ มาร์ลโบโร คาเมล หรือการ
แจกของช าร่วยท่ีมีย่ีห้อบหุร่ีตดิอยู ่และยงัขยายการโฆษณา ณ จดุขาย โดยท าให้เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ฯลฯ 
การมีฉากสบูบหุร่ีหรือโชว์ ซองบหุร่ีในละครหรือภาพยนตร์ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บหุร่ีหลายย่ีห้อได้ให้เงินสนบัสนนุใน
การผลิตภาพยนตร์ บางราย ได้มีข้อตกลงท าสญัญายินยอมท่ีจะให้มีฉากสบูบหุร่ี หรือมีการจดัวางบหุร่ีย่ีห้อนัน้ๆ ใน
ภาพยนตร์โดยแลกเปล่ียนกบัเงินจ านวนมาก จากเอกสารขององค์กรป้องกนัมะเร็งแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ระบวุา่ บหุร่ี Lark จา่ยเงิน 350,000 ดอลลาร์ให้กบัหนงั James Bond ตอน License to Kill, บหุร่ี 
Marlboro จา่ยเงิน 42,000 ดอลลาร์ให้กบัหนงัเร่ือง Superman II ,  บหุร่ี Eve จา่ยเงิน 30,000 ดอลลาร์ให้กบัหนงัเร่ือง 
Supergirl, บหุร่ี Lucky Strike จา่ยเงิน 5,000 ดอลลาร์ให้กบัหนงั Beverly Hills Cop 
ท าไมบริษัทบุหร่ีจึงยอมจ่ายเงนิจ านวนมากนี ้

- ตามธรรมชาตขิองมนษุย์ การกระท าท่ีเกิดขึน้ล้วนเกิดจากพฤตกิรรมการเลียนแบบ โดยเฉพาะในกลุม่
เดก็และวยัรุ่น ภาพยนตร์คือต้นแบบท่ีส าคญั 



- ความรู้สกึประทบัใจและความนิยมในตวัดาราจะสง่ผลให้ผู้ชมสนใจตดิตามและเกิดพฤตกิรรมการ 
ลอกเลียนแบบ ลกัษณะการพดู ทา่ทางการแสดงออก การแตง่กาย ทรงผม รวมถึงการสบูบหุร่ีท่ี
ปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ 

- พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของนกัแสดงในภาพยนตร์ เป็นตวักระตุ้นทางหนึง่ท่ีท าให้เดก็ท่ีไมเ่คยสบูบหุร่ี 
เกิดความอยากลองสบูบหุร่ี ส าหรับผู้ ท่ีสบูอยูแ่ล้วก็จะท าให้ยงัคงสบูบหุร่ีตอ่ไป 

- ในหนงับางเร่ืองการสบูบหุร่ี หมายถึง การแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ ซึง่สามารถท าให้เดก็และวยัรุ่น
ท่ีได้ดหูนงัเกิดความต้องการท่ีจะแสดงออกเชน่นีบ้้าง 

- การสบูบหุร่ีในหนงัท่ีแสดงถึงการด าเนินชีวิตประจ าวนั สามารถท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดวา่การสบู
บหุร่ีเป็นเร่ืองปกต ิและเป็นกิจกรรมหนึง่ในชีวิตประจ าวนัท่ีคนสว่นใหญ่ปฏิบตักินั ทัง้ๆ ท่ีในความเป็น
จริงแล้ว จ านวนคนสบูบหุร่ีในแตล่ะประเทศเป็นเพียงคนกลุม่หนึง่เทา่นัน้ 

การลักลอบน าเข้าบุหร่ีเถื่อน บหุร่ีท่ีมีอยูใ่นตลาดทัว่โลกขณะนีป้ระมาณ 1 ใน 3 เป็นบหุร่ีเถ่ือน ซึง่ปัจจบุนั
เป็นท่ีรู้กนัวา่ท่ีมาของบหุร่ีเถ่ือนนัน้ เป็นขบวนการท่ีบริษัทบหุร่ีรู้เห็นและเป็นขบวนการท่ีมืออาชีพดแูลอยู ่บหุร่ีเถ่ือนมี
ประโยชน์อยา่งมหาศาลตอ่อตุสาหกรรมบหุร่ี เพราะอย่างไรก็ตามบหุร่ีก็ยงัคงขายออกสูต่ลาดน ารายได้เข้าผู้ผลิต แต่
รัฐบาลของประเทศนัน้ๆ ตา่งหากท่ีจะสญูเสียรายได้จากการเก็บภาษี บหุร่ีเถ่ือนจะมีราคาถกู ซึง่ท าให้เดก็สามารถซือ้
บหุร่ีได้ บหุร่ีเถ่ือนไมต้่องเสียภาษีใดๆ หรือไมมี่ข้อจ ากดัในการสง่ออก และบริษัทบหุร่ีใช้ข้ออ้างเร่ืองบหุร่ีเถ่ือนมากดดนั
รัฐบาลไมใ่ห้ขึน้ภาษีบหุร่ี ส าหรับประเทศไทยในช่วงท่ียงัไมเ่ปิดตลาดบหุร่ีให้แก่บหุร่ีตา่งประเทศ การกระจายของบุหร่ี
เถ่ือนจะเป็นไปเพ่ือให้ลกูค้ารู้จกัและน าไปสูก่ารเปิดตลาดบหุร่ีในโอกาสตอ่ไป  แตส่ าหรับประเทศท่ีเปิดตลาดแล้ว บหุร่ี
เถ่ือนจะมีราคาถกูกวา่บหุร่ีท่ีเสียภาษี ซึง่จะเป็นข้ออ้างของบริษัทบหุร่ีเพ่ือมิให้ขึน้ภาษีอีก เพราะจะท าให้มีบหุร่ีเถ่ือน
มากขึน้ 

การบริจาคเพื่อสร้างพันธมิตร โดยเฉพาะการสนบัสนนุกลุม่ผู้หญิง ศลิปะ การละคร การศกึษา กลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสในในสงัคม กลุ่มการเมือง และกลุม่ท่ีมีความสนใจเฉพาะตา่งๆ สถานภาพของบหุร่ีจงึกลายเป็นเพ่ือน เป็น
นกัสิทธิมนษุยชนและผู้พิทกัษ์ความยตุธิรรมในสงัคม ซึง่ท าให้กลุม่ท่ีรับเงินเหลา่นีไ้ม่กล้าคดัค้านบริษัทบหุร่ีและใน
บางครัง้ยงัลกุขึน้เป็นปากเสียงแทนบริษัทบหุร่ีอีกด้วย 
 นอกจากนี ้บริษัทบหุร่ียงัให้ทนุแก่มหาวิทยาลยั ในการศกึษา การวิจยั ฯลฯ มีการ โต้เถียง เร่ืองนีก้นัทัว่โลก ใน
ประเดน็มหาวิทยาลยัควรรับเงินบริษัทหรือไม ่บางคนคดิวา่ไมค่วรรับเพราะเป็นเสมือนการทจุริตทางวิทยาศาสตร์ แต่
บางคน โดยเฉพาะกลุม่ท่ีไม่คุ้นเคยกบับริษัทบหุร่ี เช่ือว่าการห้ามรับเงินจากบริษัทบหุร่ีเป็นการขดัขวางอิสรภาพทาง
การศกึษา 
 กลยทุธ์ “บริษัทท่ีมีส านกึรับผิดชอบ” ในปี 2537 ผู้บริหารระดบัสงูของอตุสาหกรรมยาสบูได้ให้ค าสาบานตอ่
หน้าศาลวา่ บหุร่ีไมใ่ชส่ิ่งเสพตดิ ซึง่ภายหลงัจากมีหลกัฐานพิสจูน์ได้วา่ พวกเขารู้ดีมานานแล้วว่า นิโคตนิในบหุร่ีเป็น
สารเสพตดิ ก็ท าให้พวกเขาสญูเสียความนา่เช่ือถือลง ปัจจบุนัพวกเขาก าลงัพยายามท่ีจะกอบกู้ความนา่เช่ือถือของพวก



เขากลบัมา โดยท าตวัว่ามีจรรยาบรรณ บริษัทบริตชิอเมริกนัโทแบคโคท ากิจกรรมท่ีท าให้ดเูหมือนวา่ พวกเขา “ให้ความ
ร่วมมือกบัสงัคม” และบริษัทฟิลิป มอร์ริส ก็ท ากิจกรรมท่ีท าให้ดเูหมือนว่าพวกเขา “รับผิดชอบตอ่สงัคม” ตวัอย่างเชน่ 

1. ให้ทนุสนบัสนนุโครงการท่ีท ากบัโรงเรียนในเร่ืองการป้องกนัวยัรุ่นจากการสบูบหุร่ีเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
ตนเองว่า ไมต้่องการให้วยัรุ่นสบูบหุร่ี 

2. บริษัทสนบัสนนุโครงการป้องกนัเยาวชนสบูบหุร่ี 18+ ตอกย า้ภาพลกัษณ์ของการเป็นสินค้าของผู้ใหญ่ โดย
บริษัทฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนลประชาสมัพนัธ์ โครงการสิบแปดบวกด้วยการให้ร้านขายบหุร่ีแจกแผน่พบั  “สิบ
แปดบวก ไมถ่ึงสิบแปดไมข่าย” โดยพิมพ์ข้อความไว้วา่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส มีความตัง้ใจแนว่แนใ่นการท่ีจะตอ่สู้กบั
ปัญหาการสบูบหุร่ีในเดก็และเยาวชน 

จากการศกึษาวิจยัของนกัวิชาการในตา่งประเทศ พบวา่โครงการดงักลา่วไมไ่ด้สง่ผลตอ่พฤติกรรมการขายบหุร่ี
แก่วยัรุ่นของร้านขายบหุร่ีแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นเพียงกลยทุธ์ในการสร้างภาพพจน์ของบริษัทบหุร่ีท่ีตกต ่าอยา่งสดุขีดใน
ขณะนี ้
 
ข้อมูล : ศ.นพ.สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ. บรรณาธิการ  “การควบคมุการบริโภคยาสบู ส าหรับบคุลากรและนกัศกึษา
วิชาชีพสขุาภาพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พฤษภาคม 2549. 
 
 
  
 

 
  
  


