
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี                      
ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION 

 
 

“บุหร่ีทุกชนิดน าชีวิตสู่ความตาย” 
 

         การเสพตดิ     สารก่อมะเร็ง       สารพิษ       มีหลกัฐาน         มาตรการควบคมุ 
                                                                                                    วา่ปลอดภยั   สว่นประกอบให้ปลอดภยั 

ชนิดของยาสูบ 
- บหุร่ี   ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีก้นกรอง  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีทาร์ต ่า  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีไลท์,ไมลด์  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีมวนเอง  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีเครเทค  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีรสผลไม้  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีรสขนม  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- ซิการ์   ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- บหุร่ีเคีย้ว  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 

 

ยาสูบท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนาส าหรับตลาดในอนาคต 

- อีคลิปส์   ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- แอดคอร์ด  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- โอมนิ   ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- อริวา   ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- เควสท์   ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- ก้นกรองไตรโอนิค  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 
- แอดวานซ์ไลท์  ใช ่  มี  มี  ไมมี่     ไมมี่ 

    
ข้อมูลองค์การอนามัยโลก    
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ววิัฒนาการการผลิตบุหร่ี  ค.ศ. 1950-2000 
กรณีศึกษาการหลอกลวงและการกลบเกล่ือน 

 

 เม่ือข้อมลูพิษภยัของการสบูบหุร่ีทยอยได้รับการเปิดเผยจากนกัวิทยาศาสตร์กลางศตวรรษท่ี 20  บริษัทบหุร่ีเร่ิม
ผลิตบหุร่ีท่ีอ้างว่าปลอดภยักวา่เพ่ือไมใ่ห้ผู้สบูเลิกสบู 

 บุหร่ีก้นกรอง ก่อน ค.ศ. 1950  มีการใช้ก้นกรองน้อยมาก   แต่ภายหลงัจากท่ีมีงานวิจยัพบวา่ร้อยละ 90  ของ
ผู้ท่ีเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหร่ี   บริษัทบหุร่ีก็เร่ิมหนัมาผลิตบหุร่ีก้นกรองเป็นสินค้าหลกั   โดยมีการ
โฆษณาว่าก้นกรองจะลดการได้รับสารพิษจากการสบูบหุร่ี 

 อยา่งไรก็ตาม   งานวิจยัตอ่มาพบวา่บุหร่ีก้นกรองก็ยังท าให้คร่ึงหน่ึงของคนท่ีสูบบุหร่ีเสียชีวิต  จนถงึ ค.ศ. 
1975  บหุร่ีก้นกรองครองสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 87  ท่ีส าคญัเอกสารลบัของบริษัทบุหร่ีแสดงว่าบริษัทบุหร่ีรู้ตัง้แต่ต้นว่า
จากการวิจัยของบริษัทบุหร่ีเองว่าก้นกรองไม่ได้มีส่วนท าให้บุหร่ีปลอดภัยขึน้ตามที่น ามาเป็นกลยุทธ์ในการท า
ตลาด 

 บุหร่ีไลท์ อัลทราไลท์  เม่ือวงการแพทย์ของประเทศองักฤษและกระทรวงสาธารณสขุสหรัฐอเมริกาประกาศ
อยา่งเป็นทางการวา่การสบูบหุร่ีท าให้เกิดโรคร้ายแรงหลาย ๆ ชนิด    และเร่ิมต้นการควบคมุยาสบู   อนัท าให้อตัราการสบู
บหุร่ีในประเทศท่ีพฒันาแล้วลดลงอยา่งตอ่เน่ือง   บริษัทบหุร่ีจงึปรับกลยทุธ์ด้วยการพยายามท่ีจะพฒันาบหุร่ีท่ีปลอดภยัขึน้   
ภายใต้ช่ือบหุร่ีชนิดไลท์หรือบหุร่ีรสออ่น   แตใ่นความเป็นจริงบหุร่ีชนิดไลท์ท่ีบริษัทบหุร่ีอ้างวา่ปลอดภยักวา่   ไม่ได้ท าให้ผู้
สูบได้รับสารพษิน้อยกว่าบุหร่ีชนิดธรรมดาตามท่ีบริษัทบุหร่ีกล่าวอ้างแต่อย่างใด   และบริษัทบหุร่ีก็รู้และปกปิด
ความจริงเร่ืองนีม้าโดยตลอด 

 ประเดน็ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ   บริษัทบหุร่ีอาศยับหุร่ีชนิดไลท์และไมลด์เป็นกลยทุธ์ในการลา่ลูกค้ารายใหม่   และท า
ให้ลูกค้าท่ีตดิบุหร่ีอยู่แล้วไม่คิดท่ีจะเลิกสูบ   เพราะบหุร่ีชนิดไลท์และไมลท์ได้รับการผลิตให้มีรสอ่อนด้วยการผสม
สารเคมีจ านวนมากท่ีลดการระคายเคือง (แตไ่มไ่ด้ลดสารพิษและสารก่อมะเร็ง) ท าให้วัยรุ่นท่ีทดลองหัดสูบเกิดการเสพ
ตดิง่ายขึน้   ขณะท่ีข้ออ้างท่ีวา่ไลท์และไมลท์เป็นบหุร่ีท่ีปลอดภยัขึน้ในด้านจิตวิทยาเพ่ือคลายความกงัวลในผู้ ท่ีติดบหุร่ีอยู่
แล้วให้ไม่คิดท่ีจะเลิกสูบ 
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ศาลพพิากษา “บุหร่ีไลท์และมายด์เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค” 
 

องค์กรผู้บริโภคออสเตรเลียชนะคดีท่ีฟ้องร้องตอ่ศาลในการบงัคบัให้บริษัทฟิลิป มอริส (เจ้าของบหุร่ีมาร์ลโบโร และ 
แอล แอนด์ เอ็ม ) และ บริษัทบริตชิ อเมริกนัโทแบคโก (เจ้าของบหุร่ี 555 และ ลคักี สไตร์) 

ให้ยตุิการใช้ค าวา่   “ไลท์” และ “มายด์” หรือค าท่ีมีความหมายในลกัษณะเดียวกนับนซองบหุร่ีท่ีจ าหนา่ยในรัฐ
ออสเตรเลียใต้ 

 ศาลพิพากษาให้บริษัทบหุร่ีทัง้สองเสียคา่ปรับบริษัทละส่ีล้านเหรียญให้แก่องค์กรผู้บริโภคในการน าไป
ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนทราบถึงข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกบับหุร่ีชนิด “ไลท์” และ “มายด์” 

 องค์กรผู้บริโภคระบใุนค าฟ้องวา่ค ากล่าวอ้างท่ีบริษัทบหุร่ีใช้ในการท าการตลาดบหุร่ีชนิด  “ไลท์”และ “มายด์”  ท่ี
อ้างวา่ปลอดภยักว่าบหุร่ีชนิดธรรมดา   ท าให้สาธารณชนเข้าใจผิดซึง่ขดัตอ่มาตรา 52  ของกฎหมายการพานิชย์ของ
ออสเตรเลีย  โดยระบวุา่  บหุร่ีชนิด “ไลท์ ” และ “มายด์” 

- ไมไ่ด้มีอนัตรายตอ่ผู้บริโภคน้อยกว่า 
- ไมไ่ด้เป็นทางเลือกท่ีปลอดภยักวา่ส าหรับผู้บริโภค 

- ไมไ่ด้มีอ านาจการเสพติดท่ีน้อยกว่า 
- ไมไ่ด้ลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งปอด  โรคหวัใจและถงุลมปอดโป่งพอง 

- ไมไ่ด้ลดความเส่ียงท่ีท าให้เกิดหืดจบัในผู้ ป่วยโรคหืด 
- ไมไ่ด้ท าให้ผู้ติดบหุร่ีสบูน้อยลง   
เม่ือเปรียบเทียบกบับหุร่ีชนิดธรรมดา 
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32 ประเทศที่ห้ามใช้ค าว่า “light” และ “Mild” บนซองบุหร่ี 
 

1. ออสเตรเลีย      17.   อิตาลี 
2. ออสเตรีย      18.   ลทัเวีย 
3. เบลเย่ียม      19.   ลิทวัเนีย 
4. บราซิล      20.   ลกัเซมเบกิร์ 
5. ไซปรัส      21.   มอลต้า 
6. สาธารณรัฐเชค     22.   เนเธอแลนด์ 
7. เดนมาร์ก      23.   นอร์เวย์ 
8. เอสโธเนีย      24.   โปแลนด์ 
9. ฟินแลนด์      25.   โปรตเุกต 
10. ฝร่ังเศล      26.   สโลวาเกีย 
11. เยอรมนันี      27.   สโลวาเนีย 
12. กรีซ       28.   สเปญ 
13. ฮงัการี      29.   สวีเดน 
14. ไอซ์แลนด์      30.   สวิสเซอร์แลนด์ 
15. ไอร์แลนด์      31.   องักฤษ 
16. อิสราเอล      32.   เวเนซูเอลา 
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ออสเตรเลียห้ามจ าหน่ายบุหร่ีรสผลไม้ 
 

 รัฐมนตรีสาธารณสขุมณฑลนครหลวงออสเตรเลียนายไซมอน  คอร์เบล  ประกาศห้ามจ าหนา่ยบหุร่ีรสผลไม้ 

 “การท่ีบริษัทบหุร่ีน าบหุร่ีรสผลไม้เข้ามาจ าหนา่ยในออสเตรเลียเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง   เพราะจะ
เป็นการล่อลวงให้วัยรุ่นเข้าไปสู่การเสพตดิบุหร่ี   โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุหร่ีท่ีปลอดภัย   ไม่มีอันตรายและมี
รสชาดชวนสูบ” 

 “บุหร่ีรสผลไม้ส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดการเสพตดิบุหร่ี  เพราะรสผลไม้จะกลบเกล่ือนกลิ่นไม่พึงประสงค์ของ
ควันบุหร่ี  ท าให้การทดลองสบูบหุร่ีง่ายขึน้อนัจะน าไปสู่การเสพติดในท่ีสดุ” 

 นอกจากการสัง่ห้ามจ าหนา่ยบหุร่ีรสผลไม้แล้ว  นายไซมอน  คอร์เบลจะด าเนินการให้มีการปรับปรุงกฎหมาย
ควบคมุยาสบูให้ห้ามน าเข้าและจ าหนา่ยบหุร่ีรสผลไม้โดยเร็วท่ีสดุ   พร้อมทัง้จะผลักดันให้มีการห้ามจ าหน่ายบุหร่ีรส
ผลไม้ทั่วประเทศออสเตรเลีย 
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การด าเนินการตามอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย 
 

 กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมีเจตนารมณ์ควบคมุยาสบูเพ่ือลดความสญูเสีย   และเพ่ือให้ชาวโลกมีภาวะสขุภาพท่ีดี
ขึน้ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตต้่น พ.ศ. 2548  มีอยู่ 5 มาตราท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุผลิตภณัฑ์ดงันี  ้

มาตรา 9 การควบคมุสว่นประกอบท่ีใช้ในการผลิตยาสบูและการควบคมุสารท่ีเกิดขึน้จากการเผา 
ไหม้ของ ยาสบู 

 มาตรา 10 การก าหนดเกณฑ์การเปิดเผยสว่นประกอบท่ีใช้ในการผลิตยาสบู 
 มาตรา 11 การก าหนดการพิมพ์ฉลากผลิตภณัฑ์ยาสบู 
 มาตรา 20 การศกึษาวิจยั   การเฝ้าระวงัและแลกเปล่ียนข้อมลู 
 มาตรา 22 ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านวิชาการ   ด้านกฎหมายในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
 ในส่วนของประเทศไทยได้มีการด าเนินการมากบ้างน้อยบ้างดังนี ้

 มาตรา 9 มีกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้ผลิตแจ้งสว่นประกอบท่ีใช้ในการผลิตบหุร่ีแก่กระทรวง 
สาธารณสขุ 

 มาตรา 10 ยงัไมมี่กฎระเบียบในการบงัคบัให้มีการเปิดเผยสว่นประกอบท่ีใช้ในการผลิตบหุร่ีให้แก่ 
   สาธารณชน 

มาตรา 11 ประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ีก าหนดให้ผู้ผลิตต้องพิมพ์ค าเตือนเป็น 
รูปภาพบนบนซองบหุร่ี 

- ขณะนีก้ าลงัอยู่ในระหวา่งการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุไมใ่ห้มีการพิมพ์ค าวา่  ไลท์หรือ
มายด์บนซองบหุร่ี 
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ท่ี มสบ.140/2549 

   23 พฤษภาคม  2549 

เร่ือง การด าเนินการตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ 

เรียน    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ตามท่ีรัฐบาลไทยไดร่้วมลงสัตยาบนัในอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบองคก์ารอนามยัโลก โดยมาตรา 11 ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกนักบัการบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภณัฑย์าสูบก าหนดใหภ้าคีประเทศก าหนดกฎระเบียบหา้มผูผ้ลิตภณัฑย์าสูบ
ใชถ้อ้ยค าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง ในแง่ท่ีวา่ผลิตภณัฑย์าสูบอยา่งหน่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพนอ้ยกวา่
ผลิตภณัฑย์าสูบชนิดอ่ืน  ไดแ้ก่ขอ้ความเช่น “low tar” “light” “ultar-light” หรือ “mild”  ความทราบแลว้
นั้น 

บดัน้ีไดมี้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 32 ประเทศไดมี้การด าเนินการตามท่ีก าหนดในมาตรา 11 ของอนุสัญญาควบคุม
การบริโภคยาสูบ (ดงัเอกสารแนบ)มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีจึงขอเรียนขอ้มูลเพื่อท่านไดรั้บทราบและประสานงาน
ใหเ้ร่งด าเนินการออกกฎระเบียบดงักล่าวส าหรับประเทศไทย  เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของคนไทยต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) 
เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

สมาชิกวฒิุสภา  กรุงเทพมหานคร 
 

ผูป้ระสานงาน :  คุณชวาลา  ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม  
โทร. 0-2278-1828 -9 / 01-4585877  / e-mail  :  ashthai@asianet.co.th / 
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ท่ี มสบ.141/2549 

   23 พฤษภาคม  2549 

เร่ือง การหา้มน าเขา้บุหร่ีรสผลไมแ้ละขนม 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ดว้ยปรากฏวา่ขณะน้ีบริษทับุหร่ีขา้มชาติไดผ้ลิตบุหร่ีรสผลไมแ้ละส่งเขา้จ าหน่ายในประเทศต่าง ๆ และรัฐบาลบาง
ประเทศไดมี้การหา้มน าเขา้บุหร่ีรสผลไม ้(ดงัเอกสารแนบ)  

เพื่อเป็นการคุม้ครองไม่ให้เยาวชนถูกล่อลวงใหเ้ขา้ไปเสพติดบุหร่ี 

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี  ใคร่ขอใหท้่านไดพ้ิจารณา 

1. ก าหนดนโยบายไม่อนุญาตใหมี้การน าเขา้บุหร่ีรสผลไมแ้ละหรือรสขนม 

2. ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายขอ้ 1.  

 

 

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) 
เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

สมาชิกวฒิุสภา  กรุงเทพมหานคร 
 

 

ผูป้ระสานงาน :  คุณชวาลา  ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม  
โทร. 0-2278-1828 -9 / 01-4585877  / e-mail  :  ashthai@asianet.co.th / 
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ท่ี มสบ.142/ 2549 

   23  พฤษภาคม  2549 

เร่ือง การหา้มน าเขา้บุหร่ีรสผลไมแ้ละขนม 

เรียน    ประธานคณะกรรมการควบคมุการบริโภคยาสบูแหง่ชาติ 

ดว้ยปรากฏวา่ขณะน้ีบริษทับุหร่ีขา้มชาติไดผ้ลิตบุหร่ีรสผลไมแ้ละส่งเขา้จ าหน่ายในประเทศต่าง ๆ และรัฐบาลบาง
ประเทศไดมี้การหา้มน าเขา้บุหร่ีรสผลไม ้(ดงัเอกสารแนบ)  

เพื่อเป็นการคุม้ครองไม่ให้เยาวชนถูกล่อลวงใหเ้ขา้ไปเสพติดบุหร่ี 

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี  ใคร่ขอใหท้่านไดพ้ิจารณา 

3. ก าหนดนโยบายไม่อนุญาตใหมี้การน าเขา้บุหร่ีรสผลไมแ้ละหรือรสขนม 

4. ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายขอ้ 1.  

 

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) 
เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

สมาชิกวฒิุสภากรุงเทพมหานคร 
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chawala@ashthailand.or.th 
 

mailto:ashthai@asianet.co.th
mailto:chawala@ashthailand.or.th

