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กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  2535  มาตรา  11

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งซึ่งมีการเริ่มตนวางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภค
ยาสบูมานาน ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี  จากควันบุหร่ี  และพระราชบัญญัติ
ควบคมุผลิตภณัฑยาสูบนั้นมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 แลว  แตพระราชบัญญัติดังกลาวกวาจะมีการบังคับใช
กนัอยางสมบรูณนั้นก็อาศัยระยะเวลายาวนาน  เชน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในมาตรา 11 
และ 12 นัน้เพิง่จะมีการบังคับใชในเดือนกุมภาพันธ และพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตามลํ าดับ

กฎหมายมาตรา 11 มีเนื้อหาสาระใหผลิตภัณฑยาสูบมีสวนผสมบางอยางตามมาตรฐานที่กํ าหนด 
และใหผูผลิต หรือนํ าเขาแจงรายการสวนประกอบของบุหร่ีตอกระทรวงสาธารณสุขดวย และมาตรา 12 มีเนื้อ
หาสาระใหบริษทัผูผลิตหรือผูนํ าเขาบุหร่ี แสดงฉลากที่ซองบุหร่ีตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข ดัง
นั้นทางกระทรวงผูรับผิดชอบคือกระทรวงสาธารณสุขจึงตองออกกฎกระทรวงเพื่อมารองรับพระราชบัญญัตินี้
ใหสามารถมีผลบังคับใชไดตอไป  ซึ่งในครั้งนี้อาศัยระยะเวลาถึง 6 ป

แมวาในปจจบัุนนี้ทางบริษัทบุหร่ีจะแจงสวนผสมตอกระทรวงสาธารณสุขแลว และก็มีฉลากคํ าเตือน
สีดํ าตดิอยูทีซ่องบุหร่ี แตก็ยังไมมีการเปดเผยใหคนทั่วไปทราบถึงสวนประกอบ และปริมาณของสารตาง ๆ ที่
มอียูในบุหร่ีทั้งที่เปนสวนประกอบหลัก อันไดแก ทาร นิโคติน และคารบอนมอนนอกไซด และสารปรุงแตง
กลิน่รส ทัง้ๆ ทีป่ระเทศที่มีกฎหมายอยางเดียวกันนี้ คือแคนาดาใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุขเผยแพรสวนประกอบนี้ไดเพื่อประโยชนของสาธารณะ และปจจุบันนี้ขางซองของบุหร่ีที่ขายในแคนาดาก็
ระบุถึงสวนผสมทั้งสวนประกอบหลักและสารปรุงแตงกลิ่นรสใหผูซื้อและบุคคลทั่วไปไดทราบสวนประกอบวา
มสีวนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม อยางไรบาง

แตสํ าหรับประเทศไทยนั้นกวารัฐบาลจะออกกฎกระทรวงเพื่อใหบริษัทบุหร่ีแจงสวนประกอบที่มีใน
บุหร่ีได แมจะเพียงแจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเทานั้นไมถึงกับเปดเผยตอสาธารณชน ก็ตอง
อาศยัระยะเวลาถงึ 6 ป คือต้ังแตป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2541 การที่ตองใชระยะเวลานานขนาดนี้เปนเพราะ
การเคลื่อนไหวของกลุมบริษัทบุหร่ี ที่ไมตองการใหกฎกระทรวงฉบับนี้ผาน โดยอางถึงความลับทางการคา  
การละเมดิกฎหมายลิขสิทธิ์ และความสัมพันธระหวางประเทศ

ชวงระยะเวลากวา 6 ป มีการเคลื่อนไหวมากมายที่ทั้งขัดขวางและสนับสนุนกฎหมายมาตรา 11 ที่ให
เปดเผยสวนประกอบของบุหร่ี โดยเริ่มต้ังแต
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วนัที ่21 กรกฎาคม 2535 นายจูเลี่ยน สปนดเลอร เจาของบรษิัทสปนดเลอร แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่ง
เปนบริษัทประชาสัมพันธที่บริษัทบุหร่ีจางไวเพื่อกระจายขาวตอสูกับกลุมผูตอตานการไมสูบบุหร่ี ไดนํ าตัว
แทนบรษิัทบุหร่ีตางประเทศ 6 บริษัท ไดแก บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค บริษัทเจแปนโทแบคโคอินเตอรเน
ชัน่แนล บริษัทอารเจ เรโนลด  บริษัทบราวนวิลเลียมสันฟารอีส  บริษัทฟลลิป มอริสไทยแลนด และบริษัทรอธ
แมนส ออฟ พอลมอล เขาพบนางสาวลักขณา เต็มศิริกลุชยั หวัหนาสํ านักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย
อางวาจะเขาพบเพื่อเสนอตัวใหความชวยเหลือในการรณรงคไมสงเสริมใหเยาวชนอายุต่ํ ากวา 18 สูบบุหร่ี  
แตเมื่อออกมาก็มีการใหขาวโจมตีวานางสาวลักขณาไมใหขอมูล และหมกเม็ดรายละเอียดของมาตรา 11 
และ 12 ไว ไมเปดโอกาสใหทางบริษัทหารือตามนโยบาย “โปรงใส” ของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน และขู
วามาตราดังกลาวเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และมีระเบียบที่แตกตางในแตละประเทศ จึงควรให
บริษทับหุร่ีตางประเทศเขารวมหารือดวยกอนจะออกกฎกระทรวง

วันที่ 27 กรกฎาคม นายแพทยไพโรจน นิงสานนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดให
สัมภาษณวาบริษทับุหร่ีขามชาติวิตกกังวลเกินกวาเหตุวาจะสูญเสียความลับทางการคา หรือสูตรลับของบุหร่ี
แตละยีห่อ เพราะทางกระทรวงตองการทราบแตสวนประกอบสํ าคัญ ไมไดตองการสูตรลับ โดยจะใหแจงสวน
ประกอบโดยแยกออกเปนสารประกอบในใบยา และสวนของสารปรุงแตง โดยกฎหมายใหมจะเนนใหแจก
แจงในสวนของสารปรุงแตง ในอนาคตหากมีการตรวจสอบวาสารใดเปนอันตราย ผูบริโภคก็จะไดทราบวา
สารนั้นอยูในยาสูบยี่หอใด

 ในวนัที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ตัวแทนบริษัทบุหร่ีขามชาติทั้ง 6 ขอเขาพบนายแพทยไพโรจน นิงสา
นนท  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่จะบังคับใหมีการแจงสวน
ประกอบ สารปรุงแตงในบุหร่ี ซึ่งกอนหนานี้ตัวแทนทั้ง 6 บริษัทไดทํ าหนังสือรองเรียนไปยังนายเกษม สุวรรณ
กลุ รองนายกรฐัมนตรี เพราะไมเห็นดวยเรื่องกฎกระทรวงดังกลาว  แตอันที่จริงบริษัทไดเคลื่อนไหวตั้งแตป 
พ.ศ. 2533 โดยเขาพบนายบุญพันธ แขวัฒนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้น กอนที่พระราช
บัญญัติจะออกมา

เกีย่วกบัการเคลือ่นไหวของบริษัทบุหร่ีนี้ นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานคณะกรรมการรางกฎ
กระทรวง วาดวย พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาสูบ กลาววากลุมพอคาเหลานี้มีความวิตกกังวลวากฎ
กระทรวงจะไปปดกั้นตลาดบุหร่ี และพยายามไมใหออกกฎกระทรวง

ในวนัเดยีวกนันี ้นายเสรี ปานสุวรรณ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร โรงงานยาสูบ ไดใหสัมภาษณวา 
ไมอยากบอกสวนผสมบุหร่ีของตนและไมแนใจวาทางผูผลิตเอกชนอยากจะบอก โดยกลาววา “เพราะเปน
ความลบัในการผลติสนิคา” แตโรงงานยาสูบเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจจึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย  และได
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แสดงความคิดเห็นสวนตัววาไมสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะอาจทํ าใหบริษัทบุหร่ีตางชาติถอนสินคาออกจาก
ตลาด และมปีญหาบุหร่ีเถื่อนมากขึ้นเหมือนที่ประเทศแคนาดา ซึ่งทํ าใหรัฐบาลขาดรายไดที่ควรไดจากภาษี

วนัที ่ 21 สิงหาคม ภายหลังจากการพูดคุยระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกับตัวแทน
บริษทับหุร่ี 6 บริษทั รัฐมนตรีวาการฯก็กลาวยึนยันจะออกกฎกระทรวงใหบริษัทแจกแจงสวนประกอบของ
บุหร่ีเพื่อคุมครองสุขภาพของคนไทย และกลาววาไมไดตองการรายละเอียดมากมายตองการเพียงสวน
ประกอบเทานั้น และเปรียบเทียบกับกฎหมายแคนาดาวาตองการรายละเอียดมากกวากฎหมายไทยเสียอีก 
และกลาววาจะมีการพูดคุยกับบริษัทบุหร่ีอีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม

วนัที ่ 23 สิงหาคม นายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปดเผยผลการพูดคุยกับตัวแทนบริษัทบุหร่ีตาง
ประเทศ ในวนัที ่20 สิงหาคม วายังไมสามารถตกลงกันได เพราะทางบริษัทบุหร่ีไมตองการแจงสวนประกอบ
ของบหุร่ีแตละประเภท แตตองการแจงเปนรายบริษัทแทน โดยผูนํ าเขาอางวากลัววาจะมีการลอกเลียนทรัพย
สินทางปญญา หากเปดเผยสวนประกอบแตละยี่หอออกไป

วนัที ่ 25 สิงหาคม ศ.น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ใน
ฐานะกรรมการรางกฎกระทรวงใหสัมภาษณวาการที่ผูผลิตบุหร่ีนอกพยายามไมใหกฎกระทรวงขอนี้ออกมา 
อาจเปนเพราะกลัววาเมื่อเปดเผยสวนผสมทั้งหมด ผูบริโภคที่เจ็บปวยเพราะสารปรุงแตงในบุหร่ีจะฟองเรียก
คาเสยีหาย สวนทีแ่คนาดาบังคับใหมีการเปดเผยสวนผสม รวมทั้งปริมาณดวย ซึ่งทํ าใหผูผลิตรายใหญของ
โลก คือ ฟลลิป มอริส ยกเลกิการขายบุหร่ีมารลโบโรในแคนาดาเพื่อจะไดไมตองเปดเผยสวนผสม อาจเนื่อง
มาจากกลวัถกูฟองจากผูเจ็บปวยดวยสารปรุงแตงโดยเฉพาะผูบริโภคในอเมริกา  และกลาววาคณะกรรมการ
รางกฎกระทรวงยงัยืนยันใหมีการแจงสวนผสมของบุหร่ี แมวาผูคาจะกํ าลังวิ่งเตนและแทรกแซงรัฐมนตรีในรัฐ
บาลนี้หลายคน และก็ไมควรกลัววารัฐบาลสหรัฐจะกดดันไทย เพราะบุหร่ีเปนสินคาอันตรายตอสุขภาพที่
สหรัฐจะมากดดันไมได

วนัที ่29 สิงหาคม ผูนํ าเขาบุหร่ีนอกใหสัมภาษณวาหากมาตรการใหแจงสวนผสมของบุหร่ีมีผลบังคับ
ใช ผูน ําเขาอาจตองเปลี่ยนสูตรบุหร่ีที่นํ าเขา อาจหันไปใชสูตรทั่วไปที่เปนที่รูจักกันดีมาปรุงแตงแตใชยี่หอเดิม 
หรือยกเลกิการน ําเขา อยางไรก็ตามบางบริษัทมีทีทาวาจะแจงใหบริษัทแมรองเรียนรัฐบาลของตน เพื่อใหมา
เจรจากับรัฐบาลไทยใหผอนปรนมาตรการนี้เพราะถือวารัฐบาลไทยละเมิดสิทธิการคาเสรีที่รับปากเอาไวใน
ตอนแรก

วนัที ่29 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ผูนํ าเขาบุหร่ีนอกจํ านวน 6 บริษัทไดเขาพบนายไพโรจน นิงสานนท 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข เปนครั้งที่ 3 ผลจากการเขาพบครั้งนี่ทํ าใหทางกระทรวงมีการผอนปรน
มาตรการ โดยผูน ําเขาอาจแจงสารที่ใชในบุหร่ีรวมกันทั้งบริษัทได ซึ่งก็เปนเพียงการแจงไปยังกระทรวงเทานั้น 
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ไมไดพดูถงึการตีพิมพสวนผสมลงบนหีบหอ และทางบริษัทยังมีการตอรองการแจงสารปรุงแตงรสใหเปนราย
การเดยีวกนัหมดทุกบริษัท ซึ่งถือวาไมมีประโยชนในการคุมครองผูบริโภค

ตอจากนัน้ขาวคราวเกี่ยวกับกฎกระทรวงนี้ก็เงียบหายไป จนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลใหมก็ยังไมมีความ
คืบหนา มเีพยีงหนวยงานที่ทํ างานเกี่ยวกับสุขภาพและควบคุมการบริโภคยาสูบเทานั้นที่ออกมาแสดงเจตนา
รมยวาตองการใหมีการเปดเผยสวนประกอบของบุหร่ี และออกมาเปดเผยพฤติกรรมของบริษัทบุหร่ี

ในวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2536 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดออกมาใหสัมภาษณวาบริษัทบุหร่ียังคง
วิง่เตนหาทางใหพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ป 2535 มีความเขมงวดนอยลง ดวยการขอใหคํ า
เตอืนบนซองบหุร่ีมขีนาดเพียง 25% ของซองบุหร่ีเทานั้น และใหขอคํ าเตือนมีความยาวไมเกิน 10 คํ าเทานั้น 
โดยนายแพทยหทัย ยังไดกลาวอีกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลขณะนั้นไมคอยใหความ
รวมมือกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

วนัที ่ 14 มถินุายน พ.ศ. 2536 ผูแทนบริษัทบุหร่ีตางประเทศไดมีจดหมายถึงนายบุญพันธ แขวัฒนะ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข วารัฐมนตรีคนกอนกับทางกลุมผูคาบุหร่ีเห็นตรงกันวาการแจงสวนผสม
ของบหุร่ีเปนรายบรษิัทนาจะเพียงพอ และขอเขาพบรัฐมนตรีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเรื่องเงื่อนไขตาง ๆ ของ
กฎกระทรวงทีย่งัไมประกาศใช ในตอนทายจดหมายยังมีคํ าขอบคุณรัฐมนตรีคนนี้ที่ใหความสนใจเปนอยางดี
เสมอมา

  ในป พ.ศ. 2537 หลังจากที่องคกรที่ทํ างานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบไดออกมายํ้ าเตือน
จดุยนืของรฐับาลในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลออกมาวากํ าลัง
ดํ าเนินการออกกฎกระทรวงอยู

ในวนัที ่15 มิถุนายน 2537 แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสด์ิ ผูอํ านวยการ สคย. และนายแพทยหทัย ชิ
ตานนท เลขาธิการ คบยช. กไ็ดออกมายํ ้าเตือนสังคมกันอีกครั้งหนึ่งวาบุหร่ีทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
จะตองบอกสวนผสมของบุหร่ี ในสวนที่เปนสารปรุงแตงกลิ่นรสดวย

วนัที ่19 กรกฎาคม 2537 นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานสมาคมควบคุมยาสูบ ภาคพื้นเอเชียแป
ซฟิก กลาววาประเทศไทยยังอนุโลมใหบุหร่ีไมตองแจงสวนประกอบกอนการขึ้นทะเบียนเหมือนอาหารและยา 
บุหร่ีตางประเทศทีจ่ํ าหนายในประเทศไทยกวา 30 ยี่หอก็ไมไดแจงสวนประกอบ เพียงแตแจงการนํ าเขากับ
กรมศุลกากรเทานั้น และหากมาตรการใหบอกสวนผสมจะมีการนํ าไปใชจริง บริษัทบุหร่ีก็จะตอรองใหบอก
สวนผสมเพยีงยีห่อเดียว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตองพิจารณาอยางระมัดระวัง  เพราะสารปรุงแตงบางชนิด
อาจมพีษิ หรือเปนสารเสพติดรุนแรง การที่บริษัทอางวาการเปดเผยสูตรเปนการเปดเผยความลับทางการคา
นัน้ไมสมเหตุผล เพราะนั่นเปนเรื่องของเทคนิคการผลิตซึ่งไทยไมตองการรับทราบ
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วนัที ่24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 นายเมธา เอื้ออภิญญาสกุล นายกสมาคมผูคา -บมใบยาสูบ กลาววา
ไดเจาพบนายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอใหตรวจสาร
ประกอบ สารปรุงแตงในบุหร่ีนํ าเขา โดยเฉพาะยี่หอมารลโบโร เพราะสํ านักงานอาหารและยา สหรัฐ และโรง
งานยาสบูไทย ระบุวามีสารปรุงแตง 111 ชนิดเพื่อใหมีรสชาติกลมกลอม และควันละเอียด นอกจากนี้ยังมี
การคนพบสารกระตุนทีท่ํ าใหใบยาสูบแหงเร็วขึ้น สวนนายแพทยหทัย ชิตานนท  ไดสงจดหมายถึงประเทศใน
อาเซยีนใหระวงัการใหการสนับสนุนของบริษัทบุหร่ีในรูปตาง ๆ เชนที่เปนผูสนับสนุนงานศลิปกรรมอาเซียน 
เพราะเปนกลยุทธทางการตลาด  สวนบริษัทฟลลิป มอริส ผูใหการสนับสนุนเรื่องนี่กลาววาอยากรวม
สนบัสนนุปวฒันธรรมไทยเทานั้น และกลาวถึงสวนผสมในบุหร่ีวาทางบริษัทแมไมไดแจงไว และการวิเคราะห
กไ็มสามารถท ําไดเพราะไมมีเจาหนาที่ แตหากคณะกรรมการจะพิสูจนก็ตองยินยอม

วนัที ่ 26 สิงหาคม นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาว
วากํ าลังดํ าเนินงานออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 กลาววาถาสํ าเร็จ 
ประเทศทีส่งบุหร่ีเขาไทยจะตองทํ าตาม รวมทั้งขอตกลงตามแกตตดวย แตการตรวจนั้นตองใชเทคโนโลยีสูง 
เปนไปไดวาอาจตองสงไปวิเคราะหยังตางประเทศ

สํ าหรบันายอาทติย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววาจะกํ าหนดใหบริษัทบุหร่ี
ทุกแหงแจกแจงสวนประกอบในการผลิต แตจะใชวิธีการละมุนละมอมเพราะเกี่ยวกับผลประโยชนมหาศาล 
และอาจเกิดปญหาทางการคากับมหาอํ านาจ

วันที่ 27 สิงหาคม มีการแตงตั้งนายกสมาคมผูคาบมใบยาสูบเปนหนึ่งในคณะกรรมการ คบยช. 
เพราะมคีวามรูและประสบการณเกี่ยวกับใบยาสูบดี อนึ่งทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ คบยช. ตองการใหใช
มาตรา 11 ตาม พรบ.ป 2535 เพื่อใหระบุสวนผสมในบุหร่ีใหผูบริโภคทราบภายในปลายป พ.ศ. 2537 นี้ โดย
เฉพาะอยางยิ่งกับบุหร่ีสหรัฐ

วนัที ่ 28 สิงหาคม 2537 นายแพทยอุดมศิลป ออกมายอมรับวาไมสามารถเอาผิดกับบุหร่ีมารลโบโร
ได ทัง้ทีม่ขีอมลูจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ  เพราะขาดกํ าลังคน เงิน และเทคโนโลยีในการตรวจ
สอบวเิคราะหบุหร่ีที่อยูในประเทศไทย และกฎหมายมาตรา 11 ก็ยังไมเรียบรอย

วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2538 นายทินวฒัน มฤคพทิักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปด
เผยวาไดมีการผลักดันใหนํ ากฎหมายมาตรา 11 ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีก
คร้ังหนีง่ เพือ่ก ําหนดเปนกฎกระทรวงในการควบคุมชนิดและปริมาณสารเคมีอันตรายในบุหร่ี และปองกันสาร
ตัวใหมเพิม่ข้ึน โดยใหแจงทั้งในสวนสารพิษจากการเผาไหม คือ ทาร นิโคติน และคารบอนมอนนอกไซด  และ
สารปรุงแตง ในรายการผลิตภัณฑแตละยี่หอ และกลาววาจะมีการควบคุมมาตรฐานบุหร่ีในเรื่องของเชื้อรา 
ความชืน้ และปริมาณยาฆาแมลงในใบยาสูบ แตไมไดหมายความวาจะรับรองวาบุหร่ีเปนผลิตภัณฑที่ปลอด
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ภัย และกลาววาขณะนี้ไดมีการศึกษากันวารายไดจากภาษีบุหร่ี คุมกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากโรคที่เกี่ยวของกับบุหร่ีหรือไม

วนัที ่ 23 มกราคม พ.ศ. 2538 นายทินวฒัน มฤคพทิักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
กลาววารางกฎกระทรวงมาตรา 11 ใกลเสร็จสมบูรณแลว จะนํ าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดเร็ว ๆ นี้  สวน
นายแพทยประกติ วาทสีาธกกิจ คณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงก็ไดกลาววา ดํ าเนินการดานวิชาการเรียบ
รอยแลว ก ําลังรอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหบริษัทแจงสวนประกอบเปนรายยี่หอ แตบริษัทตางชาติขอแจงเปน
รายบรษิทัซึง่รัฐบาลไมควรยินยอม และมีรายงานจากวงการยาสูบวาบริษัทตางชาติคัดคานรางกฎกระทรวงนี้
เพราะกลวัจะพบสารพิษและถูกหามจํ าหนาย  ไมใชกลัวคูแขงรูสูตรลับแตอยางใด

วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2538 เลขานุการฝายเศรษฐกิจ สถานทูตอังกฤษประจํ าประเทศไทย ไดทํ าจด
หมายถึงแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสด์ิ ผูอํ านวยการ สคย. เพือ่สอบถามวากฎกระทรวงตาม พรบ.ควบคุม
ผลิตภณัฑยาสูบ มาตรา 11 จะมีผลบังคับเมื่อใด และจะใหบริษัทบุหร่ีแจงสวนผสมเปนรายยี่หอหรือไม และ
ระบวุาอาจมีปญหาถาตองแจงเปนรายยี่หอเพราะบริษัทบุหร่ีจะไมยอม

วนัที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ตัวแทนบริษัทบุหร่ีขามชาติ 4 บริษัท คือ ฟลิป มอริส  อารเจเรยโนลด  
บริติชแอนดอเมริกันโทแบคโค และเจแปนโทแบคโคอินเตอรเนชัน่แนล ทํ าจดหมายถึงนายอาทิตย อุไรรัตน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอเขาพบรัฐมนตรีวาการ ฯ และรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ที่พิจารณาเรื่องนี้ 
โดยกลาววาไดตกลงกับนายแพทยไพโรจน นิงสานนท อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แลววา
จะแจงสวนผสมของบริษัทแทนการแจงเปนรายตรา โดยอางวาการแจงเปนรายยี่หอนั้นขัดตอหลักการสิทธิ
ประโยชนทางปญญาอยางรุนแรง พรอมทั้งแสดงหลักฐานในหนังสือพิมพสมัยป พ.ศ. 2535 วารัฐมนตรีสมัย
นัน้มทีาทปีระนีประนอมใหมีการแจงสวนผสมเปนรายบริษัทแทนได

วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2538 นายเสรี ปานสุวรรณ ผูอํ านวยการโรงงานยาสูบ กลาววายินดีเปดเผย
สวนผสมในบุหร่ีแตละประเภทตอกระทรวงสาธารณสุข และไดเปดเผยสูตรไปบางแลว แตสวนของบริษัทตาง
ประเทศไดมกีารรองเรียนไปยังนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ใหทบทวนมาตรการนี้ของกระทรวงสาธารณ
สุข ซึง่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองแมจะยังไมมีนโยบายอยางเปนทางการ แตก็ยืนยันวามาตรการตรวจสอบ
ดังกลาวจะทํ าใหกระทรวงสามารถเอาผิดกับผูผลิตได และเปนผลดีตอผูบริโภคอยางยิ่ง

วนัที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดพยายามชักจูงใหรัฐบาลบังคับใช
กฎหมายขอทราบสตูรผลมบุหร่ีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายแพทยหทัยไดเคยชักจูงรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มา
แลว ซึง่ขณะนัน้มรัีฐมนตรี เชน นายไพจิตร เอื้อทวีกุล  นายแพทยไพโรจน นิงสานนท และนายอานันทเอง 
สนบัสนนุมาตรการดงักลาว แตยังมีรัฐมนตรีบางคนกลาววาตองการศึกษากฎหมายสหรัฐกอน คณะรัฐมนตรี
จงึมมีติใหเลือ่นการพจิารณาออกไปกอน นายแพทยหทัย ยังกลาวอีกวาขณะนี้ทางโรงงานยาสูบไมขัดของที่
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จะเปดเผยสวนประกอบในบุหร่ี มีเพียงบริษัทขามชาติที่มีปญหา โดยอางวาเปนความลับทางการคา นาย
แพทยหทัยจึงกลาววาหากบริษัทเหลานั้นมีเจตนาดีจริงก็นาจะเปดเผยสวนผสมเพื่อปองกันผูบริโภคจากสาร
พษิในบหุร่ี  แตเมื่อไมยินยอมรัฐบาลก็นาจะออกกฎหมายออกมาบังคับใชเหมือนประเทศแคนาดา โดยไทย
อาจน ําบุหร่ีไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการในสหรัฐก็ได

วนัที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2538 ฝายเศรษฐกิจ สถานทูตอังกฤษ ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา รวมกันทํ า
หนงัสอืถึง ผูอํ านวยการ สคย. โดยอางความเดิมต้ังแตสมัยนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขวา ไดมีการตกลงกันแลววาจะใหบริษัทบุหร่ีขามชาติแจงสวนประกอบของบุหร่ีบริษัทละ 
1 รายการ คือไมตองแยกเปนรายยี่หอ

วนัที ่ 26 เมษายน พ.ศ. 2538 มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขวา ตนเดือนพฤษภาคม  คณะรัฐ
มนตรจีะพจิารณา  มาตรา 11 โดยยืนยันใหบริษัทบุหร่ีแจกแจงสวนผสมเปนรายยี่หอ ไมใชรายบริษัทตามที่
บริษทัขามชาตติองการ ถึงแมวาบริษัทขามชาติทั้ง 5 อางวาไดตกลงกับนายแพทยไพโรจน นิงสานนท อดีตรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลวก็ตาม แตเมื่อสอบถามไปยังนายแพทยไพโรจน พบวาไมใชขอตกลง 
เปนเพยีงการหารือระหวางการรางกฎกระทรวงเทานั้น

วนัที ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายแพทยไพบูลย สุริยะวงศไพศาล อาจารยประจํ าศูนยเวชศาสตร
ชมุชน โรงพยาบาลรามาธบิดี เปดเผยผลการสํ ารวจความคิดเห็นทางโทรศัพทวา ประชาชนรอยละ 80 เห็น
ดวยกบักฎหมายใหเปดเผยสวนประกอบในบุหร่ี  รอยละ 86.8 เห็นวาควรพิมพสวนผสมลงบนซองดวย และ
รอยละ 97 เชื่อวาในบุหร่ีมีสารกอมะเร็งหลายชนิด ซึ่งใกลเคียงกับผลการสํ ารวจของประเทศแคนาดาในป 
พ.ศ. 2537

วนัที ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  นายทินวฒัน มฤตพทิักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
กลาววาทางกระทรวงเสนอมาตรา 11 เร่ืองการแจกแจงสวนผสมบุหร่ี เขาสูสภาไปแลว กํ าลังรอคัดเลือกบรรจุ
ในวาระการประชมุ และไดกลาววาทางกระทรวงตองการทราบสวนผสมของบุหร่ีวามีอะไรบางเทานั้น  ไมได
ตองการสดัสวนในการผสม อีกทั้งจะไมไดเปดเผยสูสาธารณชน  ทางยุโรป และอเมริกาก็เร่ิมใหแจกแจงสวน
ผสมบุหร่ีแลว ซึ่งบริษัทบุหร่ีก็ใหความรวมมือ แตที่ประเทศไทยกลับมีปญหา

ในวนัเดยีวกนันัน้ นายอาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวาทราบ
ผลการส ํารวจความคิดเห็นของประชาชนแลววาเกินรอยละ 80 เห็นดวยกับกฎหมาย และการตีพิมพสวนผสม
ลงบนซองบหุร่ี ซึง่ตรงกับการสํ ารวจในแคนาดา โดยทราบจาก ศ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ คบยช.
และใหความเห็นวาการเปดเผยใหผูบริโภคไดมีการตัดสินใจเองก็เปนเรื่องที่ดี ผูผลิตและผูสูบควรตระหนักถึง
พษิภัยของบหุร่ีตอประชาชน เพราะจากการวิจัยขององคการคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา สถาบัน
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ชัน้น ําดานสิง่แวดลอมของโลก พบวาบุหร่ีมีสารกอมะเร็ง 43 ชนิด     และจะปะปนกับสารเคมีอ่ืนๆ ไดอีกกวา
4,000 ชนดิ ในทุกๆ คร้ังที่จุดบุหร่ี

วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงที่ใชรองรับ
กฎหมายมาตรา11 และ 26 ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 บริษัทบุหร่ีจึงตองแจงสวนผสม
บุหร่ีตอกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีผลบังคับเมื่อพนกํ าหนด 90 นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสา
ธารณสขุลงนามและตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือจะตองแจงกอนวันที่ 31 มกราคม และแจงทุกๆ 3 ป

วนัที ่ 8 มถินุายน พ.ศ. 2538 แหลงขาวจากสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงวาบริษัทบุหร่ีขาม
ชาติเขามาหาคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอใหหนวงเวลาการเรียบเรียงถอยคํ ากฎกระทรวงที่เพิ่งผานมติค
รม.ไปเมือ่วนัที ่ 16 พฤษภาคม  การหนวงเวลาทํ าใหบริษัทบุหร่ีมีโอกาสชักจูง รมต.สาธารณสุข คนใหมให
ถอนเรือ่งจากกฤษฎกีา หรือยกเลิกประกาศนี้  ทั้งนี้บริษัทบุหร่ีทํ าทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งกฎกระทรวงนี้มาแลว 
เชน รองเรยีนไปยังนายกรัฐมนตรี เขาพบเจาหนาที่กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และกรมสรรพ
สามิต   สวนการที่ สคย.สงรางฯไปใหคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเพราะตองการใหถอยคํ าสละสลวย และไม
กํ ากวม โดยผูอํ านวยการสคย.กลาววาไมเชื่อวาจะมีใครกลาทวนกระแสทํ าใหกฎกระทรวงนี้ตกไป และ
พยายามติดตามเรื่องนี้กับคณะกรรมการกฤษฎีกา

วนัที ่ 12 มถินุายน พ.ศ. 2538 ฝายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจํ าประเทศไทย ไดทํ า
หนงัสอืถึงผูอํ านวยการสคย. โดยอางถงึสถานทูตญี่ปุนและอังกฤษดวยวา รูสึกผิดหวังที่กระทรวงสาธารณสุข
ไทยไมเปดโอกาสใหตัวแทนจากสถานทูตทั้งสามเขาพบและรวมหารือตามที่ไดทํ าหนังสือขอมา กอนที่รัฐบาล
จะลงมติผานกฎกระทรวงนี้

วนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2538  บริษัทบุหร่ีขามชาติของสหรัฐอเมริกา ฟลลิป มอริส ไดทํ าหนังสือรอง
เรียนถงึนายกอบศกัดิ์ ชุติกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ วารางกฎกระทรวงฯ ที่คณะ
กรรมการกฤษฎกีา กํ าลังพิจารณาอยูนั้นมีขอบกพรองและคลุมเครือมาก เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
อาญา ผูจดัท ําไมมีความรูเร่ืองการคาบุหร่ี และโจมตีวากระทรวงสาธารณสุขไมมีศักยภาพในการควบคุมแม
แตบุหร่ีไทยเอง พรอมทั้งแสดงความคาดหวังตอนายกอบศักดิ์วาตองการใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
โดยใชขอมูลของทางบริษัทประกอบดวยอีกครั้งหนึ่ง

วนัที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพไดเปดเผยวาบริษัทบุหร่ีขามชาติ พยายามติดตอสถานทูต
สหรัฐประจํ าประเทศไทยใหชวยติดตอกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอใหประนีประนอมกฎหมายมาตรา 11 
ตาม พรบ.ควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ แตเมื่อติดตอเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขไมได ก็มีการติดตอไปยังกรม
สรรพสามิตอีกดวย
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วนัที ่16 มถินุายน พ.ศ. 2538 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากลาววากฎกระทรวงสาธารณสุขที่ออก
มาไมไดละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทบุหร่ีตางชาติอาง เพราะบุหร่ีเปนยาเสพติดที่ทํ าลายราง
กายรฐับาลมสิีทธเิรียกผูประกอบการที่จํ าหนายสินคาทํ าลายสุขภาพมาชี้แจง และหามจํ าหนายได โดยตอง
ท ําอยางเทาเทยีมกันทั้งบุหร่ีไทยและตางประเทศ  แตหากนํ าขอมูลที่ไดไปแจกจายยังผูไมเกี่ยวของและสงผล
ใหมกีารผลิตเลียนแบบ บริษัทบุหร่ีก็สามารถฟองรองได

วนัท ี 21 มถินุายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพไดเปดเผยวาบริษัทบุหร่ีขามชาติอันประกอบดวย บริษัท
ฟลลิปมอริส และอารเจเรยโนลด ของสหรัฐอเมริกา  บริษัทเจแปนโทแบคโค ของญี่ปุน และบริษัทบริติช
อเมริกันโทแบคโค และบราวนแอนดวิลเลยีมสนั ของอังกฤษ ไดทํ าหนังสือถึงสถานทูตของตนประจํ าประเทศ
ไทย เพือ่ใหเปนตัวแทนในการติดตอกับรัฐบาลไทย และไมยอมรับการออกกฎกระทรวง โดยกลาวอางวามีขอ
บกพรอง ควรมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี

วนัที ่22 มถินุายน พ.ศ. 2538  นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสุขภาพไทย และอดีตรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลาววาการที่ทูตประจํ าประเทศไทย ทั้งญี่ปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ประทวง
กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา11 ของ พรบ.ควบคมุยาสูบที่ใหแจกแจงสวนผสมของบุหร่ีแตละยี่หอนั้น เปน
การรกุลํ ้าอธปิไตยดานสุขภาพของคนไทย และถาทั้ง 3 ประเทศเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ก็จะประกาศใหองคการ
อนามยัโลกรบัรู โดยจะทํ าหนังสือแจงไปยัง 31 ประเทศสมาชิกที่จะเขารวมการประชุมบุหร่ีและสุขภาพ ภาค
พืน้เอเชยีแปซฟิก ทีเ่ขาจะเปนประธานจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ดวย นอกจากนี้นายแพทยหทัย ยังไดกลาวเรงรัดใหคณะ
กรรมการกฤษฎีการีบทํ างานและสงคืนมาที่ครม.โดยเร็วกอนจะเปลี่ยนรัฐบาล เพราะกฎกระทรวงนี้อาจถูก
เปลีย่นแปลงเมือ่เขาสูรัฐบาลใหม  สวนประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไมมีแนนอนเพราะในขั้นนี้ยังไมได
ใหพมิพสวนผสมบนซองบุหร่ีแตอยางใด

วนัที ่23 มถินุายน พ.ศ. 2538 ร.ท.สุชาย เชาววศิิษฐ อธบิดีกรมทรัพยสินทางปญญา กลาววา สถาน
ทตูสหรัฐ อังกฤษ และญีปุ่น ไดทํ าหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหระงับการออก
ระเบยีบใหผูผลิตบุหร่ีแจงสวนผสมตอกระทรวงสาธารณสุข  และแสดงความคิดเห็นวามาตรการนี้สมเหตุสม
ผลแลว การใหผูคารายงานสวนประกอบของสินคาโดยเฉพาะสินคาอันตรายอยางบุหร่ีก็เพื่อประโยชนของ
ประชาชน  สวนนายไชยยศ สะสมทรัพย รมช.กระทรวงพาณิชย กลาววายังไมไดรับรายงานเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 
แตเหน็วาไมนาจะเปนการละเมิดกฎหมายความลับทางการคา เพราะที่แคนาดาก็กํ าหนดใหแจงสูตรผสมเชน
กนั ท ําไมทัง้ 3 ประเทศดังกลาวจึงตองมาบังคับไทยเพียงประเทศเดียว

วนัที ่23 มถินุายน พ.ศ. 2538 มีรายงานวาบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค บริษัทรอธแมนสออฟพอล
มอล ของอังกฤษ  บริษัทแจแปนโทแบคโค ของญี่ปุน  และบริษัทฟลลิป มอริส ของสหรัฐ ไดมายังสํ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อยื่นหนังสือขอใหทบทวนรางกฎกระทรวง เพราะขัดตอหลักการดานสิทธิประโยชน
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ทางปญญา ไมมีความโปรงใสในการราง และคลุมเครือทํ าใหอาจมีการเลือกปฏิบัติ  และโจมตีวา เจาหนาที่
กระทรวงสาธารณสุขกดดันผานทางสื่อมวลชนใหกฤษฎีกายกรางใหเสร็จกอนวาระของนายอาทิตย อุไรรัตน 
จะสิน้สุดลงในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538

วนัที ่ 23 มถินุายน พ.ศ. 2538  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทํ าหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดวา 
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจํ าประเทศไทยไดทํ าเรื่องประทวงการรางกฎกระทรวงที่ใหเปดเผยสวนผสมบุหร่ี 
โดยอางวาท ําไปโดยไมมีการหารือกับทางบริษัทบุหร่ี ซึ่งถือวาไมโปรงใส จึงขอใหัมีการจัดการประชุมรวมกัน
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบ ทางกระทรวงฯจึงไดทํ าหนังสือมาใหหนวยงานที่
เกีย่วของพิจารณาตอไป

วนัที ่ 23 มถินุายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดแสดงความเปนหวงวาอาจจะยกราง
กฎหมายไมทนัในรฐับาลชุดนี้ ทั้งๆ ที่ดํ าเนินการมา 3 ปแลว แมทางกระทรวงพาณิชยจะยืนยันวารางกฎ
กระทรวงดงักลาวไมไดละเมิดกฎหมายความลับทางการคาก็ตาม  แตหากไมทันในรัฐบาลนี้แลวบริษัทบุหร่ี
ทํ าการล็อบบ้ีในรัฐบาลหนา ก็จะสงขาวไปทั่วโลกวาประเทศผูผลิตบุหร่ีเหลานี้ไมเห็นแกความปลอดภัยของ
ประชาชน มุงแตประโยชนทางการคา

วนัที ่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2538 เอกอคัราชทตูญี่ปุนประจํ าประเทศไทยมีจดหมายถึง  นายกอบศักดิ์ 
ชติุกลุ อธบิดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ  ใหชวยเจรจากับคณะกรรมการกฤษฎีกาในการทบ
ทวนรางกฎกระทรวงที่จะใหบริษัทบุหร่ีแจงสวนผสมของแตละยี่หอ เพราะทางอตุสาหกรรมบุหร่ีไมมีสวนรูเห็น
ดวย โดยอางถึงอดีตวาสมัยนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ประนปีระนอมใหมีการแจงสวนผสมของบุหร่ีในแตละบริษัทแทน ไมตองแจงในแตละยี่หอ

วนัที ่ 29 มถินุายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศลงขาววา วันที่ 22มิถุนายน  คณะ
กรรมการกฤษฎีกามีมติไมยอมรับรางกฎกระทรวง เพราะไมสอดคลองกับกฎหมายหลัก คือ พรบ.ควบคุม
ผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และตองเริ่มตนกระบวนการยกรางใหมต้ังแตตน

วนัที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2538 ส่ือมวลชนไทยแสดงใหเห็นวาขาวดังกลาวเปนเพียงขาวลือที่ไดจาก
เอกสารลึกลับที่สงมายังสื่อมวลชน แตความเปนจริงเรื่องนี้ยังอยูในระหวางการพิจารณาที่กฤษฎีกา แหลง
ขาวยังกลาวอีกวาองคกรเอกชนดานสาธารณสุขเตรียมตอบโตขอกลาววหาวากระทรวงสาธารณสุขดํ าเนิน
การอยางไมโปรงใส เพราะรางฯนี้รวบกันมา 3 ปแลว โดยมีผูแทนจากกองนิติการ, ทบวงมหาวิทยาลัย, สํ านัก
งานอยัการสงูสดุ, กรมการแพทย, สถาบันวิจัยสาธารณสุข แมในครั้งนี้จะไมมีบริษัทบุหร่ีเขารวม แตก็ไดรับ
ทราบมาตลอด และเห็นพองในหลักการ สวนการอางวาการเปดเผยสวนผสมเปนรายยี่หอเปนการละเมิด
ลิขสทิธิน์ัน้เปนไปไมได เพราะกระทรวงจะไมขอรายละเอียดของวิธีการผสม และตามขอตกลงวาดวยการคา
และภาษีศุลกากร (แกตต) เมือ่วนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ประเทศตาง ๆ รวมทั้งสหรัฐก็เห็นชอบในหลักการที่
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จะใหสมาชกิเปดตลาด โดยหนวยงานที่ดูแลเร่ืองบุหร่ีของแตละประเทศ ก็สามารถออกมาตรการตาง ๆ เพื่อ
คุมครองสุขภาพประชาชนในประเทศตนได  สํ าหรับนายแพทยหทัย ชิตานนท กลาววาหากรางฯ ถูกตีกลับ
จริงกจ็ะตองเตรยีมยื่นอุทธรณอยางเรงดวน เพราะการพิจารณาสาระสํ าคัญในกฎหมายตองใชเวลานาน แต
อยางไรกต็ามไทยจํ าเปนตองมีกฎหมายนี้ เพื่อเปนตัวอยางแกประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ดวย

ในทีสุ่ดการดํ าเนินการยกรางกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 ก็ไม
สามารถแลวเสรจ็ กอนที่รัฐบาลจะหมดวาระในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  ดังนั้นจึงตองมีการสงรางฯ ให
รัฐบาลใหมพิจารณาอีกครั้งหนี่ง

วนัที ่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  ศ.น.พ. ประกิต วาทีสาธกกิจ คณะกรรมการรางกฎกระทรวงดัง
กลาว ใหสัมภาษณวาคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดขัดเกลารางดังกลาวใหเปนภาษากฎหมายเสร็จเรียบรอย
แลว โดยมีเนื้อหาคงเดิม ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดสงไปยังครม.รอการพิจารณาตอไป และกลาววาหาก
รัฐบาลชดุนีไ้มเหน็ดวยทางองคกรดานสุขภาพจะออกมาเคลื่อนไหวอยางแนนอน เพราะเปนผลประโยชนของ
ประชาชนโดยตรง ไมไดเปนการปดกั้นบริษัทบุหร่ีตางประเทศ ตามที่ถูกกลาวหาจากบริษัทบุหร่ี เพราะบุหร่ี
ของไทยก็ตองทํ าตามกฎนี้เชนเดียวกัน

วนัที ่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2538 นายแพทยวุฒิกิจ ธนะภมู ิอธบิดีกรมการแพทย กลาววาการนํ ารางฯ 
เขา ครม.ในครัง้นีอ้าจไมใชเสนอใหรับทราบแลวบังคับใชเปนกฎหมายไดเลย เพราะรัฐมนตรีชุดใหมอาจจะ
อยากทราบรายละเอยีด และรางฯ อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่งก็ได  อยางไรก็ตามขาวจาก
กระทรวงสาธารณสุขแจงวารางฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดขัดเกลาเสร็จส้ินสมบูรณในวันที่ 10 สิงหาคม 
2538 นัน้มถีอยค ําที่ชัดเจนขึ้น และปดชองโหวที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน ใชคํ าวา “สารปรุงแตง” แทน “สาร
ปรงุแตงกลิ่นรส”   จงึครอบคลุมไปถึงสารเคมีทุกอยางที่ผสมลงไป

วนัที ่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2538 แหลงขาวจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของได
สงเทปเพื่อยํ้ าเตือนความจํ าไปใหนายชุมพล ศิลปอาชา เทปดังกลาวบันทึกขณะที่นายชุมพลไดหาเสียงในเวที
วิชาการที่สํ านักนโยบายและแผนสาธารณสุขจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมาเพื่อใหพรรคการเมืองแถลง
นโยบายดานสาธารณสขุ ซึ่งนายชุมพล พูดไวชัดเจนวาหากหมอจะทํ าเรื่องบุหร่ีอยางไรก็จะทํ าตามเพื่อ
ประโยชนของประชาชน

วนัที ่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ส่ือมวลชนไดออกมาเตือนสังคมใหจับตามองการทํ างานของ รมว.สา
ธารณสขุคนใหม เพราะรางกฎกระทรวงผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และสงมายังหนาหอง
รมว.ได 2 สัปดาหแลว แตยังไมมีการลงนาม  อีกทั้งยังมีบริษัทบุหร่ีขามชาติขอเขาพบเพื่อขอผอนผันใหมีการ
แจงสวนผสมบุหร่ีเปนรายบริษัทอีกดวย
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วนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายสุนทร วิลาวัลย เลขารมว.สาธารณสุข กลาววากํ าลังเตรียมยื่นรางกฎ
กระทรวงใหรัฐมนตรีลงนามในสัปดาหหนา หลังจากนายเสนาะลงนามแลวก็จะเสนอเขาที่ประชุมครม.ให
พจิารณากันตอไป

วนัที ่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายเสนาะ เทียนทอง ลงนามรับรางกฎกระทรวง โดยรางฯมีเนื้อหาคง
เดมิ คือใหบริษทับหุร่ีแจงสวนผสมเปนรายยี่หอ ทั้งบุหร่ีและซิการ โดยใหแจงทุก 3 ป และกํ าหนดวาบุหร่ีจะ
ตองไมมเีชือ้รา มีคาความชื้นไมเกิน 3 % และมีสารดีดีทีหรือยาฆาแมลงหรืออนุพันธของดีดีที ไดไมเกิน 10 พี
พีเอ็ม

วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2538   นายสนุทร  วลิาวัลย  เลขา  รมว.สาธารณสุข    กลาววารัฐมนตรี
ไดลงนามแลว และจะสงรางฯ  คืน สคย.  เพือ่ให สคย. น ําเสนอทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีตอไป  ดานแพทย
หญิงวราภรณ ภูมิสวัสด์ิ ผูอํ านวยการ สคย. กลาววาบริษัทบุหร่ียังคงวิ่งเตนขอผอนผันใหแจงสวนผสมบุหร่ี
เปนรายบรษิทัแทน โดยอางวาการแจงเปนรายยี่หอเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และยังสงตัวแทนมา
ขอขอมูลเพื่อนํ าไปวิเคราะหสถานการณอีกดวย แตตนไมไดใหเพราะอาจมีการนํ าไปวิเคราะหและหาทาง
เปลีย่นแปลงรางดังกลาวได

วนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสด์ิ ผูอํ านวยการสถาบันควบคุมการบริโภค
ยาสูบ (สคย.) กระทรวงสาธารณสุข กลาววาหลังจากบริษัทบุหร่ีไดทํ าหนังสือรองเรียนของความเปนธรรม
เปนมาครัง้ทีส่อง  ก็ไดชี้แจงกลับไปถึงเหตุผลและความจํ าเปน รวมทั้งความถูกตองที่อธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญาออกมายนืยันวาไมไดเปนการละเมิดทางการคา เพราะไมไดใหเปดเผยตอสาธารณชน  การชี้แจงนี้ก็
เหมอืนกบัทีไ่ดชีแ้จงไปครั้งหนึ่งแลวในรัฐบาลชุดกอน แตทางบริษัทบุหร่ีก็ยังคงรองเรียนมาในประเด็นเดิมอีก 
แตในครั้งใหมนี้กลาวเพิ่มเติมวาบริษัทบุหร่ีไดบริจาคเงินชวยเหลือนํ้ าทวมทางภาคเหนือจํ านวน 1,500,000 
บาท ซึง่ไมเกี่ยวของกับกฎกระทรวงแตอยางใด

วนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 ส่ือมวลชนไดตีแผสารพิษในบุหร่ี และกระบวนการผลักดันกฎหมาย
ใหเปดเผยสวนประกอบบุหร่ีในประเทศแคนาดาที่ประสบผลสํ าเร็จ พรอมทั้งผลที่ตามมาวาทํ าใหบุหร่ีหลาย
ยีห่อตองปรับสวนผสมใหเหลือนอยชนิดลง บางยี่หอ เชน มารลโบโร และเวอรจิเนียสลิม ตองเลิกขายไป  ผูคา
บุหร่ีตางชาติจึงพยายามทุกวิถีทางไมใหไทยออกกฎหมายนี้สํ าเร็จ  โดยมีหลักฐานจากคํ าใหสัมภาษณของ
นายเดวิด สวนีอร เจาหนาทีอ่าวุโสดานกฎหมายของสหพันธพิทักษสิทธิผูไมสูบบุหร่ีของแคนาดาวา การที่
บริษัทบุหร่ียักษใหญอยางฟลิปมอริสยกเลิกการนํ าบุหร่ีเขามาขาย และบางยี่หอตองปรับปรุงสูตรกอนนั้น 
เปนเพราะ 1. กลวัวาผูบริโภคจะหันไปสูบยี่หออ่ืนที่อันตรายนอยกวา  2.กลัวถูกฟองรองหากตรวจพบวาใน
บุหร่ีมสีารปรุงแตงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  3. การเปดเผยสูตรบุหร่ีนํ าไปสูความตระหนักของสังคม จนทํ า
ใหบุหร่ีจะกลายเปนสินคาควบคุมในที่สุด
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วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2539 แหลงขาวจากกระทรวงสาธารณสุขกลาววาบริษัทบุหร่ีพยายามชักจูงผู
บริหารระดับสูง เพื่อใหกฎกระทรวง ตามมาตรา 11 ของ พรบ.ตวบคมุผลิตภัณฑยาสูบออกมาใชไดชาที่สุด 
เพราะเกรงวาการบังคับใชจะพัฒนาจนเขมขนจนสงผลกระทบตอธุรกิจ  และขาราชการการเมืองระดับสูงก็ส่ัง
ใหมกีารพจิารณาเรือ่งนี้ใหม  ทั้ง ๆ ที่รางกฎกระทรวงนี้ไดพิจารณากันหลายสมัยแลว นอกจากนี้ก็ยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ (คบยช.) ซึง่เปนหนวยงานที่ทํ างานในดานนี้ โดยปลอยใหวาง
เวนนานถึง 6 เดือนแลว เพราะคบยช.นัน้ตองมกีารแตงตั้งกันใหมทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาล  ดานนายแพทย
หทยั ชติานนท ไดกลาววาหากรัฐบาลชุดที่แลวมีอายุนานกวานี้เล็กนอย คนไทยไดกฎหมายฉบับนี้แน  และ
ระบวุาเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมา อย.กจ็ะสามารถควบคุมไดอยางใกลชิด สารใดที่เปนอันตรายจะถูกยกเลิก
หรือใชในปรมิาณควบคุม ก็จะสามารถชวยผูที่ติดบุหร่ีใหเลิกไดงายขึ้น  สวนบริษัทบุหร่ีก็จะเสียลูกคา เชน ที่
สหรัฐอเมริกา ไดมีการคนพบเอกสารลับของผูผลิตบุหร่ีแสดงสวนผสมเปนยาเสพติดที่มีอันตรายอยางรายแรง 
แตบริษัทปกปดเปนความลับ  โดยเฉพาะบุหร่ีประเภท “ไลท” ซึง่อางวาลดนิโคตินลง แทจริงแลวไดเพิ่มสาร
เสพตดิตวัอืน่ทีแ่รงยิง่กวานิโคตินเขาไป หากประเทศไทยมีกฎหมายมาตรา 11 ใชเร่ืองเหลานี้ก็จะถูกเปดเผย
เชนกนั และอาจท ําใหหลายๆ ประเทศออกมาตรการเชนเดียวกันนี้ดวย ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทบุหร่ีกลัว เพราะมีตัว
อยางจากแคนาดา และนิวซีแลนดแลววาเมื่อกฎหมายนี้ประกาศใชปริมาณการนํ าเขาบุหร่ีลดลงอยางมาก

วนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2539  ส่ือมวลชนไดออกมาประมวลสถานการณการออกกฎกระทรวง ตามพ
รบ.ควบคมุผลิตภณัฑยาสูบ มาตรา 11 วา ไดผานรัฐมนตรีถึง 4 คน 4 สมัย ต้ังแตนายแพทยไพโรจน นิงสา
นนท สมยันายกฯ อานนัท 1-2  นายบุญพันธ แขวัฒนะ สมัยนายกฯ ชวน 1   นายอาทิตย อุไรรัตน  สมัย
นายกฯ ชวน 2  และขณะนี้ถึงยุคของนายเสนาะ เทียนทอง ที่แมจะมีขาววารัฐมนตรีไดลงนามแลว แตก็เงียบ
ไปในทีสุ่ด แตไมวาจะเปนในยุคสมัยใดผูนํ าเขาบุหร่ีก็จะขอเขาพบผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข กอนที่
จะมกีารพิจารณารางกฎกระทรวงทุกครั้งไป

วนัที ่21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539  คบยช. กลาวถงึความคืบหนาเรื่องกฎหมายมาตรา 11 วา ทางนาย
เสนาะ เทียนทอง  รมว. สาธารณสุข ยงัไมน ําเอกสารประกอบทางวิชาการเสนอตอที่ประชุม ครม. ทั้งๆ ที่
เลขาฯ ออกมาแถลงขาววาจะนํ าเขาที่ประชุมเร็วๆ นี้  ความลาชานี้มีผลใหกฎหมายยังไมสามารถบังคับใชได  
และแมจะยังไมมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ ทาง คบยช. ชดุเดิม ก็ไดนํ าขอเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข
ใหมมีาตรการใหผูผลิตบุหร่ีบอกวันเดือนปที่ผลิต และวันหมดอายุ เพราะความจริงบุหร่ีมีอายุเพียง 3-4 เดือน
กม็เีชือ้รา ถาเปนบุหร่ีของไทย โรงงานยาสูบจะเก็บกลับและนํ าไปเผา แตทางบุหร่ีตางประเทศไมทราบวามีผู
รับผิดชอบหรือยงั มาตรการนี้สามารถทํ าไดโดยไมตองผานครม. เพราะกฎหมายมาตรา 12 ใหอํ านาจไวอยู
แลว ดังนั้นถารัฐมนตรีลงนามก็ประกาศเปนกฎกระทรวงไดเลย นอกจากนี้ทาง คบยช. ยงัเสนอใหมีการ
เปลีย่นต ําแหนงค ําเตือนใหมาอยูดานบนเพื่อใหเห็นไดงาย และเปลี่ยนคํ าเตือนบางประโยค เชน "ควันบุหร่ี
เปนอนัตรายตอทารกในครรภ" เพราะถูกวิจารณวาเปนคํ าเตือนสํ าหรับผูหญิงทองมากกวา



TOBACCO  CONTROL  CLEARING  HOUSE  14
มลูนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  โทรศัพท  278-1828-9   โทรสาร  278-1830       C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

วนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 สคย. ใหขาววานายกสภาสงเสริมคนไมสูบบุหร่ี ประเทศแคนาดา สง
หนงัสอืถงึกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหทางกระทรวงออกกฎหมายบังคับใหมีการแจกแจงสวนผสม
ในบหุร่ีแตละยี่หอ เชนเดียวกับประเทศแคนาดา แตขณะเดียวกัน รมว.สาธารณสุข ของไทยมีทาทีวาจะผลัก
ดันกฎหมายดงักลาวใหเปนการแจงเปนรายบริษัท โดยให สคย. น ําไปพิจารณาใหมโดยใหเหตุผลวาตองให
ความเปนธรรมแกบริษัทบุหร่ีขามชาติดวย

วนัที ่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2539 นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม รมช. กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวาราง
กฎกระทรวงเกีย่วกับการแจกแจงสวนผสมบุหร่ี ไดผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว แตยังไมมีวาระเรียก
เขาประชมุ ซึง่อาจท ําใหลาชา ซึ่งกอนหนานี้มาตรการนี้ก็ถูกคัดคานอยางหนักจากผูผลิตและนํ าเขาบุหร่ีตาง
ประเทศ จนท ําใหลาชาและคาดวาจะไมมีการประกาศใชได  ทางดานแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสด์ิ ผูอํ านวย
การสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ (สคย.) กลาววาขณะนี้ไดทํ าเรื่องเสนอกรมการแพทยไปยังสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใหผูผลิตและผูนํ าเขาติดวันเดือนปที่ผลิตที่ดานหนา และดานขางซอง 
เรียบรอยแลว แตสวนของวันหมดอายุนั้นกํ าลังศึกษาอยู  ขณะนี้เร่ืองกํ าลังอยูระหวางขัดเกลาถอยคํ าที่กอง
นติิการ กระทรวงสาธารณสุข รอใหรัฐมนตรีลงนาม ก็จะสามารถประกาศบังคับใชไดทันที

วนัที ่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2539 ส่ือมวลชนเปดเผยวา รางกฎกระทรวงที่ใหเปดเผยสวนประกอบ
ของบหุร่ีเปนรายยี่หอนั้น ไดรับการยอมรับจากอดีตรัฐมนตรีคนกอน แตติดปญหาเรื่องการดํ าเนินการลาชา
ประกอบกบัรัฐบาลมายุบสภาไปเสียกอน กฎหมายดังกลาวจึงยังไมมีผลบังคับใช  แตเมื่อมาถึงรัฐบาลชุดนี้ 
นายเสนาะ เทยีนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมมีทาทีจะผลักดันกฎหมายดังกลาว คงตองรอ
ความหวงัจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนตอไป

ในทีสุ่ดขาวคราวเกี่ยวกับการพิจารณากฎกระทรวงตามมาตรา 11 แหงพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
กเ็งยีบหายไปอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐมนตรีเสนาะ เทียนทอง

วนัที ่ 23 เมษายน พ.ศ. 2540 นายมนตรี พงษพานชิ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม  
ไดลงนามในกฎกระทรวงวาดวยการแจงสวนประกอบของผลิตภัณฑบุหร่ีแลว มีผลใหบริษัทตองแจงสวนผสม
บุหร่ีตอกระทรวงสาธารณสุข ทุก 3 ป และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้จะ
ไมมกีารบงัคบัใหระบุสวนผสมที่ขางซอง และไมตองแจงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต โดยกฎกระทรวงจะมี
ผลหลงัจากประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา 180 วัน

วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2540 ส่ือมวลชนไดนํ าเสนอรายงานขององคการอนามัยโลกที่ตรวจพบวา ใน
สารปรุงแตงบหุร่ี 100 ชนิด มีที่เปนอันตรายอยู 42 ชนิด เชน แอมโมเนียทํ าใหนิโคตินไปสูสมองเร็วขึ้น มีผล
ทํ าใหเสพติดไดงายขึ้นดวย  และกฎหมายของไทยประกาศใชแลว ผลิตภัณฑบุหร่ีจะตองปราศจากเชื้อรา 
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สวนสารฆาแมลง และสารปรุงแตงอันตรายก็จะตองอยูในปริมาณที่ควบคุม แมบริษัทบุหร่ีจะอางวาสารปรุง
แตงเปนความลับทางการคา แตหากไมปฏิบัติตามก็จะมีผลใหไดรับโทษตามการพิจารณาของรัฐมนตรี

วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 นายแพทยหทัย ชิตานนท ใหสัมภาษณวา ไทยเปนประเทศที่ 3 ของ
โลก ตอจากประเทศแคนาดา และนวิซแีลนด ที่มีกฎหมายใหแจงสวนผสมของบุหร่ี รวมทั้งรัฐแมสซาชูเสตต
ของอเมรกิา กม็มีาตรการใชแลว ซึ่งลวนทํ าใหยอดขายบุหร่ีลดลง สํ าหรับประเทศไทยจึงตองจับตากลยุทธ
ทางการตลาดทีท่างบริษัทบุหร่ีจะใชตอสูใหดี  โดยเฉพาะตลาดใตดิน มีบริษัทบุหร่ีกวา 10 แหงที่เขามาเปด
ตลาดในไทยซึ่งตองมีการควบคุมใหแจงสวนผสมดวยเชนกัน  ทางโรงงานยาสูบออกมาแถลงวาไดแจงสวน
ผสมตอกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตรตามขอตกลง และพรอมจะระบุวันหมดอายุสินคา
ดวย

วนัที ่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540  ส่ือมวลชนเปดเผยวามีการเขาใจผิดวากฎกระทรวงผานมติครม.และ
สามารถบังคับใชไดแลว แตความจริงยังไมผานมติครม. ซึ่งนายมนตรี พงษพานชิ รัฐมนตรีกลาววาจะนํ าเขา
ใหที่ประชุมครม.ลงมตอีิกครัง้หนึ่ง  และประกาศเจตนารมยจะผลักดันกฎหมายนี้ใหมีผลบังคับใชแนนอน

จากนัน้กฎกระทรวงดังกลาวก็ผานมติครม. ในวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และลงประกาศในราช
กจิจานเุบกษา ในวนัที ่ 13 สิงหาคม ปเดียวกันนั้น สงผลใหบริษัทบุหร่ีตาง ๆ ตองแจงสวนผสมบุหร่ีตามขอ
บังคบั ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 แตกระนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวของอตุสาหกรรมบุหร่ีข้ึนอีก

วนัที ่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมทํ าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
เนื้อหาวาศูนยตอบขอซักถามของสหภาพยุโรป ไดสงโทรสารมาซักถามถึงวิธีทดสอบวัดปริมาณสารหรือ
อนพุนัธของด ีดี ที  และสารปรุงแตง  ตลอดจนวิธีรักษาความลับเร่ืองขอมูลสวนผสมของบุหร่ี โดยอางวาไทย
เปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงตองทํ าตามเงื่อนไขที่วาการประกาศใชมาตรฐานการประเมิณที่ไมไดเปน
มาตรฐานสากลและอาจมีผลตอการคาระหวางประเทศ จะตองแจงสมาชิกและเปดโอกาสใหแสดงความคิด
เหน็  ซึ่งคาดวาทางอตุสาหกรรมบุหร่ีขามชาติไดทํ าเรื่องซักถามไป

วนัที ่ 22 มกราคม พ.ศ. 2541 นายโรเบิรต ฟทส ทีป่รึกษาเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจํ า
ประเทศไทย ไดสงจดหมายมายังอธิบดีกรมการแพทย และอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย โดยแนบคํ ารอง
เรียนทีท่างวอชงิตนัสงมาให คํ ารองเรียนมีเนื้อหาวา ตามขอตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ของ 
WTO. ลงวนัที ่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ.2540 การจะใชมาตรการใดที่จะมีผลตอการคาระหวางประเทศ จะตองมี
การใหก ําหนดเวลาอนัเหมาะสม และมีการแสดงความคิดเห็นรวมกันกอน  แตหนังสือที่ไทยสงไปชี้แจงนั้น ยัง
ไมไดระบุวันที่จะรวมพบปะแสดงความคิดเห็นกัน ดังนั้นจึงขอใหมีการเลื่อนวันบังคับใชกฎกระทรวงไปกอน  
จนกวาจะไดพบปะกันและไดขอสรุปอันเปนที่นาพอใจ
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วนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2541 นายพี ซี ก็อตบ ีหวัหนาที่ปรึกษากฎหมายประจํ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 
บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค ไดทํ าหนังสือทํ านองเดียวกันกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา คือขอใหเลื่อนการ
บังคับใชมาตรการแจงสวนผสมบุหร่ีไปกอนเพราะยังไมไดมีการพูดคุยกัน และระยะเวลาก็กระชั้นชิดเกินไป  
อีกทัง้ยงัยนืยนัวาการแจงสวนผสมเปนรายยี่หอเปนการเปดเผยความลับทางการคา

ในวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541  บริษัทบหุร่ีบริติชอเมริกันโทแบคโค  โดยนายมารติน รีโอแดน ผู
อํ านวยการฝายกจิการเกี่ยวกับผูบริโภค ประจํ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดทํ าหนังสือรองเรียนอยาง
เรงดวนมายงัรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเลื่อนการบังคับใชกฎหมายไปกอน โดย
อางวาสถาบันควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ (สคย.) กระทรวงสาธารณสุข ไดกํ าหนดจะใหคํ าตอบเปนทางการแก
คณะผูแทนสหภาพยุโรปในวนัที ่ 4 กมุภาพนัธ จึงเหลือเวลาเพียงสองวันทํ าการ กอนประกาศใชกฎกระทรวง
ในวนัที ่10 กมุภาพนัธ และยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีการรักษาความลับหากใหแจงสวนผสมเปนรายยี่หอ

วนัที ่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม 
ไดกลาววาบริษัทบุหร่ีตองทํ าตามกฎกระทรวงที่ไดประกาศใชไปแลว ไมมีการผอนผันใหแจงเปนรายบริษัท 
และกลาววาขณะนี้โรงงานยาสูบ และผูนํ าเขา 2 รายไดทํ าตามกฎ และไดรับใบยส. เปนใบอนุญาตใหนํ าสิน
คาเขามาจ ําหนายไดเรียบรอยแลว  ในขณะที่บริษัทบุหร่ีตางชาติ 4 ราย ขอยืดระยะเวลาในการแจง จึงยังไมมี
ใบอนญุาต ซึง่นายแพทยปรากรม พุฒิพงศ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปดเผยวา 4 บริษัทดังกลาวประกอบ
ดวย บริติชอเมริกันแอนดโทแบคโค,  อารเจเรโนลด, เจแปนโทแบคโค อินเตอรเนชั่นแนล และบริษัทรอธ
แมนสออฟพอลมอล  โดยขอเลื่อนไปอีก 60 วัน โดยผูมีอํ านาจพิจารณาคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุข

วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ.2541 แหลงขาวจากกรมศุลกากรแจงวาขณะนี้บุหร่ีตางประเทศจํ านวนมากคาง
อยูที่โกดังสินคาของทั้งของเอกชน และของกรมศุลกากร เนื่องจากทางบริษัทบุหร่ียังไมไดแจงสวนผสมตอ
กระทรวงสาธารณสุข จึงไมมีใบอนุญาตใหจํ าหนาย แตทางบริษัทบุหร่ีก็อางวาบุหร่ีนี้ไดนํ าเขามากอน
กฎหมายจะประกาศใช อีกทั้งทางการกํ าหนดระยะเวลาสื้นเกินไปตัวแทนจํ าหนายจึงไมสามารถดํ าเนินการได
ทนั ทางการจงึนาจะอนโุลมใหนํ าสินคาออกจํ าหนายได แตหากทางกรมศุลกากรผอนผันก็จะเกิดความไมยุติ
ธรรมเพราะบางบริษัทก็แจงแลว  สวนบุหร่ีที่ยังไมไดรับใบอนุญาต (ใบยส.) แลวนํ าออกไปจํ าหนายก็เทากับ
เปนบหุร่ีเถือ่น  ทางดานผูอํ านวยการโรงงานยาสูบกลาวถึงการขึ้นราคาบุหร่ีของโรงงานอีกซองละ 3 บาท 
จากมาตรการภาษขีองรัฐบาลวาแมจะทํ าใหยอดจํ าหนายลดลง แตก็ไมมากเทากับผลกระทบจากบุหร่ีเถื่อนที่
น ํามาขายตัดราคา

วนัที ่ 7 มนีาคม พ.ศ. 2541 ส่ือมวลชนเปดเผยวารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดผอนผันให
บริษทับหุร่ีตางชาติแจงสวนประกอบบุหร่ีไดภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 คือเลื่อนออกไป 60 วัน ตาม
ทีไ่ดรองขอ และอนุโลมใหแจงรายละเอียดในสารปรุงแตงเปนระดับแทนจํ านวนที่แนนอนได เพื่อชวยผูนํ าเขา
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ใหสามารถเอาสนิคาออกจากทาเรือได  อยางไรก็ตามในระหวาง 2 เดือนนี้บริษัทบุหร่ีอาจพยายามดิ้นรนเพื่อ
ลมมาตรการนีอี้ก เพราะในวันที่ 10 -17 มีนาคม จะมีการเจรจาระหวางนายบิล คลินตัน ประธานธิบดีสหรัฐ 
และนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งนายศุภชัย พานชิภักดิ ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะติด
ตามไปดวย  และไดมีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับมาตรการแจงสวนผสมบุหร่ีไวในการเจรจาดวย ซึ่งเปนที่ทราบ
กนัดวีาอุตสาหกรรมยาสูบสหรัฐมีอิทธิพลในวงการเมืองสหรัฐมาก จึงนาจับตามองวาการบังคับใชมาตรการ
นีจ้ะเปนอยางไรตอไป

วนัที ่9 มนีาคม พ.ศ.2541 แหลงขาวจากโรงงานยาสูบเปดเผยวา บริษัทบุหร่ีไดมีการขอผอนผันไปยัง
กรมศลุกากร ใหน ําสินคาของตนออกมาจํ าหนายจริง ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดแจงสวนผสมของสินคา แตนายสมใจนึก 
เองตระกลู อธบิดีกรมศุลกากร ไมมีอํ านาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เพราะไมไดออกกฎหมาย  ทางกลุมบริษัท
บุหร่ีจงึหันไปติดตอทางกระทรวงสาธารณสุขแทน

วนัที ่ 19 มนีาคม พ.ศ. 2541 หลังจากการพบปะพูดคุยกับสหรัฐในวันที่ 11-17 มีนาคม ที่ผานมา 
นายศภุชัย พานชิภักดิ ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพานชิย ไดกลาววาทางสหรัฐไมไดมี
ทาทตีอตานมาตรการนี้อยางรุนแรง  สํ าหรับปญหาบุหร่ีนํ าเขาตกคางที่ทาเรือจํ านวนมากไมสามารถนํ าออก
จํ าหนายไดเพราะยังไมไดแจงสวนผสมนั้น นายศุภชัยจะหารือกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (กนศ.) ในสัปดาหหนา

วนัที ่26 มนีาคม  พ.ศ. 2541 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) ที่นายศุภชัย 
พานิชภักดิ์ เปนประธานมีมติยืนยันมาตรการแจงสวนประกอบในบุหร่ีตามกฎกระทรวงที่ลงนามในวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2540 และมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขหาวิธีเก็บรักษาสูตรบุหร่ีเพื่อปองกันการรั่วไหล 
และการปลอมแปลง โดยที่ประชุมมีมติใหเก็บไวในเซฟ และตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเปนผูรักษากุญแจ  
อยางไรก็ตามคาดการกันวาผูผลิตบุหร่ีอเมริกันอาจกดดันรัฐบาลของตนใหใชมาตรการเพิ่มภาษีนํ าเขาสินคา
ไทย หรือใชมาตรการทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ตอบโต ตามบทบัญญัติมาตรา 301 ของกฎหมายการคาสหรัฐ

วนัที ่4 เมษายน พ.ศ. 2541 ส่ือมวลชนรายงานวาขณะนี้บริษัทบุหร่ีตางชาติไดทยอยกันเขาแจงสวน
ผสมในบุหร่ีแลว รวมทั้งบุหร่ียี่หอมารลโบโรดวย เพราะแนใจวารัฐบาลไทยไมยอมผอนผัน  และเริ่มระดมกล
ยทุธทางการตลาดตอไป  แตกระแสการขูรัฐบาลไทยก็มีอยางตอเนื่อง ลาสุดไทยเปนประเทศในบัญชีรายชื่อ 
59 ประเทศ ทีส่หรัฐตราหนาไว แมรัฐบาลไทยจะยืนยันวาจะรักษาความลับสวนผสมบุหร่ีอยางเครงครัด ซึ่ง
จะไมละเมิดลิขสทิธทรัพยสินทางปญญาก็ตาม

วนัที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมการแพทยเปดเผยวาไดมีบริษัทบุหร่ีมาแจงสวนประกอบแลว 
6 บริษทั เหลอืบริษัทนํ าเขาอีก 2 รายที่ยังไมไดแจง แตกระทรวงสาธารณสุขก็ไมไดเรงรัด เพราะถาไมมาแจงก็
จะไมไดรับใบยส.3 ทีจ่ะไปยืน่กบักรมศุลกากรเพื่อนํ าสินคาออกมาจํ าหนาย ถาแจงชาสินคาก็จะหมดอายุได 
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และยืนยันถึงมาตรการรักษาความลับอีกครั้งหนึ่งวาตัวแทนของบริษัทเปนผูใสซองปดผนึกเก็บเขาตูนิรภัยเอง  
เมื่อไดรับเอกสารแจงสวนผสมมาแลวก็จะมีการตรวจสอบโดยนํ าบุหร่ีจากทองตลาดมาตรวจสวนประกอบวา
ตรงกบัทีแ่จงไวหรือไม ถาไมตรงก็จะมีความผิด อนึ่งผูประกอบการจะมาอางวาไมรูไมไดเพราะทางแคนาดา
ไดมีการบังคับใชกฎหมายนี้สํ าเร็จไปแลว

วนัที ่11 เมษายน พ.ศ.2541 ส่ือมวลชนไดออกมาสรุปสถานการณเกี่ยวกับมาตราการใหเปดเผยสวน
ประกอบของบหุร่ีวา กวาจะมีผลบังคับใชในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 ใชเวลาถึง 6 ป ซึ่งถือเปนความ
สํ าเร็จอีกขั้นหนึ่งของผูรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะอุตสาหกรรมบุหร่ีขามชาติไดพยายามทุกวิถีทางทั้งขอ
พบโดยตรง ท ําเรือ่งรองเรียนเอง และกดดันผานหนวยงานของประเทศตนใหมากดดันไทยอีกทางหนึ่ง แสดง
ใหเห็นวาไมยอมเสียผลประโยชนทางการคา โดยอางถึงกฎความลับทางการคาระหวางประเทศขององคการ
การคาโลกที่ไทยก็เปนสมาชิกอยู  ซึ่งในเรื่องนี้นักรณรงคทางดานสุขภาพอยางนายแพทยหทัย ชิตานนท 
กลาววาบุหรี่ก็เหมือนกับอาหารและยา ที่ตองมีการแจงสวนประกอบเพื่อจดทะเบียนกับสํ านักงาน
อาหารและยา และมีการติดฉลากบอกสวนผสมที่บรรจุภัณฑดวยซ้ํ าไป ตลาดของอาหารและยา
ใหญกวาตลาดของบหุรี่หลายเทา ยังไมกลัววาสูตรจะรั่วไหลหรือมีการเลียนแบบ ดังนั้นจึงไมควรที่
บรษิทับุหรี่จะกลัวในขอนี้

ดังนั้นประเด็นเรื่องสิทธิของผูบริโภคในการรับรูสารประกอบในบุหร่ี เชนเดียวกับสารประกอบในสิน
คาอปุโภคบรโิภคอื่นๆ จึงเกิดขึ้นในประเทศไทย เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นแลวในประเทศแคนาดา สงผลใหผลิต
ภัณฑยาสบูทีจ่ ําหนายในประเทศแคนาดาตองติดฉลากบอกสวนผสมดวย และในเมื่อที่สวนประกอบของบุหร่ี
ยีห่อตางๆ ไดถูกเปดเผยตอสาธารณชนที่แคนาดาแลว  สวนประกอบนั้นก็ไมนาจะถือวาเปนความลับอีกตอ
ไป  ดังนั้นหากผูบริโภคหรือทางการไทยตองการใหมีการติดฉลากสวนผสมที่ซองบุหร่ีเหมือนกับสินคาอื่นๆ 
จริง กไ็มนาจะถือวาเปนความผิดอะไร เพราะเปนสิทธิของผูบริโภคที่จะรับทราบวาสิ่งที่ตนบริโภคนั้นประกอบ
ไปดวยอะไรบาง


