
รู้ทนับุหร่ีแปลงร่าง 
ลวงให้คุณคดิว่าปลอดภยั 

 

ล่าสุดบริษัทบุหร่ีวางกลยุทธ์
ทางการค้าใหม่ โดยคิดผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิด

ใหมท่ี่มีสว่นประกอบของสารนิโคตินแตไ่ม่มีควนัจากการ
เผาไหม้ และโฆษณาว่าช่วยลดอนัตรายท่ีเกิดจากควนั
บหุร่ี (harm reduction products) ช่วยลดการสบูบุหร่ี 
เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ท่ีแก้ปัญหาสุขภาพให้กับผู้ สูบ
บุหร่ีและผู้ ได้รับควันบุหร่ี เพราะบริษัทบุหร่ีก าลังเผชิญ
กับความเข้มแข็งของกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีมีความ
เข้มงวดมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีใน
สถานท่ีสาธารณะ หรือความตระหนกัในปัญหาการสูบ
บุหร่ีท่ีท าให้จ านวนผู้สูบบุหร่ีลดลงทุกวัน  แต่ความเป็น
จริงแล้ว  ผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภทลวงให้คณุคิดว่า

ปลอดภยั และเพ่ือรักษาฐานทางการตลาด และยงัคงล่าลกูค้ารายใหม่ตอ่ไปเพ่ือความอยู่รอดของ

ธุรกิจ  น่ีคือความจริงที่ คุณต้องรู้ทัน !!! 
บุหร่ีแปลงร่าง (modified cigarettes) มีการลดปริมาณสารทาร์ (low tar หรือ light 

cigarettes) คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคตินและไนโตรซามีนให้น้อยกว่าบุหร่ีทั่วไปโดยการ
เปล่ียนแปลงวิธีการบ่มใบยาสูบ ผู้ สูบมีความเช่ือว่าการสูบบุหร่ีท่ีลดปริมาณนิโคตินและสารก่อ
มะเร็งจะช่วยลดการติดและอนัตรายจากการสบูได้ แตว่ิธีการใช้ยงัคงเป็นการสบูเช่นเดียวกบับหุร่ี
ทัว่ไป จากการศกึษาพบว่าการใช้บหุร่ีท่ีลดปริมาณสารทาร์ นิโคตินและสารก่อมะเร็งเหล่านี ้ไม่ได้
ท าให้ผู้ สูบมีความปลอดภัยมากขึน้แต่อย่างใด ซึ่งผู้ สูบก็ยังคงได้รับสารเหล่านีอ้ยู่และน ามาซึ่ง
โรคภัยต่างๆ ไม่ต่างจากการสูบบุหร่ีธรรมดา นอกจากนีไ้ม่มีหลักฐานการศึกษาใดท่ีระบุว่าการ
เปล่ียนจากการสูบบหุร่ีธรรมดาเป็นบุหร่ีท่ีมีนิโคตินต ่าท าให้การติดนิโคตินลดลง อีกทัง้อาจได้รับ
อนัตรายจากสารเคมีชนิดอ่ืนท่ีถกูใช้ในกระบวนการผลิตท่ีพิเศษเพิ่มมากขึน้ด้วย  

บุหร่ีไร้ควัน (smokeless tobacco) โดยอ้างวา่นอกจากจะไม่มีควนัรบกวนคนสบูและคน
ใกล้เคียงแล้ว บุหร่ีชนิดนีย้ังไม่มีส่วนประกอบของยาสูบแม้แต่นิดเดียว  แถมยังคงมีรสชาติท่ี



เหมือนกับบุหร่ีธรรมดาอีกด้วย รูปแบบผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ใบยาสูบบดเป็นผงแห้ง 
(powder dry snuff) ใบยาสบูแห้งแตง่กลิ่นรสส าหรับเคีย้ว (loose leaf chewing tobacco) และ
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีทนัสมยัและสะดวกในการใช้  (modern smokeless tobacco products) ซึ่งผลิตให้
มีสารไนโตรซามีนน้อย เช่น รูปแบบยาอม เป็นต้น  จากการศกึษาพบว่าบหุร่ีไร้ควนั แม้ผู้สบูจะใช้
ในสภาพท่ีปราศจากการเผาไหม้ แตย่งัมีส่วนประกอบส าคญัคือ นิโคตินท่ียงัท าให้เกิดการเสพติด 
และสารก่อมะเร็งถึง 28 ชนิด  เม่ือเปรียบเทียบปริมาณนิโคติน พบว่าการสูบบุหร่ีปกติ ปริมาณ
นิโคตินในกระแสเลือดจะเพิ่มขึน้สูงสุดในช่วงเวลา 5 นาทีแรก และจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่
นิโคตนิท่ีได้จากบหุร่ีไร้ควนันอกจากดดูซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้สงู ปริมาณนิโคตินยงัคอ่ยๆ เพิ่มขึน้
ใกล้เคียงกับนิโคตินท่ีได้จากบุหร่ีปกติ และจะคงอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณสูงต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน เม่ือเทียบกับหมากฝร่ังและแผ่นแปะท่ีผิวหนงัเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี พบว่าบุหร่ีไร้ควนัมี
ระดบันิโคตินในกระแสเลือดมากกว่าถึงเท่าตวั จึงไม่ควรใช้บุหร่ีไร้ควันทดแทนการหยุดสูบบุหร่ี 
ผลการวิจยัยงัพบว่า ผู้ ท่ีใช้บุหร่ีไร้ควนัมีแนวโน้มท่ีจะหนัมาสูบบุหร่ีธรรมดามากกว่าผู้ ท่ีไม่เคยใช้
บหุร่ีไร้ควนัถึง 3 เทา่ ท่ีส าคญัคือการใช้บหุร่ีไร้ควนัท าให้เกิดแนวโน้มท่ีจะติดบหุร่ีอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้คล้ายบุหร่ี (cigarette-like products) ตวัอย่างเช่น บุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic หรือ E-cigarettes) ซึ่งไม่มีใบยาสบูเป็นส่วนผสม แตมี่แตส่ารละลาย
นิโคติน และสารเคมีโพรไพลีนไกลคอล ซึ่งบรรจใุนรูปแท่ง (cartridge) มีแบตเตอร่ีส าหรับอดัไฟไว้
ในเคร่ือง เม่ือสบูลมผ่านเข้าเคร่ืองจะเปล่ียนโพรไพลีนไกลคอลให้เป็นละอองคล้ายควนับหุร่ี และ
แตง่กลิ่นให้น่าใช้  แม้จะมีการอ้างถึงข้อดีของบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์คือ ไม่มีควนัท่ีมีกลิ่น ลมหายใจผู้
สบูไมมี่กลิ่น ฟันไมเ่หลือง ไมมี่ควนับหุร่ีมือสอง ท่ีส าคญัคือไม่มีสารทาร์ สารพิษ หรือสารก่อมะเร็ง 
อยา่งไรก็ตาม จากการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท่ีขายตามท้องตลาดพบว่า ในแตล่ะแท่งมีนิโคตินมาก
ถึง 18 มิลลิกรัมซึง่มากกวา่ปริมาณท่ีระบไุว้บนฉลากและมากกวา่บหุร่ีรูปแบบธรรมดาถึง 10 เทา่  

นอกจากนี ้ยังพบสารไดเอธิลีนไกลคอลซึ่งเป็นสารท่ีก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายมนุษย์ 
รวมถึงสารก่อมะเร็งและไนโตรซามีนอีกด้วย และยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ สูบจะมีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้การ
โฆษณาเท็จให้เข้าใจผิดว่าสบูแล้วไม่เกิดอนัตราย และสามารถช่วยเลิกสบูบหุร่ีได้ ซึ่ งไม่เป็นความ
จริง นอกจากนีอ้าจเป็นการส่งเสริมให้ผู้ ท่ีอายนุ้อยรู้จกัใช้นิโคตินและน าไปสู่การใช้ผลิตภณัฑ์บหุร่ี
แบบเดมิเพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นท่ีรู้กนัดีถึงผลร้ายตา่งๆ ตอ่สขุภาพท่ีจะตามมา  ล่าสดุนีอ้งค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเตือนเก่ียวกับอนัตรายจากการใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และไม่
อนญุาตให้ใช้หรือจ าหน่าย ส าหรับประเทศไทย การน าเข้าหรือขายบหุร่ีอิเล็กทรอนิกส์ หรือบหุร่ีไร้
ควนั ถือว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ผู้ ฝ่าฝืนโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของ
ราคาของ รวมคา่อากร หรือจ าคกุไมเ่กิน 10 ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 



เจลนิโคติน (nicotine gel) ใช้ทามือแล้วถู เพ่ือให้สารนิโคตินซึมเข้าสู่ร่างกายภายใน 30 
วินาที แม้วา่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วไมมี่สว่นผสมของใบยาสบู แตก็่ท าให้เกิดอนัตรายได้เช่นกนั เพราะ
ไม่มีงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงไม่ทราบว่าร่างกายจะได้รับนิโคตินใน
ปริมาณเทา่ใด  

เน่ืองจากเป็นท่ีรู้กนัดีกว่าบหุร่ีมีพิษภยัร้ายแรง บริษัทบุหร่ีจึงมุ่งจบัประแสสขุภาพ เห็นได้
ว่าบุหร่ีแปลงร่างท่ีมีรูปแบบใหม่หลากหลายขึน้ เป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหร่ีท่ี
ต้องการลวงผู้สูบบุหร่ีให้คิดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านีมี้ความปลอดภัยและไม่เลิกสูบบุหร่ี และยงัเป็น
การสง่เสริมให้คนรุ่นใหม่อยากลองใช้ แตผ่ลิตภณัฑ์เหล่านีไ้ม่ใช่ผลิตภณัฑ์ช่วยเลิกบหุร่ี ไม่ได้ผ่าน
การรับรองประสิทธิภาพจากองค์การอาหารและยา  ไม่ได้ช่วยให้ผู้ สูบปลอดภัยกว่าการสูบบุหร่ี
ธรรมดา และค ากลา่วนีจ้ะยืนยนัได้ดี   
There is no such thing as a ‘safe’ cigarette or ‘safe’ smoking. Every cigarette is doing 

you damage. ‚Stop smoking is the only healthy option‛ 
ไมมี่บหุร่ีชนิดใดปลอดภยั วิธีการท่ีคณุจะปลอดภยัจากบหุร่ีได้คือ ‚ไม่สูบบุหร่ี‛ 
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