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กลยุทธ์  
ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ 

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

28  สิงหาคม 2563 



ก าไรสุทธิของบริษทับุหร่ี (2553) 
บริษทับุหร่ีแห่งชาติจีน 496,000  ลา้นบาท 

ฟิลลิป มอริสอลัเทรีย  232,500  ลา้นบาท 

บริติชอเมริกนัโทแบคโก 130,200  ลา้นบาท 

ฟิลลิป มอริส USA 120,900 ลา้นบาท 

อิมพิเรียลโทแบคโก   62,000  ลา้นบาท 

แจแปนโทแบคโก   46,500  ลา้นบาท 

โรงงานยาสูบไทย     5,817  ลา้นบาท 



บริษทับุหร่ี คือ 

อุปสรรคส าคญัทีสุ่ด 

องคก์ารอนามยัโลก   
“การขดัขวาง / แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ 

ของบริษทับุหร่ี เป็นอปุสรรคส าคญัทีสุ่ด ของการควบคุมยาสูบ              
ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก” 





 

บริษทับุหร่ีเป็นพาหะน าโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี  
เหมือนกบัท่ีเช้ือแบคทีเรีย ท าใหเ้กิดโรคติดเช้ือต่าง ๆ  

แต่มีบางเร่ืองท่ีเช้ือโรคไม่ท า   
เช้ือโรคไม่มีการวิง่เตน้นกัการเมืองเพื่อใหช่้วยแพร่โรค   
เช้ือโรคไม่ใชเ้งินนบัลา้น  เพื่อโฆษณาและส่งเสริม 

การขายเพื่อใหค้นสูบบุหร่ีมากข้ึน 
 

โธมสั  ฟริดเดน 

ผู้อ  านวยการศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา 

มกราคม 2562 

 



ข้อตกลงยอมความระหว่างอยัการรัฐต่าง ๆ กบัตวัแทนบริษทับุหร่ีข้ามชาต ิ 

 20 มิถุนายน 2540 บริษทับุหร่ีทั้ง 5  
- ยนิยอมชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่รัฐต่างๆ เป็นจ านวน 368.5 พนัลา้น
เหรียญ เป็นเวลา 25 ปี 

- เปิดเผยเอกสารภายในของบริษัทบุหร่ี 40 ล้านแผ่น ท้ังหมดต่อ
สาธารณะ 

Master Settlement Agreement 
https://publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/commercial-tobacco-control-

litigation/master-settlement-agreement 
 



ข้อตกลงยอมความ Master Settlement Agreement (MSA) 

ยบุ the Tobacco Institute (สถาบนัท่ีวิง่เตน้ทางการเมือง) 

ยบุ the Council on Tobacco Research (สถาบนัวิจยั)  

ยบุ the Center for Indoor Asia Research 
(สถาบนัวิจยัคุณภาพอากาศภายในอาคาร)  
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ศาลตดัสินบริษทับุหร่ีท าผดิกฎหมาย  RICO Act 



Court order : Corrective Stalemates 
Addictiveness of Smoking and Nicotine 
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การบิดเบือน 

ประเด็นการเสพติดนิโคติน 
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“นิโคตินท าให้ติด  ธุรกิจของเราจึงเป็นการขายนิโคติน            
ซ่ึง เ ป็นยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อย
ความเครียด” 

 

(บริษทั บราวน์แอนดว์ลิเลียมสนั ปี 2506) 
 

เอกสารลบัภายในของบริษทับุหร่ี  
ทีถู่กเปิดเผยโดยศาล ในขบวนการไต่สวนคด ี

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 
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นิโคตินเป็นสารเสพติด 



You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations. Get a modern 
PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 
hope and I believe that this Template will your Time, 
Money and Reputation.  

ผู้บริหาร บ.บุหร่ี สาบาน ก่อนให้การ 
ต่อสภาคองเกรส พ.ศ.2537 

“ผมคดิว่านิโคตินไม่ท าให้ติด” 
วลิเลยีม  แคมป์เบลล์  (บริษัท ฟิลลปิ  มอร์ริส) 

โธมสั  ซานเดเฟอร์  (บริษทั บราวน์แอนด์วลิเลยีมสัน) 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี  
มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 
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เปรียบเทียบนิโคตินกบัยาเสพติดอืน่ ๆ 
ระดบัการพึง่พายา (Dependence) 
 นิโคติน  >  เฮโรอีน  >  โคเคน  >  แอลกอฮอล ์ >  กาแฟ 

ความยากในการเลกิ  (Difficulty achieving abstinence) 
 (นิโคติน  =  เฮโรอีน = โคเคน  =  แอลกอฮอล)์ > กาแฟ 

ความรุนแรงของอาการขาดยาทางกาย 

  แอลกอฮอล ์>  เฮโรอีน  > นิโคติน > โคเคน >  กาแฟ 

Royal College of Physicians of London (2000) Nicotine addiction in Britain       

A Report of the Tobacco Advisory Group 

รายงานราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งลอนดอน ค.ศ.2000 
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ผลกระทบหลกัทางสังคม 

Royal College of Physicians of London (2000) Nicotine addiction in Britain       

A Report of the Tobacco Advisory Group 

รายงานราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งลอนดอน ค.ศ.2000 

 

นิโคติน สุขภาพ – โรคภยั 

แอลกอฮอล ์ อุบติัเหตุ 

เฮโรอิน อาชญากรรม 

โคเคน อาชญากรรม 

กาแฟ ไม่มีผลกระทบ 
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จ านวนผู้เสียชีวติ 

 นิโคติน  > แอลกอฮอล ์> เฮโรอีน  >  โคเคน >  กาแฟ 

ได้รับยาเกนิขนาด 

 แอลกอฮอล ์> (เฮโรอีน = โคเคน) >  กาแฟ > นิโคติน 

จ านวนคนที่ติดยา 
 กาแฟ > นิโคติน  > แอลกอฮอล ์> เฮโรอีน  >  โคเคน 

 

Royal College of Physicians of London (2000) Nicotine addiction in Britain       

A Report of the Tobacco Advisory Group 

รายงานราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งลอนดอน ค.ศ.2000 
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การคดัค้านกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ 

 ในระยะสิบปีกวา่ปีมาน้ี เราตอ้งรับมือกบัร่างกฎหมาย
วา่ดว้ยการหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ              

มากกวา่หน่ึงพนัฉบบั และสามารถคว  ่าร่างกฎหมาย
เหล่านั้นไปไดม้ากกวา่ร้อยละ 90 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 
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Philip Morris Document (1998): 

Impact of smoke-free workplace policies on Cessation 

Smokers facing workplace 

restrictions have a 84% higher 

quit rate than average 

Anticipate a 74% increase in quitting 

rate if smoking was banned in all 

workplaces 

10% industry decline if smoking was 

banned in all workplaces  

เอกสารภายในบริษทัฟิลลิป  มอร์ริส ค.ศ.1998 ผลกระทบของการห้ามสูบบุหร่ีในทีท่ างาน 

ห้ามสูบบุหร่ีในทีท่ างาน ท าให้อตัราการเลกิสูบเพิม่ขึน้ 84% 

ยอดขายจะลดลง 10 % หากห้ามสูบบุหร่ีในทีท่ างานทั้งหมด 

การเลกิสูบบุหร่ีได้ จะเพิม่ขึน้ 74% 
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วตัถุประสงค์ของเราคอื 

เราตอ้งจ ากดัการขยายตวั
ของการหา้มสูบบุหร่ี และ
ท าใหก้ารสูบบุหร่ีเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน
เอเชียต่อไป 
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การสร้างความสับสนกรณคีวนับุหร่ีมอืสอง 
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 โครงการท่ีปรึกษาควนับุหร่ีในบรรยากาศในส่วนของ
เอเชียจะเนน้แหล่งสารก่อมลพิษอ่ืนๆ เพ่ือเบ่ียงเบน
ความส าคญัของควนับุหร่ีในบรรยากาศ  โดยเนน้ถึงสภาพ
อากาศท่ีร้อนและช้ืน วฒันธรรมท่ีมีการจุดธูปภายในอาคาร
และการเล้ียงสตัวปี์กในบา้น พฤติกรรมการกินอาหารท่ี
ชอบรสจดัและอาหารป้ิง ยา่ง บนเตาถ่าน 

(Assunta et al.2003) 
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 เอกสารฉบบัน้ีไดร้ะบุชดัเจนวา่ ในความร่วมมือกบั
นกัวทิยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ นั้น บริษทัจะ “ควบคุม” 
ทศิทางการวจัิย รวมทั้ง “ควบคุม” รายงานการวจัิย ดงั
ปรากฏในเอกสารของนายเดวดิ บิลล่ิงส์ มีถึงนายจอรห์น 
รัพพ ์ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2532 
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 รายงานการวิจยัของลินดา คู ถูกบริษทัอาร์ เจ  
เรโนลด ์น าไปขยายผลใน เซาท ์ไชนา มอร์น่ิง โพสต ์ดงัน้ี 
“นกัวจิยัชาวฮ่องกง (ลินดา คู) ระบุวา่ อาหารที่คนจนี
รับประทานเป็นสาเหตุหลกัของมะเร็งปอด ไม่ใช่ควนับุหร่ีทีสู่บ  
นกัวจิยัระบุวา่ อาหารจีนใชส้ารกนับูด เน้ือสตัวท่ี์มีไขมนัมาก 
พริกดอง ซ่ึงมีไนโตรซามีนสูงเป็นสาเหตุหลกัของมะเร็งปอด” 

(Assunta et al.2003) 
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การสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 



โรงงานยาสูบ 

วสัิยทัศน์ : เป็นองคก์รระดบัน าในธุรกิจยาสูบท่ีมีความรับผดิชอบ 

  ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

พนัธกจิ:   เป็นผูน้ าในการผลิตและจ าหน่ายบุหร่ีท่ีมีคุณภาพ  ได ้

  มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ....ค  านึงถึงสุขภาพของผูบ้ริโภค 

  และมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

 



4 เป้าหมายของฟิลลปิ มอริส อนิเตอร์เนช่ันแนล 



บริษทับุหร่ีเป็นผูผ้ลิต และส่งเสริมการขายสินคา้ยาสูบ ซ่ึงเป็น            
ส่ิงเสพติด และท าให้คร่ึงหน่ึงของผู้บริโภคเสียชีวติ จึงเป็นไปไม่ได้ที่
บริษทับุหร่ีจะแสดงความรับผดิชอบโดยการท ากจิกรรมเพือ่สังคม 

(ผลิตและส่งเสริมการขายด้วยการวางแผนอย่างจงใจ และแบบมืออาชีพ) 



อนุสัญญาควบคุมยาสูบ  มาตรา 5.3 
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ยาสูบเป็นส่ิงเสพตดิทีค่ร่าชีวติผู้บริโภคในการใช้ตามปกต ิ จงึขดักบั
หลกัการ “รับผดิชอบต่อสังคม” แต่เน่ืองจากธุรกจิยาสูบยงัเป็น
ธุรกจิทีถู่กกฎหมาย 

ความรับผดิชอบขั้นต า่ทีสุ่ด  ทีธุ่รกจินีพ้งึม ีคอื  การปฏิบัตติาม
กฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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โครงการคนืก าไรสู่สังคม 



วตัถุประสงค์ทีแ่ท้จริงของโครงการการเพือ่สังคม 

ของบริษทับุหร่ี (CSR) 
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1. แกไ้ขภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีเสียหายจากการขายสินคา้เสพติดท่ีท าลายสุขภาพ 

2. สร้างความสมพนัธ์กบัผูก้  าหนดนโยบายเพื่อ 

  -  ยบัย ั้งมาตรการควบคุมยาสูบ 

 -  ลดความกระตือรือร้นควบคุมยาสูบ 

3. สร้างความสมัพนัธ์กบัส่ือ  ท าใหส่ื้อไม่กระตือรือร้นในการสนบัสนุนการ
ควบคุมยาสูบ 
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การท า CSR เป็น
องค์ประกอบหน่ึงของ
การโฆษณา  โดยเป็น
การโฆษณาต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย 

 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา 
2008 
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การส ารวจความน่าเช่ือถอืของธุรกจิ 25 ประเภท                  
ในกลุ่มตวัอย่าง  80,000  คน จาก  32 ประเทศ 

1. สินคา้อุปโภค-บริโภค 

2. อุตสาหกรรมอาหาร 

3. อุตสาหกรรมขายปลีกอาหาร 

 

23. ธุรกิจโทรคมนาคม 

24. ธุรกิจการเงิน 

25. ธุรกิจยาสูบ 



การส ารวจในประเทศไทย : ความเช่ือถอืในกลุ่มผู้ประกอบวชิาชีพ 



36 

บริษทัฟิลลปิ มอร์ริส  
จดัการประกวดศิลปอาเซียนทีอ่ยุธยา 

พ.ศ.2537 

“เน่ืองจากประเทศไทยห้ามโฆษณา
บุหร่ี  เราจะใช้การสนับสนุน

ศิลปวฒันธรรม  เพือ่สร้างคุณค่า
ให้แก่ยีห้่อบุหร่ีของเรา” 

 

นายแพทริก  เรย์คาร์ท 

ผู้จดัการฝ่ายกจิกรรมบรรษทั 

บริษทัฟิลลปิ มอร์ริส  
 



37 

วารสาร SMART  

เปิดโปง CSR โดยบริษทับุหร่ี 
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ข่าวการบริจาคของฟิลลปิ  มอร์ริส 
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ข่าวการบริจาคของ
BAT 



กลุ่มผู้ชาย นักกฬีาชาย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มบุคคลทีต้่องการความช่วยเหลอื  

กลุ่มเดก็ เยาวชน  

40 

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

40 



เรียนเชิญ เข้าร่วมงานประชุม  
Harm reduction technology with Heat not Burn tobacco 

เน่ืองด้วย บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด               
มีความประสงคข์อเรียนเชิญท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ เขา้ร่วม
การประชุมวิชาการเร่ือง 2nd Thailand Forum on Advanced 

Tobacco Harm Reduction ณ. หอ้งประชุม Sky Suite โรงแรม 
VIE Hotel ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2562                          
ตามรายละเอียดก าหนดการประชุมซ่ึงไดแ้นบมาดว้ย  
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มาตรา ๓๕ ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกีย่วข้องให้การ
อุปถมัภ์ หรือให้การสนับสนุน บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ต่อผลิตภณัฑย์าสูบ ผูผ้ลิต  หรือผูน้ า
เขา้ผลิตภณัฑย์าสูบ 

(๒)  ท่ีส่งผลหรือท่ีอาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบาย การควบคุม
ผลิตภณัฑย์าสูบ 

(๓)  โฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบ ผูผ้ลิต หรือผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบ 

(๔)  ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ 
42 
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เอกสารภายในของบริษทับุหร่ี 

“โครงการป้องกนัวยัรุ่นไม่ให้สูบบุหร่ี 

มวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างภาพให้แก่บริษทั   
ไม่ใช่เพือ่ป้องกนัไม่ให้วยัรุ่นสูบบุหร่ี” 

 
สถาบนัยาสูบปี 2525 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 
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“โครงการป้องกนัวยัรุ่นไม่ให้สูบบุหร่ี                           
อาจจะช่วยสกดักั้นหรือปวงิเวลาออกกฎระเบียบ

ควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบเพิม่เตมิได้” 
สถาบนัยาสูบปี 2525 

 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 
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““โครงการป้องกนัเยาวชนสูบบุหร่ีเป็นกลวธีิหน่ึงใน
การต่อต้านขบวนการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหร่ี   
 จะพลกิกลบักระแสขบวนการต่อต้านการสูบบุหร่ี และ
ท าให้เห็นว่าบริษทั ฟิลลปิ  มอริส เป็นบริษทับุหร่ีทีม่ี
ความรับผดิชอบ” 

แผนการด าเนินงานของบริษัทฟิลลปิ มอริส 

ออสเตรเลยี  พ.ศ.2535 

 หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 



“ส่ิงทีจ่ะใช้ตัดสินความส าเร็จของโครงการป้องกนัไม่ให้
เยาวชนสูบบุหร่ีทีเ่ราสนับสนุนได้แก่” 

1. การลดการผา่นกฎหมายท่ีส่งผลจ ากดัหรือหา้มการขาย และ
กิจกรรมการตลาดของสินคา้ของเรา 

2. การผา่นกฎหมายท่ีไม่กระทบต่อธุรกิจของบริษทับุหร่ี 

3. กระแสสนบัสนุนบริษทัของเราท่ีเขม้แขง็ยิง่ข้ึนจากกลุ่ม
ผูป้กครองและครูต่าง ๆ  

บริษทั ฟิลลิป มอริส พ.ศ.2534 
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บ.ฟิลปิ มอริส เปิดตวัโครงการรณรงค์ป้องกนัวยัรุ่นไม่ให้สูบบุหร่ี
ในประเทศไทย 

“ เรียน  รัฐมนตรีสุดารัตน์ 

 ฟิลปิ มอริส (ประเทศไทย)  มีนโยบายสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาการสูบบุหร่ีของเดก็ ๆ    
เราต้องการแสดงจุดยนื ทีชั่ดเจนของบริษทัเราว่า  เราไม่ต้องการให้เดก็ ๆ สูบบุหร่ี” 

พอล  ดวิแมน จูเนียร์  
ซีอโีอฟิลปิ มอริสประจ าประเทศไทย พ.ศ.2546 

บ. ฟิลปิ มอริส บริจาค 3 ล้านบาทให้กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์ไม่ให้เดก็สูบบุหร่ี : รัฐมนตรี
ปองพล อดเิรกสาร ให้คนืเงนิบริษทับุหร่ี 
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การตลาดของบริษทับุหร่ี พุ่งเป้าไปทีเ่ยาวชน 

 นายเบนเนท  ลีโบว  ประธานบริษทัเวคเตอร์กรุ๊ป  เจา้ของบุหร่ีช่ือดงัหลายยีห่อ้กล่าววา่ 

 “ถ้าบริษทับุหร่ีหยุดท าการตลาดทีพุ่่งเป้าทีว่ยัรุ่น  บริษทั
จะต้องเลกิกจิการในเวลา  25 ถงึ 30 ปี  เพราะจะไม่มลูีกค้า
พอทีบ่ริษทัจะอยู่ได้” 

เอกสารเผยแพร่วนังดสูบบุหร่ีโลก ขององคก์ารอนามยัโลก พ.ศ.2551   
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การออกแบบซองบุหร่ี 
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Russia Indonesia Russia 

India Russia  Russia  
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บริษทับุหร่ีออกแบบผลติภณัฑ์เพือ่ดงึดูดนักสูบหน้าใหม่  
และให้เกดิการเสพติดยัง่ยนื 

ท าใหเ้ร่ิมหดัสูบไดง่้าย  โดยเพิ่มความหวานและลดการระคายเคืองของควนับุหร่ี 
ดว้ยการ 



ท าให้บุหร่ีมอี านาจเสพตดิเพิม่ขึน้ ด้วยการ 



บ.ฟิลลปิ  มอร์ริส  
แจกสติกเกอร์ ให้ร้านค้าปลกี 

57 



การเตมิเมนทอลในบุหร่ี ท าให้ 



การออกแบบรูระบายอากาศทีก้่นกรองเพือ่ผลติบุหร่ีรสอ่อน 



60 
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การใชช้าวไร่ยาสูบเป็นเคร่ืองมือ 

 พยายามประชาสมัพนัธ์ผลกระทบของมาตรการควบคุมผลิตภณัฑ์
ยาสูบท่ีจะมีต่อความตอ้งการใบยาสูบของแต่ละประเทศทัว่โลกให้
เกินจริง 

ฟิลลปิ  มอร์ริส ให้ข้อมูลต่อทีป่ระชุมประชาพจิารณ์ร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.... ว่าประเทศไทยมชีาวไร่ยาสูบ  1 ล้านคน (พ.ศ.2556) 



“การระดมพลงัในอุตสาหกรรมผลิตใบยาสูบ  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา  นั้นเป็นหน่ึงในจุดต่อสูท่ี้มี

ประสิทธิภาพ สองจุดส าหรับการรับมือกบัองคก์ารอนามยัโลก” 

 

บริษัท อาร์ เจ เรย์โนลด์  ปี พ.ศ.2524 



“เรายงัไดช่้วยจดัตั้งกลุ่มชาวไร่ยาสูบในหลาย ๆ ประเทศอีกดว้ย  
ตวัอยา่งเช่น  พลงัของชาวไร่ยาสูบไดช่้วยใหอุ้ตสาหกรรม

ยาสูบมีบทบาทในการท าใหอ้งคก์ารอาหารและเกษตร (FAO)  
ไม่มจุีดยนืต่อต้านการปลูกใบยาสูบ” 

 

บริษัท ฟิลลิป  มอร์ริส  พ.ศ.2528 
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เงนิค่าบุหร่ี เข้ากระเป๋าใคร? 

ค่าบุหร่ี 

100% 

บริษัทบุหร่ี 58% 

ภาษีสรรพสามิต 23% 

ผู้ค้าส่ง/ค้าปลกี 14% 

ภาษกีารค้า 4% 

ชาวไร่ยาสูบ 1% 
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา 



“สมาคมการคา้ของบริษทัผลิตบุหร่ี  ซ่ึงเป็นองคก์รบงัหนา้ท่ีดี
ท่ีสุดของเรา  ก าลงัไดรั้บการเสริมสร้างใหเ้ขม็แขง็ยิง่ข้ึนใน
หลาย ๆ ประเทศท่ีมีการริเร่ิมด าเนินกิจกรรมอยา่งจริงจงั  

สมาคมระดบัประเทศหลาย ๆ สมาคมกก็ าลงัไดรั้บการจดัตั้งข้ึน  
เช่น  ในบราซิล” 

 

บริษทั ฟิลลิป  มอร์ริส  พ.ศ.2522 

 



สมาคมการคา้ยาสูบไทย 

 (Thai Tobacco Trade Association: TTTA) 

ตั้งพ.ศ. 2555 เพื่อเป็นตวัแทน 
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 ในเซเนกลัการท างานของเราส่งผลใหมี้การออก
กฤษฎีกาฉบบัใหม่เพื่อกลบัค าสัง่หา้มการโฆษณายาสูบ
ทุกรูปแบบ” 

         บริษทัฟิลลิป มอร์ริส ปี 2529 

การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 



“จากความพยายามของบริษทัฟิลลิป  มอร์ริส  คณะกรรมการ
ผูเ้ช่ียวชาญการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการภายใตรั้ฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสภาความร่วมมือแห่ง  อ่าวเปอร์เซีย  
ได้ชะลอการก าหนดให้ซองบุหร่ีต้องมฉีลากค าเตือน

เร่ืองสุขภาพ” 

 

บริษัท ฟิลลิป  มอร์ริส  พ.ศ.2519 
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 ออสเตรเลีย  มีการก่อตั้งคณะกรรมการการเกบ็ภาษีอากร
ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทัผลิตยาสูบคณะกรรมการชุดน้ี
ท างานไดผ้ลในการจดัเตรียมขอ้มูลเสนอสู่การพิจารณา
ของรัฐบาลของรัฐ  และรัฐบาลกลาง ส่งผลใหไ้ม่มีการข้ึน
ภาษียาสูบ 

การแทรกแซงการขึน้ภาษี 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 



ในบรรดาความวติกกงัวลทั้งหมด  มีอยูข่อ้หน่ึงทีท าใหเ้ราหวาดหวัน่
มากท่ีสุด นัน่คือการเกบ็ภาษีอากร  แม้ว่ามาตรการจ ากดักจิกรรม
การตลาด  การสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ  และการสูบบุหร่ีมอืสองท าให้
ยอดขายลดลง แต่จากประสบการณ์ของเรา  การเกบ็ภาษีอากรท าให้
ยอดขายลดฮวบลงกว่าน้ันได้มากทีเดยีว  ภาษีผลิตภณัฑย์าสูบเป็น
ปัญหาท่ีเราทุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่เพื่อแกไ้ขมาตลอด 
 

บริษทั ฟิลลิป  มอร์ริส  พ.ศ.2528 





สนับสนุนงานวจิยัเพือ่โน้มน้าวรัฐบาลไม่ให้ขึน้ภาษ ี
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ในปี 2000 เคนเนธ คลา๊ก ยอมรับต่อหนงัสือพิมพ ์The Guardian วา่ 
บีเอทีส่งสินคา้ของตนไปยงัจุดหมายท่ีรู้แก่ใจวา่จะกลายเป็นสินคา้
ในตลาดมืด  คลา๊กกล่าววา่ “เราจะด าเนินการบนพื้นฐานท่ีวา่ 
สินคา้ตราของเราจะมีอยูใ่นการแข่งขนักบัคู่แข่งของเราทั้งใน
ตลาดลกัลอบและในตลาดท่ีถูกกฎหมาย 

การสนับสนุนบุหร่ีหนีภาษ ี
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 บีเอที “เป้าหมายและกลยทุธ์ในตะวนัออกไกล 
1993-7 กลยทุธ์หลกัของเรายงัคงเป็นการเสริมฐานะ
ของเราในตลาดน าเขา้ท่ีถูกกฎหมายท่ีก าลงัเติบโต 
พร้อมๆกบัการสานต่อความส าเร็จในส่วนของบุหร่ี
หนีภาษีในภมิูภาคน้ี” 

การสนับสนุนบุหร่ีหนีภาษ ี
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ฟิลิปปินส์ เราประสบความส าเร็จในการประวงิเวลาการผา่นกฎหมาย
ระดบัประเทศ และกฎหมายระดบัทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีบริษทัฟิลลิป 
มอร์ริสก าลงัวิง่เตน้ใหมี้การปฏิรูประบบภาษีเพื่อขจดัการเลือก
ปฏิบติัต่อการคา้ท่ีเป็นของต่างชาติ 

     

บริษทัฟิลลิป มอร์ริส ปี 2532 

หนงัสือ ฉีกหนา้กากอุตสาหกรรมบุหร่ี มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2551 
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 เอกสารติดต่อภายในจากนายดอน ฟอแมน ถึงนายดอน แอลเบิร์ท 
ลงวนัท่ี14 พฤษภาคม 2536 ความตอนหน่ึงวา่ 

 “เราตอ้งด าเนินนโยบายคดัคา้นการออกกฎ ท่ีจะท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งแจง้
รายการส่วนประกอบผลิตภณัฑบุ์หร่ีเป็นรายยีห่อ้ ถา้หากประเทศ
ไทยผา่นร่างกฎหมายน้ีไดส้ าเร็จ จะส่งผลกระทบร้ายแรงไปทัว่โลก 

การคดัค้านกฎหมายเปิดเผยส่วนประกอบผลติภัณฑ์ 

เอกสารภายในบริษทั ฟิลลิป มอริส  
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 เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นวาระหน่ึงของการต่อตา้นยาสูบ 
และคาดการไดว้า่เร่ืองน้ี จะไดรั้บการพิจารณาอยา่ง
จริงจงัในอีกหลายๆประเทศในอนาคตอนัใกลน้ี้.... 
เราตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ฎหมายผา่น
ออกมาไดใ้นประเทศไทย” 

เอกสารภายในบริษทั ฟิลลิป มอริส  
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เราพบกบัเจา้หนา้ท่ีสถานทูตในกรุงเทพฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของเราติดต่อกบัส านกัผูแ้ทนการคา้ท่ี
วอชิงตนั และคู่แข่งของเราในยโุรปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีดา้น
การคา้ของอีย ู

เอกสารภายในบริษทั ฟิลลิป มอริส  
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ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จคือ การประสานงานกบัฝ่าย
ท่ีออกกฎระเบียบตั้งแต่ตน้ เราพุง่เป้าไปท่ีการสร้างความสมัพนัธ์กบั
กระทรวงสาธารณสุข จากการติดต่ออยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้รารู้
แผนการและรายละเอียดการออกกฎกระทรวง 

เอกสารภายในบริษทั ฟิลลิป มอริส  



“เม่ือองค์กรรณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 
(APACT) จดัประชุมท่ีเชียงใหม่  เราไดจ้ดัใหมี้หน่วยข่าวกรอง  เพื่อ
สืบให้ทราบว่าการประชุมมีการอภิปรายอะไรบา้ง เรายงัสามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งรอบคอบกบัส่ือมวลชนจ านวนมาก ท่ีรายงาน
เก่ียวกบัการประชุม” 
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การเจาะตลาดบุหร่ี 

ส าหรับผู้หญงิ 



พ.ศ.2558 

วางขายตามร้านกิฟ๊ช็อป 
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“ กลุ่มทีม่ีศักยภาพทีจ่ะเป็นตลาดใหญ่ยงัคงเป็นผู้หญิงและหนุ่มสาวในวยั
ผู้ใหญ่ตอนต้น การดงึดูดประชากรกลุ่มนี ้ซ่ึงมีจ านวนนับล้าน ๆ คนให้
เป็นผู้ทีจ่ะสูบบุหร่ีต่อไปน้ัน  เป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับอนาคตทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาว” 

อุตสาหกรรมบุหร่ี 

ค าพูดบริษทับุหร่ี 
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 “เบอร์สันมาร์สเทลเลอร์ ได้ตกลงที่จะค้นคว้าผลการ
ศึกษาวจิยัและงานเขยีนต่างๆ เพือ่หาผู้เช่ียวชาญเร่ืองวถิี
ชีวติทีเ่ปลีย่นไปของผู้หญงิเอเชียสักคน ทีจ่ะน าเสนอว่า
การสูบบุหร่ีเป็นส่วนหน่ึงของวถิชีีวติโดยรวมของผู้หญงิ
เอเชีย” 

 บริษทั ฟิลลิป มอร์ริส  
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ค าพูดบริษทับุหร่ี 

ผมดีใจท่ีระยะน้ีหนังหลายเร่ืองท่ีผมได้ดูมีฉากท่ีนางเอกถือซอง
บุหร่ีอยูใ่นมือ ....เราตอ้งแสวงหาประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆต่อไป 
เพื่อหาทางท าใหบุ้หร่ีปรากฏในหนงัจนกระทัง่ถูกคีบอยูใ่นมือของผู ้
สูบบุหร่ี  

                                             บริษทัฟิลลิป มอร์ริส 
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กลยุทธ์การตลาดของอตุสาหกรรมยาสูบต่อผู้หญงิ 

สร้างภาพพจน์/ทศันคติใหม่ 
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POS display in 

night club 
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การส่งเสริมการขาย 
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การโฆษณาแฝง 
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จดังานแสดงสินค้าทีก่รุงเทพฯ 

พ.ศ.2552 
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Tabinfo Bangkok November 11-13,2009 
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 จ้างบริษทัผู้ผลติภาพยนตร์ให้มฉีากสูบบุหร่ี 



Killing like Rambo 



Deadlier than James Bond 



95 

ก่อนห้าม 

กนัยายน  2548 

การห้ามแสดงซองยาสูบ ณ จุดขาย 

หลงัห้าม 
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นิสิตสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนกฎหมาย
ห้ามแสดงซองบุหร่ีทีจุ่ดขาย 
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Before the ban 
After the ban 



จ านวนร้านค้าปลกียาสูบ ต่อประชากร 10,000  คน 

ประเทศไทย 



Effective October 2, 2013 

การฟ้องศาลเพื่อล้มกฎหมายขยายภาพค าเตือน 
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ค าฟ้อง : 
1. ประกาศดงักล่าวออกเกินอ านาจ 

2. ขดัรัฐธรรมนูญหลายมาตรา 

3. ละเมิดเคร่ืองหมายการคา้/ขดั TRIPS 

4. เป็นไปไม่ไดท้างเทคนิคท่ีจะปฏิบติัตาม 

5. ไม่ไดส้ดัส่วนกบัปัญหา 
6. ท าความเสียหายใหโ้จทกอ์ยา่งยากท่ีจะเยยีวยาได ้
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Support MOH’s to go ahead with 85% GHW 2013 in face 

to intense TI lobbying 



“ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารออกกฎหมายหรือระเบียบเพิม่เตมิเพือ่การควบคุม
ยาสูบ  หากแต่สมควรให้ความส าคญักบัวธีิการในการเพิม่พูนความรู้ความเข้าใจ  และ

การบังคบัใช้กฎหมายทีม่อียู่ในปัจจุบันให้มากขึน้” 



ใครคอืผู้บงการตวัจริง?     
ในการแทรกแซงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ 

ฟิลลปิ มอร์ริส  
อนิเตอร์เนช่ันแนล 

(PMI) 

  

เครือข่ายในประเทศไทย ฟิล
ลปิ มอร์ริส (ไทยแลนด์) 

  

สนับสนุน สมาคมผู้ปลูก
ยาสูบนานาชาต ิITGA 

  

เครือข่ายธุรกจิ  
ข้ามชาต ิ

  

สมาคมผูป้ลูก ผูบ่้ม ผูค้า้ยาสูบไทย 
เป็นสมาชิกของ ITGA  

(อา้งความเดือดร้อนชาวไร่ยาสูบ



วาทกรรมฝ่ายทีค่ดัค้าน 
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1. ห้ามแบ่งซองขายบุหร่ีเป็นรายมวน 

2. ห้ามเร่ขาย 

3. ห้ามโชว์ซองบุหร่ีทีจุ่ดขาย 

4. ห้ามท าCSR 

5. ก าหนดแนวทางตดิต่อระหว่างผู้ประกอบการยาสูบกบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ 

6. การให้อ านาจออกกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบในอนาคต 

7. ไม่ยอมให้ผู้ประกอบการยาสูบอยู่ในคณะกรรมการควบคุมฯ 
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ประเดน็ที่คดัค้าน 
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Products  

on Websites 

Woman cigarettes 

Price : 50 Baht 

Internet Sale  
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On Facebook 





3. ผลติภณัฑ์ยาสูบชนิดมคีวนัและไม่มคีวนั  
(Smoked and Smokeless Tobacco) 

 

แบบสมัยใหม่ 
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ววิฒันาการ : บุหร่ีทีล่ดอนัตราย 



A systematic review of health effects of 
electronic cigarettes. 
Charlotta Pisinger, MartinDł ssing 
 จากรายงานทั้งหมด 175 รายงาน 60 รายงาน หรือ 34% มีปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

รายงานทีส่นับสนุนโดย WHO 12/2015 
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การทบทวนวรรณกรรม : ผลกระทบของบุหร่ีไฟฟ้าต่อสุขภาพ 







ปี 1995-1998 รับทุนรวม 220,000 ดอลลาร์  จากสถาบนัยาสูบ ซ่ึงเป็นองคก์รท่ี
ร่วมกนัสนบัสนุนโดยบริษทับุหร่ีขา้มชาติ 

ปลายทศวรรษ 90 เป็นท่ีปรึกษา บริษทัเภสัชกรรม ท่ีเป็นบริษทัลูกของ บริษทั
บุหร่ี อาร์ เจย ์เรยโ์นลด์ 

ปี 2006/2007 เป็นท่ีปรึกษาในงานวิจยัและตีพิมพ ์ท่ีสนบัสนุนโดย บริษทับุหร่ี 
ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล 
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กลยุทธ์  
ของอุตสาหกรรมยาสูบ 


