
พัฒนาการการเคลือ่นไหวทางสงัคม
ของการควบคมุยาสบูในไทย 

โดย ผศ.ดร.ลักขณา เตมิศริกิลุชยั 



ขอขอบคณุ  
ศ.นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ 

เลขาธกิารมลูนธิริณรงคเ์พือ่การไมส่บู
บหุรี,่20 ปี 

บทเรยีนส าคญัของการควบคมุการ
บรโิภคยาสบู, 
3 กนัยายน 2557 

,  



นโยบายและมาตรการในการควบคมุการ
บรโิภคยาสบู (2529-2556) 

2530 หา้มโฆษณาบหุรีท่กุรปูแบบ (องิ
ตาม พรบ.คุม้ครองผูบ้รโิภค) 

2532 เปิดตลาดบหุรีน่อก 

2532 ต ัง้คณะกรรมการควบคมุการ
บรโิภคยาสบูแหง่ชาต ิ 

2535 พรบ.ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู  

2535 พรบ.คุม้ครองสขุภาพผูไ้มส่บูบหุร ี ่ 

2536-2548 การพมิพค์ าเตอืนทีใ่หญข่ ึน้ 

 



นโยบายและมาตรการในกรควบคมุการ
บรโิภคยาสบู (2529-2556) 

2536-2552 : สถานทีส่าธารณะตา่งๆ 
เป็นเขตปลอดบหุรี ่

2536-2550 :ขึน้ภาษบีหุร ี ่(55%-
80% ) 

2544: 2% จากภาษบีหุรีแ่ละเหลา้
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

 

 
 



 2545 : พ.ร.บ.กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส.)  

  2548 : พมิพภ์าพค าเตอืนบนซองบหุรี ่  

  2548 : หา้มแสดงซองบหุรี ่ณ จดุขาย   

  2552 : หา้มสบูบหุรี ่ในสถานทีท่ างาน/
สาธารณะ100%  

  2556 : เพิม่ขนาดภาพค าเตอืนบบซองบหุรีเ่ป็น 
85%  

5 นโยบายและมาตรการในการควบคมุการ
บรโิภคยาสบู (2529-2556) 



ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  และ  

ศ.นพ.อรรถสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ก่อตัง้ 

โครงการรณรงคไ์ม่สบูบหุร่ี (2529) 

6 



7 

2528 



2528 
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9 

เปิดตวัโครงการรณรงคไ์ม่สบูบหุร่ี  รพ.รามาธิบดี (2529) 



10 

1986 Establishment of Thai-
Antismoking Campaign Project 

(currently ASH Thailand) supported by 
10 health related NGOs.  

 

To be focal point of tobacco control 
 -  A pressure group 

 -  Public education about health hazard of 
smoking 

 -  Media advocacy / Campaign activities 
 -  Advocate and lobby for tobacco control 

policy 
 -  Community programs 
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การประชุมบหุร่ีและสขุภาพโลกครัง้ท่ี 6  ท่ีโตเกียว 

พ.ศ.2530 

พ.ศ.2530 
พระภิกษุสงฆ ์ 54.5 
ครู 40.0 
แพทย ์ 23.3 
ประชาชนทัว่ไป >60 
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โปสเตอรร์ณรงค ์งดถวายบหุร่ี 

พ.ศ.2530 



13 

ผลกัดนัให้เกดินโยบาย รพ.ปลอดบุหร่ี 



กรณีศึกษา 

2529 
„ คณบดใีหท้ า “โครงการรณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี”่ 
„ ท าสติก๊เกอร ์รณรงคใ์หม้ ี“เขตปลอดบุหรี”่ 

2530 

„ ขอใหค้ณบดปีระกาศให ้“รามาธบิดเีป็นโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี”่ 

„ สมาคมศษิยเ์ก่าพยาบาล เลกิขายบุหรีท่ีร่า้นกิฟ๊ช๊อป 
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แพทยช์นบทว่ิงรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี (2530) 
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1988 - Press conference Dr. Richard Peto prediction  
 of smoking  attributable mortality in Thai 
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“เดก็ไทยอายตุ า่กว่า 20 ปี ท่ีมีชีวิตอยู่ในปี 2531  
ในอนาคตอย่างน้อย 2 ล้านคน จะเสียชีวิตจากการสบูบหุร่ี” 

มกราคม 2531 



มติคณะรฐัมนตรี 26 เมษายน พ.ศ. 2531 

1. เห็นชอบมาตรการควบคมุการบรโิภคยาสบูทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว ทีเ่สนอโดยกระทรวง
สาธารณสขุ 

2. ใหก้ระทรวงการคลังสัง่การใหโ้รงงานยาสบูยตุกิาร
โฆษณาบหุรี ่

3. ใหห้า้มสบูบหุรีใ่นทีป่ระชมุคณะรัฐมนตร ีและหอ้ง
ประชมุอืน่ๆ ในท าเนยีบรัฐบาล และควรมกีาร
ปฏบิตัเิชน่เดยีวกนัในกระทรวง ทบวง กรม อืน่ ๆ 

“เรยีกรอ้งนโยบายทีส่มดลุ” 
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2532 
• Ministerial regulation for rotating 

health warning on cigarette packet 

• Ban of tobacco advertising 

• Appointment of National Committee  
for the Control of Tobacco Use by 
cabinet 
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พ.ศ.2535 รฐัสภาผา่นกฎหมาย 

1.พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู 

 

2.พ.ร.บ.คุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บู
บหุรี ่

21 



22 

Ingredients for policy development 

Knowledge Evidence Network Social Movement 

Political Commitment 
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กรณีศกึษา 
ลกูโป่งระเบดิ (พ.ศ.2542) 

 ท าไมจงึระเบดิ 

 ไมม่กีฎหมายควบคมุกา๊ซ
ทีใ่ช ้

 ท าอยา่งไรทีจ่ะใหเ้กดิ
กฎหมาย (อยา่งทีป่ระเทศอืน่ม)ี 

 ตดิตาม ผลกัดนัจนเกดิ
กฎหมาย (พ.ศ.2543) 

“แปลงวกิฤตใหเ้ป็น
โอกาส” 
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อตัราภาษสีรรพสามติ, ยอดจ าหน่ายบุหร่ี, รายได้ภาษสีรรพสามติ และอตัราการสูบบุหร่ี 
    ปี อตัราภาษ ี ยอดจ าหนา่ย    ภาษสีรรพสามติ          ราคาบุหร ี ่      จ านวนผูส้บูบุหร ี ่
      (%)       (ลา้นซอง)          (ลา้นบาท)            ตอ่ซอง(บาท)          (ลา้นคน) 
 

 2532   35-55  1,843        14,664 -----------------------------------------------             
 2533   55  1,941        15,461 -----------------------------------------------                  
 2534   55  1,942        15,898 ----------------------------------12.2 
 2535   55  1,983        15,438 ------------- 12 ----------------------------- 
 2536   55  2,135        15,345 ------------- 12 
 2537   60  2,328        20,002 ------------- 15------------------------------ 
 2538   62  2,171             20,736 
 2539   68  2,463        24,092 ------------- 18 ----------------12.5 
 2540   68  2,415        29,755 
 2542   70  1,810        26,708 ------------- 24 
 2523   71.5  1,826        28,110 ------------- 28 
 2544   75  1,727        29,627 ------------- 32 -------------- 11.9 
 2545   75  1,716        31,247         
 2546   75  1,904        33,582         
 2547   75  2,110        36,326 ----------------------------------------------- 
 2548   75  2,187        39,690------------------------------------------------         
 2549   79  1,793        35,646 ------------- 42 ---------------  10.8         
 2550   80  1,958        41,528 ------------- 45 
 2551   80  1,837        40,489 ------------- 45 
 2552   85  1,790        44,167 ------------- 58------------------10.9           
 2553   85    1,800        53,381 ---------------58                - 
 2554   85    2,038        57,196 ---------------58------------------11.5 
 2555    87  2,153        59,873 ---------------65 
 2556   87  2,172        67,863 

 

แหล่งข้อมูล : เวบ็ไซต์โรงงานยาสูบ-กรมสรรพสามิต 

 



ขัน้ตอนการผลกัดนัการขึน้ภาษี (พ.ศ.2536 

ขอ้มลู 

• คา่ใชจ้า่ยในการรักษาโรคทีเ่กดิจาก
การสบูบหุรี ่

• ผลกระทบ หากมกีารขึน้ภาษี 
(รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ เด็กทีจ่ะสบูบหุรี่
 นอ้ยลง) 

• ราคาบหุรีถ่กูเกนิไปในภาวะ
เศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ (15 บาทตอ่ซอง 
VS 33 บาทตอ่ซอง) 

• ส ารวจประชามต ิ(เผยแพรก่อ่น
การประชมุครม. 

• ธนาคารโลกแนะน าใหข้ึน้ภาษี 

• เสนอทางเลอืกในการก าหนด
นโยบายภาษียาสบู 

Policy Lobbying 

• น าทีป่รกึษาองคก์าร
อนามยัโลกพบ รมต.สธ. 

•  ท าหนังสอื/ เอกสารให ้
นายกรัฐมนตรเีขา้ใจ 

• ประสานให ้รมต.สธ. เป็น
ผูเ้สนอตอ่ ครม. 

• ประกนัวา่โรงงานยาสบูจะ
มรีายไดไ้มน่อ้ยกวา่เดมิ
โดยแบง่สว่นรายไดจ้าก
การขึน้ภาษีใหแ้กโ่รงงาน
ยาสบู 



ข้อมูลท่ีน าเสนอ (พ.ศ. 2537) 
การผลกัดนัให้เกิด “กองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ” 

• ประมาณการคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ = 200,000 ลา้นบาท / ปี 

• งบประมาณ กสธ.   = 70,000 ลา้นบาท / ปี 

• งบสง่เสรมิสขุภาพ (กรมอนามยั) = 55  ลา้นบาท / ปี 

• งบควบคมุยาสบู   = 10  ลา้นบาท / ปี 

• งบควบคมุสรุา   = 0  ลา้นบาท / ปี 

• งบแกไ้ขอบุตัเิหตจุราจร  = 0  ลา้นบาท / ปี 

28 

กรณีศึกษา: การผลกัดนัให้เกิด สสส. 



ข้อเสนอให้มีการตัง้องคก์รสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

งบประมาณสรา้งเสรมิสขุภาพ    =  2,000  ลา้นบาท  
          =  2.8 % ของงบ กสธ. 
          = 1.0 % ของคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ 

  

กลา่วอกีนัยหนึง่งบสรา้งเสรมิสขุภาพ = 1 บาท มไีวเ้พือ่ทีจ่ะ 

น าไปใชเ้พือ่น าไปสูก่ารลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการรักษาสขุภาพทีใ่ช ้ 

= 99 บาท 
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การประเมนิความคุม้คา่ตอ่การลงทนุของการ

จดัต ัง้องคก์รสง่เสรมิสขุภาพของไทย 

• อบุตัเิหตคุรา่ชวีติคนไทย ปีละ 34,000 คน  

• เฉพาะอบุตัเิหตจุราจร ปีละ 15,000 คน 

•  สญูเสยี 70 – 90,000 ลา้นบาท  

• ถา้ลดลงไดร้อ้ยละ10 จะประหยัดชวีติได ้ ปีละ 
1,500 ชวีติ ลดความสญูเสยี 7 – 9,000 ลา้น
บาท  

30 



• บหุรีท่ าใหเ้สยีชวีติ ปีละ 42,000 คน 

•  เฉพาะมะเร็งปอดตาย ปีละ 10,000 คน  

• ตน้ทนุคนละ 0.7 – 1.9 ลา้นบาท  

• ตน้ทนุผูต้ายจากบหุรี ่17,000 – 45,000  
ลา้นบาท ซึง่จะลดลงในระยะยาว ถา้
สามารถลดอตัราการสบูบหุรี ่ 
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 หากการสง่เสรมิสขุภาพสามารถลดการสญูเสยี
เฉพาะ 3 ประเดน็นี้ได ้รอ้ยละ 10 ประเทศชาต ิ
จะประหยดัรายจ่ายได ้ปีละ 20,000 ลา้นบาท  

 
(ประเมนิโดยนายแพทยส์ภุกร บวัสาย) 
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ล าดบัขัน้ตอนการผลกัดนัให้เกิด สสส. 
2537-2538 : สถาบนัวจัิยระบบสาธารณะสขุท าการ
วจัิยถงึการจัดตัง้องคก์ร เพือ่สนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ 

2539-2540 : กระทรวงการคลังตัง้คณะท างานเพือ่
ศกึษาและยกรา่งกฎหมาย เพือ่จัดตัง้องคก์ร
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

2542: ครม. ออกพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ส านักงาน
กองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

2543 เห็นชอบรา่งพรบ.กองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ พ.ศ. ... สูก่ระบวนการพจิารณาของรัฐสภา 

2544 : รัฐสภาเห็นชอบรา่งพระราชบญัญัตกิองทนุ 
  สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2544  
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1.ขอ้มลู/
วชิาการ 

2.Policy 
Lobbying 

4.Social 
Mobilization 

3.Media 
advocacy 

กรณีการขบัเคลือ่น 
พรบ.ควบคมุผลติภณัฑย์าสบูฉบบัใหม ่

ผศ.ดร.ลกัขณา  เติมศิริกลุชยั 



1.ขอ้มลู/วชิาการ 

ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั 

สถานการณ์การบรโิภคยาสบู 

สาระของ พรบ. 

ขอ้ด/ีผลกระทบของ พรบ. 

กลยทุธข์องอตุสาหกรรมยาสบูและการล็อบบี ้

ขอ้โตแ้ยง้และค าตอบ 



ฟิลลิป 

 มอร์ริส  

อินเตอร์
เนชันแน

ล 

(PMI) 

เครอืขา่ยในไทย  
ฟิลลปิ  มอรร์สิ 
(ไทยแลนด)์ 

ใหท้นุสนบัสนุน   
สมาคมการคา้ยาสบูไทย 
(อา้งผูค้า้ปลกียาสบู) 

จา้ง :ส านักกฎหมายขา้มชาต ิ
      -  บ.พอีาร ์ขา้มชาต ิ 
 (อยูเ่บือ้งหลังการคัดคา้น) 

สมาคมผูป้ลกู ผูบ้ม่ ผูค้า้
ยาสบูไทย 

เป็นสมาชกิของ  ITGA 
(ชาวไรย่าสบูเดอืดรอ้น) 

เครอืขา่ยธุรกจิ 
ขา้มชาต ิ

เป็นกรรมการ สภาธรุกจิ
อเมรกิา-อาเซยีน 
(ขัด inter law) 

สภาหอการคา้อเมรกิา 
ประเทศไทย 
(ขัด inter law) 

สภาหอการคา้อเมรกินั
วอชงิตันดซี(ีอา้งวา่ขัด
กฎหมายระหวา่ประเทศ) 

สนบัสนุน สมาคม
ผูป้ลกูยาสบู

นานาชาต ิITGA 

ใครคอืผูบ้งการตวัจรงิ? 
ในการแทรกแซงพรบ.ควบคมุยาสบูฯ

ในประเทศไทย 

คดัคา้น
รา่ง 
พ.ร.บ.
ควบคมุ
ผลติภณั
ฑย์าสบู 

ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั 



1. หา้มแบง่ซองขายบหุรีเ่ป็นรายมวน 

2. หา้มโชวซ์องบหุรีท่ ีจ่ดุขาย 

3. หา้มท าCSR 

4. ก าหนดแนวทางตดิตอ่ระหวา่ง
ผูป้ระกอบการยาสบูกบัเจา้หนา้ที่
รฐั 

5. การใหอ้ านาจออกกฎหมายซอง
บหุรีแ่บบเรยีบในอนาคต 

6. ไมย่อมใหผู้ป้ระกอบการยาสบูอยู่
ในคณะกรรมการควบคมุฯ 

ประเด็นทีค่ดัคา้น โครงการพฒันาศกัยภาพก าลงัคน 
ดา้นการควบคมุยาสบู 

ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั 

ทา่นจะตอบ
ค าถาม
เหลา่นี้
อยา่งไร? 



วาทกรรมฝ่ายทีค่ดัคา้น โครงการพฒันาศกัยภาพก าลงัคน 
ดา้นการควบคมุยาสบู 

ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั 

• ไมใ่ชก่ฎหมายเรง่ดว่น  

• ใหค้อยรฐับาลจากการเลอืกต ัง้เป็นผู ้
พจิารณา 

• เป็นกฎหมาย “สดุโตง่” 

• อา้งใชก้ฎหมายตา่งประเทศ (FCTC) 
มาท ารา้ยคนไทย 

• ท าใหโ้ชหว่ยเดอืดรอ้นหนกั 

• ท าลายอาชพีเกษตรกร 

• ละเมดิกฎหมายระหวา่งประเทศ 

• ไมร่บัฟงัความคดิเห็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

ทา่นจะตอบ
ค าถาม
เหลา่นี้
อยา่งไร? 



 
2.Policy Lobbying 

 

ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั 



จดหมาย
สนบัสนนุจาก
WHOและ FCTC 

26 
มกราคม 
2558 

รมว.สาธารณสุข และ WHO ร่วมแถลงข่าว 

ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยและเลขาธิการภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

โลกส่งจดหมายถงึนายก หนุนให้คลอด
กฎหมายบุหร่ีโดยเร็ว  

18 
กมุภาพนัธ ์
2558 

ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั 

2.Policy Lobby  



3.Media advocacy :การสรา้งกระแสผา่นสือ่ 
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3 
เมษายน 
2558 

สมัมนาเครอืขา่ยสือ่มวลชนทอ้งถิน่เพือ่สงัคมไทยปลอดบุหรี ่เร ือ่
งง “สือ่ทอ้งถิน่ จะช่วยสนบัสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบ
ฉบบัใหมไ่ดอ้ยา่งไร?”  ณ หอ้ง กนิร ี1 ช ัน้ 1 โรงแรมอมาร ีดอน
เมอืง กรงุเทพฯ 

  

3.การสรา้งกระแสผา่นสือ่ 
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4.Social Mobilization 

30 
มนีาคม 
2558 

12 
มกราคม 
2558 



กจิกรรมจากเครอืขา่ย 

กิจกรรม : คณุเป็นหนึง่ใน 10 ล้านเสียง http://www.vote4tobaccolaw.com/ 



Media Monitoring 

หมายเหต ุ เดอืนตลุาคม 2557 เร ิม่รวบรวมต ัง้แตว่นัที ่23  / เดอืนเมษายน 
2558 เร ิม่รวบรวมต ัง้แตว่นัที ่1-22 
   

123 

50 

12 

3 

81 

16 

59 




