กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 11
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งซึ่งมีการเริ่มตนวางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบมานาน ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ จากควันบุหรี่ และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบนั้นมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 แลว แตพระราชบัญญัติดังกลาวกวาจะมีการบังคับใช
กันอยางสมบูรณนั้นก็อาศัยระยะเวลายาวนาน เชน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในมาตรา 11
และ 12 นัน้ เพิง่ จะมีการบังคับใชในเดือนกุมภาพันธ และพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตามลําดับ
กฎหมายมาตรา 11 มีเนื้อหาสาระใหผลิตภัณฑยาสูบมีสวนผสมบางอยางตามมาตรฐานที่กําหนด
และใหผผู ลิต หรือนําเขาแจงรายการสวนประกอบของบุหรี่ตอกระทรวงสาธารณสุขดวย และมาตรา 12 มีเนื้อ
หาสาระใหบริษทั ผูผลิตหรือผูนําเขาบุหรี่ แสดงฉลากที่ซองบุหรี่ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข ดัง
นั้นทางกระทรวงผูรับผิดชอบคือกระทรวงสาธารณสุขจึงตองออกกฎกระทรวงเพื่อมารองรับพระราชบัญญัตินี้
ใหสามารถมีผลบังคับใชไดตอไป ซึ่งในครั้งนี้อาศัยระยะเวลาถึง 6 ป
แมวา ในปจจุบันนี้ทางบริษัทบุหรี่จะแจงสวนผสมตอกระทรวงสาธารณสุขแลว และก็มีฉลากคําเตือน
สีดาติ
ํ ดอยูท ซี่ องบุหรี่ แตก็ยังไมมีการเปดเผยใหคนทั่วไปทราบถึงสวนประกอบ และปริมาณของสารตาง ๆ ที่
มีอยูใ นบุหรี่ทั้งที่เปนสวนประกอบหลัก อันไดแก ทาร นิโคติน และคารบอนมอนนอกไซด และสารปรุงแตง
กลิน่ รส ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศที่มีกฎหมายอยางเดียวกันนี้ คือแคนาดาใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุขเผยแพรสวนประกอบนี้ไดเพื่อประโยชนของสาธารณะ และปจจุบันนี้ขางซองของบุหรี่ที่ขายในแคนาดาก็
ระบุถึงสวนผสมทั้งสวนประกอบหลักและสารปรุงแตงกลิ่นรสใหผูซื้อและบุคคลทั่วไปไดทราบสวนประกอบวา
มีสว นผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม อยางไรบาง
แตสําหรับประเทศไทยนั้นกวารัฐบาลจะออกกฎกระทรวงเพื่อใหบริษัทบุหรี่แจงสวนประกอบที่มีใน
บุหรีไ่ ด แมจะเพียงแจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเทานั้นไมถึงกับเปดเผยตอสาธารณชน ก็ตอง
อาศัยระยะเวลาถึง 6 ป คือตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2541 การที่ตองใชระยะเวลานานขนาดนี้เปนเพราะ
การเคลื่อนไหวของกลุมบริษัทบุหรี่ ที่ไมตองการใหกฎกระทรวงฉบับนี้ผาน โดยอางถึงความลับทางการคา
การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และความสัมพันธระหวางประเทศ
ชวงระยะเวลากวา 6 ป มีการเคลื่อนไหวมากมายที่ทั้งขัดขวางและสนับสนุนกฎหมายมาตรา 11 ที่ให
เปดเผยสวนประกอบของบุหรี่ โดยเริ่มตั้งแต
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2535 นายจูเลี่ยน สปนดเลอร เจาของบริษัทสปนดเลอร แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่ง
เปนบริษัทประชาสัมพันธที่บริษัทบุหรี่จางไวเพื่อกระจายขาวตอสูกับกลุมผูตอตานการไมสูบบุหรี่ ไดนําตัว
แทนบริษัทบุหรี่ตางประเทศ 6 บริษัท ไดแก บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค บริษัทเจแปนโทแบคโคอินเตอรเน
ชัน่ แนล บริษัทอารเจ เรโนลด บริษัทบราวนวิลเลียมสันฟารอีส บริษัทฟลลิป มอริสไทยแลนด และบริษัทรอธ
แมนส ออฟ พอลมอล เขาพบนางสาวลักขณา เต็มศิรกิ ลุ ชัย หัวหนาสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย
อางวาจะเขาพบเพื่อเสนอตัวใหความชวยเหลือในการรณรงคไมสงเสริมใหเยาวชนอายุตํ่ากวา 18 สูบบุหรี่
แตเมื่อออกมาก็มีการใหขาวโจมตีวานางสาวลักขณาไมใหขอมูล และหมกเม็ดรายละเอียดของมาตรา 11
และ 12 ไว ไมเปดโอกาสใหทางบริษัทหารือตามนโยบาย “โปรงใส” ของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน และขู
วามาตราดังกลาวเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และมีระเบียบที่แตกตางในแตละประเทศ จึงควรให
บริษทั บุหรีต่ างประเทศเขารวมหารือดวยกอนจะออกกฎกระทรวง
วันที่ 27 กรกฎาคม นายแพทยไพโรจน นิงสานนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดให
สัมภาษณวา บริษทั บุหรี่ขามชาติวิตกกังวลเกินกวาเหตุวาจะสูญเสียความลับทางการคา หรือสูตรลับของบุหรี่
แตละยีห่ อ เพราะทางกระทรวงตองการทราบแตสวนประกอบสําคัญ ไมไดตองการสูตรลับ โดยจะใหแจงสวน
ประกอบโดยแยกออกเปนสารประกอบในใบยา และสวนของสารปรุงแตง โดยกฎหมายใหมจะเนนใหแจก
แจงในสวนของสารปรุงแตง ในอนาคตหากมีการตรวจสอบวาสารใดเปนอันตราย ผูบริโภคก็จะไดทราบวา
สารนั้นอยูในยาสูบยี่หอใด
ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ตัวแทนบริษัทบุหรี่ขามชาติทั้ง 6 ขอเขาพบนายแพทยไพโรจน นิงสา
นนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่จะบังคับใหมีการแจงสวน
ประกอบ สารปรุงแตงในบุหรี่ ซึ่งกอนหนานี้ตัวแทนทั้ง 6 บริษัทไดทําหนังสือรองเรียนไปยังนายเกษม สุวรรณ
กุล รองนายกรัฐมนตรี เพราะไมเห็นดวยเรื่องกฎกระทรวงดังกลาว แตอันที่จริงบริษัทไดเคลื่อนไหวตั้งแตป
พ.ศ. 2533 โดยเขาพบนายบุญพันธ แขวัฒนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้น กอนที่พระราช
บัญญัติจะออกมา
เกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวของบริษัทบุหรี่นี้ นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานคณะกรรมการรางกฎ
กระทรวง วาดวย พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาสูบ กลาววากลุมพอคาเหลานี้มีความวิตกกังวลวากฎ
กระทรวงจะไปปดกั้นตลาดบุหรี่ และพยายามไมใหออกกฎกระทรวง
ในวันเดียวกันนี้ นายเสรี ปานสุวรรณ รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงงานยาสูบ ไดใหสัมภาษณวา
ไมอยากบอกสวนผสมบุหรี่ของตนและไมแนใจวาทางผูผลิตเอกชนอยากจะบอก โดยกลาววา “เพราะเปน
ความลับในการผลิตสินคา” แตโรงงานยาสูบเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจจึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย และได
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แสดงความคิดเห็นสวนตัววาไมสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะอาจทําใหบริษัทบุหรี่ตางชาติถอนสินคาออกจาก
ตลาด และมีปญ
 หาบุหรี่เถื่อนมากขึ้นเหมือนที่ประเทศแคนาดา ซึ่งทําใหรัฐบาลขาดรายไดที่ควรไดจากภาษี
วันที่ 21 สิงหาคม ภายหลังจากการพูดคุยระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกับตัวแทน
บริษทั บุหรี่ 6 บริษทั รัฐมนตรีวาการฯก็กลาวยึนยันจะออกกฎกระทรวงใหบริษัทแจกแจงสวนประกอบของ
บุหรี่เพื่อคุมครองสุขภาพของคนไทย และกลาววาไมไดตองการรายละเอียดมากมายตองการเพียงสวน
ประกอบเทานั้น และเปรียบเทียบกับกฎหมายแคนาดาวาตองการรายละเอียดมากกวากฎหมายไทยเสียอีก
และกลาววาจะมีการพูดคุยกับบริษัทบุหรี่อีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม
วันที่ 23 สิงหาคม นายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปดเผยผลการพูดคุยกับตัวแทนบริษัทบุหรี่ตาง
ประเทศ ในวันที่ 20 สิงหาคม วายังไมสามารถตกลงกันได เพราะทางบริษัทบุหรี่ไมตองการแจงสวนประกอบ
ของบุหรีแ่ ตละประเภท แตตองการแจงเปนรายบริษัทแทน โดยผูนําเขาอางวากลัววาจะมีการลอกเลียนทรัพย
สินทางปญญา หากเปดเผยสวนประกอบแตละยี่หอออกไป
วันที่ 25 สิงหาคม ศ.น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ใน
ฐานะกรรมการรางกฎกระทรวงใหสัมภาษณวาการที่ผูผลิตบุหรี่นอกพยายามไมใหกฎกระทรวงขอนี้ออกมา
อาจเปนเพราะกลัววาเมื่อเปดเผยสวนผสมทั้งหมด ผูบริโภคที่เจ็บปวยเพราะสารปรุงแตงในบุหรี่จะฟองเรียก
คาเสียหาย สวนทีแ่ คนาดาบังคับใหมีการเปดเผยสวนผสม รวมทั้งปริมาณดวย ซึ่งทําใหผูผลิตรายใหญของ
โลก คือ ฟลลิป มอริส ยกเลิกการขายบุหรี่มารลโบโรในแคนาดาเพื่อจะไดไมตองเปดเผยสวนผสม อาจเนื่อง
มาจากกลัวถูกฟองจากผูเจ็บปวยดวยสารปรุงแตงโดยเฉพาะผูบริโภคในอเมริกา และกลาววาคณะกรรมการ
รางกฎกระทรวงยังยืนยันใหมีการแจงสวนผสมของบุหรี่ แมวาผูคาจะกําลังวิ่งเตนและแทรกแซงรัฐมนตรีในรัฐ
บาลนี้หลายคน และก็ไมควรกลัววารัฐบาลสหรัฐจะกดดันไทย เพราะบุหรี่เปนสินคาอันตรายตอสุขภาพที่
สหรัฐจะมากดดันไมได
วันที่ 29 สิงหาคม ผูนําเขาบุหรี่นอกใหสัมภาษณวาหากมาตรการใหแจงสวนผสมของบุหรี่มีผลบังคับ
ใช ผูน าเข
ํ าอาจตองเปลี่ยนสูตรบุหรี่ที่นําเขา อาจหันไปใชสูตรทั่วไปที่เปนที่รูจักกันดีมาปรุงแตงแตใชยี่หอเดิม
หรือยกเลิกการนําเขา อยางไรก็ตามบางบริษัทมีทีทาวาจะแจงใหบริษัทแมรองเรียนรัฐบาลของตน เพื่อใหมา
เจรจากับรัฐบาลไทยใหผอนปรนมาตรการนี้เพราะถือวารัฐบาลไทยละเมิดสิทธิการคาเสรีที่รับปากเอาไวใน
ตอนแรก
วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ผูนําเขาบุหรี่นอกจํานวน 6 บริษัทไดเขาพบนายไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข เปนครั้งที่ 3 ผลจากการเขาพบครั้งนี่ทําใหทางกระทรวงมีการผอนปรน
มาตรการ โดยผูน าเข
ํ าอาจแจงสารที่ใชในบุหรี่รวมกันทั้งบริษัทได ซึ่งก็เปนเพียงการแจงไปยังกระทรวงเทานั้น
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ไมไดพดู ถึงการตีพิมพสวนผสมลงบนหีบหอ และทางบริษัทยังมีการตอรองการแจงสารปรุงแตงรสใหเปนราย
การเดียวกันหมดทุกบริษัท ซึ่งถือวาไมมีประโยชนในการคุมครองผูบริโภค
ตอจากนัน้ ขาวคราวเกี่ยวกับกฎกระทรวงนี้ก็เงียบหายไป จนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลใหมก็ยังไมมีความ
คืบหนา มีเพียงหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพและควบคุมการบริโภคยาสูบเทานั้นที่ออกมาแสดงเจตนา
รมยวา ตองการใหมีการเปดเผยสวนประกอบของบุหรี่ และออกมาเปดเผยพฤติกรรมของบริษัทบุหรี่
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2536 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดออกมาใหสัมภาษณวาบริษัทบุหรี่ยังคง
วิง่ เตนหาทางใหพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ป 2535 มีความเขมงวดนอยลง ดวยการขอใหคํา
เตือนบนซองบุหรีม่ ขี นาดเพียง 25% ของซองบุหรี่เทานั้น และใหขอคําเตือนมีความยาวไมเกิน 10 คําเทานั้น
โดยนายแพทยหทัย ยังไดกลาวอีกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลขณะนั้นไมคอยใหความ
รวมมือกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2536 ผูแทนบริษัทบุหรี่ตางประเทศไดมีจดหมายถึงนายบุญพันธ แขวัฒนะ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข วารัฐมนตรีคนกอนกับทางกลุมผูคาบุหรี่เห็นตรงกันวาการแจงสวนผสม
ของบุหรีเ่ ปนรายบริษัทนาจะเพียงพอ และขอเขาพบรัฐมนตรีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเรื่องเงื่อนไขตาง ๆ ของ
กฎกระทรวงทีย่ งั ไมประกาศใช ในตอนทายจดหมายยังมีคําขอบคุณรัฐมนตรีคนนี้ที่ใหความสนใจเปนอยางดี
เสมอมา
ในป พ.ศ. 2537 หลังจากที่องคกรที่ทํางานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบไดออกมายํ้าเตือน
จุดยืนของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลออกมาวากําลัง
ดําเนินการออกกฎกระทรวงอยู
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2537 แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการ สคย. และนายแพทยหทัย ชิ
ตานนท เลขาธิการ คบยช. ก็ไดออกมายําเตื
้ อนสังคมกันอีกครั้งหนึ่งวาบุหรี่ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
จะตองบอกสวนผสมของบุหรี่ ในสวนที่เปนสารปรุงแตงกลิ่นรสดวย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2537 นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานสมาคมควบคุมยาสูบ ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟก กลาววาประเทศไทยยังอนุโลมใหบุหรี่ไมตองแจงสวนประกอบกอนการขึ้นทะเบียนเหมือนอาหารและยา
บุหรีต่ า งประเทศทีจ่ ําหนายในประเทศไทยกวา 30 ยี่หอก็ไมไดแจงสวนประกอบ เพียงแตแจงการนําเขากับ
กรมศุลกากรเทานั้น และหากมาตรการใหบอกสวนผสมจะมีการนําไปใชจริง บริษัทบุหรี่ก็จะตอรองใหบอก
สวนผสมเพียงยีห่ อ เดียว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตองพิจารณาอยางระมัดระวัง เพราะสารปรุงแตงบางชนิด
อาจมีพษิ หรือเปนสารเสพติดรุนแรง การที่บริษัทอางวาการเปดเผยสูตรเปนการเปดเผยความลับทางการคา
นัน้ ไมสมเหตุผล เพราะนั่นเปนเรื่องของเทคนิคการผลิตซึ่งไทยไมตองการรับทราบ
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วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 นายเมธา เอื้ออภิญญาสกุล นายกสมาคมผูคา -บมใบยาสูบ กลาววา
ไดเจาพบนายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอใหตรวจสาร
ประกอบ สารปรุงแตงในบุหรี่นําเขา โดยเฉพาะยี่หอมารลโบโร เพราะสํานักงานอาหารและยา สหรัฐ และโรง
งานยาสูบไทย ระบุวามีสารปรุงแตง 111 ชนิดเพื่อใหมีรสชาติกลมกลอม และควันละเอียด นอกจากนี้ยังมี
การคนพบสารกระตุน ทีท่ ําใหใบยาสูบแหงเร็วขึ้น สวนนายแพทยหทัย ชิตานนท ไดสงจดหมายถึงประเทศใน
อาเซียนใหระวังการใหการสนับสนุนของบริษัทบุหรี่ในรูปตาง ๆ เชนที่เปนผูสนับสนุนงานศิลปกรรมอาเซียน
เพราะเปนกลยุทธทางการตลาด สวนบริษัทฟลลิป มอริส ผูใหการสนับสนุนเรื่องนี่กลาววาอยากรวม
สนับสนุนปวฒ
ั นธรรมไทยเทานั้น และกลาวถึงสวนผสมในบุหรี่วาทางบริษัทแมไมไดแจงไว และการวิเคราะห
ก็ไมสามารถทําไดเพราะไมมีเจาหนาที่ แตหากคณะกรรมการจะพิสูจนก็ตองยินยอม
วันที่ 26 สิงหาคม นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาว
วากําลังดําเนินงานออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 กลาววาถาสําเร็จ
ประเทศทีส่ งบุหรี่เขาไทยจะตองทําตาม รวมทั้งขอตกลงตามแกตตดวย แตการตรวจนั้นตองใชเทคโนโลยีสูง
เปนไปไดวาอาจตองสงไปวิเคราะหยังตางประเทศ
สําหรับนายอาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววาจะกําหนดใหบริษัทบุหรี่
ทุกแหงแจกแจงสวนประกอบในการผลิต แตจะใชวิธีการละมุนละมอมเพราะเกี่ยวกับผลประโยชนมหาศาล
และอาจเกิดปญหาทางการคากับมหาอํานาจ
วันที่ 27 สิงหาคม มีการแตงตั้งนายกสมาคมผูคาบมใบยาสูบเปนหนึ่งในคณะกรรมการ คบยช.
เพราะมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับใบยาสูบดี อนึ่งทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ คบยช. ตองการใหใช
มาตรา 11 ตาม พรบ.ป 2535 เพื่อใหระบุสวนผสมในบุหรี่ใหผูบริโภคทราบภายในปลายป พ.ศ. 2537 นี้ โดย
เฉพาะอยางยิ่งกับบุหรี่สหรัฐ
วันที่ 28 สิงหาคม 2537 นายแพทยอุดมศิลป ออกมายอมรับวาไมสามารถเอาผิดกับบุหรี่มารลโบโร
ได ทัง้ ทีม่ ขี อ มูลจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ เพราะขาดกําลังคน เงิน และเทคโนโลยีในการตรวจ
สอบวิเคราะหบุหรี่ที่อยูในประเทศไทย และกฎหมายมาตรา 11 ก็ยังไมเรียบรอย
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2538 นายทินวัฒน มฤคพิทักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปด
เผยวาไดมีการผลักดันใหนํากฎหมายมาตรา 11 ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนีง่ เพือ่ กําหนดเปนกฎกระทรวงในการควบคุมชนิดและปริมาณสารเคมีอันตรายในบุหรี่ และปองกันสาร
ตัวใหมเพิม่ ขึ้น โดยใหแจงทั้งในสวนสารพิษจากการเผาไหม คือ ทาร นิโคติน และคารบอนมอนนอกไซด และ
สารปรุงแตง ในรายการผลิตภัณฑแตละยี่หอ และกลาววาจะมีการควบคุมมาตรฐานบุหรี่ในเรื่องของเชื้อรา
ความชืน้ และปริมาณยาฆาแมลงในใบยาสูบ แตไมไดหมายความวาจะรับรองวาบุหรี่เปนผลิตภัณฑที่ปลอด
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ภัย และกลาววาขณะนี้ไดมีการศึกษากันวารายไดจากภาษีบุหรี่ คุมกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากโรคที่เกี่ยวของกับบุหรี่หรือไม
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2538 นายทินวัฒน มฤคพิทักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
กลาววารางกฎกระทรวงมาตรา 11 ใกลเสร็จสมบูรณแลว จะนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดเร็ว ๆ นี้ สวน
นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ คณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงก็ไดกลาววา ดําเนินการดานวิชาการเรียบ
รอยแลว กําลังรอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหบริษัทแจงสวนประกอบเปนรายยี่หอ แตบริษัทตางชาติขอแจงเปน
รายบริษทั ซึง่ รัฐบาลไมควรยินยอม และมีรายงานจากวงการยาสูบวาบริษัทตางชาติคัดคานรางกฎกระทรวงนี้
เพราะกลัวจะพบสารพิษและถูกหามจําหนาย ไมใชกลัวคูแขงรูสูตรลับแตอยางใด
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 เลขานุการฝายเศรษฐกิจ สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย ไดทําจด
หมายถึงแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการ สคย. เพือ่ สอบถามวากฎกระทรวงตาม พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 จะมีผลบังคับเมื่อใด และจะใหบริษัทบุหรี่แจงสวนผสมเปนรายยี่หอหรือไม และ
ระบุวา อาจมีปญหาถาตองแจงเปนรายยี่หอเพราะบริษัทบุหรี่จะไมยอม
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ตัวแทนบริษัทบุหรี่ขามชาติ 4 บริษัท คือ ฟลิป มอริส อารเจเรยโนลด
บริติชแอนดอเมริกันโทแบคโค และเจแปนโทแบคโคอินเตอรเนชัน่ แนล ทําจดหมายถึงนายอาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอเขาพบรัฐมนตรีวาการ ฯ และรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่พิจารณาเรื่องนี้
โดยกลาววาไดตกลงกับนายแพทยไพโรจน นิงสานนท อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แลววา
จะแจงสวนผสมของบริษัทแทนการแจงเปนรายตรา โดยอางวาการแจงเปนรายยี่หอนั้นขัดตอหลักการสิทธิ
ประโยชนทางปญญาอยางรุนแรง พรอมทั้งแสดงหลักฐานในหนังสือพิมพสมัยป พ.ศ. 2535 วารัฐมนตรีสมัย
นัน้ มีทา ทีประนีประนอมใหมีการแจงสวนผสมเปนรายบริษัทแทนได
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2538 นายเสรี ปานสุวรรณ ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ กลาววายินดีเปดเผย
สวนผสมในบุหรี่แตละประเภทตอกระทรวงสาธารณสุข และไดเปดเผยสูตรไปบางแลว แตสวนของบริษัทตาง
ประเทศไดมกี ารรองเรียนไปยังนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ใหทบทวนมาตรการนี้ของกระทรวงสาธารณ
สุข ซึง่ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองแมจะยังไมมีนโยบายอยางเปนทางการ แตก็ยืนยันวามาตรการตรวจสอบ
ดังกลาวจะทําใหกระทรวงสามารถเอาผิดกับผูผลิตได และเปนผลดีตอผูบริโภคอยางยิ่ง
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดพยายามชักจูงใหรัฐบาลบังคับใช
กฎหมายขอทราบสูตรผลมบุหรี่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายแพทยหทัยไดเคยชักจูงรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มา
แลว ซึง่ ขณะนัน้ มีรฐั มนตรี เชน นายไพจิตร เอื้อทวีกุล นายแพทยไพโรจน นิงสานนท และนายอานันทเอง
สนับสนุนมาตรการดังกลาว แตยังมีรัฐมนตรีบางคนกลาววาตองการศึกษากฎหมายสหรัฐกอน คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติใหเลือ่ นการพิจารณาออกไปกอน นายแพทยหทัย ยังกลาวอีกวาขณะนี้ทางโรงงานยาสูบไมขัดของที่
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จะเปดเผยสวนประกอบในบุหรี่ มีเพียงบริษัทขามชาติที่มีปญหา โดยอางวาเปนความลับทางการคา นาย
แพทยหทัยจึงกลาววาหากบริษัทเหลานั้นมีเจตนาดีจริงก็นาจะเปดเผยสวนผสมเพื่อปองกันผูบริโภคจากสาร
พิษในบุหรี่ แตเมื่อไมยินยอมรัฐบาลก็นาจะออกกฎหมายออกมาบังคับใชเหมือนประเทศแคนาดา โดยไทย
อาจนําบุหรี่ไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการในสหรัฐก็ได
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2538 ฝายเศรษฐกิจ สถานทูตอังกฤษ ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา รวมกันทํา
หนังสือถึง ผูอํานวยการ สคย. โดยอางความเดิมตั้งแตสมัยนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขวา ไดมีการตกลงกันแลววาจะใหบริษัทบุหรี่ขามชาติแจงสวนประกอบของบุหรี่บริษัทละ
1 รายการ คือไมตองแยกเปนรายยี่หอ
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2538 มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขวา ตนเดือนพฤษภาคม คณะรัฐ
มนตรีจะพิจารณา มาตรา 11 โดยยืนยันใหบริษัทบุหรี่แจกแจงสวนผสมเปนรายยี่หอ ไมใชรายบริษัทตามที่
บริษทั ขามชาติตอ งการ ถึงแมวาบริษัทขามชาติทั้ง 5 อางวาไดตกลงกับนายแพทยไพโรจน นิงสานนท อดีตรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลวก็ตาม แตเมื่อสอบถามไปยังนายแพทยไพโรจน พบวาไมใชขอตกลง
เปนเพียงการหารือระหวางการรางกฎกระทรวงเทานั้น
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายแพทยไพบูลย สุริยะวงศไพศาล อาจารยประจําศูนยเวชศาสตร
ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี เปดเผยผลการสํารวจความคิดเห็นทางโทรศัพทวา ประชาชนรอยละ 80 เห็น
ดวยกับกฎหมายใหเปดเผยสวนประกอบในบุหรี่ รอยละ 86.8 เห็นวาควรพิมพสวนผสมลงบนซองดวย และ
รอยละ 97 เชื่อวาในบุหรี่มีสารกอมะเร็งหลายชนิด ซึ่งใกลเคียงกับผลการสํารวจของประเทศแคนาดาในป
พ.ศ. 2537
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายทินวัฒน มฤตพิทักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
กลาววาทางกระทรวงเสนอมาตรา 11 เรื่องการแจกแจงสวนผสมบุหรี่ เขาสูสภาไปแลว กําลังรอคัดเลือกบรรจุ
ในวาระการประชุม และไดกลาววาทางกระทรวงตองการทราบสวนผสมของบุหรี่วามีอะไรบางเทานั้น ไมได
ตองการสัดสวนในการผสม อีกทั้งจะไมไดเปดเผยสูสาธารณชน ทางยุโรป และอเมริกาก็เริ่มใหแจกแจงสวน
ผสมบุหรีแ่ ลว ซึ่งบริษัทบุหรี่ก็ใหความรวมมือ แตที่ประเทศไทยกลับมีปญหา
ในวันเดียวกันนัน้ นายอาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวาทราบ
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแลววาเกินรอยละ 80 เห็นดวยกับกฎหมาย และการตีพิมพสวนผสม
ลงบนซองบุหรี่ ซึง่ ตรงกับการสํารวจในแคนาดา โดยทราบจาก ศ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ คบยช.
และใหความเห็นวาการเปดเผยใหผูบริโภคไดมีการตัดสินใจเองก็เปนเรื่องที่ดี ผูผลิตและผูสูบควรตระหนักถึง
พิษภัยของบุหรีต่ อ ประชาชน เพราะจากการวิจัยขององคการคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา สถาบัน
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ชัน้ นําดานสิง่ แวดลอมของโลก พบวาบุหรี่มีสารกอมะเร็ง 43 ชนิด
4,000 ชนิด ในทุกๆ ครั้งที่จุดบุหรี่

และจะปะปนกับสารเคมีอื่นๆ ไดอีกกวา

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงที่ใชรองรับ
กฎหมายมาตรา11 และ 26 ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 บริษัทบุหรี่จึงตองแจงสวนผสม
บุหรีต่ อ กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีผลบังคับเมื่อพนกําหนด 90 นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสา
ธารณสุขลงนามและตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือจะตองแจงกอนวันที่ 31 มกราคม และแจงทุกๆ 3 ป
วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 แหลงขาวจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงวาบริษัทบุหรี่ขาม
ชาติเขามาหาคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอใหหนวงเวลาการเรียบเรียงถอยคํากฎกระทรวงที่เพิ่งผานมติค
รม.ไปเมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม การหนวงเวลาทําใหบริษัทบุหรี่มีโอกาสชักจูง รมต.สาธารณสุข คนใหมให
ถอนเรือ่ งจากกฤษฎีกา หรือยกเลิกประกาศนี้ ทั้งนี้บริษัทบุหรี่ทําทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งกฎกระทรวงนี้มาแลว
เชน รองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เขาพบเจาหนาที่กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และกรมสรรพ
สามิต สวนการที่ สคย.สงรางฯไปใหคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเพราะตองการใหถอยคําสละสลวย และไม
กํ ากวม โดยผูอํานวยการสคย.กลาววาไมเชื่อวาจะมีใครกลาทวนกระแสทําใหกฎกระทรวงนี้ตกไป และ
พยายามติดตามเรื่องนี้กับคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 ฝายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดทํา
หนังสือถึงผูอํานวยการสคย. โดยอางถึงสถานทูตญี่ปุนและอังกฤษดวยวา รูสึกผิดหวังที่กระทรวงสาธารณสุข
ไทยไมเปดโอกาสใหตัวแทนจากสถานทูตทั้งสามเขาพบและรวมหารือตามที่ไดทําหนังสือขอมา กอนที่รัฐบาล
จะลงมติผานกฎกระทรวงนี้
วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 บริษัทบุหรี่ขามชาติของสหรัฐอเมริกา ฟลลิป มอริส ไดทําหนังสือรอง
เรียนถึงนายกอบศักดิ์ ชุติกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ วารางกฎกระทรวงฯ ที่คณะ
กรรมการกฤษฎีกา กําลังพิจารณาอยูนั้นมีขอบกพรองและคลุมเครือมาก เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
อาญา ผูจ ดั ทําไมมีความรูเรื่องการคาบุหรี่ และโจมตีวากระทรวงสาธารณสุขไมมีศักยภาพในการควบคุมแม
แตบหุ รีไ่ ทยเอง พรอมทั้งแสดงความคาดหวังตอนายกอบศักดิ์วาตองการใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
โดยใชขอมูลของทางบริษัทประกอบดวยอีกครั้งหนึ่ง
วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพไดเปดเผยวาบริษัทบุหรี่ขามชาติ พยายามติดตอสถานทูต
สหรัฐประจําประเทศไทยใหชวยติดตอกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอใหประนีประนอมกฎหมายมาตรา 11
ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ แตเมื่อติดตอเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขไมได ก็มีการติดตอไปยังกรม
สรรพสามิตอีกดวย
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วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากลาววากฎกระทรวงสาธารณสุขที่ออก
มาไมไดละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทบุหรี่ตางชาติอาง เพราะบุหรี่เปนยาเสพติดที่ทําลายราง
กายรัฐบาลมีสทิ ธิเรียกผูประกอบการที่จําหนายสินคาทําลายสุขภาพมาชี้แจง และหามจําหนายได โดยตอง
ทําอยางเทาเทียมกันทั้งบุหรี่ไทยและตางประเทศ แตหากนําขอมูลที่ไดไปแจกจายยังผูไมเกี่ยวของและสงผล
ใหมกี ารผลิตเลียนแบบ บริษัทบุหรี่ก็สามารถฟองรองได
วันที 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพไดเปดเผยวาบริษัทบุหรี่ขามชาติอันประกอบดวย บริษัท
ฟลลิปมอริส และอารเจเรยโนลด ของสหรัฐอเมริกา บริษัทเจแปนโทแบคโค ของญี่ปุน และบริษัทบริติช
อเมริกันโทแบคโค และบราวนแอนดวิลเลียมสัน ของอังกฤษ ไดทําหนังสือถึงสถานทูตของตนประจําประเทศ
ไทย เพือ่ ใหเปนตัวแทนในการติดตอกับรัฐบาลไทย และไมยอมรับการออกกฎกระทรวง โดยกลาวอางวามีขอ
บกพรอง ควรมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสุขภาพไทย และอดีตรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลาววาการที่ทูตประจําประเทศไทย ทั้งญี่ปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ประทวง
กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา11 ของ พรบ.ควบคุมยาสูบที่ใหแจกแจงสวนผสมของบุหรี่แตละยี่หอนั้น เปน
การรุกลําอธิ
้ ปไตยดานสุขภาพของคนไทย และถาทั้ง 3 ประเทศเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ก็จะประกาศใหองคการ
อนามัยโลกรับรู โดยจะทําหนังสือแจงไปยัง 31 ประเทศสมาชิกที่จะเขารวมการประชุมบุหรี่และสุขภาพ ภาค
พืน้ เอเชียแปซิฟก ทีเ่ ขาจะเปนประธานจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ดวย นอกจากนี้นายแพทยหทัย ยังไดกลาวเรงรัดใหคณะ
กรรมการกฤษฎีการีบทํางานและสงคืนมาที่ครม.โดยเร็วกอนจะเปลี่ยนรัฐบาล เพราะกฎกระทรวงนี้อาจถูก
เปลีย่ นแปลงเมือ่ เขาสูรัฐบาลใหม สวนประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไมมีแนนอนเพราะในขั้นนี้ยังไมได
ใหพมิ พสวนผสมบนซองบุหรี่แตอยางใด
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 ร.ท.สุชาย เชาววศิ ษิ ฐ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา กลาววา สถาน
ทูตสหรัฐ อังกฤษ และญีป่ นุ ไดทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหระงับการออก
ระเบียบใหผผู ลิตบุหรี่แจงสวนผสมตอกระทรวงสาธารณสุข และแสดงความคิดเห็นวามาตรการนี้สมเหตุสม
ผลแลว การใหผูคารายงานสวนประกอบของสินคาโดยเฉพาะสินคาอันตรายอยางบุหรี่ก็เพื่อประโยชนของ
ประชาชน สวนนายไชยยศ สะสมทรัพย รมช.กระทรวงพาณิชย กลาววายังไมไดรับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้
แตเห็นวาไมนา จะเปนการละเมิดกฎหมายความลับทางการคา เพราะที่แคนาดาก็กําหนดใหแจงสูตรผสมเชน
กัน ทําไมทัง้ 3 ประเทศดังกลาวจึงตองมาบังคับไทยเพียงประเทศเดียว
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 มีรายงานวาบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค บริษัทรอธแมนสออฟพอล
มอล ของอังกฤษ บริษัทแจแปนโทแบคโค ของญี่ปุน และบริษัทฟลลิป มอริส ของสหรัฐ ไดมายังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อยื่นหนังสือขอใหทบทวนรางกฎกระทรวง เพราะขัดตอหลักการดานสิทธิประโยชน
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ทางปญญา ไมมีความโปรงใสในการราง และคลุมเครือทําใหอาจมีการเลือกปฏิบัติ และโจมตีวา เจาหนาที่
กระทรวงสาธารณสุขกดดันผานทางสื่อมวลชนใหกฤษฎีกายกรางใหเสร็จกอนวาระของนายอาทิตย อุไรรัตน
จะสิน้ สุดลงในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทําหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดวา
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยไดทําเรื่องประทวงการรางกฎกระทรวงที่ใหเปดเผยสวนผสมบุหรี่
โดยอางวาทําไปโดยไมมีการหารือกับทางบริษัทบุหรี่ ซึ่งถือวาไมโปรงใส จึงขอใหัมีการจัดการประชุมรวมกัน
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบ ทางกระทรวงฯจึงไดทําหนังสือมาใหหนวยงานที่
เกีย่ วของพิจารณาตอไป
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดแสดงความเปนหวงวาอาจจะยกราง
กฎหมายไมทนั ในรัฐบาลชุดนี้ ทั้งๆ ที่ดําเนินการมา 3 ปแลว แมทางกระทรวงพาณิชยจะยืนยันวารางกฎ
กระทรวงดังกลาวไมไดละเมิดกฎหมายความลับทางการคาก็ตาม แตหากไมทันในรัฐบาลนี้แลวบริษัทบุหรี่
ทําการล็อบบี้ในรัฐบาลหนา ก็จะสงขาวไปทั่วโลกวาประเทศผูผลิตบุหรี่เหลานี้ไมเห็นแกความปลอดภัยของ
ประชาชน มุงแตประโยชนทางการคา
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2538 เอกอัคราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยมีจดหมายถึง นายกอบศักดิ์
ชุตกิ ลุ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ ใหชวยเจรจากับคณะกรรมการกฤษฎีกาในการทบ
ทวนรางกฎกระทรวงที่จะใหบริษัทบุหรี่แจงสวนผสมของแตละยี่หอ เพราะทางอุตสาหกรรมบุหรี่ไมมีสวนรูเห็น
ดวย โดยอางถึงอดีตวาสมัยนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ประนีประนอมใหมีการแจงสวนผสมของบุหรี่ในแตละบริษัทแทน ไมตองแจงในแตละยี่หอ
วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศลงขาววา วันที่ 22มิถุนายน คณะ
กรรมการกฤษฎีกามีมติไมยอมรับรางกฎกระทรวง เพราะไมสอดคลองกับกฎหมายหลัก คือ พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และตองเริ่มตนกระบวนการยกรางใหมตั้งแตตน
วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 สื่อมวลชนไทยแสดงใหเห็นวาขาวดังกลาวเปนเพียงขาวลือที่ไดจาก
เอกสารลึกลับที่สงมายังสื่อมวลชน แตความเปนจริงเรื่องนี้ยังอยูในระหวางการพิจารณาที่กฤษฎีกา แหลง
ขาวยังกลาวอีกวาองคกรเอกชนดานสาธารณสุขเตรียมตอบโตขอกลาววหาวากระทรวงสาธารณสุขดําเนิน
การอยางไมโปรงใส เพราะรางฯนี้รวบกันมา 3 ปแลว โดยมีผูแทนจากกองนิติการ, ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานัก
งานอัยการสูงสุด, กรมการแพทย, สถาบันวิจัยสาธารณสุข แมในครั้งนี้จะไมมีบริษัทบุหรี่เขารวม แตก็ไดรับ
ทราบมาตลอด และเห็นพองในหลักการ สวนการอางวาการเปดเผยสวนผสมเปนรายยี่หอเปนการละเมิด
ลิขสิทธิน์ นั้ เปนไปไมได เพราะกระทรวงจะไมขอรายละเอียดของวิธีการผสม และตามขอตกลงวาดวยการคา
และภาษีศุลกากร (แกตต) เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ประเทศตาง ๆ รวมทั้งสหรัฐก็เห็นชอบในหลักการที่
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จะใหสมาชิกเปดตลาด โดยหนวยงานที่ดูแลเรื่องบุหรี่ของแตละประเทศ ก็สามารถออกมาตรการตาง ๆ เพื่อ
คุม ครองสุขภาพประชาชนในประเทศตนได สําหรับนายแพทยหทัย ชิตานนท กลาววาหากรางฯ ถูกตีกลับ
จริงก็จะตองเตรียมยื่นอุทธรณอยางเรงดวน เพราะการพิจารณาสาระสําคัญในกฎหมายตองใชเวลานาน แต
อยางไรก็ตามไทยจําเปนตองมีกฎหมายนี้ เพื่อเปนตัวอยางแกประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ดวย
ในทีส่ ดุ การดําเนินการยกรางกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 ก็ไม
สามารถแลวเสร็จ กอนที่รัฐบาลจะหมดวาระในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ดังนั้นจึงตองมีการสงรางฯ ให
รัฐบาลใหมพิจารณาอีกครั้งหนี่ง
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ศ.น.พ. ประกิต วาทีสาธกกิจ คณะกรรมการรางกฎกระทรวงดัง
กลาว ใหสมั ภาษณวาคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดขัดเกลารางดังกลาวใหเปนภาษากฎหมายเสร็จเรียบรอย
แลว โดยมีเนื้อหาคงเดิม ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดสงไปยังครม.รอการพิจารณาตอไป และกลาววาหาก
รัฐบาลชุดนีไ้ มเห็นดวยทางองคกรดานสุขภาพจะออกมาเคลื่อนไหวอยางแนนอน เพราะเปนผลประโยชนของ
ประชาชนโดยตรง ไมไดเปนการปดกั้นบริษัทบุหรี่ตางประเทศ ตามที่ถูกกลาวหาจากบริษัทบุหรี่ เพราะบุหรี่
ของไทยก็ตองทําตามกฎนี้เชนเดียวกัน
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2538 นายแพทยวุฒิกิจ ธนะภูมิ อธิบดีกรมการแพทย กลาววาการนํารางฯ
เขา ครม.ในครัง้ นีอ้ าจไมใชเสนอใหรับทราบแลวบังคับใชเปนกฎหมายไดเลย เพราะรัฐมนตรีชุดใหมอาจจะ
อยากทราบรายละเอียด และรางฯ อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่งก็ได อยางไรก็ตามขาวจาก
กระทรวงสาธารณสุขแจงวารางฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดขัดเกลาเสร็จสิ้นสมบูรณในวันที่ 10 สิงหาคม
2538 นัน้ มีถอ ยคําที่ชัดเจนขึ้น และปดชองโหวที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน ใชคําวา “สารปรุงแตง” แทน “สาร
ปรุงแตงกลิ่นรส” จึงครอบคลุมไปถึงสารเคมีทุกอยางที่ผสมลงไป
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2538 แหลงขาวจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของได
สงเทปเพื่อยํ้าเตือนความจําไปใหนายชุมพล ศิลปอาชา เทปดังกลาวบันทึกขณะที่นายชุมพลไดหาเสียงในเวที
วิชาการที่สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุขจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมาเพื่อใหพรรคการเมืองแถลง
นโยบายดานสาธารณสุข ซึ่งนายชุมพล พูดไวชัดเจนวาหากหมอจะทําเรื่องบุหรี่อยางไรก็จะทําตามเพื่อ
ประโยชนของประชาชน
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สื่อมวลชนไดออกมาเตือนสังคมใหจับตามองการทํางานของ รมว.สา
ธารณสุขคนใหม เพราะรางกฎกระทรวงผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และสงมายังหนาหอง
รมว.ได 2 สัปดาหแลว แตยังไมมีการลงนาม อีกทั้งยังมีบริษัทบุหรี่ขามชาติขอเขาพบเพื่อขอผอนผันใหมีการ
แจงสวนผสมบุหรี่เปนรายบริษัทอีกดวย
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วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายสุนทร วิลาวัลย เลขารมว.สาธารณสุข กลาววากําลังเตรียมยื่นรางกฎ
กระทรวงใหรัฐมนตรีลงนามในสัปดาหหนา หลังจากนายเสนาะลงนามแลวก็จะเสนอเขาที่ประชุมครม.ให
พิจารณากันตอไป
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายเสนาะ เทียนทอง ลงนามรับรางกฎกระทรวง โดยรางฯมีเนื้อหาคง
เดิม คือใหบริษทั บุหรี่แจงสวนผสมเปนรายยี่หอ ทั้งบุหรี่และซิการ โดยใหแจงทุก 3 ป และกําหนดวาบุหรี่จะ
ตองไมมเี ชือ้ รา มีคาความชื้นไมเกิน 3 % และมีสารดีดีทีหรือยาฆาแมลงหรืออนุพันธของดีดีที ไดไมเกิน 10 พี
พีเอ็ม
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายสุนทร วิลาวัลย เลขา รมว.สาธารณสุข กลาววารัฐมนตรี
ไดลงนามแลว และจะสงรางฯ คืน สคย. เพือ่ ให สคย. นําเสนอทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีตอไป ดานแพทย
หญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการ สคย. กลาววาบริษัทบุหรี่ยังคงวิ่งเตนขอผอนผันใหแจงสวนผสมบุหรี่
เปนรายบริษทั แทน โดยอางวาการแจงเปนรายยี่หอเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และยังสงตัวแทนมา
ขอขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณอีกดวย แตตนไมไดใหเพราะอาจมีการนําไปวิเคราะหและหาทาง
เปลีย่ นแปลงรางดังกลาวได
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการสถาบันควบคุมการบริโภค
ยาสูบ (สคย.) กระทรวงสาธารณสุข กลาววาหลังจากบริษัทบุหรี่ไดทําหนังสือรองเรียนของความเปนธรรม
เปนมาครัง้ ทีส่ อง ก็ไดชี้แจงกลับไปถึงเหตุผลและความจําเปน รวมทั้งความถูกตองที่อธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญาออกมายืนยันวาไมไดเปนการละเมิดทางการคา เพราะไมไดใหเปดเผยตอสาธารณชน การชี้แจงนี้ก็
เหมือนกับทีไ่ ดชแี้ จงไปครั้งหนึ่งแลวในรัฐบาลชุดกอน แตทางบริษัทบุหรี่ก็ยังคงรองเรียนมาในประเด็นเดิมอีก
แตในครั้งใหมนี้กลาวเพิ่มเติมวาบริษัทบุหรี่ไดบริจาคเงินชวยเหลือนํ้าทวมทางภาคเหนือจํานวน 1,500,000
บาท ซึง่ ไมเกี่ยวของกับกฎกระทรวงแตอยางใด
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 สื่อมวลชนไดตีแผสารพิษในบุหรี่ และกระบวนการผลักดันกฎหมาย
ใหเปดเผยสวนประกอบบุหรี่ในประเทศแคนาดาที่ประสบผลสําเร็จ พรอมทั้งผลที่ตามมาวาทําใหบุหรี่หลาย
ยีห่ อ ตองปรับสวนผสมใหเหลือนอยชนิดลง บางยี่หอ เชน มารลโบโร และเวอรจิเนียสลิม ตองเลิกขายไป ผูคา
บุหรี่ตางชาติจึงพยายามทุกวิถีทางไมใหไทยออกกฎหมายนี้สําเร็จ โดยมีหลักฐานจากคําใหสัมภาษณของ
นายเดวิด สวีนอร เจาหนาทีอ่ าวุโสดานกฎหมายของสหพันธพิทักษสิทธิผูไมสูบบุหรี่ของแคนาดาวา การที่
บริษัทบุหรี่ยักษใหญอยางฟลิปมอริสยกเลิกการนําบุหรี่เขามาขาย และบางยี่หอตองปรับปรุงสูตรกอนนั้น
เปนเพราะ 1. กลัววาผูบริโภคจะหันไปสูบยี่หออื่นที่อันตรายนอยกวา 2.กลัวถูกฟองรองหากตรวจพบวาใน
บุหรีม่ สี ารปรุงแตงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 3. การเปดเผยสูตรบุหรี่นําไปสูความตระหนักของสังคม จนทํา
ใหบหุ รี่จะกลายเปนสินคาควบคุมในที่สุด
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วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2539 แหลงขาวจากกระทรวงสาธารณสุขกลาววาบริษัทบุหรี่พยายามชักจูงผู
บริหารระดับสูง เพื่อใหกฎกระทรวง ตามมาตรา 11 ของ พรบ.ตวบคุมผลิตภัณฑยาสูบออกมาใชไดชาที่สุด
เพราะเกรงวาการบังคับใชจะพัฒนาจนเขมขนจนสงผลกระทบตอธุรกิจ และขาราชการการเมืองระดับสูงก็สั่ง
ใหมกี ารพิจารณาเรือ่ งนี้ใหม ทั้ง ๆ ที่รางกฎกระทรวงนี้ไดพิจารณากันหลายสมัยแลว นอกจากนี้ก็ยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ (คบยช.) ซึง่ เปนหนวยงานที่ทํางานในดานนี้ โดยปลอยใหวาง
เวนนานถึง 6 เดือนแลว เพราะคบยช.นัน้ ตองมีการแตงตั้งกันใหมทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาล ดานนายแพทย
หทัย ชิตานนท ไดกลาววาหากรัฐบาลชุดที่แลวมีอายุนานกวานี้เล็กนอย คนไทยไดกฎหมายฉบับนี้แน และ
ระบุวาเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมา อย.ก็จะสามารถควบคุมไดอยางใกลชิด สารใดที่เปนอันตรายจะถูกยกเลิก
หรือใชในปริมาณควบคุม ก็จะสามารถชวยผูที่ติดบุหรี่ใหเลิกไดงายขึ้น สวนบริษัทบุหรี่ก็จะเสียลูกคา เชน ที่
สหรัฐอเมริกา ไดมีการคนพบเอกสารลับของผูผลิตบุหรี่แสดงสวนผสมเปนยาเสพติดที่มีอันตรายอยางรายแรง
แตบริษัทปกปดเปนความลับ โดยเฉพาะบุหรี่ประเภท “ไลท” ซึง่ อางวาลดนิโคตินลง แทจริงแลวไดเพิ่มสาร
เสพติดตัวอืน่ ทีแ่ รงยิง่ กวานิโคตินเขาไป หากประเทศไทยมีกฎหมายมาตรา 11 ใชเรื่องเหลานี้ก็จะถูกเปดเผย
เชนกัน และอาจทําใหหลายๆ ประเทศออกมาตรการเชนเดียวกันนี้ดวย ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทบุหรี่กลัว เพราะมีตัว
อยางจากแคนาดา และนิวซีแลนดแลววาเมื่อกฎหมายนี้ประกาศใชปริมาณการนําเขาบุหรี่ลดลงอยางมาก
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2539 สือ่ มวลชนไดออกมาประมวลสถานการณการออกกฎกระทรวง ตามพ
รบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 วา ไดผานรัฐมนตรีถึง 4 คน 4 สมัย ตั้งแตนายแพทยไพโรจน นิงสา
นนท สมัยนายกฯ อานันท 1-2 นายบุญพันธ แขวัฒนะ สมัยนายกฯ ชวน 1 นายอาทิตย อุไรรัตน สมัย
นายกฯ ชวน 2 และขณะนี้ถึงยุคของนายเสนาะ เทียนทอง ที่แมจะมีขาววารัฐมนตรีไดลงนามแลว แตก็เงียบ
ไปในทีส่ ดุ แตไมวาจะเปนในยุคสมัยใดผูนําเขาบุหรี่ก็จะขอเขาพบผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข กอนที่
จะมีการพิจารณารางกฎกระทรวงทุกครั้งไป
วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 คบยช. กลาวถึงความคืบหนาเรื่องกฎหมายมาตรา 11 วา ทางนาย
เสนาะ เทียนทอง รมว. สาธารณสุข ยังไมนาเอกสารประกอบทางวิ
ํ
ชาการเสนอตอที่ประชุม ครม. ทั้งๆ ที่
เลขาฯ ออกมาแถลงขาววาจะนําเขาที่ประชุมเร็วๆ นี้ ความลาชานี้มีผลใหกฎหมายยังไมสามารถบังคับใชได
และแมจะยังไมมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ ทาง คบยช. ชุดเดิม ก็ไดนําขอเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข
ใหมมี าตรการใหผูผลิตบุหรี่บอกวันเดือนปที่ผลิต และวันหมดอายุ เพราะความจริงบุหรี่มีอายุเพียง 3-4 เดือน
ก็มเี ชือ้ รา ถาเปนบุหรี่ของไทย โรงงานยาสูบจะเก็บกลับและนําไปเผา แตทางบุหรี่ตางประเทศไมทราบวามีผู
รับผิดชอบหรือยัง มาตรการนี้สามารถทําไดโดยไมตองผานครม. เพราะกฎหมายมาตรา 12 ใหอํานาจไวอยู
แลว ดังนั้นถารัฐมนตรีลงนามก็ประกาศเปนกฎกระทรวงไดเลย นอกจากนี้ทาง คบยช. ยังเสนอใหมีการ
เปลีย่ นตําแหนงคําเตือนใหมาอยูดานบนเพื่อใหเห็นไดงาย และเปลี่ยนคําเตือนบางประโยค เชน "ควันบุหรี่
เปนอันตรายตอทารกในครรภ" เพราะถูกวิจารณวาเปนคําเตือนสําหรับผูหญิงทองมากกวา
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วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 สคย. ใหขาววานายกสภาสงเสริมคนไมสูบบุหรี่ ประเทศแคนาดา สง
หนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหทางกระทรวงออกกฎหมายบังคับใหมีการแจกแจงสวนผสม
ในบุหรีแ่ ตละยี่หอ เชนเดียวกับประเทศแคนาดา แตขณะเดียวกัน รมว.สาธารณสุข ของไทยมีทาทีวาจะผลัก
ดันกฎหมายดังกลาวใหเปนการแจงเปนรายบริษัท โดยให สคย. นําไปพิจารณาใหมโดยใหเหตุผลวาตองให
ความเปนธรรมแกบริษัทบุหรี่ขามชาติดวย
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2539 นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม รมช. กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวาราง
กฎกระทรวงเกีย่ วกับการแจกแจงสวนผสมบุหรี่ ไดผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว แตยังไมมีวาระเรียก
เขาประชุม ซึง่ อาจทําใหลาชา ซึ่งกอนหนานี้มาตรการนี้ก็ถูกคัดคานอยางหนักจากผูผลิตและนําเขาบุหรี่ตาง
ประเทศ จนทําใหลาชาและคาดวาจะไมมีการประกาศใชได ทางดานแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวย
การสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ (สคย.) กลาววาขณะนี้ไดทําเรื่องเสนอกรมการแพทยไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใหผูผลิตและผูนําเขาติดวันเดือนปที่ผลิตที่ดานหนา และดานขางซอง
เรียบรอยแลว แตสวนของวันหมดอายุนั้นกําลังศึกษาอยู ขณะนี้เรื่องกําลังอยูระหวางขัดเกลาถอยคําที่กอง
นิตกิ าร กระทรวงสาธารณสุข รอใหรัฐมนตรีลงนาม ก็จะสามารถประกาศบังคับใชไดทันที
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สื่อมวลชนเปดเผยวา รางกฎกระทรวงที่ใหเปดเผยสวนประกอบ
ของบุหรีเ่ ปนรายยี่หอนั้น ไดรับการยอมรับจากอดีตรัฐมนตรีคนกอน แตติดปญหาเรื่องการดําเนินการลาชา
ประกอบกับรัฐบาลมายุบสภาไปเสียกอน กฎหมายดังกลาวจึงยังไมมีผลบังคับใช แตเมื่อมาถึงรัฐบาลชุดนี้
นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมมีทาทีจะผลักดันกฎหมายดังกลาว คงตองรอ
ความหวังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนตอไป
ในทีส่ ดุ ขาวคราวเกี่ยวกับการพิจารณากฎกระทรวงตามมาตรา 11 แหงพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
ก็เงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐมนตรีเสนาะ เทียนทอง
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2540 นายมนตรี พงษพานิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม
ไดลงนามในกฎกระทรวงวาดวยการแจงสวนประกอบของผลิตภัณฑบุหรี่แลว มีผลใหบริษัทตองแจงสวนผสม
บุหรีต่ อ กระทรวงสาธารณสุข ทุก 3 ป และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้จะ
ไมมกี ารบังคับใหระบุสวนผสมที่ขางซอง และไมตองแจงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต โดยกฎกระทรวงจะมี
ผลหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2540 สื่อมวลชนไดนําเสนอรายงานขององคการอนามัยโลกที่ตรวจพบวา ใน
สารปรุงแตงบุหรี่ 100 ชนิด มีที่เปนอันตรายอยู 42 ชนิด เชน แอมโมเนียทําใหนิโคตินไปสูสมองเร็วขึ้น มีผล
ทําใหเสพติดไดงายขึ้นดวย และกฎหมายของไทยประกาศใชแลว ผลิตภัณฑบุหรี่จะตองปราศจากเชื้อรา
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สวนสารฆาแมลง และสารปรุงแตงอันตรายก็จะตองอยูในปริมาณที่ควบคุม แมบริษัทบุหรี่จะอางวาสารปรุง
แตงเปนความลับทางการคา แตหากไมปฏิบัติตามก็จะมีผลใหไดรับโทษตามการพิจารณาของรัฐมนตรี
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 นายแพทยหทัย ชิตานนท ใหสัมภาษณวา ไทยเปนประเทศที่ 3 ของ
โลก ตอจากประเทศแคนาดา และนิวซีแลนด ที่มีกฎหมายใหแจงสวนผสมของบุหรี่ รวมทั้งรัฐแมสซาชูเสตต
ของอเมริกา ก็มมี าตรการใชแลว ซึ่งลวนทําใหยอดขายบุหรี่ลดลง สําหรับประเทศไทยจึงตองจับตากลยุทธ
ทางการตลาดทีท่ างบริษัทบุหรี่จะใชตอสูใหดี โดยเฉพาะตลาดใตดิน มีบริษัทบุหรี่กวา 10 แหงที่เขามาเปด
ตลาดในไทยซึ่งตองมีการควบคุมใหแจงสวนผสมดวยเชนกัน ทางโรงงานยาสูบออกมาแถลงวาไดแจงสวน
ผสมตอกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตรตามขอตกลง และพรอมจะระบุวันหมดอายุสินคา
ดวย
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 สือ่ มวลชนเปดเผยวามีการเขาใจผิดวากฎกระทรวงผานมติครม.และ
สามารถบังคับใชไดแลว แตความจริงยังไมผานมติครม. ซึ่งนายมนตรี พงษพานิช รัฐมนตรีกลาววาจะนําเขา
ใหที่ประชุมครม.ลงมติอกี ครัง้ หนึ่ง และประกาศเจตนารมยจะผลักดันกฎหมายนี้ใหมีผลบังคับใชแนนอน
จากนัน้ กฎกระทรวงดังกลาวก็ผานมติครม. ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม ปเดียวกันนั้น สงผลใหบริษัทบุหรี่ตาง ๆ ตองแจงสวนผสมบุหรี่ตามขอ
บังคับ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 แตกระนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมบุหรี่ขึ้นอีก
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
เนื้อหาวาศูนยตอบขอซักถามของสหภาพยุโรป ไดสงโทรสารมาซักถามถึงวิธีทดสอบวัดปริมาณสารหรือ
อนุพนั ธของดี ดี ที และสารปรุงแตง ตลอดจนวิธีรักษาความลับเรื่องขอมูลสวนผสมของบุหรี่ โดยอางวาไทย
เปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงตองทําตามเงื่อนไขที่วาการประกาศใชมาตรฐานการประเมิณที่ไมไดเปน
มาตรฐานสากลและอาจมีผลตอการคาระหวางประเทศ จะตองแจงสมาชิกและเปดโอกาสใหแสดงความคิด
เห็น ซึ่งคาดวาทางอุตสาหกรรมบุหรี่ขามชาติไดทําเรื่องซักถามไป
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2541 นายโรเบิรต ฟทส ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย ไดสงจดหมายมายังอธิบดีกรมการแพทย และอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย โดยแนบคํารอง
เรียนทีท่ างวอชิงตันสงมาให คํารองเรียนมีเนื้อหาวา ตามขอตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ของ
WTO. ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 การจะใชมาตรการใดที่จะมีผลตอการคาระหวางประเทศ จะตองมี
การใหกาหนดเวลาอั
ํ
นเหมาะสม และมีการแสดงความคิดเห็นรวมกันกอน แตหนังสือที่ไทยสงไปชี้แจงนั้น ยัง
ไมไดระบุวันที่จะรวมพบปะแสดงความคิดเห็นกัน ดังนั้นจึงขอใหมีการเลื่อนวันบังคับใชกฎกระทรวงไปกอน
จนกวาจะไดพบปะกันและไดขอสรุปอันเปนที่นาพอใจ
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วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2541 นายพี ซี ก็อตบี หัวหนาที่ปรึกษากฎหมายประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค ไดทําหนังสือทํานองเดียวกันกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา คือขอใหเลื่อนการ
บังคับใชมาตรการแจงสวนผสมบุหรี่ไปกอนเพราะยังไมไดมีการพูดคุยกัน และระยะเวลาก็กระชั้นชิดเกินไป
อีกทัง้ ยังยืนยันวาการแจงสวนผสมเปนรายยี่หอเปนการเปดเผยความลับทางการคา
ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 บริษัทบุหรี่บริติชอเมริกันโทแบคโค โดยนายมารติน รีโอแดน ผู
อํานวยการฝายกิจการเกี่ยวกับผูบริโภค ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดทําหนังสือรองเรียนอยาง
เรงดวนมายังรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเลื่อนการบังคับใชกฎหมายไปกอน โดย
อางวาสถาบันควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ (สคย.) กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดจะใหคําตอบเปนทางการแก
คณะผูแทนสหภาพยุโรปในวันที่ 4 กุมภาพันธ จึงเหลือเวลาเพียงสองวันทําการ กอนประกาศใชกฎกระทรวง
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ และยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีการรักษาความลับหากใหแจงสวนผสมเปนรายยี่หอ
วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม
ไดกลาววาบริษัทบุหรี่ตองทําตามกฎกระทรวงที่ไดประกาศใชไปแลว ไมมีการผอนผันใหแจงเปนรายบริษัท
และกลาววาขณะนี้โรงงานยาสูบ และผูนําเขา 2 รายไดทําตามกฎ และไดรับใบยส. เปนใบอนุญาตใหนําสิน
คาเขามาจําหนายไดเรียบรอยแลว ในขณะที่บริษัทบุหรี่ตางชาติ 4 ราย ขอยืดระยะเวลาในการแจง จึงยังไมมี
ใบอนุญาต ซึง่ นายแพทยปรากรม พุฒิพงศ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปดเผยวา 4 บริษัทดังกลาวประกอบ
ดวย บริติชอเมริกันแอนดโทแบคโค, อารเจเรโนลด, เจแปนโทแบคโค อินเตอรเนชั่นแนล และบริษัทรอธ
แมนสออฟพอลมอล โดยขอเลื่อนไปอีก 60 วัน โดยผูมีอํานาจพิจารณาคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุข
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2541 แหลงขาวจากกรมศุลกากรแจงวาขณะนี้บุหรี่ตางประเทศจํานวนมากคาง
อยูที่โกดังสินคาของทั้งของเอกชน และของกรมศุลกากร เนื่องจากทางบริษัทบุหรี่ยังไมไดแจงสวนผสมตอ
กระทรวงสาธารณสุข จึงไมมีใบอนุญาตใหจํ าหนาย แตทางบริษัทบุหรี่ก็อางวาบุหรี่นี้ไดนํ าเขามากอน
กฎหมายจะประกาศใช อีกทั้งทางการกําหนดระยะเวลาสื้นเกินไปตัวแทนจําหนายจึงไมสามารถดําเนินการได
ทัน ทางการจึงนาจะอนุโลมใหนําสินคาออกจําหนายได แตหากทางกรมศุลกากรผอนผันก็จะเกิดความไมยุติ
ธรรมเพราะบางบริษัทก็แจงแลว สวนบุหรี่ที่ยังไมไดรับใบอนุญาต (ใบยส.) แลวนําออกไปจําหนายก็เทากับ
เปนบุหรีเ่ ถือ่ น ทางดานผูอํานวยการโรงงานยาสูบกลาวถึงการขึ้นราคาบุหรี่ของโรงงานอีกซองละ 3 บาท
จากมาตรการภาษีของรัฐบาลวาแมจะทําใหยอดจําหนายลดลง แตก็ไมมากเทากับผลกระทบจากบุหรี่เถื่อนที่
นํามาขายตัดราคา
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 สื่อมวลชนเปดเผยวารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดผอนผันให
บริษทั บุหรีต่ า งชาติแจงสวนประกอบบุหรี่ไดภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 คือเลื่อนออกไป 60 วัน ตาม
ทีไ่ ดรอ งขอ และอนุโลมใหแจงรายละเอียดในสารปรุงแตงเปนระดับแทนจํานวนที่แนนอนได เพื่อชวยผูนําเขา
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ใหสามารถเอาสินคาออกจากทาเรือได อยางไรก็ตามในระหวาง 2 เดือนนี้บริษัทบุหรี่อาจพยายามดิ้นรนเพื่อ
ลมมาตรการนีอ้ กี เพราะในวันที่ 10 -17 มีนาคม จะมีการเจรจาระหวางนายบิล คลินตัน ประธานธิบดีสหรัฐ
และนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะติด
ตามไปดวย และไดมีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับมาตรการแจงสวนผสมบุหรี่ไวในการเจรจาดวย ซึ่งเปนที่ทราบ
กันดีวา อุตสาหกรรมยาสูบสหรัฐมีอิทธิพลในวงการเมืองสหรัฐมาก จึงนาจับตามองวาการบังคับใชมาตรการ
นีจ้ ะเปนอยางไรตอไป
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2541 แหลงขาวจากโรงงานยาสูบเปดเผยวา บริษัทบุหรี่ไดมีการขอผอนผันไปยัง
กรมศุลกากร ใหนาสิ
ํ นคาของตนออกมาจําหนายจริง ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดแจงสวนผสมของสินคา แตนายสมใจนึก
เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากร ไมมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เพราะไมไดออกกฎหมาย ทางกลุมบริษัท
บุหรีจ่ งึ หันไปติดตอทางกระทรวงสาธารณสุขแทน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2541 หลังจากการพบปะพูดคุยกับสหรัฐในวันที่ 11-17 มีนาคม ที่ผานมา
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพานิชย ไดกลาววาทางสหรัฐไมไดมี
ทาทีตอ ตานมาตรการนี้อยางรุนแรง สําหรับปญหาบุหรี่นําเขาตกคางที่ทาเรือจํานวนมากไมสามารถนําออก
จําหนายไดเพราะยังไมไดแจงสวนผสมนั้น นายศุภชัยจะหารือกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (กนศ.) ในสัปดาหหนา
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2541 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) ที่นายศุภชัย
พานิชภักดิ์ เปนประธานมีมติยืนยันมาตรการแจงสวนประกอบในบุหรี่ตามกฎกระทรวงที่ลงนามในวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2540 และมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขหาวิธีเก็บรักษาสูตรบุหรี่เพื่อปองกันการรั่วไหล
และการปลอมแปลง โดยที่ประชุมมีมติใหเก็บไวในเซฟ และตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเปนผูรักษากุญแจ
อยางไรก็ตามคาดการกันวาผูผลิตบุหรี่อเมริกันอาจกดดันรัฐบาลของตนใหใชมาตรการเพิ่มภาษีนําเขาสินคา
ไทย หรือใชมาตรการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ตอบโต ตามบทบัญญัติมาตรา 301 ของกฎหมายการคาสหรัฐ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2541 สื่อมวลชนรายงานวาขณะนี้บริษัทบุหรี่ตางชาติไดทยอยกันเขาแจงสวน
ผสมในบุหรี่แลว รวมทั้งบุหรี่ยี่หอมารลโบโรดวย เพราะแนใจวารัฐบาลไทยไมยอมผอนผัน และเริ่มระดมกล
ยุทธทางการตลาดตอไป แตกระแสการขูรัฐบาลไทยก็มีอยางตอเนื่อง ลาสุดไทยเปนประเทศในบัญชีรายชื่อ
59 ประเทศ ทีส่ หรัฐตราหนาไว แมรัฐบาลไทยจะยืนยันวาจะรักษาความลับสวนผสมบุหรี่อยางเครงครัด ซึ่ง
จะไมละเมิดลิขสิทธทรัพยสินทางปญญาก็ตาม
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมการแพทยเปดเผยวาไดมีบริษัทบุหรี่มาแจงสวนประกอบแลว
6 บริษทั เหลือบริษัทนําเขาอีก 2 รายที่ยังไมไดแจง แตกระทรวงสาธารณสุขก็ไมไดเรงรัด เพราะถาไมมาแจงก็
จะไมไดรับใบยส.3 ทีจ่ ะไปยืน่ กับกรมศุลกากรเพื่อนําสินคาออกมาจําหนาย ถาแจงชาสินคาก็จะหมดอายุได
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และยืนยันถึงมาตรการรักษาความลับอีกครั้งหนึ่งวาตัวแทนของบริษัทเปนผูใสซองปดผนึกเก็บเขาตูนิรภัยเอง
เมื่อไดรับเอกสารแจงสวนผสมมาแลวก็จะมีการตรวจสอบโดยนําบุหรี่จากทองตลาดมาตรวจสวนประกอบวา
ตรงกับทีแ่ จงไวหรือไม ถาไมตรงก็จะมีความผิด อนึ่งผูประกอบการจะมาอางวาไมรูไมไดเพราะทางแคนาดา
ไดมีการบังคับใชกฎหมายนี้สําเร็จไปแลว
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2541 สื่อมวลชนไดออกมาสรุปสถานการณเกี่ยวกับมาตราการใหเปดเผยสวน
ประกอบของบุหรีว่ า กวาจะมีผลบังคับใชในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 ใชเวลาถึง 6 ป ซึ่งถือเปนความ
สําเร็จอีกขั้นหนึ่งของผูรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะอุตสาหกรรมบุหรี่ขามชาติไดพยายามทุกวิถีทางทั้งขอ
พบโดยตรง ทําเรือ่ งรองเรียนเอง และกดดันผานหนวยงานของประเทศตนใหมากดดันไทยอีกทางหนึ่ง แสดง
ใหเห็นวาไมยอมเสียผลประโยชนทางการคา โดยอางถึงกฎความลับทางการคาระหวางประเทศขององคการ
การคาโลกที่ไทยก็เปนสมาชิกอยู ซึ่งในเรื่องนี้นักรณรงคทางดานสุขภาพอยางนายแพทยหทัย ชิตานนท
กลาววาบุหรี่ก็เหมือนกับอาหารและยา ที่ตองมีการแจงสวนประกอบเพื่อจดทะเบียนกับสํานักงาน
อาหารและยา และมีการติดฉลากบอกสวนผสมที่บรรจุภัณฑดวยซํ้าไป ตลาดของอาหารและยา
ใหญกวาตลาดของบุหรี่หลายเทา ยังไมกลัววาสูตรจะรั่วไหลหรือมีการเลียนแบบ ดังนั้นจึงไมควรที่
บริษทั บุหรี่จะกลัวในขอนี้
ดังนั้นประเด็นเรื่องสิทธิของผูบริโภคในการรับรูสารประกอบในบุหรี่ เชนเดียวกับสารประกอบในสิน
คาอุปโภคบริโภคอื่นๆ จึงเกิดขึ้นในประเทศไทย เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นแลวในประเทศแคนาดา สงผลใหผลิต
ภัณฑยาสูบทีจ่ าหน
ํ ายในประเทศแคนาดาตองติดฉลากบอกสวนผสมดวย และในเมื่อที่สวนประกอบของบุหรี่
ยีห่ อ ตางๆ ไดถูกเปดเผยตอสาธารณชนที่แคนาดาแลว สวนประกอบนั้นก็ไมนาจะถือวาเปนความลับอีกตอ
ไป ดังนั้นหากผูบริโภคหรือทางการไทยตองการใหมีการติดฉลากสวนผสมที่ซองบุหรี่เหมือนกับสินคาอื่นๆ
จริง ก็ไมนา จะถือวาเปนความผิดอะไร เพราะเปนสิทธิของผูบริโภคที่จะรับทราบวาสิ่งที่ตนบริโภคนั้นประกอบ
ไปดวยอะไรบาง
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