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ท ำไม 
ต้องห้ำมบริษัทบุหร่ี 
 ท ำกจิกรรม CSR 



มำตรำ 5.3  อนุสัญญำควบคุมยำสูบองค์กำรอนำมัยโลก 

หลกัการ : ผลประโยชนข์องบริษทับุหร่ีกบั
ผลประโยชนจ์ากนโยบายสาธารณสุขขดัแยง้
กนัอยา่งส้ินเชิง  อยา่งท่ีไม่สามารถจะ
ออมชอมกนัได ้
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4 เป้ำหมำยของฟิลลปิ มอริส อนิเตอร์เนช่ันแนล 

• สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
• เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูสู้บบุหร่ี  ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์
คุณภาพสูงสุดในแต่ละกลุ่มตลาด 

• พฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อลดความเส่ียงโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
• เป็นองคก์รท่ีรับผดิชอบต่อสงัคม และท าธุรกิจดว้ยความ
น่าเช่ือถือสูงสุด 
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เป้ำหมำยบริษัทบุหร่ี 
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ขายบุหร่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลก าไร

สูงสุด 

ลดการใชย้าสูบใหน้อ้ย
ท่ีสุด เพ่ือป้องกนัการ

ป่วยยาสูบ 

เป้าหมายนโยบายสาธารณสุข 



บริษทับุหร่ีเป็นผูผ้ลิต และส่งเสริมการขายสินคา้ยาสูบ ซ่ึงเป็น
ส่ิงเสพติด และท ำให้คร่ึงหน่ึงของผู้บริโภคเสียชีวติ จึงเป็นไป
ไม่ไดท่ี้บริษทับุหร่ีจะแสดงความรับผดิชอบโดยการท า
กิจกรรมเพื่อสงัคม 
(ผลิตและส่งเสริมการขายด้วยการวางแผนอย่างจงใจ และแบบมืออาชีพ) 
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กำรเสียชีวติจำกกำรสูบบุหร่ีต่อปีทั่วโลก (2558) 

6 

  ประมำณกำร (คน) คดิเป็น% 
จ านวนผูเ้สียชีวิต 6,330,000   
จากโรคมะเร็ง 2,210,000 33% 
โรคทางเดินหายใจ 1,870,000 29% 
หวัใจและหลอด
เลือด 

1,860,000 29% 

จากโรคอ่ืน ๆ  480,000 7% * The Tobacco Atlas 4th  Edition 2012 

 



โรงงำนยำสูบ 

วสัิยทัศน์ :เป็นองคก์รระดบัน าในธุรกิจยาสูบท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

พนัธกจิ: เป็นผูน้ าในการผลิตและจ าหน่ายบุหร่ีท่ีมี
คุณภำพ  ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ....ค  านึงถึงสุขภำพ
ของผูบ้ริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 
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กำรเสียชีวติจำกกำรสูบบุหร่ีของคนไทยต่อปี 

* กำรศึกษำปัจจัยเส่ียงและภำระโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 

พ.ศ.2552 (คน) คดิเป็น % 

จ านวนผูเ้สียชีวิต 48,244   

จากโรคมะเร็ง 18,041 37.4% 

โรคทางเดินหายใจ 14,455 29.9% 

หวัใจและหลอดเลือด 10,945 22.6% 

จากโรคอ่ืน ๆ  4,803 9.9% 
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ในปี พ.ศ.2553  โรงงำนยำสูบมกี ำไรสุทธิ 5,817  ล้ำน
บำท  หำกค ำนวณตำม  Tobacco Atlas  ผลก ำไรนีจ้ะต้อง

ได้มำจำกกำรเสียชีวติจำกผู้สูบบุหร่ี  31,786  คน 



คนไทยสูญเสียจากบุหร่ี 

• คนไทยเสียชีวติจากการสูบบุหร่ี พ.ศ.2552           =  48,244   คน 

 ในจ านวนน้ี 14,204 คนหรือ 29.4%  เสียชีวติก่อนอาย ุ60 ปี 

• แต่ละคนท่ีเสียชีวติเฉล่ียอายสุั้นลง                             = 12.1           ปี 

• รวมจ านวนปีของชีวติท่ีสูญเสียไป                                = 583,752     ปี 

• แต่ละคนท่ีเสียชีวติป่วยหนกัจนคุณภาพชีวติเท่ากบัสูญ หรือคิดเป็น  2.1 ปี 

• รวมจ านวนปีท่ีคุณภาพชีวติเท่ากบัสูญ                     = 101,312   ปี 
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บริษทับุหร่ี คือ          

อุปสรรคส ำคญัทีสุ่ด 

องคก์ารอนามยัโลก   
“การขดัขวาง / แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ 
ของบริษทับุหร่ี เป็นอปุสรรคส ำคญัทีสุ่ด ของการ
ควบคุมยาสูบทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก” 
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บริษทับุหร่ีเป็นพาหะน าโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
เหมือนกบัท่ีเช้ือแบคทีเรีย ท าใหเ้กิดโรคติดเช้ือต่าง ๆ  

แต่มีบางเร่ืองท่ีเช้ือโรคไม่ท า   
เช้ือโรคไม่มีการวิง่เตน้นกัการเมืองเพ่ือใหช่้วยแพร่โรค  
เช้ือโรคไม่ใชเ้งินนบัลา้น  เพ่ือโฆษณาและส่งเสริมการ

ขายเพ่ือใหค้นสูบบุหร่ีมากข้ึน 
 

โธมสั  ฟริดเดน 
ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา 
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บุหร่ีแทรกแซงนโยบำยในประเทศไทยอย่ำงไรบ้ำง 

• คดัคา้น -   การข้ึนภาษียาสูบ 
  -   การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ 
  -   การเกบ็ภาษียาเสน้ 
• คดัคา้นการเปล่ียนค าเตือนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
• คดัคา้นการออกกฎกระทรวงเก่ียวกบัการเปิดเผย
ส่วนประกอบบุหร่ีซิกาแรต 

• คดัคา้นการออกประกาศหา้มพิมพค์  าวา่  เมนทอล 
บนซองบุหร่ี 

• การทุ่มท า CSR 
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บริษทับุหร่ี 

ท ำกจิกรรมเพือ่สังคม (CSR)  

เพือ่อะไร 
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“การสร้างช่ือเสียงให้บริษทัเป็นทีรู้่จกั
ของตลาดเป็นวิธีหน่ึงท่ีสร้ำงควำม

แข็งแกร่งให้กบัตัวสินค้ำ”                   
นายแพทริค  รีการ์ท ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กร

บริษทับหุร่ี   ฟิลลิป  มอริส พ.ศ.2537 
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“การใหเ้งินสนบัสนุนการจดักิจกรรม เช่น 
การแสดงดนตรี ศิลปะ หรือการแข่งขนักีฬา  
บราวน์แอนดว์ลิเลียมสนั ให้สปอนเซอร์ เพือ่
สนับสนุนให้บุหร่ียีห่อ้ต่าง ๆ ของเราเป็นที่
รู้จกัมำกกวา่บุหร่ีของคู่แข่ง  และเพื่อเป็น
ช่องทางในการสร้างภาพลกัษณ์ยีห่อ้บุหร่ี” 

บริษทับราวด์แอนด์วิลเลียมสัน 
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ทางออกของสังคมไทย 
ออกกฏหมายเข้มข้น  

ห้ามบริษัทบหุร่ีท ากิจกรรม CSR 
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มำตรกำร 5.3  อนุสัญญำควบคุมยำสูบ  
องค์กำรอนำมัยโลก ก ำหนดให้ 

1. ประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมรู้ถึง
กลยทุธ์การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
โดยบริษทับุหร่ี 

2. จ ากดัการติดต่อระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัผูแ้ทน
บริษทับุหร่ีใหเ้หลือเท่าท่ีจ าเป็นในการบงัคบัใช้
กฎหมายควบคุมยาสูบเท่านั้น 
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3. ป้องกนัการเกิดกรณีผลประโยชนท์บัซอ้น โดยห้ำม
เจ้ำหน้ำที่รัฐร่วมกจิกรรมเพือ่สังคมท่ีจดัโดยบริษทั
บุหร่ี หา้มรับบริจาคหรือบริการจากบริษทับุหร่ี 

4. รณรงคใ์หรู้้ถึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของกิจกรรม
เพื่อสงัคมของบริษทับุหร่ี(เพื่อลดทอนกระแสการ
ควบคุมยาสูบ ผกูมิตรกบัผูก้  าหนดนโยบาย ซ้ือ
ความเงียบ และคดัคา้นมาตรการควบคุมยาสูบ)  
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มำตรกำร 5.3  อนุสัญญำควบคุมยำสูบ  
องค์กำรอนำมัยโลก ก ำหนดให้ 



5. หา้มประชาสมัพนัธ์การท ากิจกรรมเพื่อ
สงัคมของบริษทับุหร่ี 

6. หา้มการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมโดยบริษทั
บุหร่ี (มาตรา 13) 
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มำตรกำร 5.3  อนุสัญญำควบคุมยำสูบ  
องค์กำรอนำมัยโลก ก ำหนดให้ 



ประกำศกรมประชำสัมพนัธ์ 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละมาตรการเพื่อลดการ
บริโภคยาสูบทางสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ 

“หา้มประชาสมัพนัธ์การสนบัสนุนกิจกรรม
โดยบริษทับุหร่ี” 

12 พฤษภาคม 2548 
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มติ ครม.  
17 เมษำยน 2555 

ใหห้น่วยงานราชการปฏิบติัตามแนวทางของกรอบ
อนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยั
โลก  โดยเฉพาะมาตรา 5.3  กำรป้องกนักำรแทรกแซง
นโยบำยควบคุมยำสูบของรัฐโดยอุตสำหกรรมยำสูบ  
โดยการก าหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงาน

เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงดงักล่าว 
 
 

22 



มติ ครม.  
17 เมษำยน 2555 

• ใหก้ระทรวงการคลงั : หา้มธุรกิจยาสูบท า
กิจกรรมภายใตน้โยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) 

• ใหก้ระทรวงวฒันธรรม กรมประชาสัมพนัธ์ และ
กระทรวงเทคโนโลยแีละส่ือสารปรับปรุง
กฎหมายเพื่อหา้มประชาสมัพนัธ์กิจกรรมเพื่อ
สงัคมของภาคธุรกิจยาสูบ ทางภาพยนตร์  
โทรทศัน์และส่ือมวลชนต่าง ๆ  
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มติ ครม.  
17 เมษำยน 2555 

• ใหค้ณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แห่งชาติ (คบยช.) เป็นหน่วยงานหลกั
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายระดบัจงัหวดั อ าเภอ 
ต าบล หมู่บา้น  และชุมชนสร้างแรงจูงใจใน
การด าเนินการตามมติ และติดตามงานตาม
มติน้ี 
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