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ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการตอตานการสูบบุหรี่
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สมาชิกองคการอนามัยโลก (World Health Organization = WHO) มีมติ
เอกฉันทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 รับขอตกลงการตอตานบุหรี่ระหวางประเทศ (AntiSmoking Treaty) หลังจากมีการเจรจาในการทําขอตกลงนี้ยาวนานถึง 4 ขวบป
ข อ ตกลงการต อ ต า นบุ ห รี่ ร ะหว า งประเทศมี ชื่ อ ทางการว า Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) มีเปาประสงคในการลดการสูบบุหรี่ในมนุษยพิภพ
ทั้งนี้เพราะเหตุวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญแหงมรณกรรมของมนุษย ในปจจุบันมีคนตาย
เนือ่ งจากการสูบบุหรี่ประมาณปละ 4.9 ลานคน แตจะเพิ่มเปนปละ 10 ลานคนในป พ.ศ. 2573
ประมาณ 70% อยูในประเทศดอยพัฒนา องคการอนามัยโลกประมวลผลการศึกษาวิจัยตางๆ
และพบวา การสูบบุหรี่เปนตนตอของโรคภัยไขเจ็บอยางนอย 25 โรค และบั่นทอนสุขภาพอนามัย
ของพลโลกอยางสําคัญ ดวยเหตุนี้ จึงมีเหตุอันควรในการรณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหรี่
แตการณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหรี่มิอาจเปนไปอยางราบรื่น เพราะตองเผชิญ
การตอบโตจากยักษใหญในอุตสาหกรรมบุหรี่ บริษัทยักษใหญเหลานี้มีอิทธิพลทางการเมืองอยาง
สูง และรัฐบาลมักใหความเกรงใจ ประเทศผูสงออกบุหรี่ที่สําคัญประกอบดวยสหรัฐอเมริกา
เยอรมนี และญี่ปุน ประเทศเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา มีบทบาทสําคัญในการ
เตะถวงการเจรจาขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการตอตานการสูบบุหรี่ อันเปนเหตุใหการบรรลุ
ขอตกลงเปนไปอยางเชื่องชามากกวาที่ควร
ในชวงทีส่ หรัฐอเมริกาดําเนินการเตะถวงการบรรลุขอตกลง FCTC นั้นเอง World
Medical Association (WMA) ซึง่ มีสมาชิก 117 ประเทศ และเปนตัวแทนของแพทยประมาณ 10
ลานคนในขอบขายทั่วโลก เรียกรองใหองคการอนามัยโลกเรงดําเนินการใหบรรลุขอตกลง FCTC
ซึง่ ควรมีหลักการพื้นฐานสําคัญอยางนอย 4 ประการ อันได
(1) การติดฉลากเตือนภัยจากการสูบบุหรี่ที่มีตอสุขภาพบนซองบุหรี่
(2) การทําลายความเชื่อและการโฆษณาชวนเชื่อที่วา บุหรี่บางประเภทหรือบาง
ยีห่ อ ปลอดภัยมากกวาประเภทอื่นหรือยี่หออื่น
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(3) การปกปองสุขภาพของผูที่มิไดสูบบุหรี่จากควันบุหรี่
(4) การหามโฆษณาบุหรี่
ในขณะเดียวกัน ขบวนการรณรงคเรื่องสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเรียกรองใหรัฐบาล
อเมริกนั ถอนตัวจากการเจรจาขอตกลงการตอตานบุหรี่ระหวางประเทศ ทั้ง American Cancer
Society และ American Lung Association ตางชี้ใหเห็นวา รัฐบาลบุช จูเนียร กําลังทําให
ประชาชนชาวอเมริ กัน ขายหน า เพราะแทนที่รัฐ บาลอเมริกันจะเจราจาการทํ าขอตกลงเพื่อ
ประโยชนดา นสุขภาพอนามัยของมวลมนุษย กลับทําตัวเปนหนามาของบริษัทบุหรี่ยักษใหญ โดย
เห็นแกผลประโยชนของบริษัทบุหรี่มากกวาประโยชนสุขของมนุษยพิภพ
องคการอนามัยโลกมีสมาชิก 192 ประเทศ สมาชิกที่เปนประเทศดอยพัฒนา
ตองการเห็นขอตกลงการตอตานการสูบบุหรี่ที่เขมงวดและขึงขัง แตประเทศที่พัฒนาแลวที่มี
ผลประโยชนในอุตสาหกรรมบุหรี่ อันมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา ตองการลดทอนความขึงขังของ
ขอตกลงนี้ ประเด็นที่มีขอขัดแยงมากที่สุด ก็คือ การหามโฆษณาบุหรี่ เพราะการโฆษณายังผลให
จํานวนผูสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น การรณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหรี่จะไรประสิทธิผล หากบริษัทบุหรี่ยัง
สามารถโฆษณาเพื่อสงเสริมการสูบบุหรี่ตอไป ผูแทนรัฐบาลอเมริกันไมยอมรับมาตรการนี้ โดยอาง
วา การหามโฆษณา (ไมวาจะเปนสินคาหรือบริการใด) ขัดตอสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของชนชาวอเมริกนั ทายที่สุด มีการประนีประนอมวา ภาคีขอตกลงจะดําเนินการหามการโฆษณา
บุหรีเ่ พียงเทาทีไ่ มขัดรัฐธรรมนูญของตน การประนีประนอมดังกลาวนี้ทําใหการตอตานการสูบบุหรี่
ออนปวกเปยกลงไปเปนอันมาก
รัฐบาลบุช จูเนียร ในฐานะ 'ทาส' ของบริษทั บุหรี่ พยายามตีรวนการทําขอตกลง
FCTC สํานักขาว Inter Press Service รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 วา รัฐบาลอเมริกัน
ผลักดันใหมีขอตกลงใน FCTC วา ภาคีขอ ตกลงนี้สามารถถอนตัวจากขอตกลงขอหนึ่งขอใดได
หากมีบทบัญญัติเชนนี้ใน FCTC ยอมเปดชองใหบริษัทบุหรี่สามารถเจรจาทําขอตกลงกับภาคีเปน
รายประเทศได ซึง่ จะทําให FCTC ไรความหมาย รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันรัฐบาลประเทศ
ตางๆ ที่เปน 'บริวาร' รวมทั้งประเทศไทย แตไรผล
กระนัน้ ก็ตาม การบรรลุขอตกลง FCTC นับเปนกาวสําคัญ เพราะสามารถตกลง
ประเด็นสําคัญไดหลายเรื่อง อาทิ การปดฉลากเตือนภัยบนพื้นที่หนึ่งในสามของซองบุหรี่ รวมทั้ง
ภาพปอดชํารุดดวยบุหรี่ การตกลงหลักการสําคัญที่วา สุขภาพแหงสาธารณชนมีความสําคัญ
เหนือกวาผลประโยชนอันเกิดจากการคาระหวางประเทศ หากการนําเขาบุหรี่ทําลายสุขภาพของ
ประชาชน ภาคีขอตกลงอาจประกาศใชมาตรการการหามนําเขาบุหรี่ได นอกจากนี้ ภาคีสมาชิกยัง
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ตกลงทีจ่ ะจัดสรรงบประมาณสําหรับการตอตานการสูบบุหรี่ รวมทั้งการเก็บภาษีและการขึ้นราคา
บุหรี่ เพื่อลดการสูบบุหรี่อีกดวย
Framework Convention on Tobacco Control จะตองสงใหภาคีสมาชิก
องคการอนามัยโลกใหสัตยาบัน และตองมีสมาชิกอยางนอย 40 ประเทศใหการรับรอง จึงจะมีผล
บังคับใช หลังจากนัน้ จึงจะมีการประชุมเพื่อนําขอตกลงที่ปรากฏใน FCTC มาดําเนินการในทาง
ปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ ปนทีค่ าดการณวา รัฐบาลอเมริกันอาจไมยอมใหสัตยาบัน เพราะเห็นแกผลประโยชน
ของบริษทั บุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Philip Morris
ความสําเร็จในการบรรลุขอตกลง FCTC นอกจากจะเปนความสําเร็จของขบวน
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่แลว ยังเปนความสําเร็จของนางโกร ฮารเล็ม บรันตแลนด (Gro
Harlem Brundtland) ผูอ านวยการ
ํ
WHO ซึ่งกําลังพนจากตําแหนงอีกดวย ขอตกลง FCTC มิได
มีความหมายเฉพาะการตอตานการสูบบุหรี่ หากยังเปนปะทุสําคัญของการทําขอตกลงระหวาง
ประเทศอื่นๆที่ของเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย ไมวาจะเปนนํ้าตาล แอลกอฮอล กาเฟอีน และ
เนือ้ สัตวที่เติบโตดวยสารเรงฮอรโมน
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