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 สมาชกิองคการอนามัยโลก (World Health Organization = WHO) มีมติ 
เอกฉันทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 รับขอตกลงการตอตานบุหร่ีระหวางประเทศ (Anti-
Smoking Treaty) หลงัจากมกีารเจรจาในการทํ าขอตกลงนี้ยาวนานถึง 4 ขวบป

 ขอตกลงการต อตานบุหร่ีระหว างประเทศมีชื่อทางการว า  Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC) มเีปาประสงคในการลดการสูบบุหร่ีในมนุษยพิภพ  
ทั้งนี้เพราะเหตุวา การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุสํ าคัญแหงมรณกรรมของมนุษย ในปจจุบันมีคนตาย 
เนือ่งจากการสบูบุหร่ีประมาณปละ 4.9 ลานคน แตจะเพิ่มเปนปละ 10 ลานคนในป พ.ศ. 2573 
ประมาณ 70% อยูในประเทศดอยพัฒนา องคการอนามัยโลกประมวลผลการศึกษาวิจัยตางๆ 
และพบวา การสูบบุหร่ีเปนตนตอของโรคภัยไขเจ็บอยางนอย 25 โรค และบั่นทอนสุขภาพอนามัย
ของพลโลกอยางสํ าคัญ ดวยเหตุนี้ จึงมีเหตุอันควรในการรณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหร่ี
 แตการณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหร่ีมิอาจเปนไปอยางราบรื่น เพราะตองเผชิญ
การตอบโตจากยักษใหญในอตุสาหกรรมบหุร่ี บริษัทยักษใหญเหลานี้มีอิทธิพลทางการเมืองอยาง
สูง และรัฐบาลมักใหความเกรงใจ ประเทศผูสงออกบุหร่ีที่สํ าคัญประกอบดวยสหรัฐอเมริกา  
เยอรมนี และญี่ปุน ประเทศเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา มีบทบาทสํ าคัญในการ 
เตะถวงการเจรจาขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการตอตานการสูบบุหร่ี อันเปนเหตุใหการบรรลุ
ขอตกลงเปนไปอยางเชื่องชามากกวาที่ควร

 ในชวงทีส่หรัฐอเมริกาดํ าเนินการเตะถวงการบรรลุขอตกลง FCTC นั้นเอง World 
Medical Association (WMA) ซึง่มสีมาชกิ 117 ประเทศ และเปนตัวแทนของแพทยประมาณ 10 
ลานคนในขอบขายทั่วโลก เรียกรองใหองคการอนามัยโลกเรงดํ าเนินการใหบรรลุขอตกลง FCTC 
ซึง่ควรมหีลกัการพื้นฐานสํ าคัญอยางนอย 4 ประการ อันได
 (1) การตดิฉลากเตือนภัยจากการสูบบุหร่ีที่มีตอสุขภาพบนซองบุหร่ี
 (2) การท ําลายความเชื่อและการโฆษณาชวนเชื่อที่วา บุหร่ีบางประเภทหรือบาง
ยีห่อ ปลอดภัยมากกวาประเภทอื่นหรือยี่หออ่ืน
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 (3) การปกปองสุขภาพของผูที่มิไดสูบบุหร่ีจากควันบุหร่ี
 (4) การหามโฆษณาบุหร่ี

 ในขณะเดยีวกัน ขบวนการรณรงคเร่ืองสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเรียกรองใหรัฐบาล
อเมริกนัถอนตวัจากการเจรจาขอตกลงการตอตานบุหร่ีระหวางประเทศ ทั้ง American Cancer 
Society และ American Lung Association ตางชี้ใหเห็นวา รัฐบาลบุช จูเนียร กํ าลังทํ าให 
ประชาชนชาวอเมริกันขายหนา เพราะแทนที่รัฐบาลอเมริกันจะเจราจาการทํ าขอตกลงเพื่อ
ประโยชนดานสขุภาพอนามัยของมวลมนุษย กลับทํ าตัวเปนหนามาของบริษัทบุหร่ียักษใหญ โดย
เหน็แกผลประโยชนของบริษัทบุหร่ีมากกวาประโยชนสุขของมนุษยพิภพ

 องคการอนามัยโลกมีสมาชิก 192 ประเทศ สมาชิกที่เปนประเทศดอยพัฒนา
ตองการเห็นขอตกลงการตอตานการสูบบุหร่ีที่เขมงวดและขึงขัง แตประเทศที่พัฒนาแลวที่มี 
ผลประโยชนในอุตสาหกรรมบุหร่ี อันมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํ า ตองการลดทอนความขึงขังของ 
ขอตกลงนี ้ประเด็นที่มีขอขัดแยงมากที่สุด ก็คือ การหามโฆษณาบุหร่ี เพราะการโฆษณายังผลให
จํ านวนผูสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน การรณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหร่ีจะไรประสิทธิผล หากบริษัทบุหร่ียัง
สามารถโฆษณาเพื่อสงเสริมการสูบบุหร่ีตอไป ผูแทนรัฐบาลอเมริกันไมยอมรับมาตรการนี้ โดยอาง
วา การหามโฆษณา (ไมวาจะเปนสินคาหรือบริการใด) ขัดตอสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของชนชาวอเมรกินั ทายที่สุด มีการประนีประนอมวา ภาคีขอตกลงจะดํ าเนินการหามการโฆษณา
บุหร่ีเพยีงเทาทีไ่มขัดรัฐธรรมนูญของตน การประนีประนอมดังกลาวนี้ทํ าใหการตอตานการสูบบุหร่ี
ออนปวกเปยกลงไปเปนอันมาก

 รัฐบาลบุช จเูนยีร ในฐานะ 'ทาส' ของบรษิทับุหร่ี พยายามตีรวนการทํ าขอตกลง 
FCTC สํ านักขาว Inter Press Service รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 วา รัฐบาลอเมริกัน
ผลักดันใหมีขอตกลงใน FCTC วา  ภาคขีอตกลงนี้สามารถถอนตัวจากขอตกลงขอหนึ่งขอใดได 
หากมบีทบญัญติัเชนนี้ใน FCTC ยอมเปดชองใหบริษัทบุหร่ีสามารถเจรจาทํ าขอตกลงกับภาคีเปน
รายประเทศได  ซึง่จะท ําให FCTC ไรความหมาย  รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันรัฐบาลประเทศ
ตางๆ ที่เปน 'บริวาร' รวมทั้งประเทศไทย  แตไรผล

 กระนัน้กต็าม การบรรลุขอตกลง FCTC นับเปนกาวสํ าคัญ เพราะสามารถตกลง
ประเดน็ส ําคญัไดหลายเรื่อง อาทิ การปดฉลากเตือนภัยบนพื้นที่หนึ่งในสามของซองบุหร่ี รวมทั้ง
ภาพปอดชํ ารุดดวยบุหร่ี การตกลงหลักการสํ าคัญที่วา สุขภาพแหงสาธารณชนมีความสํ าคัญ 
เหนือกวาผลประโยชนอันเกิดจากการคาระหวางประเทศ หากการนํ าเขาบุหร่ีทํ าลายสุขภาพของ
ประชาชน ภาคขีอตกลงอาจประกาศใชมาตรการการหามนํ าเขาบุหร่ีได นอกจากนี้ ภาคีสมาชิกยัง
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ตกลงทีจ่ะจดัสรรงบประมาณสํ าหรับการตอตานการสูบบุหร่ี รวมทั้งการเก็บภาษีและการขึ้นราคา
บุหร่ี เพื่อลดการสูบบุหร่ีอีกดวย

 Framework Convention on Tobacco Control จะตองสงใหภาคีสมาชิก 
องคการอนามยัโลกใหสัตยาบัน และตองมีสมาชิกอยางนอย 40 ประเทศใหการรับรอง จึงจะมีผล
บังคบัใช หลงัจากนัน้ จึงจะมีการประชุมเพื่อนํ าขอตกลงที่ปรากฏใน FCTC มาดํ าเนินการในทาง
ปฏิบัติ ทัง้นีเ้ปนทีค่าดการณวา รัฐบาลอเมริกันอาจไมยอมใหสัตยาบัน เพราะเห็นแกผลประโยชน
ของบรษิทับุหร่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง Philip Morris

 ความส ําเร็จในการบรรลุขอตกลง FCTC นอกจากจะเปนความสํ าเร็จของขบวน
การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีแลว ยังเปนความสํ าเร็จของนางโกร ฮารเล็ม บรันตแลนด (Gro 
Harlem Brundtland) ผูอํ านวยการ WHO ซึ่งกํ าลังพนจากตํ าแหนงอีกดวย ขอตกลง FCTC มิได 
มีความหมายเฉพาะการตอตานการสูบบุหร่ี หากยังเปนปะทุสํ าคัญของการทํ าขอตกลงระหวาง
ประเทศอื่นๆที่ของเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย ไมวาจะเปนนํ้ าตาล แอลกอฮอล กาเฟอีน และ 
เนือ้สัตวที่เติบโตดวยสารเรงฮอรโมน
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