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บทนา
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากในบุหรี่มีสารพิษหลาย
ชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิ ดโรคต่างๆ เช่น โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจเรื้องรัง โรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง โรคหัวใจ มะเร็งในช่องปาก และมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เป็นต้น อันเป็นสาเหตุให้ในแต่ละปีมี
ผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกสูงถึง 3.5 ล้านคน หรือ 1 รายในทุก 9 วินาที และมี
จานวนผู้ที่จะต้องเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทุกปีและหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไป
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2573 จะมีจานวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
เป็ น 10 ล้ านคนต่ อปี 1 ส าหรั บในประเทศไทยมี ผู้ เสี ยชี วิ ตจากการสู บบุ หรี่ เพิ่ มขึ้ นโดยในปี 2552 มี
ผู้เสียชีวิต 50,710 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ที่มีผู้เสียชีวิต 45,136 คน2
บุหรี่นั้น สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่บริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วมีผลร้ายต่อร่างกายและเป็นอันตราย
ต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ซึ่งบุหรี่ในทางวิชาการจัดได้ว่าเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งแต่ในทางกฎหมายนั้นบุหรี่ไม่ใช่ยา
เสพติดตามกฎหมายยาเสพติดที่กาหนดให้การจาหน่ายยาเสพติดเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่า
บุหรี่จะเป็นสินค้าที่มีอันตรายแต่ในระบบกฎหมายยังไม่ได้จัดให้อยู่ในประเภทที่ห้ามขายโดยเด็ ดขาด
หากแต่เพียงมีกฎหมายในการควบคุมคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งหมายความ
ว่า บุหรี่ยังเป็นสินค้าที่สามารถขายได้แต่ต้องดาเนินการภายในเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด การสูบบุหรี่ไม่
เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวเท่านั้นยังส่งผลต่อร่างกายในทันทีที่สูบบุหรี่อีกด้วย
การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่โดยตรงแล้วควันบุหรี่ยังเป็นสิ่งอันตรายต่อ
สุขภาพและก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคราญต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ทางอ้อมที่ต้องอยู่ในบรรยากาศเดียวกับ
ผู้ที่สูบบุหรี่อีกด้วย โดยจากการศึกษา พบว่า ในควันบุหรี่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ มากมายซึ่งสามารถ
*บทความนี้เ รีย บเรีย งจากสารนิพ นธ์

เรื่อง “กระบวนการยุติธ รรมเชิง สมานฉัน ท์ : ศึกษากรณีก าร
ชะลอการฟ้องผู้กระทาความผิดอาญาโดยประมาทในชั้นพนักงานอัยการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2559.
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1 อมรรัตน์ โพธิพรรค, มณฑา เก่งการพาณิช และ ลักขณา เติมศิริกุลชัย, แนวทางการควบคุมและกากับ
การระบาดของยาสูบ (กรุงเทพมหานคร: เจริญมั่นคงการพิมพ์, 2550), หน้า 1.
2 Hfocus เจาะลึ ก ระบบสุ ข ภาพ, 2013. [ออนไลน์ ]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.hfocus.org/content/
2013/03/2497#sthash.Cg7DMqq8.dpuf [5/11/56]
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แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ควันสายหลัก (Mainstream smoke) คือ ควันส่วนที่ผู้สูบบุหรี่สูด เข้าปอด
แล้วพ่นออกมา และควันสายข้างเคียง (Sidestream smoke) คือ ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ปลาย
มวนของบุหรี่ที่อยู่ระหว่างการสูบ ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของสารพิษในควันสายข้างเคียงจะมีความ
เข้มข้นมากกว่าในควันสายหลัก โดยอาจกล่าวได้ว่า ผลของการได้รับควันบุหรี่โดยที่มิได้สูบเองหรือที่
เรียกว่า ควันบุหรี่มือสองจะมีมากกว่าและเป็นอันตรายมากกว่านั้นเอง
แม้ว่าการสูบบุหรี่จะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของมนุษย์แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถ
ป้องกันได้ด้วยการเลิกสูบบุหรี่ สาหรับในประเทศไทยบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญที่ค ร่าชีวิตประชา
การไทยก่อนวัยอันสมควรอันเนื่องมาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับต้นๆ รองจากปัจจัย
เสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจานวนมหาศาลที่รัฐจาต้องสูญเสียไปอันเนื่อ งมาจากการที่ต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่มากกว่ารายได้ที่ประเทศได้รับจากภาษีที่ได้รับ
จากบุหรี่หลายเท่าเลยทีเดียว ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหากับประเทศที่พัฒนาแล้วและ
กาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันกาลังประสบ
กับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอยู่แล้วกลับยังต้องมาแบกรับปัญหา
ความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร และปัญหาการเจ็บป่วยที่เปรียบเสมือนเป็นการบั่นทอด
ทรัพยากรที่กาลังพัฒนาขึ้นมาเป็นกาลังสาคัญ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
รวมทั้งรัฐยังต้องสูญเสียเงินตราไปกับค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เกิดจากโรคที่มาสาเหตุมาจากบุหรี่
อีกด้วย
จากพิษภัยของบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลกจึงได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.
1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากได้มีการเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบ
บุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องได้รับควันบุหรี่โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น
ก็ เ พื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ลิ ก สู บ และให้ รั ฐ บาล ชุ ม ชน และประชากรโลก ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมองค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสาคัญของ
การป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้และกาหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) โดยวันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรกได้ใช้คาขวัญ “บุหรี่
หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ” และสาหรับคาขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจาปีพ.ศ. 2556 ใช้คาขวัญว่า
“ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทาลายชีวิต”
สาหรับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยที่ผ่านมาในช่วงก่อนปีพ .ศ. 2529 นั้น
กลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากการดาเนินกิจกรรมมีลักษณะต่างคนต่างทาขาด
การประสานงานซึ่งแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่มีแผนงาน
ในลักษณะที่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพจวบจนกระทั่งปีพ.ศ. 2529 ได้เกิดองค์กรพัฒนาเอกชนขึ้น
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ตาม “โครงการณ์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ” ภายใต้มูลนิธิหมอชาวบ้านซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี”่
นับจากก้าวแรกของการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี 2529 ถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มี
นโยบาย มาตรการและดาเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมๆ กับการจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบที่ทาให้ทราบถึงจานวนผู้บริโภคยาสูบ
ปริมาณและแนวโน้มการบริโภคยาสูบ รวมถึงการติดตาม กากับดูแล และการดาเนินนโยบายควบคุม
ยาสูบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาและผลักดันนโยบาย มาตรการ และแนวทางการควบคุมการ
บริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2532 – 2534 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการทางกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ มาตรา 301 บีบบังคับให้ประเทศไทยเปิดตลาดบุหรี่จึงทาให้เกิดการรวมตัวของ
ภาคเอกชนและสื่อมวลชนในการคัดค้านการนาเข้าบุหรี่ต่างประเทศและมีการรณรงค์ต่อต้านการสูบ
บุหรี่ผ่านสื่อต่างๆ
จนกระทั่งปีพ.ศ. 2535 รัฐสภาไทยได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.
2535 และพระราชบัญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับโดยกฎหมาย ทั้งสอง
ฉบับนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เช่น การบังคับให้บริษัทบุหรี่ต้องแสดง
ภาพและคาเตือนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่บนซองบุหรี่ โดยกฎหมายบังคับให้ต้องมีการพิมพ์
ภาพคาเตือนลงบนซองบุหรี่โดยต้องมีขนาดร้อยละ 55 ของทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของซอง
บุหรี่ มาตรการทางภาษี การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการและการห้ามโฆษณา
ในทุกรูปแบบรวมทั้งห้ามทาการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิ้นเชิง เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ดี การดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย นับแต่กฎหมายทั้งสอง
ฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับจนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี โดยจะเห็นได้ว่า ผลของ
การควบคุมการบริโภคยาสูบภายในประเทศยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปบริษัทบุหรี่ได้มีการแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆในการ
ส่งเสริมการขายและมีการออกผลิตภัณ์ยาสูบในรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเยาวชนอย่างมากโดยที่บริษัทบุหรี่ได้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบทั้ งสองฉบับ จึงทาให้ดูเหมือนกฎหมายทั้งสองฉบับไม่มีสภาพบังคับใช้ไปใน
ที่สุดและอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการควบคุมการบริโภคยาสูบ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างถูกต้อง
ในแนวทางแห่งกฎหมายอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้
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ผลการศึกษา
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ได้มีการบัญญัติห้ามมิ
ให้ผู้ใดจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มี
อายุที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีไม่ให้มีการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเด็ดนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดอายุของ
ผู้ซื้อหรือผู้รับผลิตภัณฑ์ยาสูบเอาไว้ต่าจนเกินไปและไม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีในการ
ตรวจสอบอายุของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเอาไว้อย่างชัดเจน จึงทาให้เกิ ดปัญหาในทางการปฏิบัติว่า ผู้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบจะใช้วิธีการใดในการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงทาให้ผู้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบละเลยไม่ทาการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบนั่นเอง นอกจากนี้ยัง
ได้ มี ก ารจ าหน่ า ยบุ ห รี่ แ บบแบ่ ง ขาย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ ยาวชนสามารถเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ โดยง่ า ย
เช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป ประกอบกับอัตราโทษในความผิดฐานจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ นั้นมี
อั ต ราโทษต่ าจึ ง ท าให้ ไ ม่ เ กิ ด ความเกรงกลั ว ในการกระท าความผิ ด ท าให้ เ ยาวชนสามารถเข้ า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่ายและก่อนเวลาอันควร ซึ่งเยาวชนในวัยนี้ยังขาดความยับยั้งชั่งใจและความสานึก
รับผิดชอบอีกทั้งยังไม่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเอง เมื่อไม่มีเงินไปซื้อยาสูบอาจจะไปลักเล็กขโมยน้อย
เพื่อนาเงินมาซื้อจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมต่อไปได้
2. ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากในประเทศไทยมีกฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบทาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังคงพบเห็นมีการลักลอบทาการโฆษณาแฝงอยู่บ่อยครั้งแม้ว่ากฎหมายจะได้มีการกาหนด
ห้ า มท าการโฆษณาแฝงไว้ อ ย่ า งชั ด เจนก็ ต าม จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า การโฆษณาแฝงนั้ น
ครอบคลุมในวิธีการใดบาง และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปบริษัทผู้ผลิตผลิตภั ณฑ์ยาสูบได้มีการ
แสวงหากลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ ในการสื่ อ สารไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายโดยอาศั ย ช่ อ งว่ า งของกฎหมายที่ ไ ม่ มี
บทบัญญัติครอบคลุมถึงการโฆษณาดังกล่าว เช่น การโฆษณาทางอ้อมโดยวิธีการทากิจกรรมซีเอสอาร์
ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสร้างทัศนะคติที่ดีของบริษัทบุหรี่ในสายตาของสาธารณชนที่ผิดเพี้ยนไปจาก
ความเป็นจริงที่บุหรี่นั้นเป็นสินค้าอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสจดจาชื่อ
ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินในการทดลองสูบบุหรี่และ
การเพิ่มขึ้นของจานวนนักสูบบุหรี่หน้าใหม่จากการได้เห็นผ่านตาบ่อยๆ จนเกิดความอยากทดลองและ
อาจกลายเป็นผู้สูบบุหรี่ไปในที่สุด
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3. ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ ก าหนดอั ต ราโทษในความผิ ด ฐานจ าหน่ า ยขาย
แลกเปลี่ยน หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้ว่า ผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติอาจจะปรับเพียงไม่กี่ร้อยบาท และไม่มีการจาคุก ซึ่งถือว่าบทลงโทษในฐานความผิดนี้ไม่มีความ
รุนแรง จึงทาให้ไม่เกิดความเกรงกลัวในการกระทาความผิด เพราะถึงจะถูกจับก็เสียค่าปรับเพียงไม่กี่
บาทในขณะที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มากกว่าค่าปรับหลายเท่า ทาให้เยาว์ชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ยาสูบได้โดยง่าย
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย โดยผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบันพบว่า นับแต่กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสู บ อันได้แก่ พระราชบัญ ญั ติควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีผลใช้
บังคับมาจนกระทั่งปัจจุบันนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบเท่าที่ควร ไม่ว่าจะ
เป็นการควบคุมผู้จาหน่าย ซึ่งปัจจุบันพบว่านักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุมาจากการ
ละเลยกฎหมายของผู้จาหน่าย เช่น การขายให้แก่เยาวชนโดยที่มิได้มีการตรวจสอบอายุอย่างแน่ชัด
หรือการแอบขายโดยที่รู้อยู่แก่ใจแต่เพราะว่าบทลงโทษไม่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทา
ให้ผู้ขายไม่มีความเกรงกลัว หรือการหาช่องว่างทางกฎหมายในการโฆษณานั้น เช่น กราฟิกที่มุมของ
จอโทรทัศน์ อุปกรณ์ประกอบฉากโฆษณา หรือการโฆษณาทางอ้อมโดยอาศัยการทากิจกรรมเพื่อ
สังคม อีกทั้งบทลงโทษยังไม่มีการปรับให้รับกับสภาวะเงินเฟ้อและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทาให้ผู้
จาหน่ายไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย จึงทาให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้
ผู้ใดจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุ
ไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์” ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุ่มของเยาวชนที่
เป็นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศโดยเด็ดขาด แต่จากการศึกษาพบว่า กฎหมายฉบับนี้ได้
กาหนดอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับผลิตภัณฑ์ยาสูบเอาไว้ต่าจนเกินไปและไม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีในการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเอาไว้อย่างชัดเจน จึงทาให้เกิดปัญหาในทางการ
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ปฏิบัติว่า ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบจะใช้วิธีการใดในการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึง
ทาให้ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบละเลยไม่ทาการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบนั่นเอง
นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไม่ได้มีการบัญญัติห้ามมิให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบไว้แต่อย่างใด จึงส่งผลให้ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอาศัยช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวทาการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบของการแบ่งขายให้แก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเนื่องจากได้ผลกาไร
มากกว่าการจาหน่ายแบบยกซอง ซึ่งทาให้เกิดการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้
อย่างง่ายดายและเป็นการยากแก่การควบคุมดูแลอีกด้วย
สาหรับบทกาหนดโทษในความผิดฐานจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็ นผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์นั้น กฎหมายกาหนดให้ผู้กระทา
ความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา
17 จากการศึกษาพบว่า บทลงโทษทั้งโทษจาคุกและโทษปรับนั้นไม่สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงส่งผลให้บทลงโทษเหล่านี้ไม่มีความรุนแรงเพียงพอที่จะข่มขู่และป้องปรามให้ผู้กระทาความเกิด
ความเกรงกลัวในอัตราโทษที่จะได้รับ อันจะเห็นได้จากสถิติควบคุมการบริโภคยาสูบภายในประเทศที่
ผ่านมาพบว่าจานวนและอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นและคาดการณ์ว่าจะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ
นี้ยังไม่สามารถใช้บังคับให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่สมดังตามเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบนั่นเอง
2. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาทางอ้อม
จากการศึกษากฎหมายควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทาให้ทราบว่าในประเทศไทย
มีกฎหมายกาหนดห้ามมิให้บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบทาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในทุก
รูปแบบโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาโดยทางตรง ตามมาตรา 8พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสู บ พ.ศ. 2535 ที่ ก าหนดห้ า มมิ ใ ห้ โ ฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในสื่ อ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางวิ ท ยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น และการโฆษณาแฝงตามมาตรา 9 ที่กาหนดห้ามมิให้โฆษณาสินค้าที่ใช้
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าอื่นในลักษณะที่อาจ
ทาให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันกลับยังคงพบเห็นการลักลอบการ
ทาการโฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ใส่
ใจในการตรวจตรามิให้มีการลักลอบการโฆษณาอย่างเต็มที่เท่าที่ควร จึงทาให้มีการลักลอบทาการ
โฆษณาในลั ก ษณะนี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง การโฆษณาแฝงเหล่ า นี้ ล้ ว นมี ผ ลต่ อ การจดจ าชื่ อ ยี่ ห้ อ หรื อ
เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมีผลต่อการตัดสินใจทดลองเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบอีกด้วย
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สาหรับการโฆษณาทางอ้อมในรูปแบบของการทากิจกรรมซีเอสอาร์นั้น เป็นการโฆษณา
ในรูปแบบใหม่ที่เป็นช่องว่างของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยจะมีลักษณะเป็นการทากิจกรรมเพื่อสังคม
โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่สาธารณชนและหลงเชื่อ
ว่าบุหรี่ไม่ได้มีพิษภัยอันตรายที่ร้ายแรงอย่างที่เกรงกลัว ซึ่งผิดเพี้ยนไปจากความเป็น จริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้
สาธารณชนได้มีโอกาสจดจาชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อการ
ตัดสินบริโภคยาสูบและอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของจานวนนักสูบบุหรี่หน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของ
เยาวชนนั่นเอง
3. ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
สาหรับบทกาหนดโทษในความผิดฐานจาหน่ายขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์นั้นกฎหมายกาหนดให้ผู้กระทา
ความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา
17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 จากการศึกษาพบว่าบทลงโทษ ทั้งโทษ
จาคุกและโทษปรับนั้นไม่สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้บทลงโทษเหล่านี้ไม่มีความ
รุนแรงเพียงพอที่จะป้องปรามให้ผู้กระทาความเกิดความเกรงกลัวในอัตราโทษที่จะได้ รับ เพราะ
กฎหมายได้ออกมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ประกอบกับยุคสมัยเปลี่ยนไป ค่าเงินเปลี่ยนไปมาก
อีกทั้งยังมิได้มีการปรับเงินในอัตราสูงสุดแต่อย่างใน เมื่อมีการจับกุมผู้กระทาความผิด ก็จะปรับเงิน
เพียง 100 ถึง 200 บาท หรือแม้แต่ศาลเองก็มิได้ลงโทษจาคุก แต่ให้จ่า ยค่าปรับแทน ทาให้ผู้ขายไม่มี
ความเกรงกลัว อันจะเห็นได้จากสถิติควบคุมการบริโภคยาสูบภายในประเทศที่ผ่านมาพบว่าจานวน
และอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรมีจานวนเพิ่มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไป
ในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบนี้ ยังไม่สามารถใช้บังคับ
ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่สมดังตามเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
จากสภาพปัญหาของการควบคุมการบริโภคยาสูบภายในประเทศที่พบว่ามีอัตราการบริโภค
ยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของเยาวชนที่ได้มี
การริ เ ริ่ ม สู บ บุ หรี่ จนกลายมาเป็ นนั กสู บหน้ าใหม่ ซึ่ ง เมื่ อ ได้ ทาการศึก ษาพระราชบั ญ ญั ติค วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พบว่ายังคงมี
ปัญหาในด้านการบังคับใช้อยู่และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งสองฉบับมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะตามปัญหาที่ได้ทาการศึกษา ดังต่อไปนี้
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1. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
สาหรับปัญหาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบมีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ซึ่งเดิม
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อ
หรือผู้รับเป็นผู้มีอายุที่มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์”
แก้ไขเป็น “ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่ง
ตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุที่มีอายุไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์
กรณี ที่ มี ข้ อ สงสั ยเกี่ย วกับ อายุ ของผู้ซื้ อหรือ ผู้รั บ ให้ ผู้ ข ายหรือ ผู้ให้ท าการตรวจบัตร
ประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี”
ควรบัญญัติกฎหมายให้การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องมีขนาดบรรจุ
ไม่ต่ากว่ายี่สิบมวน ทั้งนี้ต้องขายทั้งซองห้ามแบ่งขาย
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 17 ซึ่งเดิม
บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
แก้ไขเป็น “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยให้การควบคุมการบริโภค
ยาสูบโดยเฉพาะในกลุ่ มของเยาวชนให้มีจานวนที่ลดลงได้ โดยวิธีการเพิ่มอายุของผู้ซื้ อหรื อผู้ รับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การบังคับให้ร้านค้าหรือผู้จาหน่ายต้องตรวจดูบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ซื้อหรือ
ผู้รับผลิตภัณฑ์ยาสูบและวิธีการห้ามจาหน่ายบุหรี่แบบแบ่งขายจะเป็นการสกัดกั้นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ยาสูบของเยาวชนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และการกาหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรงมากขึ้นก็จะช่วย
เป็นการข่มขู่และป้องปรามการให้เกิดความเกรงกลัวในการกระทาความผิดได้อีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากในปัจจุบันสถิติการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เป็นผลมา
จากบทลงโทษไม่มีความรุนแรงเพียงพอที่จะเป็นการข่มขู่และป้องปรามการกระทาความผิดได้ จึงทา
ให้การควบคุมการบริโภคยาสูบที่ผ่านมาจึงไม่สมดังเจตนารมณ์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบนั่นเอง
2. ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาทางอ้อม
ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบนี้มีข้อเสนอนแนะ ดังนี้
ควรบัญญัติกาหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการโฆษณา การเผยแพร่กิจกรรมหรือ
ข่าวสารอื่นใด เพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม การอุปภัมถ์หรือองค์กร โดย
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ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จากข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น แนวทางในการปิ ด ช่ อ งทางการโฆษณาของ
บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบของการโฆษณาทางอ้อม เพื่อให้ครอบคลุมการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง อันจะส่งผลให้แนวทางการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบมีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหมายในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างแท้จริง
3. ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535 มาตรา 17 ซึ่งเดิม
บัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกิน
สองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ"
แก้ไขเป็น "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่ สองพัน ถึง สองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ"
นั บ แต่ ไ ด้ มี ก ารออกกฎหมายฉบั บ นี้ม าบัง คั บ ใช้ จ นถึ ง ปั จจุ บั น ก็พ บว่ า ยั ง ไม่ เ คยมีการ
ดาเนินคดีแ ก่ผู้กระทาผิดจนถึงขั้นศาลมีคาสั่งให้จาคุกเลยแม้แต่ครั้งเดียว โดยหากมีการจับกลุ่ม
ผู้กระทาความถ้าเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานตารวจจะใช้วิธีการ
เปรียบเทียบปรับแทนเพื่อให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว เพราะตารวจจะเห็นว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยและ
กฎหมายให้อานาจในการเปรียบเทียบปรับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจ้าหน้าที่
ตารวจจึงเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบปรับแผนการส่งดาเนินคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตารวจเองก็มีงาน
มากมายล้นมืออยู่แล้วจึงเลือกใช้วิธีการอื่นเพื่อให้คดีเสร็จไปโดยเร็วนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าอัตราโทษ
จาคุกสาหรับความผิดนี้ ยังไม่เคยได้มีการนาเอามาใช้เพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดเพื่อให้เกิดความรู้สึก
หวาดกลัว เข็ดหลาบ หรือเป็นแบบอย่างให้แก่ ผู้ที่คิดจะกระทาความผิดอย่างเดียวกันนี้ จึงส่งผลให้
ผู้กระทาความผิดไม่เกิดความเกรงกลัวเพราะเห็นว่ายังไม่เคยมีการดาเนินคดีกับผู้ กระทาความผิดฐาน
นี้
จากการศึกษาค้นคว้าสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาเชื่อว่าแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะถื อ เป็ น การสร้ า งมาตรการทางกฎหมายให้ มี ค วามชั ด เจนและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบภายในประเทศ
มีความเข็มแข็งมากขึ้นและก้าวทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือสาคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อให้การควบคุมการบริโภคยาสูบประสบความสาเร็จ
อย่างแท้จริง
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