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กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู: 

กรณีศึกษาวิวัฒนาการภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบุหรี่ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน ์
บทคัดย่อ 
 หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อ
การโฆษณาและส่งเสริมการขายถูกจํากัดด้วยกฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และผู้บริหารของ
อุตสาหกรรมยาสูบต่างมองเห็นอนาคตว่าวันหนึ่งหีบห่อผลิตภัณฑ์จะเป็นช่องทางเดียวสําหรับการ
ส่งเสริมการขาย กรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก เสนอว่าพื้นที่คํา
เตือนด้านสุขภาพจะต้องไม่น้อยกว่า 30% แต่ควรจะเป็น 50% หรือมากกว่าของพื้นที่บนหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอาจจะมีภาพคําเตือนรวมอยู่ด้วย ข้อความสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ต้องการสื่อสารถึงความเส่ียงทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ข้อความสุขภาพมีประสิทธิผลในการลดการ
บริโภคยาสูบโดยจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือสูบให้น้อยลง คําเตือนสุขภาพช่วยลดความ
น่าสนใจของซอง/กล่องบุหรี่ที่มีต่อกลุ่มเยาวชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่ีของโลกที่พิมพ์คําเตือน
พร้อมภาพส่ีสี และพบว่ามีผลทําให้ผู้สูบบุหรี่เปล่ียนแปลงค่านิยมโดยกระตุ้นเตือนใจและความจําของผู้
สูบ รวมทั้งทําให้เริ่มคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ มาตรการการใช้หีบห่อปราศสีสันแบบเรียบง่าย ซึ่งหมายถึง
การทําให้พื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่คําเตือนเป็นสีเดียวกันทุกยี่ห้อ ชื่อของยี่ห้อพิมพ์เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้ง
ขนาดและรูปร่างตัวอักษร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคําเตือนด้านสุขภาพซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล ความ
เคล่ือนไหวที่มุ่งสู่หีบห่อปราศสีสันแบบเรียบง่ายได้เริ่มขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และงานวิจัยหลายชิ้น
สํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเรียบง่าย พบว่า ไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสันแบบเรียบง่ายเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ครอบคลุมเพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบใช้เป็นช่องทางการส่ือสารที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด 
ซอง/กล่องบุหรี่ปราศจากสีสันจะทําให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดซึ่งจะลดสถานะ
และบทบาทของหีบห่อผลิตภัณฑ์ในการส่ือสารและดึงดูดความสนใจ 
 
คําสําคัญ:  หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
คําเตือนด้านสุขภาพ  ภาพคําเตือน  หีบห่อปราศสีสันแบบเรียบง่าย 
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Tobacco Product Control Law: 

A Case Study on Cigarette Pictorial Health Warning Development 
 

Assoc. Prof. Nithat Sirichotiratana 
Abstract 

Cigarette packaging has an important role in advertising tobacco product, when 
advertisement and sale promotion are limited by laws in countries around the world.  
Executives of trans-national tobacco industry foresee the future that cigarette packaging will 
become the only channel for sale promotion.  World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control recommends that health warning area on cigarette packaging 
should not be less than 30% but at least 50% or more of the total area on the all sides, and 
should include color graphic warning pictures.  The objective of health warning on cigarette 
packaging is to communicate health risk from smoking cigarette.  Health warning is effective in 
reducing tobacco consumption, by motivating smokers to put an effort to stop smoking or 
reducing consumption.  Health warning reduces the attractiveness of cigarette package on young 
smokers.  Thailand is the fourth country in the world to implement color graphic warning 
pictures on cigarette packs, which result in changing smokers’ value by reminding and refreshing 
memory of smokers to stop smoking.  Measure on plain and standardized cigarette packaging, 
which uses the same color on the non-health warning area for all cigarette brands, name of the 
brand use the same standardized font and size, and majority of the area will be used for color 
graphic warning pictures indicated by government.  Australia set the trend for implementing 
plain and standardized cigarette packaging, with several research results indicate that it is not 
attractive, especially to children and young people.  Plain and standardized cigarette packaging 
solves the problem completely of preventing tobacco industry to use cigarette pack as a 
channel to misinform smokers.  Moreover, plain and standardized cigarette package reduces 
status and role of cigarette pack in communication and attraction. 
 
Key words:  cigarette packaging, World Health Organization Framework Convention on Tobacco 
Control (WHO-FCTC), health warning, pictorial health warning, plain and standardized cigarette 
packaging 
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บทนํา 
 รายงานการวิจัย รวมทั้งหลักฐานต่างๆ จากเอกสารภายในของอุตสาหกรรมยาสูบบ่งช้ีว่า หีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบส่ือสารภาพลักษณ์ของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญในการบ่งช้ีเอกลักษณ์ของผู้ที่
สูบบุหรี่ ดังนั้น ตัวหีบห่อผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงที่สร้างจุดขายให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ ผู้เช่ียวชาญด้าน
การตลาดยอมรับว่า หีบห่อผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในห้าองค์ประกอบที่สําคัญของความสําเร็จในการทํา
การตลาด นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้หีบห่ออาจจะเป็นช่อง
ทางการส่ือสารที่สําคัญที่สุด (Rettie R. and Brewer C, 2000.) 
 ส่ิงที่บริษัทยาสูบขาย นอกจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้ว ยังเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อ ซึ่ง
การสร้างและเน้นย้ําภาพลักษณ์ของยี่ห้อเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับยอดขายบุหรี่ ‘ในอุตสาหกรรมยาสูบ 
ภาพลักษณ์ของยี่ห้อเป็นทุกส่ิงทุกอย่าง ยี่ห้อของบุหรี่ ที่ผู้บริโภคสูบเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของตัว
ผู้บริโภคเอง ยี่ห้อของบุหรี่ ส่ือสารให้ผู้อื่นทราบว่า ผู้สูบบุหรี่มีเอกลักษณ์อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ยี่ห้อและอารมณ์ ความรู้สึก มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่จะส่ือให้ผู้อื่นได้ทราบถึงตัวตนของผู้สูบ’ 
(Pollay R, 2000.) 
 รองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท Imperial Tobacco Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสูบราย
ใหญ่ที่สุดของแคนาดากล่าวว่า บุหรี่ก็คือบุหรี่ แต่เมื่ออยู่ในหีบห่อผลิตภัณฑ์จะมียี่ห้อ ดังนั้น ส่ิงที่หีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบส่ือสารคือภาพลักษณ์ของยี่ห้อ เนื่องจากใบยาสูบที่ใช้ผลิตบุหรี่ไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก แต่เมื่ออยู่ในหีบห่อที่มีชื่อยี่ห้ออยู่ด้วยจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ หรือความแตกต่างกัน
มากมาย (Cunningham R, 1996.) 
 หีบห่อผลิตภัณฑ์มีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างมากในยุคที่การโฆษณาและส่งเสริมการขายถูก
จํากัด หีบห่อผลิตภัณฑ์มาแทนท่ีการโฆษณาแบบเดิมๆ โดยการสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของยี่ห้อ
เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาถึงสามทศวรรษก่อนที่ผู้บริหารของอุตสาหกรรมยาสูบต่างมองเห็น
อนาคตว่า วันหน่ึงหีบห่อผลิตภัณฑ์จะเป็นช่องทางเดียวสําหรับการส่งเสริมการขาย 
 ในปัจจุบันหีบห่อผลิตภัณฑ์ได้รับการมุ่งเน้นเพื่อการโฆษณาและการตลาด เพราะผลิตภัณฑ์
ยาสูบถูกจํากัดการโฆษณามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น หีบห่อผลิตภัณฑ์เป็นช่องทางเดียวที่เหลือสําหรับการ
ส่ือสารกับผู้บริโภค ในปัจจุบันซองบุหรี่ถูกออกแบบให้ดูหรูหราและน่าสนใจจนต้องเหลียวหลังกลับมา
มองด้วยองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์ตัวนูนซึ่งทําให้อยากสัมผัส (Brinson B, 2008.) 
 ผู้บริหารของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส กล่าวถึงข้อจํากัดในการโฆษณามีเพิ่มมากขึ้น ‘ช่องทาง
สุดท้ายในการส่ือสารคือการตลาดผ่านทางหีบห่อผลิตภัณฑ์’ เอกสารภายในจากบริษัท บริทิช อเมริกัน 
โทแบคโก บ่งชี้ว่า ‘กล่องหรือซอง สามารถออกแบบให้สะดุดตากว่าคู่แข่ง เมื่อวางอยู่ที่จุดขาย’ ใน
ประเทศฝรั่งเศส กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมฟ้องบริษัทยาสูบที่ผลิตหบีห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่แตกต่างไป
จากปกติด้วยรูปภาพ สีสัน และการออกแบบ บริษัทยาสูบเรียกว่า ‘รุ่นพิเศษ’ (limited series) เพื่อให้
นักสูบสะสม แต่เห็นได้ชัดเจนว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มุ่งเป้าไปยังเยาวชน ศาลในประเทศ
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ฝรั่งเศสตัดสินว่า ซอง / กล่องบุหรี่ ‘รุ่นพิเศษ’ นี้เป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งซ่ึงผิดกฎหมายของฝรั่งเศส 
(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2554) 
 
คําเตือนด้านสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
 ในมาตรา 11.1 (b) ของกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
กล่าวไว้ว่า “พื้นที่คําเตือนด้านสุขภาพจะต้องไม่น้อยกว่า 30% แต่ควรจะเป็น 50% หรือมากกว่าของ
พื้นที่บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอาจจะมีภาพคําเตือนรวม” อยู่ด้วย เมื่ออุตสาหกรรมยาสูบใช้หีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาด พื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้เป็น
ช่องทางการส่ือสารโดยภาครัฐได้เช่นกัน ข้อความสุขภาพบนซอง/กล่องยาสูบต้องการสื่อสารถึงความ
เส่ียงทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ข้อความสุขภาพมีประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาสูบ โดยจูงใจให้ผู้
สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือสูบให้น้อยลง คําเตือนสุขภาพช่วยลดความน่าสนใจของซอง/กล่อง
บุหรี่ที่มีต่อกลุ่มเยาวชน (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2551) 
 มาตรา 11.1 (a) ของกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
(WHO-FCTC) กล่าวว่า ‘ภายใน 3 ปีหลังจากร่วมลงสัตยาบรรณ ประเทศสมาชิกนั้นจะดําเนินการบังคับ
ใช้ภายใต้กฎหมายระดับชาติ มาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและฉลาก
ข้อมูลจะไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือสร้าง
ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพ อันตรายหรือควันระเหย รวมทั้งข้อความ 
คําอธิบาย ฯลฯ สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม
ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นมีอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงคําว่า “ปริมาณน้ํามัน
ดินต่ํา (low tar)” “เบาบาง (light)” “เบาบางมาก (ultra-light)” หรือ “เจือจาง (mild)”’ (World 
Health Organization.  Framework Convention on Tobacco Control, 2011.) 
 บริษัทยาสูบต่างใช้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นช่องทางการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอัตราความเส่ียงต่อสุขภาพของบุหรี่ยี่ห้อต่างๆ ก่อนทศวรรษ 1950s หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมี
น้อยมากที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของน้ํามันดิน หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้สูบบุหรี่นึก
ถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเผยแพร่รายงานของสํานักแพทย์ใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา (Surgeon General’s report) เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพเป็นครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 1964 บริษัทบุหรี่ต่างๆ แสวงหาทางที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างกระตือรือล้น 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แนวทางหลักของกลยุทธ์การตลาดคือ การขยายยี่ห้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน
ขณะเดียวกัน การส่งเสริมความแตกต่างของอัตราเส่ียงต่อสุขภาพของยี่ห้อต่างๆ และบูรณาการกลยุทธ์
การตลาดน้ีเข้าไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ โดยการสัญญาการพัฒนาก้นกรองและรายงาน
ระดับที่ต่ําของน้ํามันดินและนิโคตินในไอระเหยและควัน ผู้บริโภคที่ติดนิโคตินยินดีตอบรับยี่ห้อบุหรี่
เหล่านี้เป็นทางเลือกแทนที่จะเลิกสูบบุหรี่ (Millar WJ, 1996; Market system Inc.,  2011.) 
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คําเตือนบนซองบุหร่ี : การส่งขอ้ความสุขภาพถึงสาธารณะ 
ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่ทราบถึงความเส่ียงต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ แม้กระทั่งใน

ประเทศที่พัฒนาแล้ว (Slovic P, 2001) บริษัทยาสูบอ้างว่าผู้สูบบุหรี่ต่างได้รับการเตือนอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ แต่ไม่เป็นความจริง ในบางระบบทางกฎหมายอุตสาหกรรมยาสูบมี
หน้าที่ที่จะต้องเตือนโดยมีรายละเอียด (Mahood G, 1999) เช่น  
- ความเส่ียงเฉพาะจากการสูบบุหรี่ (เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองแตก การ

เสพติด) 
- ความเส่ียงมากหรือน้อย (โอกาสของผู้สูบบุหรี่ 1 ซองต่อวันจะเป็นโรคมากน้อยเพียงใด?) 
- ผลของความเส่ียง (ภาวะแทรกซ้อนต่างๆของมะเร็งปอด และโอกาสรอด) 
- ประโยชน์ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (ถ้าผู้สูบบุหรี่เลิกสูบจะลดความเส่ียงได้มากน้อย

เพียงใด?)  
ภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นส่ิงจําเป็นเพราะผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่

ทําให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งในสองเสียชีวิต มีสิทธิอย่างชัดแจ้งที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่มีความเส่ียง (World Health Organization, 2011) ดังนั้น คําเตือนที่มีข้อมูลรายละเอียดเป็นรูปแบบ
พื้นฐานสําหรับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะได้รับ แต่ในอดีตที่ผ่านมา 
คําเตือนมีความคลุมเครือ ไม่หนักแน่น และแทบมองไม่เห็น อย่างไรก็ตาม บางประเทศเป็นผู้นําโดยการ
บังคับให้มีคําเตือนที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน และมองเห็นได้ง่าย ระบบที่ดีที่สุดสําหรับคําเตือนจะต้องมี
ภาพสีที่กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและให้ข้อมูลอย่างละเอียด 
 ภาพคําเตือนดังกล่าวได้รับการอธิบายจากผู้ชี้แนะที่สําคัญชาวแคนาดาชื่อ Garfield Mahood 
ว่า เปรียบเสมือน ‘ป้ายโฆษณาเคล่ือนที่’ ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าข้อความคําเตือนที่
เห็นทั่วไป ภาพคําเตือนดังกล่าวช่วยลดความน่าสนใจของซองบุหรี่ ซึ่งกลายเป็นแหล่งข้อมูลส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหลัก หลังจากที่การห้ามโฆษณายาสูบได้แพร่กระจายไปท่ัวโลก นอกจากนี้ ถึงแม้
ข้อความคําเตือนยังเป็นส่ิงที่สําคัญในการส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
การศึกษาวิจัยยังพบว่า คําเตือนสุขภาพที่ครอบคลุม รวมทั้งภาพคําเตือนที่ใหญ่มากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากกว่าในการส่ือถึงความรุนแรงของความเส่ียงทางสุขภาพต่างๆ อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ 
(Hammond D, Fong GT, Borland R, Cummings KM, McNeill A, Driezen P, 2007) 
 โดยข้อเท็จจริงภาพคําเตอืนช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ หรือเพิ่มความพยายามที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ ซึ่งในการสํารวจของประเทศแคนาดาพบว่า 38% ของผู้สูบบุหรี่ หรือผู้ที่เคยสูบบุหรี่ยอมรับว่าภาพ
คําเตือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเลิกสูบบุหรี่ (Canadian Cancer Society, 2008) 

- ภาพคําเตือนเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูบบุหรี่ 
- ภาพคําเตือนเป็นวิธีการที่ไม่แพงสําหรับรัฐบาลที่จะส่ือสารถึงความรุนแรงของความเสี่ยง

ต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการสูบบุหรี่ 
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- ภาพคําเตือนช่วยในการสนับสนุนให้เลิก หรือพยายามที่จะเลิก และไม่สนับสนุนให้ริเริ่ม
สูบบุหรี่ 

 
มาตรการภาพคําเตือนในระดับนานาชาติ 
 ในปี ค.ศ. 2008 มีข้อมูลจากการรวบรวมสถิติรายชื่อประเทศที่มีมาตรการสําหรับภาพคําเตือน 
ซึ่งมีมากกว่า 25 ประเทศ มอริเชียส (Mauritius) มีขนาดคําเตือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ 65% ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง ซึ่งจะมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2009 ขนาดคําเตือนที่ใหญ่รองลงมาคือ
ของประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะ คุ๊ก ซึ่งมีขนาด 60% ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (30% 
ด้านหน้า 90% ด้านหลัง) ประเทศเม็กซิโกมีแนวทางการพัฒนาคําเตือนด้วยขนาด 65% (30% ด้านหน้า
และ 100% ด้านหลัง) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ในขณะที่ประเทศ เคอร์จิสถาน 
(Kyrgyzstan) มีขนาดพื้นที่คําเตือนด้านหน้าที่ใหญ่ที่สุดคือ 52% รวมทั้งขอบซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2009 ในขณะที่บราซิล ปานามา และเวเนซูเอล่า มีกฎหมายบังคับให้ใช้ 100% 
ของพื้นที่คําเตือนด้านหน้า หรือด้านหลังของหีบห่อผลิตภัณฑ์  

กรณีศึกษาของประเทศแคนาดา 
 ประเทศแคนาดาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นําในการใช้คําเตือนสุขภาพบนผลิตภัณฑ์ยาสูบ เริ่มต้น
ด้วยการดําเนินการบังคับใช้คําเตือนสุขภาพแบบหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1994 ในปี ค.ศ. 
2001 แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้ภาพคําเตือน 16 แบบที่หมุนเวียนซึ่งนับว่าเป็นผู้นําทั้งขนาดและ
เน้ือหาของคําเตือน (50% ครึ่งบนของหีบห่อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) (Mahood G, 2011) หีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศแคนาดามีทั้งใบสอดแทรกคําเตือน แผ่นพับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้คําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่ 

ประสบการณ์ที่ประเทศแคนาดาต่อสู้กับอุตสาหกรรมยาสูบในการผลักดันการใช้ภาพคําเตือน
บนซองบุหรี่ ซึ่งสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาแก่ประเทศอื่นๆได้ (Cunningham R, 1996.) ในเดือนมกราคม 
ปี ค.ศ. 1990 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา Perrin Beatty แถลงว่ารัฐบาลจะทบทวนแก้ไข
กฎระเบียบและดําเนินการบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1991 ซึ่งจะมีคําเตือน 8 แบบ รวมทั้งคํา
เตือนเกี่ยวกับการเสพติด 1 แบบ และคําเตือนเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ
ใหม่นี้มีส่ิงที่นับเป็นต้นแบบระดับโลกหลายอย่าง 
- พื้นที่สําหรับคําเตือนคือ 25% ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซองบุหรี่ 
- คําเตือนเป็นตัวอักษรสีดําบนพื้นสีขาว ไม่ใช่สีของยี่ห้อ หรือสีที่เป็นรูปแบบที่อุตสาหกรรม

ยาสูบดําเนินการเอง 
- สีที่ใช้สําหรับคําเตือนมีเพียง 2 สีคือ อักษรสีดําบนพื้นสีขาว หรืออักษรสีขาวบนพื้นสีดํา 
- คําเตือนใช้พื้นที่ 25% ในแต่ละด้าน ทั้งหกด้านของกล่องบรรจุ (carton) 
- คําเตือนเกี่ยวกับการเสพติด นับเป็นครั้งแรกที่มีคําเตือนนี้ 
- ใบสอดแทรกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจะต้องมีอยู่ในทุกซอง / กล่องยาสูบ 
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นอกจากจะมีการรณรงค์อย่างกว้างขวางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคํา
เตือนบนซองบุหรี่แล้ว กลุ่มสุขภาพได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างๆ
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี การทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มสุขภาพพบว่า 89% 
ของชาวแคนาดาสนับสนุนคําเตือนของการเสพย์ติด และ 83% สนับสนุนการมีใบสอดแทรก (inserts) ใน
ซอง / กล่องบุหรี่ ในบรรดา 12 รูปแบบคําเตือน คําเตือนของการเสพติดได้รับการจัดอันดับให้เป็นคํา
เตือนที่มีประสิทธิผลมากที่สุด (Insight Canada Research, 1992) 

กรณีศึกษาของประเทศไทย 
 ข้อมูลบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นมาตรการหน่ึงที่สําคัญในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่ง
ควรดําเนินการนโยบายน้ีด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก นอกจากนี้ควรเปล่ียนคําเตือนเป็นระยะอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และควรมีการพัฒนาคําเตือนอย่างสมํ่าเสมอ (Chitanondh H, 2011) 
คําแนะนําอื่นๆ มีดังต่อไปนี้ 

- ควรจะเลือกคําเตือนที่มีประสิทธิผลมากที่สุด แทนที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีอิสระใน
การเลือกคําเตือนที่หลากหลายแต่ด้อยประสิทธิผล 

- คําเตือนควรจะมีการเปล่ียนแปลงให้ทันสถานการณ์เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ เพราะผู้สูบ
บุหรี่จะเกิดความเคยชินเม่ือเวลาผ่านไป 

- ควรใช้ความระมัดระวังและละเอียดถี่ถ้วนในการบ่งบอกอย่างเฉพาะเจาะจงว่าคําเตือนควร
จะปรากฏอย่างไร เพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบทําให้ผิดเพี้ยนไปจากส่ิงที่ควรจะเป็น 

- มาตรการทางกฎหมายควรจะเตรียมพร้อมสําหรับการบังคับใช้คําเตือน 
พัฒนาการของการพิมพ์คําเตือนบนซองบุหรี่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เมื่อสํานักแพทย์

ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Surgeon General) โดยนายแพทย์ C. Everett Koop ประกาศอย่างเป็น
ทางการว่า การสูบบุหรี่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่นๆ ประเทศไทยโดยนายแพทย์ สงคราม 
ทรัพย์เจริญ เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นผู้บุกเบิกสําหรับการ
ผลักดันให้รัฐบาลไทยบังคับให้ผู้ผลิตบุหรี่พิมพ์คําเตือนบนซองบุหรี่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา (ชูชัย 
ศุภวงศ์ สุภกร บัวสาย จิตสิริ ธนภัทร 2542.) ซึ่งคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเน่ือง ถึงแม้จะมีความล่าช้าอยู่บ้าง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2523 มีการพิมพ์คําเตือนสุขภาพ
ด้านข้างของซองบุหรี่ (หนึ่งข้าง) (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2551) ด้วยข้อความ “การสูบบุหรี่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ” เป็นข้อความ “การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2532 
ซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีขนาดเล็กมาโดยตลอด จนกระทั่งระหว่างปี พ.ศ. 2535-2540 มีการเปล่ียนแปลง
ขนาดของคําเตือนบนซองบุหรี่เป็นขนาดหน่ึงส่วนส่ีของพื้นที่ทั้งหมดบนซองบุหรี่ทั้งสองด้าน ทั้งนี้ ในปี 
พ.ศ. 2535 มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในสมัยที่ พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี 
โดยนายแพทย์ หทัย ชิตานนท์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาทกกิจ มีบทบาทที่สําคัญใน
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การร่างกฎหมายสองฉบับนี้ และรวมทั้งเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการผลักดันจน
ประสบความสําเร็จ ในการประกาศบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ  

การผลักดันกฎหมายในประเทศไทยให้บริษทับุหรี่พิมพคํ์าเตือนเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ง่ายนัก 
การพิมพ์คําเตือนควรจะมีการเปล่ียนแปลงทุกๆ 2-3 ปี แต่สําหรับประเทศไทยการเปล่ียนคําเตอืนเกดิขึน้
ในปี พ.ศ. 2523 2532 2535 2540 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทบุหรี่ใช้อิทธิพลในการขัดขวางและหน่วง เหนี่ยว 
การออกกฎหมายทุกครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้มีการเปล่ียนคําเตือน (ประกิต วาทีสาธกกิจ 
2551) 
 ปี พ.ศ. 2543 ประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรกที่พิมพ์ภาพส่ีสีพร้อมคําเตือนด้านสุขภาพ 
ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่สองที่พิมพ์คําเตือนพร้อมรูปภาพในปี พ.ศ. 2545 สิงคโปร์เป็นประเทศที่
สามของโลกที่พิมพ์ภาพส่ีสีพร้อมคําเตือนในปี พ.ศ. 2546  ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่ี
ของโลก ที่พิมพ์คําเตือนพร้อมภาพส่ีสี และพบว่าแม้ภาพคําเตือนจะไม่น่าสนใจแต่มีผลทําให้ผู้สูบบุหรี่
เปล่ียนแปลงค่านิยมโดยกระตุ้นเตือนใจและความจําของผู้สูบ รวมทั้งทําให้เริ่มคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ 
(Silpasuwan P et al., 2005) 

สําหรับการวิจัยคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่และภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ทีมวิจัยของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการวิจัยเนื่องจากยังไม่เคยมีการประเมินอย่างเป็น
ระบบของประสิทธิภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ผลการวิจัยพบว่า 60.6% ของผู้สูบบุหรี่ ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ 
และผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ ยอมรับว่าคําเตือนบนซองบุหรี่กระตุ้นให้ทราบถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ เมื่อมี
การพิมพ์ภาพส่ีสีพร้อมคําเตือนสุขภาพตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา พบว่า ภาพที่สังเกตได้
ง่าย/มากที่สุดในจํานวนภาพส่ีสี 6 ภาพที่พิมพ์บนซองบุหรี่คือภาพ ‘มะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่’ 
ถึงแม้ว่าความรู้ และทัศนคติ จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาพคําเตือนกับข้อความคําเตือน
สุขภาพ แต่ปรากฏว่า 40.53% ตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่เมื่อเห็นภาพคําเตือนสุขภาพ (Silpasuwan P et 
al., 2008) 

ประเทศไทยมีความพยายามมาโดยตลอดในการที่จะพิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพบนหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ นับตั้งแต่ประเทศแคนาดาพิมพ์ภาพสีคําเตือนสุขภาพ แต่การผลักดันให้เกิดนโยบาย
และการดําเนินการดังกล่าวได้รับแรงต่อต้านจากอุตสาหกรรมยาสูบมาโดยตลอด แม้ว่าภาพคําเตือนบน
ซองบุหรี่จะไม่สามารถทําให้ผู้สูบบุหรี่เปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยการเลิกสูบทันที แต่ทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติในการที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยสําคัญ (Silpasuwan P et al., 2008) ภาพคํา
เตือนด้านสุขภาพของประเทศไทยควรจะส่ือสารถึงประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่รวมทั้งคําแนะนําในการ
เลิกสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบวก แทนที่จะมุ่งเน้นแต่เฉพาะผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ( 
Sujirarat D, et al., 2011) 

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่ีของโลกในการพิมพ์ภาพส่ีสีและคําเตือนบนซองบุหรี่ แต่
การผลักดันให้เกิดนโยบายและการดําเนินการดังกล่าวไม่ราบรื่นอย่างที่คิด ทั้งนี้ เพราะกระทรวง
สาธารณสุขไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากกระทรวงการคลัง ซึ่งควบคุม กํากับ ดูแล โรงงานยาสูบ 
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อสุขภาพ
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ของประชาชน ควรจะต้องยืนหยัดและต่อสู้การขัดขวางสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน
ชาวไทย (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ และคณะ 2548) 

กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 รายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์คแจ้งว่าบริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่ 4 แห่งในสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration 
– FDA) เพื่อให้ยกเลิกกฎ ระเบียบ ที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กฎ ระเบียบ ที่เป็นข้อถกเถียง คือการ
บังคับใช้ภาพส่ีสีคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้สูบบุหรี่ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และแนะนําให้
เลิกสูบ (Stemple J, 2011.) 
 การยื่นฟ้องต่อศาลโดยบริษัท Reynolds American Inc. ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท R. J. 
Reynolds บริษัท Lorillard Inc. บริษัท Liggett Group LLC และบริษัท Commonwealth Brands 
Inc. ซึ่งเป็นของบริษัท Imperial Tobacco Group PLC อ้างว่าการบังคับใช้ภาพส่ีสีคําเตือนดังกล่าว
ภายในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2012 จะเป็นการบังคับให้ผู้ผลิตยาสูบต้อง ‘เกี่ยวข้องกับการชี้แนะทาง
สังคม ในการต่อต้านการสูบบุหรี่’ แทนภาครัฐ บริษัทยาสูบกล่าวว่า กฎ ระเบียบ ดังกล่าว ละเมิดสิทธิ
ทางเสรีภาพ ทางการพูด (free speech rights) ภายใต้การแก้ไขมาตราแรกของรัฐธรรมนูญ (First 
Amendment) ในสํานวนที่ยื่นฟ้องต่อศาลในกรุงวอชิงตัน (US District Court in Washington) เมื่อวัน
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 
 โฆษกของคณะกรรมการอาหารและยาปฏิเสธที่จะให้ข้อคิดเห็น โดยอ้างนโยบายของหน่วยงาน
ที่จะไม่พูดถึงคดีความที่กําลังมีการฟ้องร้อง ในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ใน
ครอบครัวและการควบคุมยาสูบปี ค.ศ. 2009 บังคับให้พิมพ์ภาพส่ีสีคําเตือนบนพื้นที่ครึ่งบนทั้งด้านหน้า
และด้านหลังของซองบุหรี่ และพื้นที่ 20% ด้านบนของการพิมพ์โฆษณา กฎ ระเบียบนี้คล้ายกับ กฎ 
ระเบียบ ที่มีการบังคับใช้ในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกในระยะ 25 ปีที่คําเตือนบนซองบุหรี่ใน
สหรัฐอเมริกาจะมีการเปล่ียนแปลงเพราะจะมีภาพส่ีสีของร่างกายที่เสียชีวิต โรคปอด และโรคฟัน เป็น
ภาพชุดแรกที่จะถูกพิมพ์บนซองบุหรี่  
 
มุ่งสู่หีบห่อปราศสีสันแบบเรียบง่าย 
 กรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) เป็น
สนธิสัญญานานาชาติด้านสุขภาพที่สําคัญสําหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หนึ่งในมาตรการสําคัญ
ของการควบคุมยาสูบคือการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างส้ินเชิงในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในปี ค.ศ. 1995 Cunningham และ Kyle เสนอแนวคิดหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศจากสีสันที่
เป็น ‘มาตรฐาน’ โดยเน้นว่า ซอง/กล่อง บุหรี่เป็นช่องทางส่งเสริมการขายที่สําคัญและจําเป็นจะต้องถูก
ควบคุมในมิติของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Cunningham R, Kyle K, 1995) 
 มาตรการการใช้หีบห่อปราศสีสันแบบเรียบง่าย ซึ่งหมายถึงการทําให้พื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่คําเตือน
เป็นสีเดียวกันทุกยี่ห้อ (สีขาวน่าจะเป็นสีที่ดีที่สุด) ชื่อของยี่ห้อพิมพ์เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งขนาด
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และรูปร่างตัวอักษร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคําเตือนด้านสุขภาพซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล ความเคล่ือนไหวที่
มุ่งสู่หีบห่อปราศสีสันแบบเรียบง่ายได้เริ่มขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งแคนาดา งานวิจัยหลายชิ้นใน
ประเทศแคนาดาและออสเตรเลียสํารวจผลกระทบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเรียบง่ายพบว่าไม่เป็น
ที่ดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Freeman B, Chapman S, Rimmer M, 2007)
การศึกษาวิจัยในกลุ่มเยาวชนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริการายงานว่า หีบห่อผลิตภัณฑ์แบบเรียบ
ง่ายจะทําให้มองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบในทางลบมากกว่าทางบวก (Rootman I, Flay B, 1995) 

ความเป็นมาของการชี้แนะซองปราศจากสีสัน 
 ในปี ค.ศ. 1989 กระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลนิวซีแลนด์โดยคณะกรรมการด้านสารพิษได้
เสนอแนะว่าบุหรี่ควรจะอยู่ในซองสีขาวและมีตัวอักษรสีดํา โดยไม่มีสีต่างๆหรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1989 ขณะที่อุตสาหกรรมยาสูบกําลังต่อสู้กับกฎหมายของประเทศแคนาดาที่ห้ามการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ การให้ข้อมูลต่อศาลเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้กลุ่มควบคุมยาสูบเรียกร้องให้บังคับ
ใช้ซองปราศจากสีสัน รองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท อิมพีเรียล โทแบคโก ยอมรับว่าหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่งในการทําการตลาด ซึ่งตรงกับขัอมูลจากบริษัท บริทิช อเมริกัน โทแบค
โก ที่กล่าวว่า ผู้สูบบุหรี่ไม่สามารถจําแนกความแตกต่างของบุหรี่ยี่ห้อต่างๆ โดยการสูบ แต่การเลือกยี่ห้อ
บุหรี่เป็นผลจากปัจจัยทางจิตวิทยา จากมโนภาพหรือจินตนาการมากกว่ารสชาติจากการสูบบุหรี่ 
(Goldberg ME, et al., 1999; Goldberg ME, et al., 1995) 

สถานภาพของหีบห่อผลิตภัณฑ์ปราศสีสันแบบเรียบง่ายในการเป็นมาตรการทางนโยบาย 
 ซอง/กล่องบุหรี่ปราศจากสีสันจะไม่มีสีของตราสินค้า สัญลักษณ์ของบริษัท และเครื่องหมาย
การค้า ผู้ผลิตจะได้รับอนุญาตให้พิมพ์ได้เฉพาะชื่อตราสินค้าในขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่
กําหนด ในตําแหน่งที่ถูกกําหนดให้ และจะต้องพิมพ์คําเตือนสุขภาพรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่กฎหมาย
กําหนด เช่น ปริมาณของส่วนประกอบที่เป็นสารพิษ (toxic constituents) ตราประทับว่าได้จ่ายภาษี
แล้ว และจํานวนมวนบุหรี่ในซอง/กล่อง ทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ ซอง/กล่องบุหรี่ปราศจากสีสันรวมไปถึงภายในซอง/กล่อง และตัวบุหรี่ด้วย เนื่องจากผู้ผลิตจะ
ใช้สี วงเส้น เครื่องหมาย และความส้ัน-ยาวของมวนบุหรี่ที่แตกต่าง เพื่อทําให้บุหรี่ ‘มีความน่าสนใจ’ 
และดึงดูดใจ การใช้น้ําหอม คอมพิวเตอร์ชิปสําหรับเสียง (audio chip) หรือใบสอดแทรกข้อมูลอื่นจะถูก
ห้ามโดยกฎหมาย (BBC News.  2007) ซอง/กล่องบุหรี่ปราศจากสีสันจะทําให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ซึ่งจะลดสถานะและบทบาทของหีบห่อผลิตภัณฑ์ในการส่ือสารและดึงดูด
ความสนใจ  

กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 
การออกร่างกฎหมายว่าด้วยหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสันแบบเรียบง่ายเมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2554 โดยรัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าจะเพิ่มขนาดพื้นที่ของภาพส่ีสีคําเตือนสุขภาพเป็น 
75% ของด้านหน้าและ 90% ของด้านหลังซอง/หีบห่อบุหรี่ และขนาดที่ใกล้เคียงกันสําหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบอื่นๆ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลทําให้ออสเตรเลียมีพื้นที่ภาพคําเตือนสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมี
ขนาดเฉล่ียทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 82.5%  
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 ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายบังคับให้บริษัทยาสูบพิมพ์ภาพส่ีสีคําเตือนสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม ค.ศ. 2006 ในปี ค.ศ. 2008 มีการประเมินผลอย่างครอบคลุมถึงประสิทธิผลของภาพส่ีสีคําเตือน
สุขภาพ ซึ่งบ่งชี้ว่าภาพคําเตือนบรรลุเป้าประสงค์ที่คาดหวัง โดยเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลเสีย
ทางสุขภาพของการสูบบุหรี่ ส่งเสริมให้เลิกสูบบุหรี่ และไม่เอื้อใหร้ิเริ่มสูบบุหรี่หรือกลับมาเริ่มสูบบุหรีอ่กี 
อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนที่พัฒนาได้อีก เช่น ภาพและข้อความด้านหน้าของซองอาจจะ ‘เล็กไป’ 
ความสําคัญของการปรับเปล่ียนคําเตือนอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิผล  เครื่องหมาย ยี่ห้อ และ
การใช้สีของบริษัทยาสูบ ‘โดดเด่นกว่า’ คําเตือนด้านหน้าซอง  การเพิ่มขนาดพื้นที่ของภาพคําเตือน 
 รัฐบาลออสเตรเลียพัฒนาและทดสอบภาพคําเตือนสุขภาพใหม่ๆ ในขณะเดียวกันกับร่าง
กฎหมายหีบห่อผลิตภัณฑ์ปราศสีสันแบบเรียบง่าย ภาพส่ีสีคําเตือนจะเพิ่มพื้นที่เป็น 75% ของด้านหน้า
ซอง ส่วนด้านหลังซองพื้นที่ภาพคําเตือนจะมีพื้นที่ 90% การเปล่ียนแปลงน้ีอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Australia Consumer Law) มีรายงานข่าวว่าบริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์
เนชั่นแนล ขู่ฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียโดยอ้างว่าละเมิดสนธิสัญญาลงทุนระหว่างประเทศกรณีถอดถอนโล
โก้ออกจากซองบุหรี่ ระบุค่าเสียหายอาจสูงหลายพันล้านดอลล่าร์ (Perry M, 2011) 
 แม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้ซองบุหรี่ปราศจากเครื่องหมายการค้า 
เมื่อเดือนมีนาคม ปีนี้ (2558) ประเทศไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ได้ประกาศใช้กฎหมายซองบุหรี่
ปราศสีสันแบบเรียบง่าย ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดาอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการลักษณะ
เดียวกัน นางสาว จูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศว่ารัฐบาลจะไม่โอนเอนไปตามคําขู่
ของอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ และจะไม่ถอยกลับเพราะการตัดสินใจของออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
แล้ว 
 ความจําเป็นของการเกิดกฎหมายว่าด้วยหีบหอ่ผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสันที่เรียบง่ายและ
เป็นมาตรฐาน  

หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เรียบง่ายหมายถึงห้ามใช้สีสัน โลโก้ คําต่างๆ และรูปแบบอักษรที่เป็น
เอกลักษณ์ หีบห่อที่เรียบง่ายจะควบคุมและทําให้เป็นมาตรฐานในองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ 

- ขนาดและรูปร่างของหีบห่อผลิตภัณฑ์ 
- รูปแบบของการเปิดหีบห่อผลิตภัณฑ์ 
- วัสดุที่ใช้สําหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระดับของการเคลือบความมัน (gloss level) 
- วัสดุด้านในหีบห่อ และสี 
- สีและประเภทของหมึก 
- รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร 
ถ้าหากหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบกลายเป็นป้ายโฆษณาขนาดเล็ก ทางแก้ไขคือต้องปลด

องค์ประกอบต่างๆ ของการส่งเสริมการขาย หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ออกกฎหมายหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่เรียบง่าย และถ้าหากอุตสาหกรรมยาสูบปรับเปล่ียนขนาดและรูปร่างของหีบห่อผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อบ่อนทําลายมาตรการต่างๆที่จะลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจาก
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การสูบบุหรี่ ทางแก้ไขคือหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ ได้มาตรฐาน (Standardized package) ที่ ไม่ใช่ เพื่อ
การตลาด แต่เพื่อการสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบถ่ายทอด หรือถ่ายโอนความชํานาญด้านการตลาดจากหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์ การปฏิรูปหีบห่อผลิตภัณฑ์จะต้องครอบคลุมตัวผลิตภัณฑ์คือบุหรี่ ตัวอย่าง 
เช่น บุหรี่แต่ละมวนจะถูกกําหนดมาตรฐานความยาว เส้นรอบมวนบุหรี่ (circumference) และจะไม่มีโล
โก้หรือลวดลาย (embellishments) ใดๆ บุหรี่แต่ละมวนจะถูกมวนในกระดาษมาตรฐานและสีที่กําหนด  
ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข 6 ประการจากการกําหนดหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เรียบง่ายคือ จะลดการ
หลอกลวงบนหีบห่อ จะเพิ่มพลังของการเตือนด้านสุขภาพ จะลดความเว้าวอน / ความยั่วยุของ
ภาพลักษณ์ยี่ห้อ (brand image) จะทําลายช่องทางการส่ือสาร (ภาพลักษณ์) ของบุหรี่ ลดกําไรของ
อุตสาหกรรมยาสูบ แลยจะนําประเทศแคนาดาใกล้เข้าไปอีก 1 ก้าวสู่การห้ามโฆษณายาสูบอย่าง
ครอบคลุม 
 
สรุป 
 อุตสาหกรรมยาสูบใช้หีบห่อผลิตภัณฑ์เป็นช่องทางที่ สําคัญในการทําการตลาด โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการขาย เพราะคุณค่าทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้นเมื่อการ
โฆษณาและการเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมโดยอุตสาหกรรมยาสูบถูกจํากัดมากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก 
ดังนั้น หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงกลายเป็นช่องทางการตลาดที่สําคัญเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค 
 เมื่ออุตสาหกรรมยาสูบใช้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นช่องทางในการสื่อสาร พื้นที่ดังกล่าว
สามารถใช้เป็นช่องทางการส่ือสารโดยภาครัฐได้เช่นกัน ภาพและคําเตือนสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบเป็นมาตรการหน่ึงทางนโยบายสาธารณะที่สําคัญในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการที่น้อยมาก 

ภายใต้กรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก มาตรา 11.1 (a) 
ประเทศสมาชิกที่ร่วมลงสัตยาบรรณ จะดําเนินการบังคับใช้ภายใต้กฎหมายระดับชาติ มาตรการที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและฉลากข้อมูลจะไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อให้
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือสร้าง ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ อันตรายหรือควันระเหย รวมทั้งข้อความ คําอธิบาย ฯลฯ สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย
อื่นๆ ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดทั้งทางตรง และทางอ้อมว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นมีอันตรายน้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 
 หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสันแบบเรียบง่ายเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมเพื่อไม่ให้
อุตสาหกรรมยาสูบใช้เป็นช่องทางการส่ือสารที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ซอง/กล่องบุหรี่
ปราศจากสีสันจะทําให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดซ่ึงจะลดสถานะและบทบาท
ของหีบห่อผลิตภัณฑ์ในการส่ือสารและดึงดูดความสนใจ 

ถึงแม้อุตสาหกรรมยาสูบต่อต้านหีบห่อผลิตภัณฑ์ปราศสีสันแบบเรียบง่ายอย่างรุนแรงเพื่อ
ปกป้องเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงทางการค้าสากลและลิขสิทธิ์ทางปัญญา แต่
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ข้อตกลงทางการค้าสากลมีข้อยกเว้นสําหรับประเด็นทางสุขภาพ ซึ่งประสบความสําเร็จในการให้
ความสําคัญทางสุขภาพมากกว่าการค้า การที่รัฐบาลประเทศต่างๆบังคับให้บริษัทยาสูบพิมพ์ภาพและคํา
เตือนสุขภาพบนซอง / กล่องบุหรี่ และยังไม่มีประเทศใดต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบับริษทับุหรี่ทีพ่ยายามจะ
อ้างว่าสูญเสียเอกลักษณ์ของตราสินค้า คือข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวอ้างโดยอุตสาหกรรมยาสูบว่าการ
ออกแบบซอง/กล่องบุหรี่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ซึ่งจะละเมิดมิได้ ไม่เป็นความจริง 
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