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กระบวนการถายทอดนโยบายจากหนวยงานภาครัฐสูการนําไปปฏิบัต ิ

ของผูประกอบการ ผูผลติ ผูนําเขาผลติภัณฑยาสูบ 
แพทยหญิงปานทิพย  โชติเบญจมาภรณ* จิระวัฒน อยูสะบาย* รัตนาพร ฉัตรมงคล** 

ปวีณธิดา เหลื่อมเจริญ** อิศรา หมีพลัด** ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ*** 

บทคัดยอ 

 โครงการประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการถายทอดและแนวทางการบังคับใชกฎหมาย

สุขภาพของภาครัฐไปสูผูผลิต ผูนําเขาและผูประกอบการผลิตภัณฑยาสูบ ศึกษาการตรวจแนะนําและการบังคับ

ใชขอกฎหมายของภาครัฐไปสูผูประกอบการรานคาปลีก รานสะดวกซื้อ รวมทั้งศึกษาปญหา อุปสรรคของ

กระบวนการถายทอดและบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ภาครัฐไปสูผูปฏิบัติ วิธีการศึกษาคือการจัดโครงการ

จัดสัมมนาเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 สําหรับ

ผูผลิต ผูนําเขา และผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบ ลงพ้ืนท่ี เพื่อตรวจแนะนําและการแจงขาวสารกฎหมาย

ของเจาหนาที่รัฐไปสูผูปฏิบัติรวมท้ังสัมภาษณเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการถายทอดและบังคับใชกฎหมายถึง

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการถายทอดและบังคับใชกฎหมายในกลุมงานพัฒนาและบังคับใช

กฎหมายของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาที 

(Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 ผลการประเมินพบวาผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบสวนใหญมีความรูและและ

ความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 อยูในระดับดี 

ความเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญของขอบทกฎหมาย ความสามารถในการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน ความสามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดแกผูเกี่ยวของ และความม่ันใจและความสามารถ

นําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดคะแนนอยูในระดับดี รานคาปลกีและรานสะดวกซื้อที่จําหนายบุหรี่ใหความรวมมือ

ในการปฏิบัติตามกฎหมายดี ปญหา อุปสรรคในจากกระบวนการถายทอดและบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี

ภาครัฐไปสูผูปฏิบัติ คือ ยังขาดแคลนบุคคลากรในระดับทองถิ่น รวมทั้งองคกรและบุคลากรท่ีทํางานควบคุม

ยาสูบอยางจริงจัง 
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The process of communicating policies to practice from 
government agencies to entrepreneurs, manufacturers,  

importers of tobacco products 
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Abstract 
This evaluation project has the objective of studying the process of informing and 

guiding the enforcement of public health law to the manufacturers, importers and 
entrepreneurs of tobacco products, including studying, guiding, and enforcing the laws of the 
public sector to retailers, and convenient stores.  This project also studies the problems, and 
obstacles of communicating process and enforcement of the law by government officials.  
This study was conducted through organizing seminars in order to practice for mutual 
understanding of the Tobacco Products Control Act, BE 2560 ’s implementation, for manufacturers, 
importers, and entrepreneurs of tobacco products. State officials and staff in the Tobacco 
Control Development and Enforcement Working Group who were involved with 
communication and enforcement of the law, were interviewed about problems and 
obstacles. Data were analyzed using percentage, mean, independent t-test and one-way 
analysis of variance (ANOVA). 

The results indicated that the majority of the manufacturers, importers and 
entrepreneurs of tobacco product had a good level of knowledge and understanding of the 
law under the Tobacco Products Control Act, BE 2560.  They had good understanding of the 
intent and substance of the law. They had a good level of ability to apply knowledge to the 
application of the work. They had a good level of ability to bring knowledge to inform those 
who were involved. They also had a good level of confidence and ability to apply the 
knowledge gained.  Retailers and convenient stores who sell tobacco products cooperated in 
complying with the law. The problems and obstacles in the process of communicating and 
enforcing the law by government officials is lacking of personnel at the local level, Including 
agencies and personnel who are motivated to put an effort to participate in tobacco control 
work. 
Key words: Policy communication, Tobacco Control Act, BE 2560, Tobacco Entrepreneurs 
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บทนํา 

จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2558 พบวาประชากรไทย

อายุ 15 ปข้ึนไปบริโภคยาสูบ 10.9 ลานคน (19.9%) อัตราการบริโภคยาสูบของเยาวชนอายุ

ระหวาง 15–18 ป ในป พ.ศ. 2547 – 2558 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 6.58 

เปนรอยละ 7.92 คิดเปนจํานวน 312,610 คนในป พ.ศ. 2558 (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 

2559) จากสถานการณและแนวโนมของการบริโภคยาสูบของประเทศไทยในปจจุบัน แสดงให

เห็นวาการบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชนมีแนวโนมที่เพิ่มสูงข้ึน เยาวชนเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบได

งายขึ้น ผูขายขายบุหรี่โดยไมคํานึงถึงอายุผูซื้อ ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใชมาเปนเวลา 25 ป มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน ซึ่งสงผลใหการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร จึงไดมีการ

ตราพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับใหมที่มีการ

เพิ่มการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบใหมีความเขมงวดมากขึ้นโดยเปาหมายที่สําคัญอยางหนึ่งของขอ

กฎหมายใหมคือเพื่อลดนักสูบหนาใหมโดยการลดการเขาถึงยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบของเด็ก

และเยาวชน ซึ่งมาตรการหนึ่งของภาครัฐที่จะชวยขับเคลื่อนใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุ

เปาหมายคือการกํากับใหผูผลิตและผูนําเขายาสูบใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

เพราะบริษัทผูผลิตพยายามที่จะใชกลยุทธของทางการตลาดเพ่ือทําการโฆษณายาสูบโดยอาศัย

การตีความและชองโหวของกฎหมาย ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการตีความและแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎหมายเปนไปแนวทางเดียวกันจึงมีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อซักซอมความเขาใจ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ของผูประกอบการ ผูผลิต ผูนําเขาผลิตภัณฑ

ยาสูบขึ้นมา 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 เริ่มมีการบังคับใชในวันที่ 4 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทางสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบจงึอยูในระยะทีจ่ะตองซักซอม ทําความ

เขาใจและถายทอดนโยบายไปยังประชาชนและหนวยงานตางๆที่เก่ียวของเพื่อขับเคลื่อนการ

บั งคับ ใชกฎหมายใหสัมฤทธิผลมากที่ สุด และกลุมผูมีสวนได เสี ยจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 กลุมหนึ่งที่สําคัญคือผูประกอบการ ผูผลิต 

ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ จึงเปนหนาที่สําคัญของสํานักฯในการซักซอมความเขาใจเพื่อการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560  โครงการถายทอดนี้ที่ทางสํานักฯ ใช 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการถายทอดขอกฎหมายของทางสํานักฯ ซึ่งมีผลตอการรับทราบ
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ขอกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียและประชาชน เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก

โครงการประเมินกระบวนการถายทอดนโยบายจากหนวยงานภาครัฐสูการนําไปปฏิบัติ มาเปน

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการถายทอดนโยบายของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อประเมินกระบวนการถายทอดขอกฎหมายของภาครัฐไปสูผูประกอบการ 

2) เพื่ อศึกษาการตรวจแนะนํ าและการบั งคับ ใชขอกฎหมายของภาครัฐไปสู

ผูประกอบการรานคาปลีก รานสะดวกซื้อ 

3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของกระบวนการถายทอดและบังคับใชกฎหมายของ

เจาหนาที่ภาครัฐไปสูผูปฏิบัต ิ

 

เปาหมาย 

1. ผู มี ส วน ได เสี ย  (ผู ผลิต  ผู นํ า เข า  ผู ป ระกอบการ) รับ รู และ เข า ใจเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ได 

2. รานคาปลีกสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

ได 

 

วิธีดําเนินการ 

กลุมตัวอยาง ไดแก 1) ผูประกอบการธุรกิจยาสูบจํานวน 78 ราย และ 2) รานคาปลีก

จํานวน 3 ราน 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนที่  1 จัดโครงการจัดสัมมนาเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 สําหรับผูผลิต ผูนําเขา และผูประกอบการ

ธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ประชุมปรึกษากับผูรับผิดชอบหลักของโครงการของสํานักควบคุมการบริโภค

ยาสูบเรื่องแนวทางปฏิบัตใินการรวมดําเนินโครงการกับทางสํานักฯ 
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2) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และความรูสถานการณการบริโภคยาสูบของ

ประชาชนไทยในปจจุบัน 

3) เขารวมการประชุมกับทางสํานักควบคมุการบริโภคยาสูบเพื่อเตรียมความพรอม

ประเด็นและเนื้อหาการนําเสนอในการสัมมนาเพื่อซักซอมความเขาในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 สําหรับผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑยาสูบ 

4) จัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา อุปกรณในการสัมมนา รวมทั้งจัดทําแบบ

ประเมินเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาประเมินการจัดกิจกรรมและแบบประเมินเพื่อประเมินความรู

ผูเขารวมสัมมนาหลังจบการสัมมนา 

5) ประเมินผลการดําเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดการสัมมนาโดยนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามที่ผูรวมสัมมนาตอบมาวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลตอทางสํานักควบคุมการ

บริโภคยาสูบ  

ขั้นตอนที่  2 สังเกตแนวทางการบังคับใช การตรวจแนะนําและการแจงขาวสาร

กฎหมายของเจาหนาที่รัฐ  มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ลงพื้นที่กับทางเจาหนาที่ของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อตรวจแนะนํา

และสอบถามถึงปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. 2560 ของรานคาปลีก และรานสะดวกซื้อ 

2) สังเกตแนวทางการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่รัฐ การตรวจแนะนําและการ

แจงขาวสารที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

3) สรุปบทเรียนที่ไดจากการสังเกตสังเกตแนวทางการบังคับใชกฎหมายของ

เจาหนาที่รัฐ การตรวจแนะนําและการแจงขาวสารที่ เก่ียวของกับพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

4) สรุปผลการดําเนินโครงการและนําเสนอโครงการแกทางสํานักควบคุมการ

บริโภคยาสูบ 

ขั้นตอนที่  3  การสัมภาษณเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของกับการถายทอดและบังคับใช

กฎหมายถึงปญหาและอุปสรรค จากกระบวนการถายทอดและบังคับใชกฎหมาย มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ประชุมกลุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการสัมภาษณเจาหนาที่ และสรางคําถามในการ

สัมภาษณ 
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2) ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก นิติกรกลุมงานพัฒนาและบังคับใชกฎหมายที่เปน

ผูรับผิดชอบหลักในจัดทําโครงการนี้ถึงปญหาและอุปสรรคที่จากกระบวนการถายทอดและบังคับ

ใชกฎหมายเพ่ือนํามาประเมินกิจกรรมการจัดโครงการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ               

พฤษภาคม 60 – กรกฎาคม 2560 

สถานที่ดําเนินการ 

1) โรงแรมแกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพ  

2) รานสะดวกซื้อและรานคาปลีกจํานวน 3 ราน 

3) สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

จากการจัดสัมมนาเพื่อซักซอมความเขาใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 

2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จํานวนผูเขารวมประเมินผลจากการสัมมนาทั้งหมด 78 

ราย ประเภทของผูเขารวม ไดแก ผูประกอบการ ผูผลิต ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ ผูมีสวนไดเสียที่

ตอบแบบสอบถามกลับจํานวน 62 ราย  โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ 64.51 

เพศชายรอยละ 35.48 มีอายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 12.90 โดยกลุมอายุ 31 – 40 ป 

และมากกวา 40 ป มีคาเทากันคิดเปนรอยละ 41.93 ระดับการศึกษา จํานวนมากกวาครึ่งจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.06  สูงกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 29.03  ต่ํา

กวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 12.90  ลักษณะธุรกิจ เปนผูนําเขาและผูประกอบการธุรกิจ

ผลิตภัณฑยาสูบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.50  อื่นๆ คิดเปนรอยละ 17.18 และผูผลิตจํานวน

นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 7.81  

 

สวนที่ 2  กระบวนการถายทอดขอกฎหมายของภาครัฐไปสูผูประกอบการ 

 1. ชองทางติดตอเพื่อเขารวมสัมมนา 

ดานการประชาสัมพันธการจัดสัมมนา ชองทางการไดรับขาวสารการจัดสัมมนาพบวาผู

มีสวนไดเสียทราบขอมูลจาก หนังสือจากสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบมากที่สุดจํานวน 56 ราย 

คิดเปนรอยละ 90.32  จากชองทางอ่ืนๆ จํานวน 4 ราย คือ e-mail สมาคมและเจาหนาที่คิดเปน
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รอยละ 6.44  จาก Website ของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบและสื่อโซเชียล จํานวน 1 ราย 

คิดเปนรอยละ 1.61 ดังแสดงในตารางดานลาง 

2. ความพึงพอใจตอการสัมมนาครั้งนี้ในภาพรวม  

ดานวิทยากร พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 55.37 

ดานสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวกและระยะเวลา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี คิด

เปนรอยละ 53.51  ดานการใหบรกิารของเจาหนาที่ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี คิด

เปนรอยละ 56.45 ดานความรูความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติระดับความรูความเขาใจโดย

รวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 53.32  

3. ความรูความเขาใจและการถายทอดกฎหมายไปสูผูประกอบการ 

 ประเด็นความคิดเห็นแยกเปนรายดานในเร่ืองความรูความเขาใจและการนําขอกฏหมาย

ไปปฏิบัติ พบวา ผูเขารวมการสัมนาเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญของขอบทกฎหมายอยูใน

ระดับดีเปนจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 57.38  สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยูในระดับดีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  59.67  สามารถนําความรูไปเผยแพร ถายทอดใหแก

ผูที่เก่ียวของไดอยูในระดับดีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 59.68  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่

ไดรับไปปฏิบัติไดอยูในระดับดีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 49.18   

4. ความรูเกี่ยวกับสาระสําคัญของกฎหมาย 

 ภายหลังการสัมมนาเพื่อความเขาใจที่ตรงกันตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. 2560 หมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ประเมินผูมีสวนไดเสียดานความรู

เก่ียวกับสาระสําคัญของกฎหมายพบวา ผูเขารวมสัมมนาตอบคําถามไดถูกตองดังตารางที่ 1 และ 

2 ดังนี้ 

มาตรา 26 หามขายผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ตอบถูก คิด

เปนรอยละ 90.3   

มาตรา 27 เก่ียวกับมาตรการควบคุมการขายผลิตภัณฑยาสูบในผูคาปลีก (2) หาม

ผูขายปลีกขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเครือขายคอมพิวเตอร ตอบถูก 

คิดเปนรอยละ 90.3   (4) หามขายผลิตภัณฑยาสูบการลดราคา แจก แถมหรือ จัด Campaign ที่

เก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 80.6  
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มาตรา 31 หามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ

แสดงสัญลักษณผลิตภัณฑยาสูบ เพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 72.03 

มาตรา32  หามนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑอ่ืนใด

ที่ไมใชผลิตภัณฑยาสูบ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 77.41  

มาตรา 35 หามผูประกอบการและผูมีสวนเก่ียวของใหการอุปถัมภ หรือสนับสนุนกลุม 

บุคคล หนวยงานรฐัและเอกชน  ตอบถูก คิดเปนรอยละ 74.19 

มาตรา 37 ผูผลิตและผูนําเขามีหนาที่ตองแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑ

ยาสูบ และสงตัวอยางผลิตภัณฑยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตรวจสอบและเปดเผย

ตอสาธารณชน ตอบถูก คิดเปนรอยละ 80.64 

มาตรา 38 หีบหอผลิตภัณฑยาสูบตองมีขนาด สี สัญลักษณ ฉลาก รวมทั้งลักษณะการ

แสดงเครื่องหมายการคาเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ ตอบถูก 

คิดเปนรอยละ 85.48 

มาตรา 39 บุหรี่ซิกาแรตที่จําหนายในประเทศไทยตองมีขนาดบรรจุไมต่ํากวา 20 มวน

ตอซองตอบถูก คิดเปนรอยละ 83.87 

มาตรา 40 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองสงขอมูลเก่ียวกับปริมาณการผลิต

หรือการนําเขา คาใชจาย รายได ใหแกคณะกรรมการตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรปีระกาศ ตอบถูก คิด

เปนรอยละ 75.80 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2  

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสาระสําคัญของกฎหมาย 

สาระสําคัญ 
ตอบถูก ตอบผิด ไมตอบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มาตรา 26 56 90.3 1 1.61 5 8.06 

มาตรา 27 (2) 56 90.3 0 0 6 9.67 

มาตรา 27 (4) 50 80.6 4 6.40 8 12.9 

มาตรา 31 45 72.03 6 9.6 7 11.29 

มาตรา 32 48 77.41 7 11.29 7 11.29 

มาตรา 35 46 47.19 9 14.51 7 11.29 

มาตรา 37 50 80.64 1 1.61 11 17.74 

มาตรา 38 53 85.48 1 1.61 8 12.90 
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สาระสําคัญ 
ตอบถูก ตอบผิด ไมตอบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มาตรา 39 52 83.87 1 1.61 9 14.51 

มาตรา 40 47 75.80 2 3.22 12 19.35 

 

จากตารางขางตน สาระสําคัญของกฎหมาย มาตราที่นาสนใจ คือ มาตรา 35 เนื่องจาก

มีผูเขารวมการสัมมนาตอบถูกนอยที่สุดและตอบผิดมากที่สุด และมาตรา 40 ซึ่งมีผูเขารวม

สัมมนาไมตอบแบบสอบถามมากที่สุด   

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนผูประกอบการ ผูผลิต ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบที่ไมตอบแบบประเมิน 

             ความรู 

มาตรา ผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบการ อ่ืนๆ  รวม (คน) 

26 1 1 2 1 5 

27 (2) 1 1 2 1 5 

27 (3) 1 3 3 1 8 

31 1 1 2 3 7 

32 1 1 2 2 6 

35 1 1 2 3 7 

37 1 1 4 4 10 

38 1 1 3 2 7 

39 1 1 3 3 8 

40 1 1 4 6 12 

อ่ืนๆ หมายถึง ซุปเปอรมารเก็ตขนาดเล็ก รานคาปลีก 
 

จากผลการวิเคราะหคะแนนความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของผูผลิต ผูนําเขาและประกอบการผลิตภัณฑยาสูบเมื่อ

เทียบกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและลักษณะธุรกิจ พบวาคะแนนรวมต่ําสุด 7 คะแนน คะแนน

รวมสูงสุด 10 คะแนน เมื่อพิจารณา พบวา เพศชายมีจํานวนทั้งหมด 17 คน คะแนนรวมสูงสุด 

10 คะแนนจํานวน 10 คน เพศหญิงคะแนนรวมสูงสุด 10 คะแนน จํานวน 20 คน พิจารณาใน
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ดานอายุพบวาชวงอายุของผูรวมสัมนาสวนใหญมีอายุมากกวา 31 ป คะแนนรวมสูงสุด 10 

คะแนนมีจํานวน 26 คน พิจารณาในดานการศึกษาพบวาผูสัมมนาที่ไดคะแนน 7 คะแนนข้ึนไปมี

จํานวน 48 คน คะแนนรวมสูงสุด 10 คะแนนมีจํานวน 30 คน  พิจารณาในดานลักษณะการ

ประกอบธุรกิจพบวาผูสัมมนาที่ไดคะแนน 7 คะแนนขึ้นไปมีจํานวน 48 คน คะแนนรวมสูงสุด 10 

คะแนนมีจํานวน 30 คน  ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  แสดงคะแนนรวมความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายต่ําสุดและสูงสุด 

              เมื่อเปรียบเทียบกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและลักษณะธุรกิจ 

 

คุณลักษณะผูเขารวมโครงการ 

คะแนนรวมความรูและความเขาใจในสาระสําคัญ 

ของกฎหมายในมาตรา 

7 8 9 10 

เพศ ชาย(n = 17) 0 5 2 10 

หญิง    (n = 31) 1 4 6 20 

                  รวม (n = 48) 1 9 8 30 

อายุ นอยกวา 30 ป  (n = 6) 0 2 1 3 

31 – 40 ป   (n = 20) 0 3 1 16 

มากกวา 40 ป   (n = 20) 1 4 5 10 

                   รวม (n = 46) 1 9 7 29 

การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี  (n = 5) 0 2 0 3 

ปริญญาตรี (n = 28) 1 6 6 15 

สูงกวาปริญญาตรี  (n = 15) 0 1 2 12 

                    รวม(n = 48) 1 9 8 30 

ธุรกิจ ผูผลิต       (n = 6) 0 2 2 2 

ผูนําเขา    (n = 20) 1 4 3 12 

ผูประกอบการ      (n = 10) 0 1 0 9 

อ่ืนๆ     (n = 12) 0 2 3 7 

                   รวม        (n = 48) 1 9 8 30 
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เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผูผลิต ผูนําเขาและผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบ

เปรียบเทียบกับความรูความเขาใจและการนําความรูไปปฏิบัติรายดาน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะ

ธุรกิจกับคะแนนความเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญของขอบทกฎหมาย พบวา สวนใหญมี

ความเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญของขอบทกฎหมายอยูในระดับดีดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับคะแนนความเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญของขอ 

             บทกฎหมาย 

ลักษณะธุรกิจ 

คะแนนความเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญ 

ของขอบทกฎหมาย 

นอย = 2 พอใช = 3 ดี = 4 ดีมาก = 5 

ผูผลิต    (n = 7) 0 3 3 1 

ผูนําเขา  (n = 22) 0 5 11 6 

ผูประกอบการธุรกิจ (n = 13) 0 2 9 3 

อ่ืนๆ (n = 18) 1 5 10 2 

รวม (n = 61) 1 15 33 12 

 

เมื่อพิจารณาลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับคะแนนสามารถนําความรูที่ ไดรับไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญคะแนนสวนใหญอยูในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที ่5 ลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับคะแนนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ 

              ปฏิบัติงานลักษณะธรุกิจ 
สามารถนาํความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใช 

พอใช = 3 ดี = 4 ดีมาก = 5 

 ผูผลิต      (n = 7) 1 5 1 

ผูนําเขา    (n = 22) 6 11 5 

ผูประกอบการธุรกิจ (n = 13) 

อ่ืนๆ (n = 18 ) 

2 

6 

10 

10 

2 

2 

      รวม  (n = 61) 15 36 10 
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เมื่อพิจารณาลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับคะแนนความสามารถนําความรูไปเผยแพร

ถายทอดแกผูเก่ียวของพบวาสวนใหญคะแนนอยูในระดับดีดังแสดงในตารางที่ 6 

 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับคะแนนความสามารถนําความรูไปเผยแพร 

             ถายทอดแกผูเก่ียวของ 

ลักษณะธุรกิจ 
สามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดแกผูเก่ียวของ 

พอใช = 3 ดี = 4 ดีมาก = 5 

 ผูผลิต        (n = 7) 2 4 1 

ผูนําเขา      (n = 22) 7 11 5 

ผูประกอบการธุรกิจ (n = 13)  

อ่ืนๆ (n = 18 ) 

0 

7 

10 

9 

3 

2 

รวม      (n = 61) 16 34 11 

 

เมื่ อพิจารณาลักษณะของธุรกิจ  โดยเปรียบ เทียบกับคะแนนความมั่น ใจและ

ความสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติได พบวา สวนใหญคะแนนอยูในระดับดี แตมีผูผลิต

บางสวนที่ใหคะแนนในสวนนี้ในระดับนอยมาก ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับคะแนนความมั่นใจและความสามารถนําความรูที ่

             ไดรับไปปฏิบัต ิ

ลักษณะธุรกิจ 

คะแนนความมั่นใจและความสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัต ิ

นอยมาก= 

1 นอย = 2 

พอใช = 

3 

ดี =  

4 

ดีมาก = 

 5 

 ผูผลิต      (n = 7) 2 0 3 1 2 

ผูนําเขา    (n = 22) 0 1 6 11 4 

ผูประกอบการธุรกิจ (n = 13) 

อ่ืนๆ        (n = 18 ) 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

9 

7 

3 

2 

รวม        (n = 60) 2 1 18 28 11 
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สรุปไดวาเมื่อพิจารณาขอคิดเห็นในดานลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับความเขาใจ

เจตนารมณและสาระสําคัญของขอบทกฎหมาย ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ความสามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดแกผูเกี่ยวของ และ

ความมั่ น ใจและความสามารถนํ าความรูที่ ได รับ ไปป ฏิบั ติ ได  พบว าผู ผลิต   ผู นํ า เข า   

ผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบสวนใหญตอบวาสามารถนําความรูไปใชและเผยแพรได

คะแนนอยูในระดับดี 

เมื่อนําลักษณะธุรกิจมาเปรียบเทียบกับความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 รายขอ พบวาผูประกอบการสวนใหญมี

ความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

ภาพรวมอยูในระดับสูง ขอที่ผูประกอบการตอบผิดมากที่สุดคือ ขอ 6 มาตรา 35 (การเปนผู

อุปถัมภรายการ)  รองลงมาคือขอ 4 มาตรา 31 (การแสดงเคร่ืองหมายผานสาธารณะ) และขอ 5 

มาตรา 32 (การแสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑอ่ืน) และขอ 3 มาตรา 27 (การจัดแคมเปญ

รณรงค) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 

เมื่อเปรียบเทียบความรูและความเขาใจภาพรวมของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ระหวางเพศ วิเคราะหดวยการทดสอบคาที (Independent 

t-test) พบวา เพศที่แตกตางกันมีความรูและความเขาใจในภาพรวมในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ตางกันดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงความรูและความเขาใจในภาพรวมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 

            ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 จําแนกตามคุณลักษณะเพศ  

ความรูในขอกฎหมาย จํานวนประชากร(n) p-value 

เพศ (ชาย หญิง) 62 0.000 

 

 การเปรียบเทียบความรูและความเขาใจในภาพรวมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ระหวางกลุมอายุ  การศึกษาและลักษณะธุรกิจของ

ผูประกอบการ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา

ทดสอบความแตกตางแลวพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาความรูและความเขาใจใน

ภาพรวมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 จากการจัด
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โครงการนี้เมื่อจําแนกตามกลุมอายุ การศึกษาและลักษณะธุรกิจของผูประกอบการไมแตกตางกัน

ดังตารางขางลาง 

 

ตารางที่  9 แสดงความรูและความเขาใจในภาพรวมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 จําแนกตามคุณลักษณะ กลุมอายุระดับการศึกษาและ

ลักษณะธุรกิจของผูประกอบการ กับ ความรูในขอกฎหมาย 

คุณลักษณะ F p-value 

กลุมอายุ                                21.739 

          ระหวางกลุม                   1.159 

          ภายในกลุม                   20.580 

  

ระดับการศึกษา                        17.917 

         ระหวางกลุม                    1.228 

         ภายในกลุม                    16.689 

1.079 .368 

ลักษณะธุรกิจ                          47.667 

         ระหวางกลุม                    1.367 

          ภายในกลุม                   46.300 

.433 .703 

 

ปญหาที่พบจากการสัมมนาในการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. 2560 คือ  

1. ผูประกอบการเปลี่ยนที่อยู ที่อยูตามที่แจงไมตรงกับที่จดทะเบียนอัตราการตอบ

รับเขารวมสัมมนาเกินกวา 80 % มีประมาณ 10 บริษัท ที่พบวาที่อยูตามที่แจงไมตรงกับที่จด

ทะเบียน ทําใหจดหมายที่สงไปโดนตีกลับมา และมี 5 บริษัทที่แจงมาวาไมสามารถเขารวม

สัมมนาได 

2. การประสานงานกับวิทยากรเรื่องวันเวลาที่ชัดเจน เพ่ือจัดสัมมนาลาชา เนื่องจาก

วิทยากรแตละทานติดภารกิจ 

3. ผูประกอบการบางรายแจงวาไดลงทะเบียน สงชื่อและชื่อบริษัทมาทาง e-mail แลว 

แตเมื่อมาลงทะเบียนที่หนางานกลับพบวาไมมีรายชื่อ 

4. การเดนิทางมารวมสัมมนาลําบาก สภาพการจราจรติดขัด ที่จอดรถไมเพียงพอ  

5. ผูประกอบการบางรายแจงวาการแจงวัน เวลา และสถานที่จัดสัมมนาคอนขางลาชา  
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สวนที่ 3 การตรวจแนะนํารานคาปลีก 

 จากการลงพ้ืนที่กับทางสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อสังเกตการบังคับใช การตรวจ

แนะนําและการแจงขาวสารกฎหมายของเจาหนาที่รัฐเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของรานคา

ปลีกสํารวจรานคาปลีกที่จุดจําหนายบุหรี่จํานวน 3 ราน ประกอบดวย รานเซเวนอีเลฟเวน 

จํานวน 1 ราน รานสะดวกซื้อ จํานวน 2 รานเพ่ือสังเกตการบังคับใชตามพระราชบัญญัติควบคุม

ยาสูบ พ.ศ. 2560 พบวารานคาปลีกและรานเซเวนอีเลฟเวนใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม

กฎหมายดี คือ 

1. จุดจําหนายบุหรี่ ไมมีการโชว/แสดงใหเห็นซองบุหรี่ภายในรานคากรณีตองการเติมบุหรี่

เพิ่มใหเติมดวยความระมัดระวัง บางรานคาแจงวาเปนผลดีเมื่อเก็บซองบุหรี่ไวมิดชิด

เนื่องจากชวยปองกันการลักขโมยได 

2. ตูที่จําหนายบุหรี่ มีการปดตลอดเวลา และเปดเพื่อหยิบสินคาจําหนายเมื่อมีลูกคามาขอ

ซื้อเทานั้น 

3. การจําหนายบุหรี่แกบุคคลอายุต่ํากวา 20 ป ผูขายจะตองดูใหเขากับสถานการณและ

บริบท สังเกตจากลักษณะภายนอกเพื่อประเมินอายุ หากไมแนใจผูขายจะขอดูบัตร

ประชาชน และใหการปฏิเสธการจําหนายโดยเครงครัดกรณีอายุไมถึง 20 ป 

4. บุคคลอายุต่ํากวา 18 ป หามเปนผูจําหนายบุหรี่โดยเด็ดขาด มีปายแสดงตนวาเปน

บุคคลอายุต่ํากวา 18 ป ไมสามารถจําหนายบุหรี่ได เพื่อใหลูกคาเขาใจตรงกันและลด

ความเสี่ยงตอการสัมผัสซองบุหรี่ในบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป 

การถายทอดขอกฎหมายดานสาธารณสุขโดยเฉพาะการควบคุมยาสูบ เพื่อใหผูปฏิบัติ

รับทราบและเขาใจตรงกันนั้น แนวทางการถายทอดขอกฎหมายจะแตกตางกับกฎหมายแพง 

กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ เพราะแนวทางการถายทอดไมสามารถใชวิธีการยกกฎหมาย

มาพูดเปนมาตราหรือการแจกเลมพระราชบัญญัติทั้งฉบับ การแจกพระราชบัญญัติอาจทําให

ผูรับสารอานแลวไมเขาใจ อาจตีความขอกฎหมายผิดหรือไมอาน เนื่องจากมีเนื้อหาสาระสําคัญ

จํานวนมาก 

 

สวนที่ 4  ปญหาและอปุสรรคจากกระบวนการถายทอดและบังคับใชกฎหมาย 

 ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ พบวา 

1) ยังขาดแคลนบุคคลากรและองคกรควบคุมยาสูบระดับรากหญา  ทําใหเมื่อมีปญหา

ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ การละเมิดกฎหมาย หรือปญหาเรื่องการบังคับใช
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กฎหมายเกิดขึ้นในทองถิ่น ซึ่งจะไมมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา ทําใหตองสงเรื่องมา

ปรึกษากับเจาหนาที่กลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมายของทางสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  

เมื่อทางสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบใหคําแนะนําในเรื่องขอกฎหมายกลับไป พบวาประชาชน

บางสวนไมปฏิบัติตามเพราะเห็นวาผูที่ใหคําแนะนํา ตักเตือนเปนเจาหนาที่สาธารณสุข ทําให

บังคับใชกฎหมายหยอนยาน เมื่อตํารวจลงพื้นที่ไปตรวจก็พบวายังคงมีปญหาการละเมิดกฎหมาย

อยู  

2) บุคลากรสาธารณสุขทุกดานยังไมคอยใหความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายและ

การชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบ รวมทั้งยังขาดแคลนหนวยงาน/ องคกร และบุคลากรที่ทํางาน

ควบคุมยาสูบ  

 

สรุปและอภิปรายผล 

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบเปนองคกรในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มีวิสัยทัศนคือ เปนองคกรหลักดานการควบคุมยาสูบระดับชาติ เพื่อปกปองประชาชนจากโรค

และภัยของยาสูบ กลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย เนนในเชิงนโยบายและแผน รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธขอกฎหมาย การตีความแกประชาชนและผูที่เก่ียวของ 

สรุปผลการดําเนินโครงการสรุปไดวากระบวนการถายทอดขอกฎหมายของภาครัฐไปสู

ผูประกอบการ พบวา คะแนนความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของผูผลิต ผูนําเขาและประกอบการผลิตภัณฑยาสูบเมื่อ

เปรียบเทียบกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและลักษณะธุรกิจ พบวาคะแนนรวมต่ําสุด 7 คะแนน 

คะแนนรวมสูงสุด 10 คะแนน 

 พิจารณาขอคิดเห็นในดานลักษณะธุรกิจเปรียบเทียบกับความเขาใจเจตนารมณและ

สาระสําคัญของขอบทกฎหมาย ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน ความสามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดแกผูเก่ียวของ และความมั่นใจและ

ความสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดพบวาผูผลิต  ผูนําเขา   ผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ

ยาสูบสวนใหญตอบวาสามารถนําความรูไปใชและเผยแพรไดคะแนนอยูในระดับดี  

 เมื่อนําลักษณะธุรกิจมาเปรียบเทียบกับความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 รายขอพบวาผูประกอบการสวนใหญมี

ความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

ภาพรวมอยูในระดับสูง ขอที่ผูประกอบการตอบผิดมากที่สุดคือ ขอ 6 มาตรา 35 (การเปน
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สปอนเซอร)  รองลงมาคือขอ 4 มาตรา 31 (การแสดงเครื่องหมายผานสาธารณะ) และขอ 5 

มาตรา 32 (การแสดงเคร่ืองหมายบนผลิตภัณฑอื่น) และขอ 3 มาตรา 27 (การจัดแคมเปญ) 

 การเปรียบเทียบความรูและความเขาใจในภาพรวมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ระหวางเพศ วิเคราะหดวยการทดสอบคาที (Independent 

t-test) พบวาเพศที่แตกตางกันมีความรูและความเขาใจในภาพรวมในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ตางกัน 

การถายทอดตองเขาใจถึงธรรมชาติของผูที่รับฟงการถายทอดวาผูจําหนายในรานคาแต

ละประเภทมีการระดับการรับรูและประสบการณที่แตกตางกัน บุคลิกทาทางที่ตางกัน  การ

ถายทอดจึงตองใชวิธีการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันโดยงาย และสรางสัมพันธภาพที่

ดีตอกัน ไมใชสรางศัตรูหรือทําตนเปนผูมีอํานาจในการจับผิด การใชคําพูดที่เปนมิตรและการ

สื่อสารที่ เขาใจไดงาย ดังนั้น การถายทอดขอกฎหมายไปยังประชาชนประเด็นสําคัญคือ 

สาระสําคัญของขอกฎหมายที่ตองการถายทอด ตองเขาใจงาย กระชับไดใจความ เชน ใช

โปสเตอรสื่อเปนขอความสั้นๆ มีรูปภาพประกอบ สติ้กเกอรที่ปดตามรานคา ที่สามารถ

สังเกตเห็นไดชัดเจนและเขาใจไดงายทั้งผูขายและผูซื้อผูถายทอดกฎหมายตองชวยอธิบายตอบ

ขอซักถามในกรณีที่ผูปฏิบัติมีขอสงสัยและใหคําแนะนําได เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกันและถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การบังคับใชขอกฎหมายของภาครัฐไปสูผูประกอบการ จากการลงพ้ืนที่กับทางสํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อสังเกตการบังคับใช การตรวจแนะนําและการแจงขาวสารกฎหมาย

ของเจาหนาที่รัฐเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของรานคาปลีก สํารวจรานคาปลีกที่จุดจําหนาย

บุหรี่ เพ่ือสังเกตการบังคับใชตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 พบวารานคาปลีกและ

รานสะดวกซื้อใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายดีงดการโชวบุหรี่ที่จุดขาย มีการปรับปรุง

วิธีการขายบุหรี่ใหถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 

 

ขอเสนอแนะจากการประมิน 

1. จากผลแบบประเมินความรูพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในมาตรา 35 

พบวาตอบผิดคิดเปนรอยละ 14.51 เปนขอที่มีปญหามากที่สุด และไมตอบคิดเปนรอยละ 11.29 

โดยจํานวนผูไมตอบมากที่สุดคือ super market ขนาดเล็ก รานคาปลีก ทางสํานักควบคุมการ

บริโภคยาสูบควรจัดทําการรณรงค ประชาสัมพันธเรื่องการหามผูประกอบการและผูมีสวน
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เก่ียวของใหการอุปถัมภ หรือสนับสนุนกลุมบุคคล หนวยงานรัฐและเอกชน และสรางความ

ตระหนักในหนวยงานภาครัฐและเอกชนไมรับการสนับสนุนจากผูประกอบการบริษัทบุหรี่ 

2. ในมาตรา 37 จํานวนผูไมตอบแบบประเมินความรูคิดเปนรอยละ 17.74 ซึ่งการที่

ไมตอบอาจหมายความถึงการแสดงความไมเห็นดวยตอมาตรานี้ ดังนั้น สํานักควรมีการแจงและ

เนนย้ําแกผูผลิต ผูนําเขาเรื่องหนาที่ที่ตองแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ และสง

ตัวอยางผลิตภัณฑยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตรวจสอบ รวมทั้งการจําหนาย

ผลิตภัณฑยาสูบใหเหมือนตามตัวอยางที่สงมาตรวจ 

3. จากการตอบแบบประเมินความรูพระราชบัญญติัควบคุมผลิตภัณฑยาสบูในมาตรา 

40 พบวาตอบผิดคิดเปนรอยละ 3.22 ไมตอบคิดเปนรอยละ 19.35 โดยบางบริษัทมีหนาที่ตองสง

ขอมูล และบางบริษัท ไมตองสง ซึ่งการที่ผูเขารวมการสัมมนาไมตอบ อาจหมายความถึงการ

แสดงความไมเห็นดวยตอมาตรานี้ หรือการที่ไมทราบขอมูลวา บรษิัทของตนมีหนาที่ตองสงขอมูล 

ดังนั้น สํานักควรมีการแจงและเนนย้ําแกผูผลิต ผูนาํเขาผลติภัณฑยาสบูเรื่อง การสงขอมูล

เก่ียวกับปริมาณการผลติหรือนําเขา คาใชจาย รายไดใหแกคณะกรรมการตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศ 
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