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มาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองสุขภาพ: ศึกษากรณี 

เคร่ืองหมายการคาและบุหรี่ซิกาแรต 
 

ภูมินทร บุตรอินทร *±    ณัฐกานต พงษพันธปญญา** 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษามาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมายท่ีคุมครอง

สุขภาพในการควบคุมผลิตภัณฑบุหรี่ซิกาแรต และความสอดคลองตองกันของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

อันจะเปนสาระสําคัญในการวิเคราะหแนวทางในการรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากการอนุวัติกรอบความตกลงวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกอันทํา

ใหประเทศไทยตองมีพันธกรณีในการสรางกฎหมายบรรจุภัณฑยาสูบใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวามาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือมาตรการซองบุหรี่ท่ีปราศจาก

สีสันอันมีตนแบบมาจากการตีความและอนุวัติการกฎหมายของออสเตรเลียสามารถใชไดอยางชอบธรรมได

สัดสวนกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและเครื่องหมายการคา กลาวคือ แนวทางการสรางกฎหมายทั้งหมด

ขางตนไดกระทําภายใตกรอบท่ีกฎหมายใหอํานาจทั้งบริบทของการกอตั้งสิทธิและการปฏิบัติตามขอยกเวนโดย

เฉพาะเจาะจง ซึ่งท้ังกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศไดใหความสําคัญกับเรื่องสาธารณสุข 

อันนําไปสูการแกไขและบรรเทาดวยมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและไดสัดสวนกับสิทธิท่ีจําตองถูกกระทบ 

คือ เครื่องหมายการคาดวยมาตรการท่ีกลาวถึงน้ี 

จากผลการศึกษาขางตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ คือ ควรสรางรูปแบบของกฎหมายใหอยูภายใตหลักการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและ

เครื่องหมายการคา โดยควรมีการระบุถึงบทยกเวนของกฎหมายเครื่องหมายการคาเปนการเฉพาะซึ่งควรเขียนไว

ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบวาเปนการดําเนินการออกมาตรการเพ่ือคุมครองสุขภาพตามอํานาจ

แหงความตกลงทริปส  และ ควรกําหนดระยะเวลาใหบริษัทผูผลิตยาสูบและบุหรี่ซิกาแรตมีชวงระยะเวลา

ปรับตัวตามกฎหมายชวงหนึ่ง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑทั้งหมด ดังน้ัน การบังคับใชควร

จะตองมีการกําหนดระยะเวลาอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูประกอบการไดปฏิบัติตามกฎหมายดวยเชนกัน 
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Appropriate Measure to Protect Public Health: 

A Case Study on Trademark and Tobacco Products 
 

Bhumindr Butr-indr *±  Nutthakarn Phongphunpunya** 

Abstract 

The research objective is to study proper legal measures in order to protect health 

of the people by controlling tobacco or cigarette products while not infringing on the 

intellectual property protection of which is the main point in analyzing how to draft efficient 

and effective Tobacco Products Control Act. This is because the implementation of the 

WHO Framework Convention on Tobacco Control gives the obligation to Thailand to enact 

the law relates to tobacco packaging. 

The research found that the plain or colorless packaging measure which is the 

result of interpretation and implementation of Australian Law strikes a proportionate 

balance between intellectual property law and trademark, particularly the way in which the 

legislation is drafted and is under the scope of law both in the context of a right 

establishment and a specific performance being under provided exception. Both 

international and domestic law highlighted the importance of public health which leads to 

apply of appropriate legal measures which proportionate with the effected right, specifically, 

a trademark.   

From the above-mentioned research findings, the author suggests that the 

Tobacco Products Control Act should be drafted under the principle of intellectual property 

law and trademark by providing the exception clause of trademark law. The amendment of 

the Tobacco Products Control Act shall be specified as an issuing of measures in order to 

protect health of the people under TRIPs agreement. Also, the Act should give a proper 

preparation period for tobacco and cigarettes companies due to its effect on entire 

products’ packaging. 

Keywords: Health Protection, Appropriate Measure, Trademark, Tobacco Plain Packaging 
Measure. 
_____________________ 
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1. บทนํา (Introduction) 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

มาตรการที่ควบคุมบรรจุภัณฑหรือซองบุหรี่ซิกาแรตนั้นไดมีการอนุวัติการโดยรัฐ

ตนแบบ ซึ่งในที่นี ้คือ ประเทศออสเตรเลียที่มีการตีความและบังคับใชมาตรการสรางปายคําเตอืน 

และมาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือบรรจุภัณฑปราศจากสีสันจากกรอบความตกลงวาดวย

การควบคมุยาสูบขององคการอนามัยโลก อยางไรก็ตาม การบังคับใชดังกลาวไดสงผลโดยตรงตอ

รูปแบบของบรรจุภัณฑที่จะตองมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางย่ิง ทรัพยสิน

ทางปญญาบางประเภท ซึ่งในที่นี ้คือ เคร่ืองหมายการคาจะตองถูกเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดอย

คุณคาลงอยางชัดเชน  ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงบริบทของหลักของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

อันไดแก หลักความเปนเจาของทรัพยตามธรรมชาติที่จะใชประโยชนจากทรัพย และสิทธิตาม

กฎหมายที่ไดบัญญัติใหทรัพยสินทางปญญาแตละประเภทที่ถูกสรางใหลักษณะเฉพาะเจาะจง 

โดยสําหรับเจตนารมณของเครื่องหมายการคา คือ การสรางความแตกตางระหวางสินคาหรือ

บริการดวยลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายเชนวานั้น การบังคับใชมาตรการดังกลาวก็อาจ

สงผลกระทบตอเครื่องหมายการคาไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม แนวทางการพิจารณาความขัด

หรือแยงของกฎหมายนั้นมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงแนวทางการตีความขอยกเวนทาง

กฎหมายรวมถึงบริบทของหลักการแหงกฎหมายนั้นประกอบดวย 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 ศึกษามาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมายที่คุมครองสุขภาพในการควบคุม

ผลิตภัณฑบุหรี่ซิกาแรต และความสอดคลองตองกันของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

1.2.2 วิเคราะหแนวทางในการรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3 การตรวจเอกสารและวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารตางๆ กลาวคือ เอกสารข้ันทุติยภูมิ 

หมายถึงหนังสือ ตํารางานวิจัยที่เก่ียวของ บทความจากวารสารกฎหมาย การคนควาผาน

ฐานขอมูลระบบอินเตอรเน็ต และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ   เอกสารข้ันปฐมภูมิ กลาวคือ 

เอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ คําพิพากษา  สถิติ

ตางๆ  ในหัวขอดังตอไปนี ้

1.3.1 ทฤษฎีของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายเครื่องหมายการคา 

เพื่อใหทราบถึงหลักการและแนวคิดของทรัพยสินทางปญญาและเคร่ืองหมายการคา 
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1.3.2 ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา (ความตก

ลงทริปส) วาดวยเรื่องเครื่องหมายการคาเปนหลัก เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของเจาของ

เครื่องหมายการคา รวมไปถึงขอยกเวนทางกฎหมาย 

1.3.3 พ.ร.บ. เครื่องหมายการคาของราชอาณาจักรไทย (ฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด) 

เพื่อใหทราบถึงความสอดคลองระหวางกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อประ

โยชนในการใชและการตีความกฎหมาย รวมไปถึงลักษณะของกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันหาก

มีผลกระทบใดๆ 

1.3.4 กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก 

(Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) วาดวยเรื่องมาตรการที่เก่ียวของ

กับบรรจุภัณฑ เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑและแนวคิดของการสรางมาตรการบรรจุ ภัณฑ

ปราศจากสีสัน 

1.3.5 ศึกษาวิเคราะหกฎหมายของบางประเทศและแนวทางการตีความกฎหมาย

เบื้องตน 

 

2. ผลการศึกษา (Results) 

มาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือมาตรการซองบุหรี่ปราศจากสีสัน (Tobacco 

Plain Packaging Measure) มีองคประกอบตามกรอบความตกลงวาดวยการควบคุมยาสูบของ

องคการอนามัยโลก ไดแก (1) บรรจุภัณฑตองไมปรากฏเครื่องหมายการคา สีสัน หรือขอความ

อยางหนึ่งอยางใด (2) สีสันของบรรจุภัณฑตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (3) เครื่องหมายคํา

ที่จะปรากฏอยูไดบนบรรจุภัณฑและจะตองไมมีการแตงตัวอักษร และ (4) ปรากฏภาพคําเตือน

ตามที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งจากองคประกอบที่ไดดําเนินการจัดหามานั้น เปนสวนประกอบมาจาก

การบังคับใชมาตรการตามกรอบความตกลงวาดวยการควบคุมยาสูบ 2 มาตรการ ไดแก 

มาตรการภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ และ มาตรการบรรจุภัณฑที่ปราศจากสีสัน โดยแตละประเทศ

นั้นตางมีลักษณะการอนุวัติการกฎหมายที่แตกตางกัน กลาวคือบางประเทศ ใชเพียงมาตรการ

ภาพคําเตือนเพียงอยางเดียว แตสําหรับประเทศออสเตรเลียนั้นเปนรัฐแรกที่ริเริ่มการอนุวัติเอา

ทั้งสองมาตรการมาประกอบดวยกัน โดยเบื้องตนจะขอนําเสนอการเปรียบเทียบลักษณะการ

บังคับใชมาตรการผานรูปภาพดังตอไปนี ้
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“ตัวอยางซองบุหรี่ซิกาแรต Marlboro Menthol”, 

สืบคนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560, จาก 

http://cdn2.bigcommerce.com/se 

rver900/447de/products/70/images/498/mar

lboro_Black_Menthol__48959.1327278658.2

20.220.jpg?c=2 

“ตัวอยางซองบุหรี่ซิกาแรตตามกฎหมายไทย โดยการปรับ

ใชมาตรการภาพคําเตือน”, สืบคนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 

2560, จาก https://pbs.twimg. 

com/media/Bv3gboKCYAAqPes.jpg 

 

“ตัวอยางซองบุหรี่ซกิาแรตตามกฎหมายออสเตรเลีย

แบบปรับใชมาตรการภาพคาํเตือนและบรรจุภัณฑ

ปราศจากสีสัน ทั้งสองมาตรการประกอบกัน”, 

สืบคนเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2560, จาก 

https://static2.stuff.co.nz/1387218491/087/9

343087.jpg  

“องคประกอบของมาตรการซองบุหรี่ที่ปราศจาก

สีสัน”, สืบคนเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2560, จาก 

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-

day/2016/plain-packaging-630.jpg 
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สําหรับผลการศึกษาที่จะกลาวถึงนั้น จะขอกลาวถึงเพียงสวนของมาตรการบรรจุ

ภัณฑแบบเรียบหรือมาตรการซองบุหรี่ปราศจากสีสันที่ประเทศออสเตรเลียไดทําการอนุวัติจาก

กรอบความตกลงวาดวยการควบคุมยาสูบในฐานะมาตรการที่เปนแนวทางการสรางกฎหมาย

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ในเบื้องตนนั้น 

ผูวิจัยขอเนนย้ําประเด็นเสียกอนวามาตรการดังกลาวนั้นถูกสรางข้ึนภายใตกรอบของกฎหมาย

ระหวางประเทศอยู คือ กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (World 

Health Organization - Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) 

ดังนั้น ความชอบดวยกฎหมายในลักษณะฐานของบทบัญญัตินั้นจึงเปนประเด็นที่ยุติ แตประเด็น

ความชอบของมาตรการดังกลาวตอกฎหมายเครื่องหมายการคาที่จะตองพิจารณาถึงตอไป โดย

จะตองนํามาวิเคราะหกับลักษณะของเครื่องหมายการคาทั้งตามกฎหมายระหวางประเทศ คือ 

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือความตกลงทริปส และ พระราช 

บัญญัติเครื่องหมายการคาของไทย เพื่อใหเห็นวาแนวทางการสรางรูปแบบของมาตรการเชนวา

นั้น สามารถกระทําไดภายใตกรอบของกฎหมายเครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญา

หรือไม 

เมื่อพิจารณาถึงภาพเปรียบเทียบตัวอยางซองบุหรี่ซิกาแรตขางตนนั้น แสดงใหเห็น

ไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของซองบุหรี่ซิกาแรตแบบปกติกับซองที่ไดรับ

การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเครื่องหมายการคาและสวนประกอบของสินคา

ไดถูกทําลายลงไปทั้งหมดจนไมหลงเหลือรูปแบบเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงดวยผลของมาตรการ

บรรจุภัณฑแบบเรียบ สวนที่ปรากฏใหเห็นตอสายตา (Visual Contact) ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป

อยางสิ้นเชิง อยางไรก็ตาม สวนที่เปนการออกเสียงในลักษณะที่เปนเครื่องหมายคํา (Word 

Mark) มาตรการกฎหมายของประเทศออสเตรเลียยังใหใชบังคับอยูได โดยเมื่อพิจารณา

ภาพประกอบทั้งหมดแลว ผูวิจัยขอวิเคราะหประเด็นทางกฎหมายเครื่องหมายการคาและ

ทรัพยสินทางปญญาสําหรับสวนมาตรการที่ปราศจากสีสัน เพื่อแสดงใหเห็นผลลัพธของงานวิจัย 

อันจะนําไปสูการสรางกฎหมายภายใน ดังนี้ 

(1) เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน  

สําหรับการวิเคราะหในหัวขอนี้ผูวิจัยจะถือวาเครื่องหมายการคาที่นํามาวิเคราะหกับ

มาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายแลว 

ดังนั้น เครื่องหมายการคาและสวนประกอบของสินคาที่แสดงปรากฏบนหีบหอบรรจุภัณฑทั้งหมด
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เปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับความคุมครอง ทั้งตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายระหวาง

ประเทศ 

(2) วิเคราะหหลักการรักษาไวซึ่งลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา   

สําหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการคาเปนการแตกตางกับที่จดทะเบียน

และที่เจาของมุงประสงคจะใชอยางสิ้นเชิงนั้น จากภาพที่นําเสนอไป จะเห็นไดวาสาระสําคัญของ

เครื่องหมายแทบจะไมหลงเหลืออยูเลยยกเวนเครื่องหมายคํา ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะสวน

หลักการสําคัญของเครื่องหมายการคานั้นมีความเปนไปไดอยางสูงที่มาตรการเชนนี้จะไมถูกตอง 

เพราะ เครื่องหมายการคาไดเสียความสามารถการทําหนาที่ของตน คือ การสรางความแตกตาง

ระหวางสินคาไปอยางมาก (ณัฐกานต พงษพันธปญญา, 2558) ดังนั้น จึงสงผลใหประเด็นปญหา

ตกอยูที่วาเครื่องหมายคําที่หลงเหลืออยูบนบรรจุภัณฑและหีบหอนั้น เพียงพอตอการทําหนาที่

แลวหรือไม โดยหากยึดวาความเปนเครื่องหมายการคา คือ สิ่งที่ทําหนาที่เพ่ือแยกแยะสินคาหรือ

บริการออกจากกัน เครื่องหมายคําเชนเดียวก็นาจะเพียงพอแลว เพราะมีเครื่องหมายการคาเปน

จํานวนมากที่มีการยื่นจดทะเบียนรับความคุมครอง หรือมีการใชในฐานะเครื่องหมายคําเทานั้น 

ในสวนลวดลาย ความสวยงาม หรือ รูปประดิษฐก็เปนเพียงการเสริมใหเครื่องหมายนั้นสามารถ

ถูกจดจําไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แตก็มิไดหมายความวาการพรากสวนดังกลาวออกไปจะสงผลให

ความสามารถในการทําหนาที่ของเครื่องหมายหมดลงไปอยางสิ้นเชิง การทําหนาที่ของ

เครื่องหมายยังคงสามารถทําไดเพียงแตประสิทธิโดยรวมเปนที่แนนอนวาจะตองลดลงไป 

ผูวิจัยเห็นวาการยินยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสวนประกอบของสินคา

ใหคงเหลือไวแตเครื่องหมายคําเพื่อทําหนาที่ของเครื่องหมายตามที่นําเสนอขางตนนั้น สมควร

ไดรับพิจารณาวาเปนการกระทําตามขอยกเวนที่กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและเครื่องหมาย

การคาใหไวตามกรอบของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ มิใชเปนการ

กระทําที่สามารถทําไดโดยทั่วไป หรืออางวาเมื่อการเปลี่ยนแปลงไมกระทบสาระสําคัญของ

เครื่องหมายการคาก็สามารถทําได กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายไมวารูปแบบใด ๆ 

แมวาเครื่องหมายนั้นยังสามารถทําหนาที่ของตนไดอยูก็ตองมีกฎหมายใหอํานาจแกการกระทํา

นั้นมิใชวาจะสามารถทําไดตามอําเภอใจ แมวาจะกระทําโดยรัฐก็ตาม ในกรณีนี้ Professor Mark 

Davidson นักวิชาการดานทรัพยสินทางปญญาเห็นวาเรื่องของสิทธิเอกชนในทรัพยสินทาง

ปญญา และอํานาจของรฐัเปนคนละประเด็นกัน โดยรัฐสามารถใชอํานาจบังคับเอกชนได  จึงอาจ

กอใหเกิดความสับสนไดวารัฐสามารถที่จะกระทําการใดก็ไดดวยเหตุที่รัฐมีอํานาจซึ่งเปนเรื่องที่

อธิบายไมครบถวน เพราะการสรางมาตรการในสวนนี้ควรจะตองมีการพิจารณาเสริมถึงเรื่อง
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ขอยกเวนและเหตุผลทางกฎหมายสนับสนุน ดวยวาการยกเวนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและ

เครื่องหมายการคาจะตองมีกฎหมายยอมรับและมีการบัญญัติอยางเหมาะสม (Davidson Mark, 

2015) 

(3) วิเคราะหหลักสิทธิตามธรรมชาติของเจาของเคร่ืองหมายการคา 

ในกรณีนี้เครื่องหมายไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญ อันเปน

สวนที่อาจจะตองมาพิจารณาวาเปนการละเมิดสิทธิตามธรรมชาติ ไดแก ความเปนเจาของ

เครื่องหมายการคาหรือทรัพยสินทางปญญาของมนุษยหรือไม เนื่องจากสิทธิตามธรรมชาตินั้น

เปนสิทธิในการแสดงความเปนเจาของซึ่งทรัพยสินที่อยูในตัวเจาของทุกคน โดยมิตองไดรับมอบ

มาจากผูใด (Vaughn, I. Karen, 1978) 

ผูวิจัยนําเสนอแลววามาตรการที่สรางขึ้นมานี้เปนมาตรการที่ออกตามบริบทแหง

กฎหมายระหวางประเทศใหอํานาจเปนหลัก ทั้งนี้ความตกลงทริปสขอ 8 ก็ยินยอมใหรัฐมีการ

สรางขอยกเวนตอทรัพยสินทางปญญาไดเพ่ือประโยชนแหงเรื่องสาธารณสุข “Members may, 

in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary 

to protect public health…” ดังนั้น จึงเห็นวามาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่ไดสัดสวนตาม

กฎหมาย เนื่องจากมีเหตุผลอยางชัดเจนเพื่อคุมครองสุขภาพของมนุษยมิใหไดรับอันตรายจาก

การบริโภคสินคายาสูบหรือบุหรี่ซิกาแรต โดยเอกชนจะตองเสียสิทธิบางประการเพื่อยินยอมใหรัฐ

ลดทอนบางสวนของเครื่องหมายลงตามบริบทของกฎหมาย แตก็ยังสามารถทําหนาที่ของ

เครื่องหมายการคาอยูได (ณัฐกานต พงษพันธปญญา, 2558) เนื่องจากสินคาที่ถูกนําเสนอโดย

เครื่องหมายดังกลาวนั้นเปนที่ยอมรับกันวาหากบริโภคในปริมาณหนึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอ

ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย 

(4) วิเคราะหหลักเร่ืองสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของเครื่องหมายการคาตาม

กฎหมายบัญญัติ  

สิทธิแตเพียงผูเดียวของเครื่องหมายการคาตามความตกลงทริปสขอ 16 และ พรบ. 

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 มาตรา 44 บัญญัติในลักษณะ

เชนเดียวกันใหผูทรงสิทธิในเครื่องหมายการคามีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการปฏิเสธมิใหบุคคลที่

สามเขามาใชเครื่องหมายการคาของตนโดยไมไดรับอนุญาต (the owner of a registered 

trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the 

owner’s consent…) ดังนั้น สทิธิแตเพียงผูเดียวที่วานั้น จึงไมไดรับผลกระทบจากมาตรการซอง

บุหรี่ปราศจากสีสัน เพราะ สิทธิแตเพียงผูเดียวของผูทรงสิทธิในเครื่องหมายการคา คือ สิทธิใน
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การปฏิเสธ บุคคลอ่ืนที่จะเขามาใชเครื่องหมายการคาของตนโดยที่ไมไดรับอนุญาตเพื่อแสวง

ประโยชนโดยมิชอบ (เลอสรร ธนสุกาญจน, 2557) ดังนั้น เมื่อรัฐในฐานะผูบัญญัติกฎหมายใน

การสรางมาตรการมิไดเขามาใชเครื่องหมายการคาของเจาของเครื่องหมายฯ จึงไมเปนการละเมิด

สิทธิที่กฎหมายมอบใหแตอยางใด 

(5) วิเคราะหขอยกเวนของเครื่องหมายการคาตามความตกลงทริปส  

ความตกลงทริปสไดยินยอมใหเรื่องสาธารณสุขที่หมายรวมถึงเรื่องสุขภาพของ

มนุษยเปนอํานาจของรัฐที่จะสรางมาตรการบางอยางเพื่อยกเวนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาได

ตามขอ 8 ที่ไดนําเสนอแลวในสวนวิเคราะหสิทธิตามธรรมชาติของเครื่องหมายการคา และ

ขอยกเวนภายในบทบัญญัติแหงเครื่องหมายการคาตามขอ 17 ซึ่งบัญญัติวา “Members may 

provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark…” ซึ่งทั้งสองสวน

ก็ใหอํานาจรัฐในการสรางมาตรการเพื่อจํากัดสิทธิไดเชนกันหากมีองคประกอบตามกฎหมาย 

ดังนั้น หากพิจารณาถึงการใหอํานาจรฐัสรางขอยกเวนตามความตกลงทริปสที่ยอมรับใหเรื่องการ

คุมครองสุขภาพของสาธารณะสามารถนํามาสรางเปนขอยกเวนได (จักรกฤษณ ควรพจน, 2555) 

การสรางมาตรการตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่เปนสวนสรางมาตรการบรรจุภัณฑแบบ

เรียบจึงเปนมาตรการที่สรางขึ้นเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนตามหลักขอยกเวนของความ

ตกลงทริปสจึงนาจะสามารถบังคับใชไดในลักษณะที่สอดคลองกันกับความตกลงทริปส 

(6) วิเคราะหขอยกเวนของเครื่องหมายการคาตาม พรบ. เครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

ในสวนของขอยกเวนตาม พรบ. เครื่องหมายการคา กฎหมายไทยมิไดมีการ

บัญญัติถึงเรื่องขอยกเวนวาดวยการคุมครองสุขภาพเอาไวอยางชัดเจนในตัวบทกฎหมาย อยางไร

ก็ตาม หากพิจารณาถึงขอยกเวนตามความตกลงทริปสในหัวขอกอนหนานี้ จะเห็นไดวา ตัว

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของประเทศไทยก็มีสถานะเปนบทบัญญัติในลักษณะของ

ขอยกเวนของเครื่องหมายการคาสงผลใหสามารถพิจารณาไดวา มาตรการบรรจุภัณฑแบบเรยีบ

หรือมาตรการซองบุหรี่ปราศจากสีสันมิไดมีขอความขัดหรือแยงตอกฎหมายแตอยางใด เนื่องจาก

การบัญญัติกฎหมายมีความสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศตามที่ไดวิเคราะหไวอยาง

ละเอียดในงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

มาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบมีพื้นฐานจากกรอบความตกลงวาดวยการควบคุม

ยาสูบอันเปนกฎหมายระหวางประเทศที่ไดใหอํานาจไว แตดวยผลกระทบของมาตรการนั้นไม

อาจหลีกเลี่ยงที่จะกระทบตอกฎหมายฉบับอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
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และกฎหมายเครื่องหมายการคา ในสวนตอไปนี้ผูวิจัยจะขอสรุปประเด็นที่ไดทําการวิเคราะห

ลักษณะความชอบดวยกฎหมายของมาตรการดังกลาวกอนหนานี้ทั้งหมด 6 ประเด็น ในรูปแบบ

ของขอความคิดและบริบททางกฎหมายทั้ง 4 ประการ วามาตรการดังกลาวมีความชอบดวย

กฎหมายหรือไมประการใด ดังขอความดังตอไปนี ้

ประการแรก ความชอบดวยหลักการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

หลักการสําคัญของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก คือ การ

แสดงความเคารพในหลักความเปนเจาของทรัพยสิน โดยผูเปนเจาของทรัพยสามารถใชทรัพยนั้น

แสวงประโยชนไดตามความตองการแหงตนโดยไมตองไดรบัความยินยอมจากบุคคลใด และ สวน

ที่สอง คือ สิทธิทางกฎหมายของเจาของทรัพยสินทางปญญาที่จะไดรับความคุมครองจากการ

แสวงประโยชนโดยมิชอบของบุคคลอื่นผานรัฐเปนผูบังคับใชกฎหมาย โดยทั้งสองสวนจะตอง

เคารพอยูบนพ้ืนฐานของหลักการสรางความสมดุลระหวางสิทธิของผูทรงทรัพยสินทางปญญา

และผลประโยชนแหงสังคม ตามเหตุผลแหงการเกิดข้ึนของทรัพยสินทางปญญาที่เปนทรัพยไมมี

รูปรางที่มีความจําเปนจะตองถูกจํากัดอํานาจบางสวนลงมิเชนนั้นสิทธิของผูทรงจะมีมากเกินจน

ไมอาจถูกควบคุมได โดยที่ในสวนที่สองนี้จะอธิบาย ในประเด็นของกฎหมายระหวางประเทศ 

และกฎหมายภายในราชอาณาจักรไทย 

สําหรับมาตรการที่บังคับเอากับบรรจุภัณฑของบุหรี่ซิกาแรตนั้น หากพิจารณาตาม

สิทธิธรรมชาติของมนุษยในอันที่จะแสดงความเปนเจาของซึ่งทรัพยสนิ ผูวิจัยเห็นวามีประเด็นทาง

กฎหมายอยูพอสมควรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปรางของทรัพยสินนั้นจะตองวินิจฉัยขยาย

ออกไปวาไปกระทบสิทธิความเปนเจาของหรือไม ในเบื้องตนจะขอยกตัวอยางกับเรื่องกรรมสิทธ์ิ

เสียกอน เชน นาย ก. เปนเจาของกรรมสิทธิ์รถยนตสวนบุคคลเชนนี้ไมวาบุคคลใดจะมา

เปลี่ยนแปลงแกไขรถยนตอันเปนทรัพยของ นาย ก. ได ประเด็นตอมา หากเปลี่ยนการพิจารณา

จากบุคคลอ่ืนมาเปนรฐั เชนนี้จะสามารถทําไดหรือไมนั้น ผูวิจัยเห็นวาขึ้นอยูกับกฎหมายที่บัญญัติ

และเหตุผลแหงความเหมาะสม เพราะอาจมีหลายกรณีที่รัฐเห็นวาการเขาไปแทรกแซงเชนวานั้น

อาจสงผลใหเกิดผลประโยชน หรือสามารถปองกันเหตุรายบางอยางเชนเดียวกัน (ณัฐกานต พงษ

พันธปญญา, 2558) ยกตัวอยางเชน พรบ. รถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 14 ไดกําหนดหามการ

เปลี่ยนแปลงรัฐหรือสวนหนึ่งสวนใดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยนาย

ทะเบียนมีสิทธิไมอนุญาตไดหากเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดอันตราย จากตัวอยาง

ขางตนผูวิจัยตองการแสดงใหเห็นวาแมแตกรรมสิทธ์ินั้นในบางกรณีก็อาจถูกรัฐเขามาแทรกแซง

การใชสิทธิบางประการไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้จะตองพึงระลึกวาการแทรกแซงเชนวานั้นจะตองมี
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เหตุผลที่เหมาะสมประกอบกับตัวกฎหมายสารบัญญัติที่ใหอํานาจอยางถูกตอง หากพิจารณา

ตอไปอีกจะพบตัวอยางอีกหลายประการที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนอาจถูกกระทบโดยรัฐได ตัวอยาง

ขางตนนั้น เปนเพียงแคการเขาไปแทรกแซงบางสวน แตบางกรณีอาจเปนการยกเลิกการมี

กรรมสิทธ์ิเลยก็ได เชน การเวนคืนที่ดินตาม พรบ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 

ที่ใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยทําไดเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

มาตรการที่บังคับเอากับบรรจุภัณฑของบุหรี่ซิกาแรต หากมองในมุมของความเปน

เจาของทรัพยสินที่มีขึ้นตามธรรมชาตินั้นก็อาจถูกยกเวนไดเชนเดียวกัน แตการยกเวนจะตองมี

เหตุผลที่เหมาะสมประกอบกับการบัญญัติกฎหมายใหอํานาจการยกเวนเอาไวอยางชัดเจน ดังนั้น 

การที่ตัวมาตรการมีกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ

องคการอนามัยโลก (FCTC) และมีเหตุผลเพื่อการคุมครองสุขภาพก็มีความสมเหตุสมผลใหตัว

มาตรการสามารถบังคับใชไดอยางเหมาะสมไมกระทบกับสิทธิในความเปนเจาของอยางเกิน

สมควร ทั้งนี้ดวยเหตุผลจากการเปนที่ยอมรับกันในประชาคมโลกแลววาผลิตภัณฑยาสูบหรือบุหรี่

ซิกาแรตนั้น มิใชผลิตภัณฑสําหรับบริโภคอยางทั่วไป เนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวจะ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยอยางมีนัยสําคัญ และในบางกรณีอาจสงผลถึงชีวิตไดหาก

มีการบริโภคอยางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง กลาวคือ การออกมาตรการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

หรือบุหรี่ซิกาแรตเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางมาก การเขามาควบคมุเรื่องตัวบรรจุภัณฑนั้นเปน

หนึ่งในมาตรการที่แสดงใหเห็นแลววาเหมาะสม และมีความจําเปน 

ประการที่สอง ความชอบดวยหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการคา 

หลักการสําคัญของเครื่องหมายการคา คือ กฎหมายที่มุงคุมครองผูบริโภคไมใหเกิดความสับสน

หลงผิดในความเปนเจาของสินคา หรือบริการภายใตเครื่องหมายการคานั้น ๆ แสดงใหเห็นผาน

องคประกอบทางกฎหมายที่กําหนดวาเครื่องหมายการคาจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ และในบาง

ประเทศกําหนดใหจะตองไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว 

หรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลาย กลาวคือ คุณสมบัติในการสรางเอกลักษณนี้เองเปน

สาระสําคัญแหงเครื่องหมายการคา ดังนั้น การทําลายสาระสําคัญขางตนจึงไมอาจยอมรบัไดไมวา

ดวยเหตุผลประการใดทั้งสิ้น 

มาตรการที่บังคับเอากับบรรจุภัณฑของบุหรี่ซิกาแรตไดมีการเปลี่ยนแปลง

เครื่องหมายการคาและสวนประกอบของสินคาใหแตกตางออกไปจากเดิมในลักษณะที่มีการลด

คุณคาลง ไมวาจะเปนกรณีของการลดขนาดในมาตรการปายคําเตือน และการเปลี่ยนแปลง

เครื่องหมายไปอยางสิ้นเชิงสําหรับกรณีของมาตรการซองบุหรี่ปราศจากสีสัน อยางไรก็ตาม  การ
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เปลี่ยนแปลงแมจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญทั้งหมดของเครื่องหมายใหแตกตางจากเดิม 

แตกฎหมายยังยินยอมให “เครื่องหมายคํา” เหลือปรากฏบนบรรจุภัณฑเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ

ของเครื่องหมายนั้นไดอยู ดังนั้น หนาที่ของเครื่องหมายการคาจึงยังมิไดถูกทําลายลงไปทั้งหมด 

เครื่องหมายยังสามารถทําหนาที่ในการแสดงเอกลักษณในการสรางความแตกตางระหวางสินคา

หรือบริการไดอยู อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเชนวานี้ แมจะไมทําใหเครื่องหมายสิ้น

ความสามารถไป แตก็ยังเปนการลดความสามารถของเครื่องหมายการคาอยูเชนเดิม อยางไรก็ดี 

หากพิจารณาถึงเพียงประเด็นเฉพาะสาระสําคัญในความสามารถของเครื่องหมายการคาเพียง

อยางเดียว ผู วิจัยเห็นวาตัวมาตรการไมไดขัดหรือแยงกับสาระสําคัญดังกลาว ดวยเหตุที่

ความสามารถของเครื่องหมายมิไดถูกทําลายลงไปทั้งหมด ในทางตรงกันขามเครื่องหมายยัง

สามารถทําหนาที่ของตนได และภาคสวนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปก็มีเหตุผลและกฎหมายสนับสนุน

อีกดวย 

ประการที่สาม ความชอบดวยหลักเกณฑของความตกลงวาดวยทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกี่ยวกับการคา ในประการที่หนึ่งและสองนั้นเปนเรื่องหลักทฤษฎีสําคัญของทรัพยสิน

ทางปญญาและเครื่องหมายการคาที่ผูวิจัยขอเนนยํ้าวาไมมีสวนของหลักเกณฑทางกฎหมายมา

เก่ียวของ ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหในหลักเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย

ภายในประเทศ 

สําหรับสวนกฎหมายระหวางประเทศที่คุมครองทรัพยสินทางปญญา ไดแก ความ

ตกลงทริปสนี้ ไดมีการกําหนดใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาและเครื่องหมายการคา โดยมี

การกําหนดสิทธิเอาไวอยางชัดเจนโดยกําหนดใหเจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิแตเพียงผูเดียว

ในอันที่จะปฏิเสธบุคคลอื่นเขามาใชเครื่องหมายของตนเพื่อแสวงประโยชนโดยมิชอบ นอกจากนี้

กฎหมายยังไดมีการกําหนดองคประกอบของความเปนเครื่องหมายการคาเอาไวดวยวาจะตองมี

ลักษณะบงเฉพาะทางกฎหมาย ดังนั้น หากพิจารณาในบริบทของความคุมครองทางกฎหมาย ตัว

เครื่องหมายการคาก็ไดรับความคุมครองอยางเต็มที่ทั้งในสวนองคประกอบและสิทธิแตเพียงผู

เดียว อยางไรก็ตามกฎหมายบัญญัติที่ไดมีการถอดหลักการมาจากหลักการแหงกฎหมายทรัพยสนิ

ทางปญญา ไดแก หลักการสรางความสมดุลระหวางสิทธิเชนเดียวกัน ดังนั้น กฎหมายจึงมีการ

บัญญัติขอยกเวนแหงสิทธิเอาไวเพื่อเปดชองใหมีการใชและการตีความเพื่อยกเวนสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาได โดยการบัญญัติสวนขอยกเวนนั้นก็มีทั้งการบัญญัติในสวนหลักการทั่วไป 

และในสวนทรัพยสินทางปญญาแตละชนิดโดยเฉพาะเจาะจง โดยตามที่ผูวิจัยไดนําเสนอแลววา

บทบัญญัติทั่วไปนี้ กฎหมายกําหนดเอาไวอยางชัดเจนวาเรื่องการสาธารณสุขนั้นสามารถยกขึ้น
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เปนขอยกเวนทางกฎหมายได ทั้งนี้ในสวนบทบัญญัติเฉพาะความตกลงทริปสก็เปดชองใหรัฐ

สมาชิกสามารถสรางมาตรการบางอยางเพื่อจํากัดสิทธิไดเชนเดียวกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาบริบท

ของกฎหมายแลว มาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบ หรือซองบุหรี่ปราศจากสีสันก็เปนการปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติของกฎหมายแลวทั้งในสวนบททั่วไปและขอยกเวน 

ประการสุดทาย ความชอบดวยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 สําหรับกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีการใหความคุมครอง

เครื่องหมายการคาเชนเดียวกับความตกลงทริปส ซึ่งหากพิจารณาถึงการใชและการตีความ

กฎหมายแลวก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน จะมีก็เพียงแตคําทางกฎหมายที่อาจบัญญัติแตกตางกัน

ไปเทานั้น อยางไรก็ตาม สิทธิแตเพียงผูเดียวตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยมิไดถูก

ยกเลิกเพิกถอนไปแตอยางใด เจาของเคร่ืองหมายการคายังมีสิทธิใชเครื่องหมายกับสินคาของตน

ไดตราบใดที่การใชนั้นเปนไปตามที่กฎหมายไดทําการบัญญัติเอาไวอยางเหมาะสม กลาวคือ 

จะตองอยูในกรอบของบรรจุภัณฑที่ปราศจากสีสันและการปรากฏของปายคําเตือนตามขนาดที่

กําหนด นอกเหนือจากบริบทของสิทธิแลว ในสวนของระบบทะเบียนนั้น ผูวิจัยยังเห็นวาไมมี

ประเด็นทางกฎหมายแตอยางใด ดวยเหตุที่รัฐในฐานะผูรับจดทะเบียนมิไดมีการเพิกถอนสิทธิที่

ใหตามกฎหมาย และเปนอํานาจโดยชอบธรรมของรัฐที่จะใหความคุมครองแกตัวเครื่องหมาย

การคานั้น ๆ และทั้งนี้หากอางถึงระบบการจดทะเบียนมาดริด ผูวิจัยก็ยังเห็นวาเปนอํานาจ

อธิปไตยของรฐันั้น ๆ ที่จะใหหรือไมใหความคุมครองแกเครื่องหมายนั้น ๆ ดวยเชนกัน 

การใชและการตีความกฎหมายตาม พรบ. เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 นั้น ผูวิจัยเห็นวาจะตองเปนไปตามแนวทางของความตกลงทริปส เพราะ

สาระสําคัญทางกฎหมายที่เหมือนกัน สวนที่แตกตางกันออกไป ก็เปนเพียงรายละเอียดที่มิใช

บริบทสําคัญ ซึ่งจะมิใชสวนที่เปนประเด็นวินิจฉัยตามงานวิจัยฉบับนี้แตอยางใด กลาวคือ สิทธิ

ทางกฎหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น แมจะไดรับผลกระทบจริง เนื่องจากเครื่องหมาย

จะตองลดความสามารถในการทําหนาที่สรางความแตกตางระหวางสินคาหรือบริการจากเดิมที่

อาจมีองคประกอบหลายสวนที่สามารถทําหนาที่เชนวานั้นได กลับกลายเปนเหลือเพียง

เครื่องหมายคําที่สามารถทําหนาที่ดังกลาว แตหากพิจารณาโดยภาพรวมแลวก็กระทําเชนวานี้ก็

อยูในขอบเขตที่สามารถยอมรับไดเพ่ือประโยชนแหงสาธารณะ โดยมิไดพรากเอาหลักสาระสําคัญ

ของเคร่ืองหมายการคาวาดวยลักษณะบงเฉพาะออกไปทั้งหมด 
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3. สรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

มาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบ หรือมาตรการซองบุหรี่ปราศจากสีสัน (Plain 

Packaging Measure) เปนมาตรการที่สรางขึ้นเพื่อลดปริมาณการบริโภคยาสูบของประชากรโลก

ที่มีอยางมหาศาล ซึ่งหากปลอยใหปญหาเชนวานี้ยังคงมีอยูตอไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอทั้งชีวิต

และสุขภาพของมนุษยอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น การสรางกรอบความตกลงวาดวยการควบคุม

ยาสูบขององคการอนามัยโลกในฐานะสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศก็เปนการแสดง

เจตนาอยางชัดแจงขององคการระหวางประเทศที่จะบังคับใชมาตรการอยางจริงจังตอรัฐภาคี

สมาชิกทั้งหลายที่มีหนาที่ในการอนุวัติการกฎหมายระหวางประเทศใหเปนกฎหมายภายในรัฐตน 

อยางไรก็ตาม การสรางมาตรการที่สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดใหญอยางธุรกิจจําหนายยาสูบที่

ปจจุบันนับวาเปนธุรกิจที่มีมูลคาสูงลําดับตน ๆ ของโลก เปนที่แนนอนวาจะตองมีการโตแยงถึง

สิทธิของผูประกอบการเพ่ือเปนการคดัคานมาตรการเชนวานั้นมิใหสามารถบังคับใชได 

เครื่องหมายการคาถูกจัดเปนทรัพยสินทางปญญาชนิดหนึ่งที่ไดรับความคุมครองทาง

กฎหมายทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงความตกลงวาดวยสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาหรือความตกลงทริปส ที่ไดถูกนํามาเปนประเด็นหลักของขอ

แยงโดยผูประกอบการกลาวหาวามาตรการควบคุมตัวบรรจุภัณฑเชนวานี้เปนการละเมิดสิทธิใน

ความเปนเจาของเครื่องหมายการคาของตน ทั้งนี้ ลักษณะของผลกระทบก็เปนการทําใหเสื่อม

หรือดอยคาลงไปซึ่งเครื่องหมายการคาเชนวานั้นอีกดวย เมื่อสถานการณเปนเชนนี้จึงทําใหทั้ง

สองฝายตางหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนการกระทําของตนใหมีความชอบธรรม 

ลักษณะของมาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือมาตรการซองบุหรี่ที่ปราศจากสีสัน

อันมีตนแบบมาจากการตีความและอนุวัติการกฎหมายของออสเตรเลียสามารถใชไดอยางชอบ

ธรรม และไดสัดสวนกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและเครื่องหมายการคา จึงสามารถสรุปได

วามาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือมาตรการซองบุหรี่ปราศจากสีสันเปนมาตรการในการ

คุมครองสุขภาพที่เหมาะสมแลวทั้งในสวนกฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเครื่องหมาย

การคา รวมไปถึงแนวทางการสรางมาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือซองบุหรี่ปราศจากสีสัน ที่

อาจกลาวโดยสรุปไดวา แนวทางการสรางกฎหมายทั้งหมดขางตนไดกระทําภายใตกรอบที่

กฎหมายใหอํานาจทั้งบริบทของการกอตั้งสิทธิและการปฏิบัติตามขอยกเวนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ง

ทั้งกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศไดใหความสําคัญกับเรื่องสาธารณสุข 

ซึ่งก็เปนเชนเดียวกับกรณีของผลิตภัณฑยาสูบที่กําลังกอใหเกิดอันตรายอยางยิ่งตอสังคมมนุษย 
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อันจะตองแกไขและบรรเทาดวยมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและไดสัดสวนกับสทิธิที่จําตอง

ถูกกระทบ คือ เครื่องหมายการคาดวยมาตรการที่กลาวถึงนี้ 

ผู วิจัยขอเนนย้ําวาปจจุบันนี้ลักษณะของมาตรการที่ออสเตรเลียสรางขึ้นมาเปน

รูปแบบบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือซองบุหรี่ปราศจากสีสันนี้เปนตนแบบของกฎหมายออก

กฎหมายควบคมุผลิตภัฑณยาสูบทั่วโลกที่เปนรัฐสมาชิกขององคการอนามัยโลก ซึ่งปรากฏทั้งการ

รางใหม แกไขเพ่ิมเติมบทกฎหมายที่มีอยูกอนเพื่อเปนการปฏิบัติตามพันธกรณีโดยการอนุวัติการ

กฎหมายภายในรัฐตน ซึ่งปจจุบันนี้กลุมประเทศในสหภาพยุโรป เชน อังกฤษและฝรั่งเศสก็มีการ

สรางกฎหมายบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือซองบุหรี่ปราศจากสีสันโดยยึดตนแบบของออสเตรเลีย

เปนรปูแบบของการสรางกฎหมายเชนเดียวกัน ดังนั้น แนวทางการสรางกฎหมายของออสเตรเลีย

นั้นจึงเปนแนวทางที่ชอบดวยกฎหมายแลวทั้ งกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย

ภายในประเทศ ซึ่งแสดงออกผานการวิเคราะหของผูวิจัยในงานเขียนฉบับนี้ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อรองรับการสรางมาตรการ

ควบคุมยาสูบแบบบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือปราศจากสีสันในประเทศไทยดังตอไปนี้ 

(1) ควรสรางรูปแบบของกฎหมายใหอยูภายใตหลักการของกฎหมายทรพัยสินทาง

ปญญาและเครื่องหมายการคาโดยควรมีการระบุถึงบทยกเวนของกฎหมายเครื่องหมายการคา

เปนการเฉพาะซึ่งควรเขียนไวในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบวาเปนการดําเนินการ

ออกมาตรการเพื่อคุมครองสุขภาพอันตามอํานาจแหงกฎหมายระหวางประเทศ คือ ความตก

ลงทริปสที่ใหอํานาจรัฐสมาชิกในการสรางมาตรการเพ่ือคุมครองเรื่องสาธารณสุขอันเปนเหตุผล

แหงขอยกเวนได เพ่ือเปนฐานแหงกฎหมายใหสอดรับกับกฎหมายลําดับรองที่จะใชประกอบกับ

พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบในการสรางมาตรการบรรจุภัณฑแบบเรียบตอไป 

(2) ไมมีความจําเปนตองตราบทบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา เนื่องจากหากมีการบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบวาเปนการออกโดย

อาศัยอํานาจแหงกรอบความตกลงวาดวยการควบคุมยาสูบ และ ขอยกเวนแหงความตกลงทริปส

แลว ยอมเปนเหตุที่เพียงพอแลว เนื่องจากความตกลงทริปสใหอํานาจแกรัฐสมาชิกในการสราง

มาตรการเพื่อปกปองเร่ืองสาธารณสุขไวในขอ 8 และ ขอ 17 

(3) ควรประชาสัมพันธใหประชาชนโดยทั่วไปรับทราบถึงที่มา วัตถุประสงค และ

รูปแบบของการจัดทํากฎหมายดังกลาวผานสื่อทั้งหลายอยางครอบคลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

ประเด็นที่เครื่องหมายการคาบนบรรจุภัณฑหรือซองยังคงทําหนาที่ไดเชนเดิม 
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(4) ควรกําหนดระยะเวลาใหบริษัทผูผลิตยาสูบและบุหรี่ซิกาแรตมีชวงระยะเวลา

ปรับตัวตามกฎหมายชวงหนึ่ง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนจะเกิดข้ึนกับบรรจุภัณฑทั้งหมด ดังนั้น 

การบังคับใชควรจะตองมีการกําหนดระยะเวลาอยางเหมาะสมเพื่อใหผูประกอบการไดปฏิบัติตาม

กฎหมายดวยเชนกัน 
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