
รายงานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการ “การพัฒนาขอเสนอแนะในการจัดทํา

กฎหมายลําดับรอง พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

หลกัเกณฑ ์วิธีการแสดงรายชือและราคาผลิตภณัฑย์าสูบ หรือแสดงการ

เป็นสถานทีขายปลีกผลิตภณัฑย์าสูบ และ หลกัเกณฑ ์วิธีการ การแสดง

สอืรณรงคเ์พือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ 



หลกัเกณฑ ์วิธีการแสดงรายชือและราคาผลิตภณัฑ์

ยาสูบ หรือแสดงการเป็นสถานทีขายปลีกผลิตภณัฑ์

ยาสูบ และ หลกัเกณฑ ์วิธีการ การแสดงสือรณรงคเ์พือ

การลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ  

 

 

 

 

 
 

 

 

ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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คํานํา 

 

รายงานวิจัยเรืองหลักเกณฑ์ วิธีการแสดงรายชือและราคาผลิตภัณฑ์

ยาสูบ หรือแสดงการเป็นสถานทขีายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสบู (มาตรา ๓๖ วรรค 

๒) และ หลกัเกณฑ์ วิธกีาร การแสดงสอืรณรงค์เพือการลด ละ เลิกการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา ๓๖ วรรค ๓) มาจากพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานนีมีข้อเสนอคือ การออกแบบ ๑) เพือ

ระบุว่า ป้ายราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกาํหนดขนาด (Font) ขนาดประมาณ 

๒ คูณ ๗ เซนติเมตร ซึงเป็นป้ายธรรมดาทีสามารถดูได้ตามชันวางสินค้า 

๒) ป้ายแสดงทีนีมีบุหรีจําหน่าย นอกจากนี และ ๓) ให้ผู้ขายปลีก

ผลิตภัณฑย์าสบู แสดงสอืรณรงค์เพือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ผ่านตัวสอืซึงเป็นพรินแอด จอแอลอดีี โฆษณา ณ จุดขายปลีก โดย

เนือหาสือกระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือนไขทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด ทังหมดนีเพือเป้าหมายทางกฎหมาย

คือ สอืนันจะนาํไปสู่การลดละเลิกบริโภคยาสบู   

ทงันี รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะใน

การจัดทาํกฎหมายลําดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกียวกับสาระของกฎหมายลําดับรอง ๕ เรือง 

ผู้วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทงัน ีผู้วิจัยหวังว่ารายงานนจีะเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํนโยบาย

สาธารณะและการค้นคว้าของผู้สนใจต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
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บุญศรีทช่ีวยดาํเนินการต่างๆ ให้งานวิจัยเสรจ็ไปได้ดี 
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บทคดัย่อ 

ผู้ วิจั ยศึกษามาตรา ๓๖ เพื อให้ ข้อเสนอแนะเกี ยวกับ

หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงรายชือและราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงการ

เป็นสถานทขีายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสบู (มาตรา ๓๖ วรรค ๒) และเพือเสนอ

หลักเกณฑ์ วิธีการ การแสดงสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิกการบริโภค

ผลิตภัณฑย์าสบู (มาตรา ๓๖ วรรค ๓) 

ผลการศึกษา พบว่า ๑. การห้ามผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานทีขายปลีก พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันท ี๔ ก.ค. ๒๕๖๐ 

การลงพืนทีของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า ร้านค้าทีได้

มาตรฐานปฏิบัติตามกฎหมายได้ดี ทาํตู้ ใส่บุหรีเหมือนกันคือ Dropping 

Machine ลักษณะเดียวกับตู้ เติมนาํแขง็ ทพีนักงานเติมข้างบน จะซือยีห้อ

ไหนก็กดบุหรีจะตกลงมาเพียงอันเดียว และไม่แสดงบุหรี ณ จุดขาย 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย แต่ร้านค้าขนาดเลก็ยังปฏบิัติตามกฎ

ไม่ครบถ้วนเท่าทคีวร ๒. การแสดงชือและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ

การแสดงการเป็นสถานทขีายปลีก ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือนไขทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ เรืองนี

มีประเดน็พิจารณา ๒ เรืองแยกออกจากกัน คือ ก. ป้ายราคาผลิตภัณฑ์

ยาสบู มีการกาํหนดขนาด (Font) ขนาดประมาณ ๒ คูณ ๗ เซนติเมตร ซึง

เป็นป้ายธรรมดาทีสามารถดูได้ตามชัน ซึงมีการกาํหนดขนาดตัวอักษร 

ป้าย ๒ คูณ ๗ เซนติเมตร เป็นป้ายทมีีรายละเอียดชือรุ่นยีห้อ ป้ายแสดง
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ราคา ข. ป้ายแสดงทีนีมีบุหรีจาํหน่าย “cigarette sold here” ๓. ให้ผู้ขาย

ปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ เลิกการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีกระทรวงสาธารณสุขจัดทาํขึน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือนไขทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

หมายความว่า ผู้ประกอบการมีหน้าทแีสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ เลิก

การบริโภคผลิตภัณฑย์าสบู ตัวสอืจะต้องเป็นพรินแอด จอแอลอดีี แจ้ง ณ 

จุดขายปลีก เป้าหมายทางกฎหมายคือ สือนันจะนําไปสู่การลดละเลิก

บริโภค เช่น ยาสูบมีอันตราย บุหรีมียาดองศพ ฟอร์มาดีไฮด์มี ๑๐ แบบ 

ผู้ประกอบการจะต้องหมุนเวียนทลีะ ๓ เดือน สอืชนิดใดทใีห้ Impact การ

ลดละเลิก จะต้องทาํวิจัยทดลองต่อไป ปัจจุบันมีเพียงเบอร์โทรศัพท์เลิก

บุหรี ๑๖๐๐ บางคนอาจยังไม่ทราบว่าเป็นเบอร์เลิกบุหรี  ภาพคาํเตือน

กฎหมายบอกว่าต้องใช้ ๒๔ เดือน ยังไม่มีการแก้ไข เพือจะยังไม่เป็นภาระ

แก่ผู้ประกอบการขายปลีก  

ข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการร้านค้าขายปลีกมีหน้าทีต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กล่าวคือ ไม่แสดงออกซึงหน้าซองบุหรีโดย

เปิดเผย/ ไม่ตัง/แสดงผลิตภัณฑ์บุหรี ณ จุดขาย จัดทาํป้ายราคา และ

จัดทาํสือรณรงค์ ณ จุดขาย เพือให้เกิดความแพร่หลายพิษภัยของบุหรี 

ซึงเป็นผลจากการสูบบุหรี รูปภาพสือรณรงค์ ร้านค้าสะดวกซือทุกร้าน

จะต้องดําเนินการจัดทาํ โดยกระทรวงฯ จัดมาตรฐานรูปภาพตําเตือน 

ลดละเลิก เพือให้ร้านค้าสัปเปลียนภาพแสดงได้ตลอดเวลา อาจจะทุก ๓ 

เดือน ๖ เดือน เป็นสอืเกียวกับโทษพิษภัย 
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Abstract 

This research aims to provide a sub-ordinate or secondary 

legislation for Tobacco Control Act, BE 2 5 6 0 .  The method was 

inviting 7 -1 0  tobacco control experts, to participate in focus group 

discussions. The researcher studied Article 36 of Tobacco Control Act, 

BE 25 60 , to provide recommendations on the rules, principles, and 

guidelines on listing and pricing of tobacco products, or indicating 

outlets and retailed stores for selling tobacco products (Article 3 6 , 

paragraph 2 ) .  Secondly, to provide guidelines and mechanisms to 

indicate or display campaign media for the reduction and cessation of 

tobacco products consumption (Article 36, paragraph 3). 

The findings are as followed: 1 .  Prohibiting retailers of 

displaying or agreeing to display tobacco products at retail locations, per 

Tobacco Control Act, BE 2 5 6 0 , was effectively implemented since 

July 4, 2017.  Officials of the Bureau of Tobacco Control surveyed 

various areas and found that standard retailed shops were in compliance 

with the law.  With “Dropping Machine” which is the same as an ice 

box, the staff fills up tobacco products from the top.  When a consumer 

wants to buy a brand, the seller push for that particular brand and a 

cigarette pack it will drop, which do not display any brand at the point 

of sale, in accordance with the rules of the law.  But small 

shops/outlets still do not comply with the law as they should. 2 . 

Display brand and price of tobacco products and indicating the retail 
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premises shall be in accordance with the law, procedures and conditions 

announced by the Minister of Public Health, upon the advice of the 

Board on Tobacco Control. This issue has two separate conditions: a. 

Tobacco Product Price Label/Signage.  The font size of alphabet is 2 

by 7 centimeters, which is a common label that can be viewed on the 

shelves. The label/signage with alphabet font size of 2 x 7 centimeters, 

have details with the brand name, and price tag.  b. The label/signage 

showing cigarettes available for sale: "Cigarette sold here". 3. Retailers 

of tobacco products. The Campaign for the Reduction of Tobacco 

Products Consumption, by the Ministry of Public Health shall be 

organized in accordance with the rules, procedures and conditions as 

prescribed by the Minister, with the advices of the Board of Directors.  

The retailers must display the signage or print ad or LED at the point of 

sale for campaign for reduction of consumption of tobacco products, 

smoking cessation, and quit smoking.  In order to achieve that, the 

media should indicate that cigarette smoking is harmful to health, 

cigarettes have Formaldehyde which is used to preserve dead body, etc.  

The signage or media has 10  types which the retailers have to rotate 

every 3  months.  There is a need to research on which type of media 

has any impact on smoking cessation.  There is a telephone quit line, 

the number is 1600, for stop smoking consultation, which some people 

may not know this quit line number.  The law requires that graphic 



๗ 

health warning shall be shown for 2 4  months, which has not been 

amended, so It would not be a burden for the retailers. 

Suggestions for the shop operators/retailers, they have the 

responsibility to comply with the guidelines, which are the following: 

Do not display the front of the cigarette packs openly; do not 

set/display cigarette products at the point of sale; do not set up the sign 

to show the price of cigarette products; and set up sign for campaign at 

the point of sale, in order to promote the fear arousal of spreading 

harmful poisons, as a result of smoking.  Picture of media campaign 

must be set up by every convenient store, with the standard of graphic 

health warning pictures provided by the Ministry of Public Health, to 

reduce, or quit smoking.  The retail stores or outlets should change the 

graphic health warning pictures every 3  or 6  months, and rotate the 

types of media about harm of cigarette smoking. 
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บทนาํ 

เจตนารมณก์ฎหมาย 

บุหรีเป็นสารเสพติด และเป็นอันตรายต่อสขุภาพ ประเทศไทยได้

เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ

อนามัยโลก เพือกาํหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและยกระดับ

การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึง

เป็นทรัพยากรทีสาํคัญของชาติให้มีประสิทธิภาพยิงขึนและให้สอดคล้อง

กับกรอบอนุสัญญา ดังนัน กฎหมายกาํหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้อง

แสดงรายชือและราคาผลิตภณัฑ์ยาสูบ หรือแสดงการเป็นสถานทขีายปลีก

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแสดงสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิกการบริโภค

ผลิตภัณฑย์าสบู 

 

ความสําคญัของปัญหา 

ในอดีต การห้ามตังวางแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี ณ 

จุดขายปลีกทีทาํให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเหน็และการแบ่งขายบุหรี 

กฎหมายขณะนันยังไม่ได้บัญญัติโดยตรง ว่าเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า

ผลิตภัณฑ์ยาสบูต้องแสดงฉลากทหีีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนทจีะนาํออก

จากแหล่งผลิต มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทมีิได้แสดง

ฉลากตามทีกาํหนดในมาตรา ๑๒ บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา ๒๒ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒ หมืนบาท แม้ว่า การ

แบ่งบุหรีแยกขายเป็นมวนนัน ผู้ขายจะโดนโทษปรับไม่เกิน ๒ หมืนบาท  



๙ 

หากตีความตามตัวบทแล้ว พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ทีจะลงโทษ

ผู้ขายบุหรีแยกเป็นมวน (จากซอง) ยังไปไม่ถึง 

จากสถิติของการสบูบุหรีในประเทศไทย เมือปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้สบู

บุหรีเฉลียอายุ ๑๕-๑๘ ปี จาํนวน ๓๕๓,๘๙๘ คน เฉลียอายุ ๑๙-๒๔ ปี 

จาํนวน ๑,๐๕๙,๘๓๙ คน (ประชาชาติ ๒๕๖๐) พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึน เพือเป็นอีกหนึงมาตรการทีจะช่วย

ป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรร้ายของการติดบุหรีอันเนืองมาจากกลยุทธ์

การตลาดบุหรีทหีลากหลายขึน และเป็นการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและ

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี ซึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  

ทีสาํคัญอีกประการคือ ประเทศไทยเข้าร่วมรัฐภาคีตามกรอบ

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-

FCTC) จึงจาํเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่า

ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี และแนวปฏิบัติตามกรอบ

อนุสญัญาดังกล่าว  

มาตรการทสีาํคัญของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างหนึงคือ

การจํากัดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบตลอด ๒๔  

ชัวโมง มาตรการจาํกัดการโฆษณานียังเป็นปัญหา ในเรืองความรู้ ความ

เข้าใจของผู้มีส่วนเกียวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย เนืองจากการ

โฆษณาและการสือสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบมีการปรับ

รูปแบบและกลวิธีอยู่ตลอดเวลา ปัญหาทีเกิดกับร้านขายปลีกคือจะทาํ

อย่างไร ทีจะให้ผู้ขายปลีกแสดงสือทังป้ายแสดงสินค้าและราคา และ

รณรงค์ได้อย่างถูกต้อง และลักษณะคือ ควรมีเนือหาอย่างไร ทจีะนาํไปสู่

การลดละเลิก การบริโภคยาสูบได้ 



๑๐ 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา  

๑. เพือศึกษาการแสดงผลิตภัณฑย์าสบู ณ จุดขาย 

๒. เพือเสนอหลักเกณฑ์ วิธกีารแสดงรายชือและราคาผลิตภัณฑ์

ยาสูบ หรือแสดงการเป็นสถานทีขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(มาตรา ๓๖ วรรค ๒) 

๓. เพือเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ การแสดงสือรณรงค์ เพือการ

ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา ๓๖ วรรค 

๓) 

 

ขอบเขตของกฎหมายลําดบัรอง 

อยู่ภายใต้มาตราทดีาํเนินการศึกษาดังนี 

มาตรา ๓๖ ห้ามผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดง หรือ ยินยอม

ให้แสดงผลิตภัณฑย์าสบู ณ สถานทขีายปลีก 

การแสดงชือและราคาของผลิตภัณฑย์าสบู และการแสดงการเป็น

สถานทขีายปลีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทรัีฐมนตรี

ประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงสอืรณรงค์ เพือการลดละเลิก

การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึน ตาม

หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการ 

 



๑๑ 

หมวด ๗ บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๖๑ ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ 

วรรคหนึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสหีมืนบาท 

ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรค

สองและวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพันบาท 

 

การออกแบบการศึกษา 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เชิงเนือหา (Content 

analysis)  

 

วิธีการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรม 

2. อภิปรายกลุ่ม และสนทนากลุ่ม  

 

หลกัฐานวิจัยเชิงประจกัษ ์

แนวคิดทฤษฎีทีเกยีวขอ้ง 

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นกฎหมายประเภทคุ้มครอง

ผู้บริโภคและกาํกับดูแลผู้ประกอบการ แนวคิดเรือง “รัฐสวัสดิการ” หรือ

แนวคิดทีถือว่ารัฐในฐานะฝ่ายปกครองเป็นผู้มีหน้าทใีนการคุ้มครองให้

เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และถือเป็นหน้าทหีลักของรัฐใน

การให้ความคุ้มครองประชาชน โดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย และใช้



๑๒ 

อาํนาจในการบริหารจัดให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันมิให้เกิดความ

เสียหายแก่ประชาชน (ชัชชัย วงศ์พยัคฆ์ ๒๕๕๔) กฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นสาขาหนึงของกฎหมายมหาชนทียึดถือหลักการทีว่า รัฐใน

ฐานะผู้ใช้อาํนาจปกครองย่อมมีอํานาจทีจะบริหารจัดการผู้อยู่ภายใต้

อาํนาจปกครองได้ แต่ทงันีจะต้องกระทาํโดยกฎหมายทใีห้อาํนาจและการ

กระทาํนันจะต้องอยู่บนพืนฐานของประโยชน์สาธารณะ (Public interest) 

โดยทีจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพขันพืนฐานของ

ประชาชน ทังนี ถ้ามีการกระทาํใดทีจะต้องมีการกระทบกระเทือนสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนแล้ว รัฐจะต้องชังนําหนักระหว่างประโยชน์ของ

ปัจเจกบุคคลกับประโยชน์ของสาธารณชนว่าสิงใดสาํคัญกว่ากัน (สุษม 

ศุภนิตย์ ๒๕๕๗) รัฐจึงได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพือความปลอดภัย

ของประชาชนและป้องกันความเสียหายอันเนืองมาจากการบริโภคของ

ประชาชนทวัไป สว่นใหญ่กฎหมายเหล่านีมีลักษณะเป็นการป้องปรามเพือ

ไม่ให้เกิดความเสียหาย ไม่ได้มีลักษณะเยียวยา ชดใช้ความเสียหายให้แก่

ผู้บริโภคแต่อย่างใด 

 

กฎหมายทีเกียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกเหนือจาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี 

1. กลุ่มกฎหมายทีลักษณะโดยตรง/ อ้อมเพือให้เกิดความ

ปลอดภัยในการบริโภคสนิค้าและบริการ 

2. กลุ่มกฎหมายทีลักษณะโดยตรง/ อ้อมเพือให้เกิดความ

เป็นธรรมในการบริโภคสนิค้าและบริการ 



๑๓ 

3. กลุ่มกฎหมายทีควบคุมการเผยแพร่ข้อเทจ็จริง หรือการ

โฆษณาสนิค้าหรือบริการ  

มวิีธคุ้ีมครองผู้บริโภคทมีีประสทิธภิาพทสีดุ คือ การใช้มาตรการ

เชิงป้องกัน เช่น การให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกียวกบัสนิค้าหรือบริการที

ครบถ้วนถูกต้อง และการให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมตังแต่ขันตอน

ของการทาํสัญญา เช่น สญัญาซือขาย แต่เมือพิจารณาสภาพความเป็นจริง 

ในปัจจุบันจะเห็นว่า ยังมีผู้บริโภคเป็นจาํนวนมากทไีด้รับความเสียหาย

จากการบริโภคสินค้าและบริการ ซึงแสดงให้เหน็ว่ามาตรการเชิงป้องกันที

มี อยู่นั นไม่ เพี ยงพอ จําเป็นทีจะต้องมีมาตรการเชิ งเยียวยาทีมี

ประสิทธิภาพด้วย รัฐอาศัยกฎหมายมหาชนเข้าแทรกแซงตลาด โดยการ

ตรากฎหมายเกยีวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสนิค้า เช่น กฎหมายยา 

กฎหมายอาหาร กฎหมายเครืองมือแพทย์ กฎหมายมาตรฐานสินค้า 

อุตสาหกรรม เพือเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้มีการผลิตสินค้าทไีม่

ปลอดภัยออกมาจาํหน่ายแก่ผู้บริโภค (เมทนิี ชโลธรและคณะ ๒๕๕๖) 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีวิธีการกาํกับดูแลผู้ประกอบ 

การกับผู้บริโภคอย่างไร นักวิชาการเรืองกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมี

ความเหน็ว่าประเดน็เรืองนีเป็นเรืองยากมาก มีหลายประเดน็สาํคัญทต้ีอง

พิจารณา การคุ้มครองผู้บริโภคมิใช่ใช้เพียงกฎหมาย การใช้นโยบายของ

รัฐกเ็ป็นสิงสาํคัญและทังสองอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น 

ปัญหาการตายและบาดเจ็บจากการขับขี  มีการเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที

แตกต่างกัน เช่น จัดการพฤติกรรมของคนขับรถโดยจูงใจให้จํากัด



๑๔ 

ความเร็ว ระบบให้ใบอนุญาต  การบังคับใช้กฎหมายทีเข้มงวดโดยใช้

กล้องตรวจจับความเรว็ การดาํเนินการกับผู้ประกอบการ ผู้ปล่อยควันพิษ  

การเปลียน รูปแบบการออกแบบรถ เห็นได้ว่าทังหมดมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของคนขับรถ การใช้เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ให้ความ

ปลอดภัยได้ คนเดินเท้าควรได้รับความรู้ เกียวกับการใช้รถใช้ถนน วิธีใด

เป็นทางออกของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบ้าง ความปลอดภัยของ

รถยนต์น่าจะเป็นประเดน็กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ 

นอกจากการควบคุมมาตรฐานสินค้า รัฐเข้าไปควบคุมข้อมูล

ข่าวสารสินค้าด้วย กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคหลายฉบับมักเน้นการบังคบั 

ให้เปิดเผยข้อมูลทางการค้า ประเด็นนีมีปัญหาตามมา ทีเห็นได้ชัดคือ

ความหลากหลายของผู้บริโภคทต้ีองการข้อมูลทแีตกต่างกัน เป็นการยาก

ทีจะออกแบบให้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคถูกใจผู้บริโภคทุกคนการ

บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ต้อง พิจารณาประเภทของกฎหมาย

ว่ามีการบังคับใช้รุนแรงต่างกันอย่างไรผู้ประกอบการทีอยู่ในระบบให้

ใบอนุญาต หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน เจ้าหน้าทีจะใช้มาตรการต่างกัน 

มาตรการทีรุนแรงทีสุดคื อ ถอนใบอนุญาต (Revoke a License) 

เจ้าหน้าทีอาจใช้มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตชัวคราว (Suspend a 

License) เพือให้ผู้ประกอบการปรับปรุง แก้ไข 

กฎหมายคุ้ มครองผู้บริโภคต้องการควบคุมความปลอดภัย

เศรษฐกิจของผู้บริโภคด้วย โดยมีหลักประกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 

ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกรุกเร้าเกินไปในการให้ซือสินค้า จึงเกิดปัญหา



๑๕ 

ยุ่งยากเรืองกฎหมาย จะใช้มาตรฐานอย่างไรทีจะวัดว่า กฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพเพียงพอ เห็นได้ชัดในกรณีทีผู้บริโภคทีได้รับ

การศึกษากับทไีม่ได้รับการศึกษา 

การคาํนึงถึงกลไกตลาดธรรมชาติของตลาดเสรีมากกว่าการแทรก

ของรัฐ รัฐจะแทรกแซงในกรณีทสีาํคัญและจาํเป็นเทา่นัน สาํหรับกฎหมาย

และวิธีการทีประเทศไทยมีอยู่ กถ็ือว่าประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภคทมีีประสิทธิภาพพอควร เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิมเติมโดย (ฉบับท ี๒ ) พ.ศ.๒๕๔๑ ซึงเป็นกฎหมาย

ทีให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทัวไป โดยกาํหนดหน้าทีผู้ประกอบ

ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภคเพือให้ความเป็น

ธรรมแก่ผู้บริโภคตามสมควร ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐทเีหมาะสม

เพือตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏบัิติงานส่วนราชการต่าง ๆ ใน

การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทงัการฟ้องร้องดาํเนินคดีแทนเพือประโยชน์แก่

ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม โดยผู้บริโภคไม่จาํต้องเสยีเวลาและเสยีค่าใช้จ่ายใน

การดาํเนินคดี  

นอกจากนียังมีกฎหมายอืน ๆ อีกหลายฉบับทีออกมาเพือการ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะเรืองเฉพาะราวเพือการนัน ๆ เช่น 

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินค้าทีไม่

ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราช 

บัญญัติยา (ฉบับที ๕ ) พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  หรือพระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 



๑๖ 

แนวคิดตามทฤษฎีคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

ทฤษฎีทเีน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อธิบาย ถึงความรับผิดชอบ

ของหน่วยธุรกิจ ๔ ประการกล่าวคือหน่วยธุรกิจมีหน้าทียินยอมให้

แสดงออกอย่างชัดแจ้งในเรืองผลิตภัณฑ ์เพราะผู้ ซือต้องเข้าใจเพือจะได้

ตัดสินใจได้ว่า จะซือหรือไม่ในผลิตภัณฑ์ชนิดนันและมีเสรีภาพทจีะเลือก

ซือหรือไม่กไ็ด้โดยธุรกิจจะต้องแสดงออกอย่างชัดแจ้งดังต่อไปนี (ฉัตร

สมุน  พฤฒิภิญโญ ๒๕๔๔) 

๑. ความเชือถือได้ ซึงหมายถึงแสดงให้รู้ ว่าผลิตภัณฑเ์ป็นอย่างไร

มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์ สาํหรับไทย มีหน่วยงานควบคุมดูแล

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทัวๆ ไป โดย

สาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

ประเภทอาหารและยา จะควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ หน่วยงานที

ควบคุมกาํกับดูแล กค็ือ สาํนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

๒. อายุบริการ มีการแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์เริมใช้เมือใด มี

อายุการใช้งานเทา่ไร อายุการรับประกันกปีี  

๓. การดูแลรักษาเป็นการให้คาํแนะนาํแก่ผู้บริโภค เพือให้รู้ จัก

วิธกีารดูแลรักษาการเกบ็รักษาการซ่อมแซม 

๔. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ผู้ขายต้องแสดงให้ผู้บริโภคเหน็

ว่าผลิตภัณฑม์ีความปลอดภัยและไม่เสยีงเมอืมีการใช้ผลิตภัณฑ ์

หน้าทีในการเปิดเผยมี ข้อโต้แย้งว่า ผู้ขายควรจะเปิดเผย

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์

ต้นทุนการบริหารอันดับทีของผลิตภัณฑ์และสิงซึงแสดงถึงมาตรฐาน



๑๗ 

ต่างๆ โดยผู้ขายต้องเปิดเผยถึงสิงต่างๆ เพือให้ผู้ซือได้รับความรู้ และมี

ความสมัครใจซือผลิตภัณฑด้์วยตนเอง 

หน้าทกีารไม่บิดเบือน การบิดเบือนมีหลายรูปแบบ เช่น การตัง

ชือหรือตามผลิตภัณฑ์ให้สับสน การอ้างสรรพคุณทีไม่ชัดเจน หรือ

ลอกเลียนแบบอย่างกันมา ผู้ขายไม่ควรทีจะบิดเบือนข้อมูลทีจะจูงใจให้

ผู้บริโภคเลือกซือผลิตภัณฑ์ของตน การตังใจบิดเบือนเหมือนกับการ

ปกปิดไม่ให้ทราบว่าผลิตภัณฑน์ันมีความผิดพลาดหรือบกพร่อง 

หน้าทใีนการไม่บังคับ กรณีทตีกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลัว

หรือความกดดันทางอารมณ์ผู้ขายจะหาผลประโยชน์จากความกลัวและ

ความกดดันทางอารมณ์ดังกล่าว เท่ากับเป็นการบังคับผู้ ซือผู้ขายทีดีไม่

ควรหาประโยชน์ดังกล่าวแต่ควรให้ผู้ซือซือโดยความเต็มใจหรือโดย

เหตุผลของตน 

ปัญหาของแนวคิดทีเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถูกวิจารณ์ว่ามี

การตังข้อสมมติไว้ล่วงหน้าว่า ผู้ซือและผู้ขายมีความชํานาญในการ

ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเท่าเทียมกันซึงเป็นไปได้ยากเชิง

ปฏิบัติ และอีกอย่างกค็ือการให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้บริโภคถ้าผู้บริโภค

ทราบแล้วอาจจะไม่ซือเลยกไ็ด้ เท่ากับเป็นการเสยีงต่อการขายไม่ได้ 

 

แนวคิดทีเนน้ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

แนวคิดนีตงัอยู่บนความคิดพืนฐานทว่ีาผู้ขายมีความเชียวชาญใน

ขณะทีผู้บริโภคไม่มีผู้ประกอบการจะมีหน้าทดูีแลในสิงทีผู้บริโภคสนใจ



๑๘ 

โดยเฉพาะ ๓ ด้าน ดังนีคือ การออกแบบ ผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะทีไม่เป็นอันตราย มีความปลอดภัย 

ตลอดจนมีงานวิจัยเกียวกับการผลิต ทีมงานผู้ผลิตต้องมีการทดสอบ

เพือทจีะทราบผลข้างเคียงทจีะเกิดขนึต่อผู้ใช้ 

การผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องควบคุมกระบวนการ ขันตอน การ

ผลิต ตลอดจนควบคุมคุณภาพการผลิตข่าวสาร ต้องมีฉลากกาํกบัโดยระบุ

ส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดจน ถึงผลข้างเคียงทีจะทําให้เกิดอันตราย 

ปัญหาของแนวคิดทีเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แนวคิดนีถูก

วิจารณ์ว่าเป็นการยากและไม่ชัดเจนในวิธีการ ทจีะกาํหนดว่าผู้ผลิตควรจะ

ดูแลผู้บริโภคในระดับใดจึงจะพอเพียง นอกจากนีในความเป็นจริงผู้ผลิต

อาจจะไม่ทราบว่ามีอนัตราย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

เป็นททีราบกันว่า การโฆษณาบุหรีเป็นสิงทีทาํไม่ได้มานานแล้ว 

สําหรับการโชว์บุหรี ณ จุดขายผิดกฎหมายหรือไม่ ? เมือวันที ๒๔ 

กันยายน ๒๕๔๘ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการตามมาตรการที

ประกาศไว้ว่า ห้ามมิให้มีการโชว์บุหรี ณ จุดขาย เพราะถือว่าเป็นการ

กระทาํทผีิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  การตังโชว์บุหรี 

ณ จุดขาย นัน ในทางวิชาการของสาขาวิชาทีเกียวกับการตลาด มีการ

ยอมรับกนัว่า จุดทตีงัโชว์สนิค้า แต่ละจุดในร้านค้าสง่ผลต่อการซือสนิค้า  

 



๑๙ 

การแสดงซองบุหรี ณ จุดขายทําใหก้ารเลิกสูบบุหรียากขึน 

 ระยะเวลากว่า ๑๒ ปี ทนีายแพทย์หทยั ชิตานนท ์(๒๕๔๙) ชีถึง

สถานการณ์ การห้ ามแสดงบุหรี  ณ จุดจําหน่ ายและมีหนั งสือถึ ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนัน (พ.ศ.๒๕๔๗) เพือขอให้

ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีการโฆษณา ณ จุดจําหน่าย และได้

สาํรวจความคิดเห็นประชาชน ๑,๙๖๕ คน ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ 

พบว่าคาํตอบต่อคาํถามว่าควรให้มีการเกบ็บุหรีในทมีิดชิด ไม่นาํมาวางให้

ลูกค้าเห็น พบว่า มีความคิดเห็น ๖๗% เห็นด้วย  ๑๕.๘% ไม่เห็นด้วย  

และ ๑๖.๗% ไม่มีความคิดเห็น (เมษายน ๒๕๔๘) นอกจากนี มูลนิธิ

รณรงค์ฯ แถลงผลการสํารวจเอแบคโพลล์ เรือง ความคิดเห็นต่อการ

โฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี ณ จุดจาํหน่าย (๒๓ ก.ย. ๒๕๔๘) องค์กร 

Corporate Accountability International ออกข่าวทีเมือง Dallas สหรัฐฯ 

วิพากษ์เซเว่น อีเลฟเวน ขัดขืนกฎหมายไทย ทีห้ามโฆษณาอันเป็น

จุดประสงค์เพือปกป้องเยาวชน (๒๑ ธ.ค. ๔๘) และหนังสือพิมพ์ได้

ประกาศว่า “กรณีเซเว่นฯ ยกธงขาวทงิสินค้า ‘ภัยสขุภาพ’ โดดเด่นอันดับ 

๓” (๑ ม.ค. ๔๙) 

ทผ่ีานมา ในช่วงปี ๒๕๔๘ มีหลักเกณฑ์จากกฎหมายลาํดับรองให้

ร้านค้าห้ามแสดงสินค้า ณ จุดขาย ในปี ๒๕๔๘ จนนําไปสู่การหารือ

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากการตรวจร้านจาํหน่ายบุหรี (หทัย  

ชิตานนท ์๒๑ พ.ย.๒๕๔๘) ครบกาํหนด ๙ วันทกีระทรวงสาธารณสขุผ่อน

ผันให้ผู้ประกอบการปรับปรุงจุดโชว์บุหรีไม่ให้ละเมิดมาตรา ๘ ตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พบว่า มีทงัให้ความร่วมมือ



๒๐ 

ด้วยการเกบ็บุหรีใส่ตู้ไม้ มีฝาปิดมิดชิด และให้ความร่วมมือแบบไม่เตม็ท ี

โดยยังวางบุหรีในชันวางหลังเคาน์เตอร์เกบ็เงินเหมือนเดิม แต่นาํบัตรเติม

เงินโทรศัพทม์าบังซองบุหรีไว้  บางร้านมีร้านตู้ ไม้ปิดทึบ มองไม่เหน็บุหรี 

ไม่เกิดการกระตุ้นให้อยากสูบ ส่วนใครติดบุหรีให้มาถามหาซือเอาเอง 

ร้านค้าทีทาํไม่ถูกต้อง กระทรวงฯ ได้ประสานไปยังบริษัท ซี.พี.เซเว่น

อีเลฟเวน จาํกัด (มหาชน) เพือให้ปรับปรุงลักษณะชันวางบุหรีให้มิดชิด 

สงิทอียากให้กระทาํ คือ การทาํภาชนะให้มิดชิด มองไม่เหน็บุหรีเป็นการ

ถาวร อย่างร้านค้าย่อยและร้านแฟมิลีมาร์ท ลักษณะการปิดบังซองบุหรี

ของเซเว่นฯอยากให้ปิดเป็นการถาวร เท่าทอีอกตรวจวันนี พบว่า ทุกร้าน

ให้ความร่วมมือ ส่วนจะทาํหนังสือถึงเซเว่นฯให้ปิดบุหรีอย่างมิดชิดนัน

จะต้องหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อน (ผู้จัดการรายวัน 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) 

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที ๑๐ (๒๕๔๘) ได้พิจารณา ข้อ

หารือ “การแสดง ณ จุดขาย” ดังกล่าว ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรม

สรรพสามิต โรงงานยาสูบ) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) 

และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวง และกรม

ควบคุมโรค) เป็นผู้ชีแจงข้อเทจ็จริงมีความเหน็ในแต่ละประเดน็ดังนี  

ประเด็นที ๑ การแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย เป็นการ

กระทาํทีต้องห้ามตามมาตรา ๘ วรรคหนึง เป็นพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่นัน เหน็ว่าการแสดงสินค้า ณ จุด

ขาย เป็นประเพณีปฏบัิติในทางการค้า เพือให้ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือก

หาสินค้าอันเป็นสิทธิอย่างหนึง ของผู้บริโภคทีได้รับการคุ้มครองตาม



๒๑ 

มาตรา ๔ (๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แต่โดยที

ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นสินค้าทีทาํให้เกิดโรคภัยร้ายแรงแก่ผู้บริโภค จึงมี

กฎหมายควบคุมเกียวกับการขายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยใน

ส่วนทีเกียวกับการควบคุมการขายนัน มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ กาํหนดให้ผู้ขายยาเส้นหรือยาสูบ หรือนํายาเส้นหรือ

ยาสูบออกแสดงเพือขาย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และข้อ ๕ 

(๔) แห่งกฎกระทรวงฉบับที ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ ออกตามความใน

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ กาํหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต กระทาํ

การขายยาสบูชนิดบุหรีซิกาแรตนาํยาสูบชนิดบุหรีซิกาแรตออกแสดงเพือ

ขายได้ เฉพาะในสถานททีรีะบุไว้ในใบอนุญาตเท่านันและพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาํหนดข้อห้ามเกยีวกับการขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้หลายประการ เช่น ห้ามขายแก่บุคคลซึงตนรู้อยู่ว่ามี

อายุไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ตามมาตรา ๔ เพิมขายโดยใช้เครืองขายตาม

มาตรา ๕ ๕ ห้ามขายโดยการแจกแถมให้หรือแลกเปลียนกับผลิตภัณฑ์

ยาสูบสินค้าอืนหรือ ให้บริการอย่างอืนหรือให้สิทธิประโยชน์อืนใดเป็น

การตอบแทนตามมาตรา ๖ และห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทีไม่ได้แสดง

ฉลากบนหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา ๑๓ เป็นต้น สาํหรับในส่วน

เกียวกับการควบคุมการโฆษณานัน มาตรา ๘ วรรคหนึง ได้กาํหนดห้าม

การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงชือหรือเครืองหมายของผลิตภัณฑ์

ยาสบูในสงิพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์หรือสงิอนืใดทใีช้เป็น

การโฆษณาได้และมีข้อยกเว้นตามมาตรา ๘ วรรค ๒ 



๒๒ 

เมื อพิ จารณาเจตนารมณ์ ของมาตรา ๘ วรรคหนึ งแห่ ง

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นว่า การ

ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชือหรือเครืองหมายของผลิตภัณฑ์

ยาสบู ในสงิพิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์หรือสงิอนืใดทใีช้เป็น

การโฆษณาได้นัน จะต้องปรากฏชัดเจนว่าเป็นการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสูบ

หรือมีการแสดงชือหรือเครืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบทางสือต่างๆที

สามารถถ่ายทอดไปยังประชาชนซึงส่งผลให้เป็นการจูงใจหรือกระตุ้นให้

ประชาชนมีการบริโภคยาสบู และคาํว่าสงิอนืใดทใีช้เป็นการโฆษณาได้นัน

ต้องมีความหมายในลักษณะทีประสงค์จะใช้สิงอืนใดนันเป็นสือโฆษณา

ทาํนองเดียวกับการโฆษณา ในสิงพิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ด้วย ทังนีเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายทีว่า กรณีที

บทบัญญัติของกฎหมายมีถ้อยคําต่อเนืองกันและคาํสุดท้ายเป็นคําทีมี

ความหมายทัวไป ต้องตีความคาํสุดท้ายให้มีความหมายทาํนองเดียวกับ

คาํทมีาก่อน 

ทีผ่านมา สิงทีใช้เป็นสือโฆษณามีความหมายกว้างรวมทังการ

กระทาํไม่ว่าโดยวิธใีดๆ ณ จุดขาย จึงอาจจะมีทงักรณีทเีข้าข่ายและไม่เข้า

ข่าย ถือเป็นการโฆษณาที ต้องห้ ามตามมาตรา ๘ วรรคหนึงแห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ เดิมนันจึงต้อง

พิจารณาจากข้อเทจ็จริงเป็นกรณีๆ ไป ถ้าการแสดงผลิตภัณฑย์าสบู ณ จุด

ขายนัน มีข้อเทจ็จริงหรือการกระทาํอย่างอืนซึงส่อ หรือ แสดงให้เห็นว่า

ผู้ผลิตหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบมีเจตนาทจีะโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ 

จุดขาย เพือประโยชน์ในทางการค้าหรือมุ่งเน้นทีจะใช้เป็นจุดขายเป็น



๒๓ 

สถานทโีฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบประกอบอยู่ด้วย เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์

ยาสูบไว้ในตําแหน่งทีคนทัวไปสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยการนําซอง

ผลิตภัณฑย์าสบูวัดตังหรือวางเรียงรายให้เหน็เป็นทสีะดุดตาเป็นพิเศษ ซึง

การกระทาํดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาเพือการโฆษณา ยิงกว่า การแสดง

เพือขายตามปกติ หรือถ้ามีข้อเท็จจริงว่าผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ให้

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ขาย เน้นการเจาะจงตาํแหน่งทจีะแสดงผลิตภัณฑ์

ยาสูบย่อมเข้าข่ายโฆษณาอันต้องห้ามตามมาตรา ๘ วรรคหนึงแห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างชัดแจ้ง แต่ใน

กรณีทีเป็นเพียงการนาํผลิตภัณฑ์ยาสูบออกแสดงเพือขายและสถานทีที

ระบุไว้ในใบอนุญาตและมิได้มีข้อเทจ็จริงหรือการกระทาํในลักษณะทสี่อ

หรือแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ผลิตหรือผู้ ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบมีเจตนาทีจะ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและจุดขายเพือ ประโยชน์ในทางการค้าหรือ

มุ่งเน้นทีจะใช้เป็นจุดขายเป็นสถานทโีฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบประกอบอยู่

ด้วย กรณีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทาํทีต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

วรรคหนึงแห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อย่างไรกต็าม หากเป็นนโยบายของรัฐบาลทจีะห้ามการแสดงผลิตภัณฑ์ก็

จะต้องดาํเนินการแก้ไข กฎหมายว่าด้วยยาสูบและกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบูเพือให้เกดิความชัดเจนในทางปฏบัิติต่อไป 

ประเด็นที ๒ กระทรวงสาธารณสุขสามารถอาศัยอํานาจตาม

มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ ๒๕๓๕ ออก

กฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพือบังคับให้

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบมีร้านค้ายาสูบต้องปฏบัิติตามได้หรือไม่



๒๔ 

นัน เหน็ว่าตามแนวทางปฏิบัติการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทีทางโรงงาน

ยาสูบส่งมาให้นัน กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้อ้างว่าเป็น

การวางกฎเกณฑ์โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ แนวทางดังกล่าวจึงเป็นเพียง

คาํแนะนาํเพือประโยชน์ในการปฏบัิติตามมาตรา ๘ เทา่นัน 

ประเด็นที ๓ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบหรือร้านค้ายาสูบ

ต้องปฏบัิติตามกฎหมายทเีกยีวข้องกบัการประกอบอุตสาหกรรมยาสบูทุก

ฉบับหรือไม่นัน เหน็ว่าปัจจุบันมีกฎหมายทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หลายฉบับ ซึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบหรือร้านค้ายาสูบต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องทุกฉบับ ๑ (สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พฤศจิกายน ๒๕๔๘) 

 

                                                           
๑ ตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวิทยุ
กระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ  พระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้บริโภค  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ พ.ศ. 
๒๕๔๒ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พรบ.ศุลกากร 
พุทธศกัราช ๒๔๖๙ 



๒๕ 

 

งานวิจัยของเจเนตต์  โฮค และคณะ  มหาวิทยาลัยโอตาโก 

ประเทศนิวซีแลนด์ได้ทาํการสัมภาษณ์ผู้สบูบุหรี ๒๐ คน ทพียายามจะเลิก

สูบบุหรีในช่วง ๖ เดือนทีผ่านมา เพือค้นหาปัจจัยทีเป็นอุปสรรคในการ

เลิกสูบบุหรี  พบว่าสาเหตุทเีป็นแรงจูงใจให้เลิกบุหรีอันดับหนึงคือ การ

อยากเอาชนะใจตัวเองว่าสามารถควบคุมตัวเองได้ในการทีจะไม่สูบบุหรี  

รองลงมาคือ การมีประสบการณ์เกิดการเจบ็ป่วยจากการสบูบุหรี และการ

อยากจะประหยัดเพือนาํเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอนืในบ้าน ซึงผู้สบูบุหรี

ทัง ๒๐ คน บอกว่า การเห็นซองบุหรี ณ จุดขาย ทาํให้เขาเกิดอารมณ์ที

อยากสูบบุหรี  และทาํให้เกิดการซือบุหรีโดยทเีขาไม่ได้ตังใจทจีะซือ ทาํ

ให้ความพยายามทีจะเลิกสูบบุหรีของเขาต้องเจออุปสรรคทีจะต้องต่อสู้

กับตัวเอง ทาํให้ยิงเลิกยากขึน ผู้สบูบุหรียังมีความเหน็ว่า การตังซองบุหรี 

ณ จุดขายมีผลกระตุ้นให้เดก็ ๆ เริมทดลองสบูบุหรี ทาํให้มองว่าบุหรีเป็น



๒๖ 

สนิค้าธรรมดาจากการวางขายปะปนกับขนมและนม ทาํให้เกดิความรู้สกึว่า 

ใคร ๆ กส็บูบุหรีกัน (ประกิต วาทสีาธกกิจ ๒๕๕๓)  

สาํหรับประเทศไทย แม้กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศว่า การ

แสดงซองบุหรี ณ จุดขาย เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ.๒๕๓๕  โดยให้ร้านค้าปลีกติดป้าย “ทนีีขาย

บุหรี” ได้เท่านัน ตังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่กม็ีร้านค้าจาํนวนไม่น้อยทยัีงไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายโดยโชว์ซองบุหรี ณ จุดขาย  รายงานการวิจัยการตัง

ซองบุหรีทจุีดขาย พบว่า  ร้อยละ ๑๑.๓  ของการซือบุหรีเกิดขึนโดยการ

เหน็การตังซองบุหรีทีจุดขาย ทัง ๆ ทไีม่ได้ตังใจทจีะซือตังแต่แรก  และ

ร้อยละ ๓๑.๒  เห็นว่าการเห็นซองบุหรีทีจุดขายทาํให้เลิกบุหรียากขึน 

งานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารโทแบคโก คอนโทรล  เดือนพฤศจิกายน  

โดยคณะผู้วิจัยจากคณะแพทย์จอห์น  ฮอปกินส์  สหรัฐอเมริกา  วิจัยโดย

การสัมภาษณ์ผู้ซือบุหรี  ๓๐๑ คน ทันทีภายหลังการซือบุหรี  พบว่าผู้ที

ซือบุหรี ทงั ๆ ทีไม่ได้ตังใจทจีะซือมาก่อน  แต่ซือเพราะเหน็การตังซอง

บุหรีทีจุดขาย  เกิดขึนในผู้สูบบุหรีทมีีอายุน้อยระหว่าง ๑๘-๒๔  ปี  ผู้ที

สบูบุหรีเป็นครังคราว ผู้ทพียายามเลิกสูบบุหรีมากกว่า ๓ ครังในปีทผ่ีาน

มา และผู้ทตีังใจจะเลิกสูบในหนึงเดือนข้างหน้า การตังซองบุหรีทีจุดขาย

เป็นการโฆษณาชนิดหนึง ทีทาํให้วัยรุ่นเข้ามาติดบุหรีมากขึน และทาํให้

การเลิกบุหรียากขึน  อนุสญัญาควบคุมยาสบูองค์การอนามัยโลก จึงเสนอ

ให้ประเทศต่าง ๆ ห้ามร้านค้าปลีกตังซองบุหรีทีจุดขาย และขณะนีมีสิบ

กว่าประเทศรวมทงัออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  บรูไน  สงิคโปร์ และประเทศ

ไทยทีมีกฎหมายห้ามแสดงซองบุหรีทีจุดขาย  แต่ร้านค้าจํานวนมาก

รวมถึงร้านสะดวกซือ ยังมีการฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย โดยไม่ปิดฝา



๒๗ 

ตู้ ขายบุหรีหรือเปิดฝาตู้ ทิงไว้ภายหลังการหยิบขาย  โดยกระทรวง

สาธารณสุขประกาศห้ามแสดงซองบุหรี ณ จุดขายเมือ พ.ศ.๒๕๔๘  การ

สาํรวจทัวประเทศเมือ พ.ศ.๒๕๕๒  ประชาชนพบเหน็การแสดงซองบุหรี 

ณ จุดขายร้อยละ ๖.๗  แต่เพิมขึนเป็น ๑๘.๒  ในการสํารวจเมือ พ.ศ.

๒๕๕๔  ตนขอเรียกร้องให้ร้านค้าปลีกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในการ

ช่วยป้องกันให้เยาวชนติดบุหรีน้อยลง และทาํให้ผู้ทีพยายามทจีะเลิกสูบ

บุหรีเลิกได้ง่ายขึน  โดยการปฏบิัติตามกฎหมายห้ามตงัซองบุหรีทจุีดขาย

อย่างเคร่งครัด  (ภาพตู้ขายบุหรีร้านค้าปลีก  ประเทศออสเตรเลียและ

ประเทศไทย) จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – 

๕ เมษายน ๒๕๕๖) ผลการศึกษา พบว่า การโฆษณา ณ จุดขาย (Point of 

sale: POS) แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ (ประกติ วาทสีาธกกิจ ๒๕๕๓) 

๑.๑ การโฆษณา (Advertising) เช่น การโฆษณารูป หรือยีห้อ

บุหรี โดยใช้โปสเตอร์ หรือการตังโชว์บนเคาท์เตอร์ ชันวางของ หรือติด

ป้ายยีห้อ หรือใช้สทีสีอืเป็นยีห้อบุหรี ณ ร้านขายบุหรี 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การขายแยกมวน การขายซอง

ขนาดเลก็ (น้อยกว่า ๒๐ มวน/ ๑ ซอง) ราคาถูกเป็นพิเศษ ขายลดราคา

เมือซือหลายซอง/ แจกคูปองลดราคา การให้ของแถมเมือซือ จับรางวัล 

หรือแข่งขัน รวมถึงการแสดงรูป หรือยีห้อบุหรี หรือสีทีสือถึงยีห้อบุหรี 

บนเครืองใช้ใดๆ (เช่น ทเีขียบุหรี นาฬิกา ปฏทินิ ไฟแชค็ เป็นต้น) 

จากการตรวจเตือนเฝ้าระวัง พบว่า ๑) การโฆษณาโดยการวาง

สนิค้าให้เหน็มี ๘๙ รายการ ในลักษณะการเปิดตู้ โชว์บุหรี และขายบุหรีที

ร้านแผงลอย  ๒) การโฆษณา ณ จุดขาย มี ๘๑ รายการ ในลักษณะป้าย



๒๘ 

ทีนีขายบุหรี มีการเขียนยีห้อบุหรี ขณะทีทุกครังของการลงพืนทีตรวจ

เตือน พบการกระทาํนีเช่นกัน แต่ไม่ได้บันทึกจํานวนทีแน่นอน แต่ไม่

น้อยกว่า ๖ – ๗ ร้านต่อ ๑ ครังของการลงพืนท ี

การสร้างสิงแวดล้อมเพือการค้าปลีกยาสูบเป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดทีสําคัญ ผลการตรวจสอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบหลักฐาน

ความสัมพันธ์ทีเป็นบวกระหว่างการเปิดรับบุหรีกับจุดขาย (POS) และ

ความเสยีงต่อการสูบบุหรีและการสูบบุหรีเพิมมากขึนแม้ว่าจะมีข้อจาํกัด 

ในการพิสูจน์หลักฐานกต็าม นักวิจัยได้ตรวจสอบและประเมินหลักฐาน

เกียวกับอิทธิพลของการส่งเสริมยาสูบ POS และข้อห้ามการแสดงผลของ 

POS tobacco เกียวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการสูบ

บุหรี ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพฉบับแรกทีตรวจสอบ

ความสัมพันธร์ะหว่างการส่งเสริมยาสูบ POS กับความชุกของการสูบบุหรี

การสูบบุหรีในแต่ละบุคคลและการเลิกสูบบุหรี และพฤติกรรมการซือ

ยาสูบ ความไวต่อการสบูบุหรี และความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการสูบบุหรี 

ผลการศึกษาทีได้รับการทบทวนอย่างเป็นระบบ ๒๐ เรือง (การวิจัยเชิง

ปริมาณ ๑๘ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๒ เรือง) มีคุณสมบัติตรงตาม

เกณฑ์การคัดเลือก การศึกษาแต่ละเรือง รายงานผลการวิจัยทีสอดคล้อง

กับความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการสัมผัสกับการส่งเสริมยาสูบ POS 

และการสูบบุหรีหรือความอ่อนแอของการสูบบุหรี การศึกษาจาํนวนมาก

ได้แสดงความเป็นเหตุเป็นผล: กลุ่มทไีด้รับการตอบสนองต่อปริมาณการ

สูบ  การศึกษาไปข้างหน้าทีใช้มาตรการสนับสนุนความสัมพันธ์ผกผัน

ระหว่างมาตรการ กับ การส่งเสริมการสูบ ณ จุดขาย  ผลการวิจัย



๒๙ 

สอดคล้องกันแม้ว่าจะมีหลายการศึกษา และหลายมาตรการ (Lindsay 

Robertson et al 2015)  

ก่อนทีจะมีการประกาศ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 

๒๕๖๐ มีงานวิจัยของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ  

(๒๕๕๘) กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติที

เกียวกับร้านค้าปลีกบุหรี อย่างน้อย ๒ ข้อ คือ มาตรา ๔ “ห้ามไม่ให้ผู้ใด

จาํหน่าย ขายแลกเปลียน หรือ ให้ผลิตภัณฑ์ยาสบูแก่บุคคล ซึงตนรู้ ว่า ผู้

ซือ หรือผู้ รับเป็นผู้ทีมีอายุไม่ครบ ๑๘ ปี บริบูรณ์” และมาตรา ๘ ได้

กาํหนดไว้ว่า “หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาผลิตภัณฑ์ ยาสูบ หรือแสดงชือหรือ

เครืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิงพิมพ์ ทางวิทยุกระจายสียง วิทยุ

โทรทศัน์ หรือ สงิอืนใดทีใชเ้ป็นการโฆษณาได ้หรือใชชื้อหรือเครืองหมาย

ของผลิตภัณฑย์าสูบในการแสดงแข่งขนั การใหบ้ริการหรือการประกอบ

กิจกรรมอืนใดทีมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเขา้ใจว่า เป็นชือ หรือ

เครืองหมายของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึง ตอ้ง

ระวางโทษปรบัไม่เกินสองแสนบาท”  

ซึงมาตราดังกล่าวครอบคลุมถึงเรืองการห้ามแสดงบุหรี ณ จุด

ขาย หรือการห้ามโฆษณาและการโชว์บุหรีในร้านค้า เพราะถือเป็นการ

ประกอบกิจกรรมอนื (การขายสนิค้า) ททีาํให้สาธารณชนทราบว่า เป็นชือ

และเครืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนีตัวชีวัดระดับจังหวัดตาม

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ทพัีฒนา

โดยภาคีควบคุมยาสูบระดับจังหวัดสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ 



๓๐ 

(ศจย.) และสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

(ฉบับวันที ๑๗  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖) กาํหนดตัวชีวัดหลัก ๓ ตัว ที

เกยีวข้องกับร้านค้าบุหรี คือ ข้อท ี๑๒. “ร้อยละของร้านค้าทมีีใบอนุญาต

จาํหน่ายบุหรีซิกาแรตไม่แสดงบุหรี ณ จุดขาย”  หมายถึงการไม่โฆษณา

และการไม่วางโชว์บุหรีหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอืนๆในร้านค้า และข้อท ี

๑๓.๑ “จาํนวนและร้อยละผู้ กว่า ๑๘ ปีทสีามารถซือบุหรีได้เอง” และข้อ

ท ี๑๓.๒ “จาํนวนและร้อยละของร้านค้าทมีีการตรวจสอบอายุผู้ซือ”  

ทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้

ดาํเนินการสาํรวจการจําหน่ายบุหรี ในโครงการจังหวัดปลอดบุหรีในปี 

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึงได้รับทุนสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุน

การ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยยึดหลักตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพ

ผู้ไม่สบูบุหรี พ.ศ. ๒๕๓๕  

นอกจากนี ศจย. (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุม

ยาสูบ  ๒๕๕๘) ยังได้สาํรวจการจําหน่ายบุหรีแบบซองของในประเทศ 

ต่างประเทศ และการจําหน่ายยาเส้น ในเรืองของปริมาณและรายได้ที

ได้รับจากการจาํหน่ายบุหรีของร้านขายของชาํจํานวน ๑๐ จังหวัด ดังนี 

ภาคอีสาน ๔ จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา อํานาจเจริญ 

อุดรธานี ภาคกลาง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นครนายก สระบุรี 

ปราจีนบุรี ตราด ภาคใต้ ๑จังหวัด ได้แก่ ตรัง ผลสาํรวจจาํนวนตัวอย่าง 

๑,๓๓๗ ร้านค้าทีขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างน้อย ๑ อย่าง คือ บุหรีซอง 

หรือ ยาเส้นมวนเอง สรุปได้ดังนี  



๓๑ 

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดเฉลียต่อเดือน 

เทา่กับ ๙,๒๔๑ บาทต่อร้าน  

- รายได้ทอีาจสูญเสียไป หากไม่ขายบุหรีให้เดก็อายุ ๑๕-๑๘ ปี 

เทา่กับ ๙๐๐ บาทต่อร้าน  

ผลการสํารวจโดยการสังเกตร้านค้าบุหรี ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายควบคุมยาสบู  จาํนวน ๑๐ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า  

- ร้อยละ ๖๐ ไม่มีการวางโชว์บุหรีให้เหน็ในร้าน  

- ร้อยละ ๒๘ มีการวางโชว์ให้เหน็ทงัซองและยีห้อและร้อยละ ๗ 

มีการแสดง/วางให้เหน็ซองบุหรี แต่ไม่เหน็ยีห้อ   

- ร้อยละ ๔๘ ร้านค้าจัดวางบุหรีไว้ในตู้ หรือชันวางทีลูกค้าไม่

สามารถมองเหน็ได้ 

- ร้อยละ ๒๘ ร้านค้าจัดวางบุหรีไว้ในตู้หรือชันวางทีลูกค้า

สามารถมองเหน็ได้ แต่มีฝาปิด 

- ร้อยละ ๑๖ จัดไว้ในตู้หรือชันวางทลูีกค้า สามารถมองเหน็ได้ 

ไม่มีฝาปิดหรือเปิดค้างไว้เสมอ    

- ร้อยละ ๕๒ ร้านค้าไม่ได้แปะป้าย แต่รอลูกค้ามาสอบถามเอง 

- ร้อยละ ๒๙ แสดงป้ายว่าทนีีขายบุหรี/ยาเส้น 

- ร้อยละ ๑๖ จัดตู้แสดงบุหรีไว้หน้าร้านและร้อยละ ๒ ติดป้าย

โฆษณาอนืๆทสีามารถแทนสญัลักษณ์ของบุหรี 

- ร้อยละ ๕  มีเดก็ทีสงสัยว่าอายุตาํกว่า ๑๘ ปีมาซือบุหรีขณะที

เกบ็ข้อมูลแต่ผู้ขายไม่ได้ถามอายุ หรือ ขอดูบัตรประชาชน  



๓๒ 

 
ภาพ เชียงใหม่นิวส ์๑๑ สค. ๒๕๕๙ กฏเหลก็บุหรี ร้านค้าย่อย ห้ามแบ่งขาย 

ทมีา http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/๕๓๖๓๒๐ 

 

 จากการวิจัยของปวีณา ปันกระจ่างและคณะ (๒๕๕๙) เรืองการ

ดาํเนินการและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑย์าสบูนัน พบว่า  

๑. ผู้ประกอบการร้านค้ามีการรับรู้ ตามกฎหมายควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกต้องมากทสีุดในเรืองการขายบุหรี/ยาเส้นแก่ผู้ทอีายุ

ไม่ครบ ๑๘ ปีว่าเป็นสงิผิดกฎหมายและมีการรับรู้ ถูกต้องน้อยในเรืองการ

ไม่แสดงบุหรี ณ จุดขาย โดยหัวข้อทมีีการรับรู้ ถูกต้องน้อยทีสุด คือเรือง

การโชว์ของชําาร่วยทีมีตรายีห้อบุหรีทีหน้าร้านเป็นสิงทีทาํไม่ได้ ผิด

กฎหมายเรืองวางซองบุหรีในตู้ โชว์ทบึ แต่เปิดเอาไว้ ถือว่าเป็นการโ¦ษณา

บุหรีและเรืองการวางซองบุหรีในตู้โชว์ทึบ และติดป้ายราคาบุหรีถือเป็น

การโฆษณา 

๒. ร้อยละ ๒๐ ของร้านค้ายังคงมีวางโชว์บุหรีให้เห็นทังซอง

และยีห้อและร้อยละ๑๒ ของร้านค้าจัดไว้ในตู้หรือชันวางทลูีกค้าสามารถ



๓๓ 

มองเห็นได้ ไม่มีฝาปิด หรือเปิดค้างไว้เสมอซึงเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

๓. ร้านค้าถึงร้อยละ ๓๕ ไม่เคยได้รับคาําแนะนาํ หรือตักเตือน

จากเจ้าหน้าทเีรืองการวางโชว์บุหรีและยาเส้นในร้านค้าเลย 

จากผลการวิจัยเหน็ได้ว่า การบังคับใช้เรืองการห้ามโชว์บุหรี ณ 

จุดขาย มีกฎหมายควบคุมและการรับรู้ ของผู้ประกอบการมีอยู่ แต่การที

ผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือหรือไม่ ขนึกับจิตสาํนึก 

ผลการศึกษา 

1) การหา้มผูข้ายปลีกผลิตภณัฑย์าสูบแสดงหรือยินยอมใหแ้สดง

ผลิตภณัฑย์าสูบ ณ สถานทีขายปลีก 

สาํหรับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ

ใช้วันท ี๔ ก.ค. ๒๕๖๐ สมาคมการค้ายาสูบไทย ซึงมีสมาชิกเป็นร้านค้า

ปลีกขนาดเล็ก (โชวห่วย) ทีขายผลิตภัณฑ์ยาสูบราว ๑,๐๐๐ ร้านทัว

ประเทศสมาคมฯ ได้จัดทาํแผ่นพับให้ความรู้ และคําแนะนําแก่ร้านค้า

สมาชิกและร้านทีสนใจ ๑๐๐,๐๐๐ ชุดในข้อกฎหมายใหม่ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจุดเน้นให้ร้านค้าจาํง่าย “คนซือ 

๒๐ คนขาย ๑๘ ไม่แบ่ง ไม่โชว์” แจกจ่ายไปยังร้านค้าสมาชิกและร้านค้าที

สนใจทวัประเทศ อย่างไรกต็าม หลังจากทสีมาคมฯ ได้ร่วมประชุมเพือรับ

ฟังคําชีแจงเรืองกฎหมายฉบับใหม่จากกรมควบคุมโรคเมือวันที ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ซึงร้านค้าส่วนใหญ่กปิ็ดตู้มากว่า ๑๐ ปีแล้ว 

(คมชัดลึก ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐) 



๓๔ 

 

 

ภาพข้างต้น เป็นภาพในอดีต การเปิดตู้แบบไม่ถูกต้อง เนืองจาก

แต่เดิมร้านบุหรีกจ็ะมีตู้ทเีรียงเป็นชันๆ ๗๗ SKU ภายหลังมีมาตรา ๓๘ 

ป้องกันไว้ก่อน คือ การห้ามแสดงผลิตภัณฑย์าสบู ณ จุดขาย กมี็ทางเลือก

อยู่ ๒ ทางคือต้องยกบุหรีออก หรือมิฉะนันต้องหาอะไรมาปิดกันไว้ไม่ให้

แสดงผลิตภัณฑย์าสบู มีสงิอนืสงิเดียวทจีะทาํให้ผู้ค้าสามารถขายของได้ 

ขณะนีมีการจาํหน่ายบุหรีแบบปิด ร้านค้าสะดวกซือ เช่น เซเว่น

อีเลฟเว่นได้ใช้ตู้ ลินชักแบบบานเกล็ด ซึงทาํให้เปิดค้างได้ ขณะทีมี ๒ 

บริษัท เจทไีอกับสหลอว์สนั ทรีวมลงทุนร่วมกัน และเทสโก้โลตัสทจีะทาํตู้

เหมือนกันคือ Dropping Machine ลักษณะเดียวกับตู้ เติมนําแข็ง ที

พนักงาน เติมข้างบน จะซือยีห้อไหนกก็ดบุหรีจะตกลงมาเพียงอันเดียว 

และไม่แสดงบุหรี ณ จุดขาย เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎหมาย 



๓๕ 

ผลดีของการห้ามแสดง ณ จุดขายคือการลดผู้สูบหน้าใหม่ และผู้

ผู้สบูทอีายุน้อย 

การหา้มแสดงบุหรี ณ จดุขาย มีส่วนลดนักสูบหนา้ใหม่ได ้

กล่าวคือ ผูสู้บอาจซือนอ้ยลง และไม่เลือก แต่เดิมสูบแต่ mild   

แต่เวลาซือก็มองดูยีหอ้อืนดว้ยว่าซองสวย มียีหอ้ใหม่ๆมา ราคาถกู 

ก็ทดลองดูหน่อย    แต่เดียวนีเลิกแลว้  ไม่เห็นซองก็ลดความอยาก

ไดส้่วนหนึง … 

จากความคิดเห็นในพนัธุทิ์พย ์

 

2) การแสดงชือและราคาของผลิตภณัฑย์าสูบ และการแสดงการ

เป็นสถานทีขายปลีก ให้เป็นไป ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือนไขที รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดโดยคํ าแนะนํ าของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖ วรรค ๒ ต้องพิจารณาให้ดีมี ๒ เรืองแยกออกจากกัน 

คือ 

1. ป้ายราคาผลิตภัณฑย์าสบู 

2. ป้ายแสดงทนีีมีบุหรีจาํหน่าย  

ป้ายราคาผลิตภัณฑย์าสบู 

ในขณะนี ป้ายราคาคงจะไม่ต้องเสนอแนะ เนืองจากมีการถกเถียง

และคุยกันในระดับชันรัฐสภา กฎหมายอนุญาตให้แสดงชือกับราคาได้แต่

ไร้แทก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยกาํหนดขนาด (Font) ขนาด ๒ คูณ 



๓๖ 

๗ เซนติเมตร ซึงเป็นป้ายธรรมดาทสีามารถดูได้ตามชัน ซึงมีการกาํหนด

ขนาดตัวอักษร ภายในขนาด ๒ คูณ ๗ เซนติเมตร  

ปัจจุบันร้านค้าหนึงมีได้ ๑ SKU ๑ แผ่นต่อ ๑ ร้าน เพราะฉะนัน 

ถ้าร้านโชว์ห่วยขาย ๑๐ ยีห้อ แสดงว่ามีป้ายราคาได้เพียง ๑๐ อัน และแต่

ละยีห้อมีได้เพียง ๑ อัน ไม่ใช่กรองทิพย์ ๑๐ อันพรึด อย่างนีจะเป็นการ

เข้าหลักการโฆษณา ถ้าราคาต่างกัน กม็ีสิทธติิด เพิมขึนได้ เพราะมี SKU 

รุ่นแพงกับ SKU รุ่นตาํ  

* SKU เป็นภาษาของบริษัทบุหรี มาจากตัวรุ่นย่อย ย่อมาจาก 

Separate kiosk unit โดย ตัวยูนิต เป็นตัวแยก ตาํแหน่งในชัน 

ป้าย ๒ คูณ ๗ เซนติเมตร เป็นป้ายทีมีรายละเอียดชือรุ่นยีห้อ 

ป้ายแสดงราคา 

วิธีการ ก่อนที พรบ.จะมีผลบังคับใช้ กระทรวง ฯ ได้ เชิญ

ผู้ประกอบการมาแสดงความเห็นและมีส่วนร่วม โดยกระทรวง ฯ ได้ให้

หลักการไว้ ๒ คูณ ๗ มีทีมาจากป้ายของราคาสินค้าทีขายอยู่ใน Modern 

Trade การทีผู้ประกอบการใช้ป้ายขนาด ๒ คูณ ๗ จึงไม่เป็นภาระ ใดๆ 

อย่างไรกต็าม กระทรวงกาํหนดสป้ีายของราคา เช่น ดาํ-ขาว เหลือง-เขียว 

ซึงทุกคนกจ็ะได้รับมาตรฐาน ข้อเสนอในทปีระชุม กค็ือ ควรเป็นป้ายทไีม่

ดึงดูดใจ ควรจะเป็นสีดาํ 

การเชิญผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็

เกยีวกับหลักการทกีระทรวงออก  ผู้ประกอบการกเ็ปิดประเดน็จาํนวนมาก 

อย่างเช่น เปิดตู้  ปิดตู้  ให้เขาตรวจสอบกันเองเลย เพราะ Philip Morris 



๓๗ 

ได้เปรียบในเซเว่นอีเลฟเว่นมาตลอด กระทรวง ฯ ชงให้คนอืนเหน็ว่า ฟิล

ลิปมอร์ริส ได้เปรียบ กว่ายีห้ออนืๆ ในเซเว่นอีเลฟเว่น 

ตอนนีได้ข้อสรุปเกยีวกบัป้ายราคาแล้ว เนืองจากกระทรวง ฯ พบ

บทเรียน ตอนขยายคําเตือนภาพ ๘๕% ถ้ากระทรวง ฯ ทํา หรือสร้าง

เงือนไขจนไม่มีบริษัทใดทาํได้เลย จะกลายเป็นประเดน็  ตอนนีกระทรวง 

ฯจึงเปลียนกลยุทธ์ ถ้ามีบริษัทใดทีสามารถทาํได้ แสดงว่าไม่สุดวิสัยที

บริษัทอนืๆ จะทาํ 

ป้ายแสดงทนีีมีบุหรีจาํหน่าย  

-การใช้ป้ายสอืสาร 

ทผ่ีานมานัน หลังจากกฎหมายประกาศใช้แล้ว ตรวจสอบภาพใน 

internet รูปภาพที เป็นกล่องบุหรีต่ างๆ ก็ได้ ถูกเพิ กถอนออกไป

ค่อนข้างมาก เพราะตามกฎหมายคือห้ามโฆษณา 

ปัจจุบันร้านค้าจะแสดงป้ายแผงทีผิดจากหลักเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่ได้แล้ว (Cigarettes Sold here เป็นข้อความสือสารไฟกระพริบหรือทาํ

กล่องเป็น Backdrop ซองบุหรีติดเป็นแผงโชว์)  มีการถกเถียงกันมาก

เรือง ป้าย “cigarette sold here” หรือ “ทีนีจาํหน่ายบุหรี” ตัวอย่างทเีหน็

ได้ชัดอาจจะเทยีบเคียงได้กับร้านขายยาทมีีป้ายห้อย “ทนีีขายยาโบราณ” 

“ทีนีขายยาแผนปัจจุบัน” ประเภท ๑ ประเภท ๒ เมือเปรียบเทียบกับที

ผ่านมา ร้านค้าทีจําหน่ายบุหรี ก็จะมีคําว่า “cigarette sold here” หรือ 

“ทนีีจาํหน่ายบุหรี” กระทรวง ฯ ต้องการข้อสรุปทางวิชาการว่า ท้ายทสีุด

ควรมีความจาํเป็นหรือไม่มีความจาํเป็นแล้ว การทีแจ้งว่า “ทีนีจาํหน่าย



๓๘ 

บุหรี” กฎหมายให้ปิดตู้แทบมองไม่เหน็แล้วว่ามีบุหรี ป้ายราคากม็ีขนาด

เล็ก แต่กลับมาตายตอนจบ ว่าทีนีจําหน่ายบุหรี เท่ากับ เป็นการเตือน

ความทรงจาํให้กบัผู้บริโภคแทนทจีะลืมเรือง ซือบุหรี กับอยากบุหรีขึนมา 

มิติของคนทาํงานควบคุมยาสูบไม่เหน็ด้วย เพราะเท่ากับ เตือนความจํา 

ให้ผู้บริโภคมีความต้องการบุหรีมากขึน ตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายหนึง ที

มองเหน็ว่า การโฆษณา ถูกปกปิดไปหมดแล้ว กค็วรทจีะมีป้าย ขายบุหรี 

  

 

กระทรวงต้องการข้อมูลทีจะสนับสนุนพฤติกรรม เกียวกับการ

ตัดสินใจของผู้ซือในร้านค้าทีมีป้าย “Cigarette sold here” หรือ “ทีนี

จาํหน่ายบุหรี”กับ ไม่มีป้าย มีความจาํเป็นเพียงไร ทจีะต้องมีตัวชีนาํป้าย

ติด ทนีีจาํหน่ายบุหรี เปรียบเทยีบได้กับไปเข้าตลาด จาํเป็นไหมทจีะต้อง

มีป้าย “ทีนีขายหมู” “ทีนีขายเนือ” “ทีนีขายกาแฟ” หรือว่าไม่มีความ

จาํเป็น 

การทํา “ม็อคอัพ” เพือทีจะทดสอบเรืองของการรับรู้ ป้ าย

ใกล้เคียงกับวิธีการร้านขายยาทีต้องติดป้ายเภสัชกร และป้ายยาแผน

ปัจจุบัน เพือให้ผู้ซือทราบว่าร้านนีได้รับใบอนุญาตขายอะไรบ้าง ซึงมี ๒ 



๓๙ 

แนวคิดทีเข้ามาเกียวข้องคือพฤติกรรมผู้บริโภคและสิทธิผู้บริโภค และ

หน้าทผู้ีประกอบการ 

ตามแนวคิดสิทธิของผู้บริโภค จากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมี

ความ จาํเป็นมากน้อยเพียงใด 

การตระห นั กรู้ ทั งทางบวกทางลบ (positive and negative 

awareness) กรณีทเีป็นทางบวก มีป้ายคาํเตือน แต่ผู้บริโภคอาจจะบอกว่า 

“ผมมีสิทธิทจีะสูบบุหรี” เป็นทางลบ ซึงกระทบ ๒ สิทธิ คือสิทธิบุคคลที

อยู่รอบข้าง กบั สขุภาพของสงิแวดล้อม  

สิทธิผู้บริโภค ในประเทศไทยมามีทีมาจาก ๒ สาํนักคิด ของทุก

อย่างในโลก ผู้บริโภคต้องทราบ ของในร้านมี ๑๐๐ ชนิด ผู้บริโภคอาจจะ

มาซือชนิดเดียว แต่ผู้ประกอบการต้องแสดง ให้เห็น ถึง ๑๐๐ ชนิด 

ตรงกันข้ามกับอีกสาํนักคิดหนึง ซึงมีแนวคิดทว่ีาของแต่ละชนิดมีข้อมูลที

เข้าถึงได้ หากผู้บริโภคผู้นันประสงค์จะซือสินค้า เช่นว่านันตัวอย่างเช่น 

ร้านค้าทไีม่มีของจริงให้ดู เพียงแค่ผู้บริโภคทราบว่าร้านนีมีของทต้ีองการ 

และผู้บริโภคต้องการสนิค้านัน แล้วผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

การขายผลิตภัณฑย์าสบูมีความคาบเกียวกันกับสองแนวคิด 

หลักแนวคิดแรกทีผู้ประกอบการแจกแจงสินค้าทังร้อยชนิดกม็ี

ลักษณะเช่นเดียวกับ ห้างร้านค้าสะดวกซอื มีสนิค้าทุกอย่างให้ แสดงครีม

ทาหน้า ขนมขบเคียว หนังสืออ่านเล่น ในมิติบุหรี การทีร้านค้าปิดตู้  ก ็

เหมือนกับสาํนักความคิดทงั ๒ ทผีสมกัน ปิดตู้คือแนวคิดท ี๒ แต่มีป้าย 

ซึงคนทีเห็นป้ายแม้จะไม่ได้ซือ ก็สามารถเห็นได้ รับรู้ ข้อมูลได้ตรงนี 



๔๐ 

จะต้องศึกษาเพิมเติมว่า การปิดตู้  หรือการควบคุมบุหรี มันมี ๒ สาํนัก

คิดผสมกนัอยู่ 

แนวคิดกฎหมายลาํดับรองนี มีแนวคิดใดสนับสนุนอยู่ แนวคิด

ของรัฐธรรมนูญไทยเป็นแบบผสมแนวคิดทงัสอง 

เบืองหลังของกฎหมายลําดับรอง มี ๒ ส่วน คือ ส่วนทีเป็น

กฎหมาย อืนๆ ในแวดวงวิชาการกต้็องเห็นด้วย แม้ว่ากฎหมายแม่บท 

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจสอบแล้วกต็าม แต่เนืองจากเป็นสิทธิของ

ผู้บริโภคทต้ีองไม่โดนตัดสทิธกิารเข้าถึงข้อมูล 

ราคาประเภทสินค้า กฎหมายอนุญาตให้มีป้ายราคานี ต้องให้

รัฐมนตรีกาํหนด ซึงกาํหนดให้เป็นป้ายผนึกติดฝาผนัง  

ความยาวเท่านี กรอบสีอะไร ตัวหนังสือบรรทัดท ี๑ ระบุชือร้าน 

บรรทดัท ี๒ ระบุผู้ได้รับอนุญาต บรรทดัท ี๓ ค่อยระบุ ทนีีจาํหน่ายบุหรี 

ตัวอย่างใกล้เคียงคือ คลินิกสถานพยาบาล ร้านต้องระบุชือ

แพทย์ เลขทเีวชกรรม แบบรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือไม่ค้างคืน 

ตัวอย่างทเีสนอ คือ  

บรรทดัท ี๑ ระบุชือร้าน  

บรรทดัท ี๒ ระบุผู้ได้รับอนุญาต  

บรรทดัท ี๓ ระบุทนีีจาํหน่ายบุหรี  

บรรทดัท ี๔ ระบุผลิตภณัฑย์าสบูเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 



๔๑ 

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ คําสําคัญ (Keywords) ที

กระทรวงฯ ต้องการขณะนีคือ การเป็นสถานทีขายปลีก ตอนทีออก

กฎหมาย ลาํดับรองจะถูกถามโดยคณะกรรมการฯ แห่งชาติ ว่ามีงานวิจัยที

สนับสนุนว่า ควรจะมีป้าย สถานทีจาํหน่ายบุหรีหรือไม่ ถ้ามีควรจะเป็น

บริบทไหน ข้อค้นพบจากการสาํรวจคร่าวๆ คือ มีมาตรการในกฎหมาย

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ซึงมันดีมาตลอด แต่มามีป้าย “ทีนี

จาํหน่ายบุหรี” เทา่กับเป็นการยาํให้ร้านโชห่วยว่ามีการจาํหน่ายบุหรี 

 

ความคิดเหน็ของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

1. ควรห้ามมีคาํว่า “ทีนีขายบุหรี หรือ Cigarette sold here” โดยมี

วัตถุประสงค์สาํคัญคือ ไม่ต้องการให้ สอื ว่ามีร้านจาํหน่ายบุหรี  

2. ไม่อาํนวยความสะดวก (facilitate) ให้กับผู้ซือบุหรี การมีป้าย 

เทา่กับเป็นการส่งเสริมโดยนัย การ การควบคุมยาสบู เป็นการ ตี

รากแก้วไม่ขาดขาดแต่รากแขนง เหน็ว่า ผู้ทจีะสูบบุหรี จะทราบ

เองว่าร้านอยู่ทไีหน  

 

ลกัษณะสือทีรา้นขายปลีกตอ้งแสดง 

ป้ายราคาผลิตภณัฑ ์

ป้ายทีแสดงหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ซือหรือผู้บริโภคได้รับทราบและ

ประกอบการตัดสินใจ ให้ผู้ประกอบกจิการสถานทขีายปลีก โดยการแสดง

ชือและราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาจจะเป็นการเขียน พิมพ์ หรือกระทาํให้



๔๒ 

ปรากฏด้วยวิธีอืนซึงต้องมีเฉพาะชือตรา ยีห้อ หรือรุ่นย่อยของผลิตภัณฑ์

ยาสบู และราคาจาํหน่าย  

 

ป้ายแสดง 

การติดป้าย ติดไว้บริเวณสถานทีขายปลีกได้เพียง ๑ จุด ว่า ผู้

ประกอบกิจการสถานทีขายปลีกจัดให้มีการแสดงข้อความ “จําหน่าย

ยาสูบ ซึงเสพติดและทําลายสุขภาพ” หรือ “harmful and addictive 

tobacco sold here” และต้องไม่มีข้อความ ภาพ สญัลักษณ์ ใดๆ ด้วย 

 

การไม่เนน้ใหเ้กิดความสนใจเป็นพเิศษทีแสดงเป็นการโฆษณา  

การใช้ตัวอักษร หรือตัวเลขสีดํา ทีมีความสูงของตัวอักษรหรือ

ตัวเลขไม่เกิน ๑.๐ เซนติเมตร โดยมีขนาดตัวอักษรเท่ากันตลอดทัง

ข้อความ บนพืนสขีาวทมีีขนาดประมาณ ๒ x ๗ เซนติเมตร  

การติดแสดงใบแสดงชือและราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบได้เพียง ๑ ใบ

ต่อ ๑ ชือตรา ยีห้อ หรือรุ่นย่อย  

ขนาด สือทาํโดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทาํให้ปรากฏด้วยวิธอีืน

ด้วยตัวอักษรสดีาํ ทมีีความสงูของตัวอักษรไม่เกิน ๒.๐ เซนติเมตร โดยมี

ขนาดตัวอักษรเท่ากันตลอดทงัข้อความ 

การแสดงชือและราคา และการแสดงถึงการเป็นสถานทีขายปลีก

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องไม่ทาํให้มีความเด่นชัด สะดุดตาเป็นพิเศษ หรือมี



๔๓ 

ลักษณะทแีตกต่างไปจากใบแสดงชือและราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบรายการอนื

ในสถานทขีายนันๆ 

 

3) ใหผู้ข้ายปลีกผลิตภณัฑย์าสูบ แสดงสือรณรงคเ์พือการ

ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทีกระทรวง

สาธารณสุขจัดทําขึน ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข

ที รัฐมนต รีประกาศกํ าหนดโดยคํ าแนะนํ าของ

คณะกรรมการ 

 “ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ 

เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึน ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํ

ของคณะกรรมการ” 

หมายความว่า 

ทผ่ีานมารูปภาพโปสเตอร์ทแีสดงถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี

ซึงฝ่ายรัฐเป็นผู้ดาํเนินการ รัฐทาํโปสเตอร์ โทษพิษภัย แล้วรัฐต้องจ่ายเงิน

ทาํสือวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี ยังต้องมีค่าใช้จ่ายและหาทียืนไม่ได้แล้ว 

ไม่มีคนสนใจสือโปสเตอร์ ทีรัฐจัดทาํ ซึงมักจะอยู่ในห้องประชุม ติดฝา

ผนัง จัดบอร์ดนิทรรศการ งานรณรงค์ วันงดสูบบุหรี ซึงคนสนใจดูน้อย

มาก  

ต่อไป รัฐออกแบบให้ แต่ให้เอกชนผู้ประกอบการไปจัดทาํเอง 

เพราะกระทรวง ฯ เองในนามรัฐ ไม่มีโอกาสทีจะไปให้ความรู้ประชาชน



๔๔ 

โดยตรงและมีข้อจํากัดเกียวกับจํานวนเจ้าหน้าทีรัฐ กระทรวง ฯ ออก

หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ให้ความรู้ ไปอยู่บนซองเหมือนภาพคาํเตือนซึง

เป็นนวัตกรรม ตามกรอบ FCTC  

โทษพิษภัยหรือเตือนผู้ สูบ ควรจะติดทีไหน เป็นกลยุทธ์การ

เวนคืนพืนทีเป็นจุดทีเรียกว่า Point of Sale ประเดน็ ๓๖ วรรค ๒ ความ

จาํเป็นของการแสดงเป็นทสีถานทขีายปลีก โดยแสดงถึงประเดน็ การรับรู้

ของประชาชน มีผลต่อพฤติกรรมไหม การแสดงป้าย สถานทีขายบุหรี 

เทา่กับเป็นการตอกยาํผู้บริโภคหรือไม่ อยากสบูบุหรีมากขึน 

การใช้การควบคุมตนเอง (Self-regulation) 

ปัจจุบัน หมดยุคสมัยของการทีจะต้องนังรถตู้หรือส่งทีมงานลง

ไปหาผู้ประกอบการเพือทอีธบิายเรืองกฎหมาย  ปัจจุบันกฎหมายผลักให้

เป็นภาระของผู้ประกอบการทีจะต้องให้ความรู้ กับผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น

บริษัทบุหรีกต้็องติดสติกเกอร์ แจ้ง มีสอืให้เข้าใจ และอบรมแก่ผู้จาํหน่าย 

ร้านค้ารายย่อย  ส่วนกระทรวง ฯ ใช้การติดตามประเมินผล (regulator)  

ผ่านการควบคุมกันเอง self-regulation ระหว่างบริษัท กล่าวคือบริษัทใด

ไม่ทาํตามกฎหมาย อีกบริษัทหนึงกจ็ะมาแจ้งหรือร้องเรียนให้กระทรวง

รับทราบ ส่งข้อมูลให้สาํนักงานควบคุมโรค  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

แตกต่างจากการควบคุมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ การควบคุมเครืองดืม

แอลกอฮอล์ จะใช้การควบคุมผ่านพืนทจัีงหวัด และขอให้ส่วนกลางลงไป

ช่วย ซึงหากส่วนกลางไปช่วยไม่ทัน  เขาก็จะขาดความเชือมันในการ

ดําเนินคดีต่อ ขณะทีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สาํนักงานควบคุมมี

ลักษณะคล้ายกองปราบสามารถทจีะติดต่อลงไปทพืีนทดูีพิกดัเมอืมีข้อมูล



๔๕ 

แจ้งมา กระทรวง ฯ ได้ทาํคดีละเมิกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ทจัีงหวัดขอนแก่นเป็นคดีแรก 

พอพบเหน็ว่า มีความผิดเกิดขึน กระทรวงใช้กลยุทธ์ต่อมา คือ 

“ทาํผิดต้องแฉ” กต้็องมีการประชุม ตัวอย่างรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที

ผ่านมา เจ้าหน้าทจัีบได้ ๑ คดี ขายร้านค้าขายบุหรีให้กบัเดก็ เป็นผู้ค้าของ

บริษัทฟิลลิป มอร์ริส กระทรวง ฯ กส็อบถามไปยังฟิลลิปมอริสว่า “เหตุ

ใดจึงไม่เตือนร้านค้า” กรณีนีเป็นกลยุทธ ์“ทาํผิดต้องแฉ” ไม่เน้นปริมาณ

การจับ แต่เน้นการจับทมีี Impact 

 

หน้าทผู้ีประกอบการ 

สาํหรับแผ่นโปสเตอร์ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกแบบ 

ขนาด A๔ วันทกีระทรวง ฯ ประกาศใช้ กระทรวง ฯ ลงสือ ผลปรากฏว่า 

ร้านค้าทุกแห่งกมี็แผ่นโปสเตอร์นี เพราะบริษัทหรือเซลล์ ทจัีดจาํหน่าย

จัดทําบริการร้านค้าปลีก ซึงสามารถดาวน์โหลดได้ ตามเว็บไซต์ของ

กระทรวงบริษัทบุหรีต้องไปผลิตเพือจ่ายแจก ให้แก่ร้านค้าปลีก เพือไป

ติดตู้  ผลพบว่า สามารถลดภาระงานของกระทรวงสาธารณสุขไปอย่างมาก 

การทีเปลียนมุมมอง ให้บริษัทเป็นฝ่ายร่วมมือ เพือให้การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ได้กว้างขวางขนึ และติดตามประเมินผลได้ง่ายกว่า 

การให้ร้านค้า ผู้ประกอบการแสดงสอืรณรงค์เพือการลด ละ เลิก

การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา ๓๖ วรรค ๓ โดยกระทรวง



๔๖ 

สาธารณสุขจัดทําขึน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีรัฐมนตรี

ประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

 

 

หมายความว่า สือรณรงค์ การให้คนเลิกสูบบุหรี มาตรา ๓๖ 

วรรค ๓ เกยีวข้องกับอันตรายททีาํให้คนเลิก เนืองจากกระทรวง ฯ มีเวที

น้อย และกาํลังคนจํากัด จึงจําเป็นทีจะต้องให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในการ

ความรับผิดชอบด้วยโดยการแสดงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ปัญหา

สขุภาพทเีป็นผลจากการสบูบุหรี เป็นการผลักให้ฝ่ายททีาํธุรกิจต้องจัดทาํ

รูปภาพสอืรณรงค์ ร้านค้าสะดวกซือทุกร้านจะต้องดาํเนินการจัดทาํ 



๔๗ 

ลักษณะตัวสือ การออกแบบน่าจะต้องเป็นภาพแสดง หรือพริน

แอด จอแอลอีดี โฆษณา ณ จุดขายปลีก อย่างเช่น ร้านสะดวกซือ หรือ 

Modern Trade มีสือแอลอีดี ส่วนตัวข้อมูลกอ็าจจะเปลียนแปลงไปเรือยๆ 

เช่น จากงานวิจัย พบว่า บุหรีมีฝุ่ นละอองทีเล็กกว่า PM ๒.๕ อาจจะนํา

ภาพคาํเตือนไปขยายเป็น ตรงนีเป็นเรืองรายละเอียดโทษพิษภัยอันตราย 

สาระของสอืรณรงค์เอง ข้อมูลเชิงสขุศึกษาเพราะความหมายของกฎหมาย 

คือ สอืรณรงค์เพือลดละเลิก ช่องทางการเลิกบุหรีด้วยตนเอง สูตรสาํเร็จ 

๗ ขันตอน เป็นต้น ตัวอย่างปีนี รณรงค์วันสูบบุหรีโลก แคมเปญ “การ

สบูบุหรีกับโรคหัวใจและหลอดเลือด” ลักษณะของสอืให้มูลนิธ ิและ สสส. 

ดาํเนินการออกแบบ สับเปลียนได้ตลอดเวลา อาจจะทุก ๓ เดือน ๖ เดือน 

เป็นสอืเกียวกับโทษพิษภัย  

เป้าหมายทางกฎหมายคือ สือนันจะนาํไปสู่การลดละเลิกบริโภค 

เช่น ยาสูบมีอันตราย บุหรีมียาดองศพ ฟอร์มาดีไฮด์ มี ๑๐ แบบ 

ผู้ประกอบการจะต้องหมุนเวียนทลีะ ๓ เดือน 

สอืชนิดใดทใีห้ Impact การลดละเลิก จะต้องทาํวิจัยทดลองต่อไป 

ปัจจุบันมีเพียงเบอร์โทรศัพท์เลิกบุหรี ๑๖๐๐ บางคนอาจยังไม่ทราบว่า

เบอร์อะไร ซึงเป็นเบอร์เลิกบุหรี  ภาพคาํเตือนกฎหมายบอกว่าต้องใช้ ๒๔ 

เดือน ยังไม่มีการแก้ไข เพือจะไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ 

การแสดงสือรณรงค์ ลดละเลิก ณ จุดขาย ตามมาตรา ๓๖ วรรค 

๓ เป็นเรืองใหม่ทร้ีานค้า ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี  

 



๔๘ 

สรุปและขอ้เสนอแนะนยัเชิงนโยบาย 

การศึกษานี สรุปได้ว่า ๑. การห้ามผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานทขีายปลีก สาํหรับ

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันท ี๔ ก.ค. 

๒๕๖๐ ร้านค้าทีได้มาตรฐานปฏิบัติตามกฎหมายได้ดี ทําตู้ ใส่บุหรี

เหมือนกันคือ Dropping Machine ลักษณะเดียวกับตู้ เติมนําแข็ง ที

พนักงาน เติมข้างบน จะซือยีห้อไหนกก็ดบุหรีจะตกลงมาเพียงอันเดียว 

และไม่แสดงบุหรี ณ จุดขาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย แต่

ร้านค้าขนาดเลก็ยังมีปฏบิัติตามกฎเทา่ทคีวร 

๒. การแสดงชือและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดงการ

เป็นสถานทีขายปลีก ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที

รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ซึงมีเรืองต้อง

พิจารณา ๒ ประเดน็แยกออกจากกนั คือ ก. ป้ายราคาผลิตภัณฑย์าสบูโดย

กาํหนดขนาด (Font) ขนาดประมาณ ๒ คูณ ๗ เซนติเมตร ซึงเป็นป้าย

ธรรมดาทสีามารถดูได้ตามชัน ซึงมีการกาํหนดขนาดตัวอักษร ป้ายขนาด

ประมาณ ๒ คูณ ๗ เซนติเมตร เป็นป้ายทีมีรายละเอียดชือรุ่นยีห้อ ป้าย

แสดงราคา ข. ป้ายแสดงทนีีมีบุหรีจาํหน่าย  

๓. ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ 

เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึน ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํ

ของคณะกรรมการ หมายความว่า ผู้ประกอบการมีหน้าทแีสดงสือรณรงค์

เพือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑย์าสบู ตัวสอืจะต้องเป็นพรินแอด 



๔๙ 

จอแอลอีดี โฆษณา ณ จุดขายปลีก เป้าหมายทางกฎหมายคือ สือนันจะ

นาํไปสู่การลดละเลิกบริโภค เช่น ยาสูบมีอันตราย บุหรีมียาดองศพ ฟอร์

มาดีไฮด์มี ๑๐ แบบ ผู้ประกอบการจะต้องหมุนเวียนทีละ ๓ เดือน สือ

ชนิดใดทใีห้ Impact การลดละเลิก จะต้องทาํวิจัยทดลองต่อไป ปัจจุบันมี

เพียงเบอร์โทรศัพท์เลิกบุหรี ๑๖๐๐ บางคนอาจยังไม่ทราบว่าเบอร์อะไร 

ซึงเป็นเบอร์เลิกบุหรี  ภาพคาํเตือนกฎหมายบอกว่าต้องใช้ ๒๔ เดือน ยัง

ไม่มีการแก้ไข เพือจะไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ  

ข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีหน้าทีต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ กล่าวคือ ไม่แสดงออกซึงหน้าซองบุหรีโดยเปิดเผย/ ไม่ตัง/

แสดงผลิตภัณฑ์บุหรี ณ จุดขาย จัดทาํป้ายราคา และจัดทาํสอืรณรงค์ ณ 

จุดขาย เพือให้เกิดความแพร่หลายพิษภัยของบุหรี ซึเป็นผลจากการสูบ

บุหรี รูปภาพสอืรณรงค์ ร้านค้าสะดวกซือทุกร้านจะต้องดาํเนินการจัดทาํ 

โดยกระทรวงฯ จัดมาตรฐานรูปภาพตาํเตือน ลดละเลิก เพือให้ร้านค้าสัป

เปลียนภาพแสดงได้ตลอดเวลา อาจจะทุก ๓ เดือน ๖ เดือน เป็นสือ

เกยีวกับโทษพิษภัย 
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