
รายงานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการ “การพัฒนาขอเสนอแนะในการจัดทํา

กฎหมายลําดับรอง พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน 

และยานพาหนะ ทีเป็นเขตปลอดควนับุหรี



ประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน  

และยานพาหนะ ทีเป็นเขตปลอดควนับุหรี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 

 

 

โครงการ “การพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง

พระราชบญัญัตคิวบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐”ได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากศนูย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสบู (ศจย.)  

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

ตลุาคม ๒๕๖๑ 



คํานํา 

 
รายงานวิจัยเรืองประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทาํงาน 

และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดควันบุหรีนี  มาจากมาตรา ๔๑ แห่ ง

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานนีมีข้อเสนอการ

ออกแบบ เพือระบุว่ามีสถานทใีดบ้างทีปลอดควันบุหรี การประกาศยังคงใช้

หลักการทว่ีา ถ้ามีสถานทใีหม่ๆ กป็ระกาศเพิมเติม  

ทงันี รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะใน

การจัดทาํกฎหมายลําดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกียวกับสาระของกฎหมายลําดับรอง ๕ เรือง 

ผู้วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสบู (ศจย.) 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทงัน ีผู้วิจัยหวังว่ารายงานนจีะเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํนโยบาย

สาธารณะและการค้นคว้าของผู้สนใจต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
รายงานนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะในการ

จัดทาํกฎหมายลาํดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประกอบด้วยข้อเสนอเกยีวกบัสาระของกฎหมายลาํดับรอง ๕ เรือง ผู้ วิจัยได้รับ

ทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สาํนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อาํนวยการ ศจย. ทพญ.ดร.

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึง

ประพันธ์ ทีปรึกษาโครงการฯ นอกจากนีขอขอบคุณเครือข่ายทีให้ข้อมูล

สนทนากลุ่ม คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร สถาบันส่งเสริม

สขุภาพไทย รศ.ดร.นิทศัน ์ศิริโชติรัตน์ ดร.สธุี อยู่สถาพร ผศ.ดร.มลินี สมภพ

เจริญ และให้ข้อมูลภาคสนาม รศ. ดร.สุรินธร กลัมพากร คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคุณอุไรวรรณ ภู่สันติสมัพันธ์ คุณพิศมัย 

มณแีจ่มใส และคุณสนุิสา คาํบุญศรีทช่ีวยดาํเนินการต่างๆ ให้งานวิจัยเสรจ็ไป

ได้ดี 
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บทคดัย่อ 
ผู้วิจัยศึกษามาตรา ๔๑ เพือเสนอแนะหลักการและแนวทางการ

ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเรืองประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ 

สถานททีาํงาน และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดควันบุหรี ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสบู พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติ กาํหนดประเภท/ชือของสถานที

สาธารณะ สถานททีาํงาน และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดควันบุหร ี(มาตรา ๔๑ 

วรรคแรก) และสภาพ ลักษณะ มาตรฐานอืนเพิมเติม เกียวกับการจัดเขต

ปลอดควันบุหรี (มาตรา ๔๓(๓)), สภาพ ลักษณะ มาตรฐานอืนเพิมเติม 

เกยีวกบัการจัดเขตสบูบุหรี (มาตรา ๔๔(๕))  

ผลการศึกษา พบว่า มาตรา ๔๑ เป็นการออกแบบ เพือระบุว่ามี

สถานทใีดบ้างทปีลอดควันบุหรี กรมต่างๆ ของประเทศไทย ไม่ได้เป็นผู้บังคับ

ใช้กฎหมายทังหมด การประกาศยังคงใช้หลักการทีว่า ถ้ามีสถานทใีหม่ๆ ก็

ประกาศเพิมเติม การออกกฎหมายอาคาร ผู้ร่างกจ็ะให้ความหมายเบืองต้น ว่า

อาคารหมายถึงอะไร แล้วค่อยไปย่อยในกฎหมายลูก หรือประกาศกระทรวง 

และสิงทียังไม่เกิดขึนกไ็ปเพิมในประกาศกระทรวง  ข้อเสนอแนะโดยผลของ

กฎหมายให้อาศัยความร่วมมือของเจ้าของพืนที (กรมต่างๆ ในกระทรวงที

เกยีวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โรงงาน สนาม/สวนสนุก) ทเีป็นเจ้าของ

กฎหมายเฉพาะ ทาํให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้มีประสทิธิภาพบูรณาการ

การดําเนินงานทุกกระทรวง เพือทําสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรี สถานที

สาธารณะใหม่ทมีีการเสนอเพิมเติมคือ เรือนจํา อาคารทพัีกอาศัยนิติบุคคล 

สถานทีบริการด้านคมนาคมและขนส่ง ภายในพืนทีรถ/เรือทีประชาชนใช้

ร่วมกนั สถานทอียู่อาศัยร่วมกนั อาท ิบ้านพักคนชรา  ตามกฎหมายแม่บทคือ

รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ มาตรา ๔๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีออกประกาศชือ

ประเภทสถานทเีหล่านปีลอดควันบุหรีมีอะไรบ้างประชาชนต้องสถานททีไีม่สบู
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บุหรี มีกลไก คือผู้ ดําเนินการ ซึงกฎหมายให้นิยามว่า “ผู้ ดําเนินการ” 

หมายความว่า เจ้าของ ผู้ จัดการ หรือผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินงานของสถานที

สาธารณะ สถานทีทํางาน หรือยานพาหนะ ทีเป็นเขตปลอดควันบุหร ี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ๑. สถานทปีลอดควันบุหรีมีจาํนวนมากขึน ขยาย

ความเข้มข้นขึน ๒. แบ่งความรับผิดชอบโดยใช้การบูรณาการหลายภาคส่วน 

เจ้าของพืนทใีด มีอาํนาจดูแลตามพืนทนีัน และ ๓. เพิมความรับผิดชอบให้

ผู้ดาํเนินการได้มีส่วนร่วมในการควบคุมยาสบูอย่างมีประสทิธภิาพขึน  
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Abstract 
This research aims to provide a sub-ordinate or secondary 

legislation for Tobacco Control Act, BE 2560.  The method was inviting 

7-10 tobacco control experts, to participate in focus group discussions. The 

researcher studied Article 41, to suggest the principles and guidelines for the 

issuance of secondary legislation.  Type, title, name of public places, place 

of work, and public transports, are non-smoking or smoke-free areas.  The 

Tobacco Control Act, BE 2560 (2017), prescribes the type/name of 

public places, places of work and non-smoking areas (Article 4 1 , first 

paragraph) and other additional standard features, regarding non-smoking or 

smoke-free area (Article 4 3  ( 3 ) ) , and other standardized conditions 

regarding indicative smoking areas (Article 44 (5)). 

The study found that Article 41 was designed to indicate smoke 

free areas.  Various government agencies are not the authorities in 

implementing Tobacco Control law.  Various departments in the Public 

Health Ministry are not the authority agency in law enforcement.  The 

announcement still applies to the principle that, if there are new places to be 

named as smoke-free areas, the announcement can add new areas on the 

name list for smoke-free areas.  For example, Building Bill, the draft of the 

law will give an initial meaning of the building, then go to describe in details 

in the sub-ordinate or secondary legislation/regulation.  What is not listed in 

details will be added to the ministry announcement/regulation.  

Recommendations by the tobacco control law, will depend on the 

cooperation of the authorities in the area (department of the ministry 
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concerned, local government administration, factory, field/amusement park) 

which has authority for a specific law.  In order to enforce the law 

effectively, integrating operations by all the ministries concerned, should be 

implemented for the smoke-free environment.  New additional smoke-free 

public places are prison, condominium, transportation and bus 

terminal/depot services areas, public areas where people shared public 

transport such as bus/boat, and public place of living together, such as 

nursing homes.  Under the main law, the Minister of Public Health is the 

authority for proclamation.  For example, Article 41, the Minister issues a 

list of smoke-free public places.  Mechanism is the business operator, which 

the law defined.  "Operator" means the owner, manager or person 

responsible for complying with the law, for a public place, place of work, or 

non-smoking transportation.  Policy recommendations are: 1. Non-smoking 

places are increasing, covering more areas and stricter implementation of the 

law.  2. Shared responsibility by integrating various stakeholders.  Authority 

in the areas have the responsibility to implement the law in the areas.  3. 

Increased responsibility for business operators to participate in effective 

tobacco control. 
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บทนาํ 

โดยทีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบุหร ีพ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมา

เป็นเวลานานและมีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันซึงทาํให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของ

ประชาชนจากโรคภัยทีเกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธิผลเท่าทีควร จาก

แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับทีสอง พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๒  ยุทธศาสตร์ที๕ เสนอให้มี ยุทธวิธีสําคัญ ๕ ประการในการทํา

สงิแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี ในยุทธวิธีท ี๑ คือปรับปรุงกฎหมายให้สถานที

สาธารณะและสถานทีทํางานทุกแห่งปลอดควันบุหรี ๑๐๐ % ยุทธวิธีนี

ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมคือ ๑) การปรับปรุงพระราชบัญญัติและประกาศ

กระทรวงฯ เพือปลอดควันบุหรี และ ๒) ปรับปรุงประกาศกระทรวง กฎหรือ

ระเบียบอนืๆทเีกยีวข้องเพือให้สอดคล้องและเออืต่อการปฏบิัติตามกฎหมาย 

ดังนัน จึงมีความจาํเป็นต้องดาํเนินการจัดทาํกฎหมายลาํดับรองใน

เรืองควบคุมให้เกิดสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี ๑๐๐ % 
 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา 

เพือเสนอแนะหลักการและแนวทางการดําเนินการออกกฎหมาย

ลําดับรองเรืองประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน และ

ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดควันบุหรี 
 

หลกัฐานการวิจัยเชิงประจกัษ ์

เนืองจากในบุหรีหนึงมวนมีสารเคมีต่างๆ กว่า ๗,๐๐๐ ชนิด ซึงใน

จาํนวนนีมีสารพิษมากกว่า ๒๕๐ ชนิด และมีหลักฐานยืนยันทางการแพทย์ว่า 

มีกว่า ๗๐ ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง สารพิษในควันบุหรีทีเกิดจากการเผาไหม้
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จากปลายมวนบุหรีและจากลมหายใจทพ่ีนออกมาจากผู้สูบบุหรี ซึงสารเคมี

เหล่านสีามารถแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่  

- สารพิษกลุ่มอลัดีไฮด์และสารอินทรีย์ขนาดเลก็ทไีด้จากการเผาไหม้ 

เช่น อะโครลนี ฟอร์มาลดีไฮด์ และยูรีเทน สารในกลุ่มนเีป็นตัวการหลักในการ

ก่อโรคมะเรง็และโรคทางเดินหายใจในผู้ทสีบูบุหรีทงัหลาย 

- สารพิษกลุ่มโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกัว และ แคดเมียม ซึงมี

ความสาํคัญในการก่อมะเรง็ไม่น้อยไปกว่ากลุ่มแรกเลย 

- สารพิ ษในกลุ่ มไนโตรซามี น เช่น N-nitrosodimethylamine 

(NDMA), nitrosopyrrolidine ซึงมีความเป็นพิษต่อเนือเยือและกระตุ้นการ

เกดิมะเรง็บางชนิด 

- สารพิษกลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) เช่น เบน

ซนี และ chrysene ซงึกเ็ป็นสารก่อมะเรง็เช่นกัน 

- สารพิษในกลุ่มอนืๆ เช่น ดีดีท ีกา๊ซคาร์บอนมอนอกไซค์ และไซยา

ไนท ์ซงึทาํให้เกดิอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ 

สารพิษทสีาํคัญๆททีาํให้เกดิโรคเด่นๆ กค็ือ 

นิโคติน (Nicotine) นาํมันดิน (Tar) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 

monoxide) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (hydrogen cyanide) ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(nitrogen dioxide) แอมโมเนีย (Ammonia) สารกัมมันตรังสี (Radioactive 

agents) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) แคดเมียม (Cadmium) สารหนู 

(Arsenic) ตะกวั (Lead) อะซิโตน (Acetone)  

งานวิจัยทีเกียวขอ้ง 

 หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชีอย่างชัดเจนว่า ไม่มีระดับใดที

ปลอดภัยสาํหรับการได้รับควันบุหรีมือสอง (second-hand smoke or SHS) 

ซึงเป็นมลภาวะและสาเหตุของความเจ็บป่วยรุนแรงทังในผู้ใหญ่และ เดก็ มี



๙ 

 

หลักฐานทโีต้แย้งไม่ได้ว่า การดาํเนินการบังคับใช้นโยบายสงิแวดล้อมปลอด

ควันบุหรี ๑๐๐% เป็นแนวทางเดียวทมีีประสิทธิผลในการป้องกันสาธารณชน

จากอนัตรายของควันบุหรีมือสอง (WHO 2007) 

หลักการและเหตุผลของกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสบูโลก 

(FCTC) ขององค์การอนามัยโลกนัน ชีถึงหลักฐานมากมายทผ่ีานมาหลายปี

ของอนัตรายต่อสขุภาพของควันบุหรีมือสอง ซึงบ่งชีถึงคุณค่าของสงิแวดล้อม

ปลอดควันบุหรี และการดาํเนินการทดีีทสีดุของนโยบายปลอดควันบุหรี การ

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลหลกัฐานต่างๆ เหล่านเีป็นปัจจัยสาํคัญในการสร้าง

ความตระหนักแก่กลุ่มผู้กาํหนดนโยบายและผู้ ชีแนะทางสาธารณสุขเกยีวกับ

ความจําเป็นของสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรีเพือปกป้องสุขภาพของ

สาธารณชนและสร้างการยอมรับและการสนับสนุน ด้วยเหตุผลนีเอง องค์การ

อนามัยโลกจัดพิมพ์รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือปกป้องสุขภาพจาก

ควันบุหรีมือสอง  

หลักฐานและสถิติข้อมูลใหม่ๆ ทเีพิมขึนบ่งชีว่าควันบุหรีมือสองเป็น

สาเหตุของโรคภัยทร้ีายแรงและทาํให้ถึงแก่ความตายได้ ทงัในเดก็และผู้ใหญ่ 

รายงานใหม่ๆ ทเีพิงเผยแพร่รวมถึงรายงาน (monograph) ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ จาก

องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on 

Cancer: IARC) รายงานปี ค.ศ. ๒๐๐๕ จากองค์กรสงิแวดล้อมของแคลิฟอร์-

เนีย (California Environmental Protection Agency Cal/EPA) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และรายงานปี ค.ศ. ๒๐๐๖ จากสํานักงานแพทย์ใหญ่ของ

สหรัฐอเมริกา ต่างสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปตรงกันว่า ควันบุหรีมือสองมี

ผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ข้อสรุปเหล่านีเป็นหลักฐานสาํคัญในการ

ป้องกนัไม่ให้มีควันบุหรีมือสองภายในอาคาร 



๑๐ 

 

 ดังนัน จากหลักฐานเชิงประจักษ์ รัฐบาลทุกระดับโลก ทังใน

ระดับชาติ และท้องถิน ต่างต้องรีบดาํเนินการทางนโยบายเพือให้สงิแวดล้อม

ปลอดควันบุหรี ทังในสถานทีทาํงานและในสถานทีสาธารณะ เพือปกป้อง

สุขภาพของสาธารณชน พืนทีต่างๆ ทีดําเนินการตามนโยบายสิงแวดล้อม

ปลอดควันบุหรี พบว่าสุขภาพของผู้ทาํงานดีขึน ในขณะเดียวกัน นโยบาย

สิงแวดล้อมปลอดควันบุหรี นับเป็นนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบทีมี

ประสิทธิผล เพราะทาํให้ผู้สูบบุหรีลด หรือเลิกสูบบุหรีง่ายขึน ยิงไปกว่านัน 

กฎหมายห้ามสบูบุหรีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก และได้รับการปฏิบัติ

ตามเป็นอย่างดี เมอืดาํเนินการอย่างเหมาะสม กฎหมายดังกล่าวสอืสารอย่างมี

พลังว่าการสบูบุหรีไม่เป็นทยีอมรับของสงัคม 

 ความก้าวหน้าล่าสุด เน้นให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุ

เป้าประสงค์ของสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรีและความสนใจทัวโลกในการ

ส่งเสริมนโยบายนี ประเทศทีพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา เช่น ไอร์แลนด์ 

นิวซีแลนด์ สก็อตแลนด์ และอุรุกวัย รวมทังหมู่เกาะเบอร์มิวดา ต่างก็

ดาํเนินการตามกฎหมายห้ามสบูบุหรี ทงัในระดับท้องถินและในระดบัจังหวัด 

ซงึเรมิในอเมริกาเหนือในปลายทศวรรษ s นโยบายนีประสบความสาํเรจ็

เกือบทุกแห่งตังแต่เริมดาํเนินการบังคับใช้เพือปกป้องประชาชนทวัไป และผู้

ทาํงานในอาคารสาํนักงาน (รวมทังบาร์ และคาสิโน) ซึงเป็นทียอมรับและ

ได้ รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี  ประเทศอืนๆ ต่ างสนใจทีจะเรียนรู้

ประสบการณ์จากกรณศึีกษาเหล่าน ี

 ตลอดระยะเวลาเกอืบ ๕๐ ปีทผ่ีานมา หลักฐานของผลเสยีต่อสขุภาพ

จากควันบุหรีมือสองมีเพิมมากขึน งานศึกษาวิจัยชินแรกปรากฎในทศวรรษ 

๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ ซงึมุ่งเน้นไปทผีลกระทบของควันบุหรีมือสองต่อเดก็ และ



๑๑ 

 

เกียวกับผลกระทบของมารดาทีสูบบุหรีทีมีต่อลูกในครรภ์ (Simpson WJ, 

1957; Cameron P, 1967; Cameron et al, 1969) 

 เมือมีการศึกษาวิจัยเพิมขึนเรือยๆ ตลอดหลายทศวรรษต่อมา บ่งชี

ถึงความสมัพันธร์ะหว่างควันบุหรีมือสองกับโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทเีกดิขึนใน

เด็กและผู้ ใหญ่ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาํให้ไม่มีข้อโต้แย้งถึง

ผลเสียของควันบุหรีมือสอง องค์กรต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลก IARC 

สํานักแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา องค์กรพิทักษ์สิงแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency – EPA) องค์กรพิทักษ์

สงิแวดล้อมของรัฐแคลิฟอร์เนีย (Cal/EPA) และหน่วยงานผู้เชียวชาญทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์อกีหลายแห่งทวัโลก มีข้อมูลถึงผลเสยีของควันบุหรมีือ

สองต่อสขุภาพ โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจและระบบการไหลเวียนของ

เลือด การเป็นสารก่อมะเรง็ในร่างกาย และผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการ

ข อ ง เด็ ก  (World Health Organization, 1 9 9 9 ; International Agency for 

Research on Cancer, 2 0 0 4 ; Surgeon General Report, 2 00 4 ; California 

Environmental Protection Agency, 1 9 9 9 ; UK Scientific Committee on 

Tobacco and Health, 1998; United States Environmental Protection Agency, 

1992) 

รายงานองค์การอนามัยโลก พบว่า มีหลายประเทศและหลายพืนท ีที

ได้บังคับใช้กฎหมายสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี ๑๐๐% ทงัในอาคาร สถานที

ทาํงาน และสถานทีสาธารณะ โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ หลักฐานข้อเท็จจริง

เหล่าน ีต่างบ่งชีให้เหน็ว่าไม่เพียงแต่มีความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมาย

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี แต่เป็นสิงทีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและ

มากขึนเรือยๆ เมือมีการบังคับใช้ กฎหมายสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรี 

๑๐๐% ไม่มีผลกระทบในทางลบ แต่จะมีผลในทางบวกสาํหรับธุรกิจทางด้าน



๑๒ 

 

บริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และอนืๆ ผลลพัธค์ือผลในทางบวกต่อสขุภาพ 

– ลดอัตราเสยีงต่อการเกดิอาการหัวใจวาย และโรคภัยเกียวกบัทางเดินหายใจ

และหลอดลม (WHO 2007; นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ และฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ 

๒๕๖๐) 

องค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะการปกป้องคนวัยทํางานและ

สาธารณชน จากการได้รับควันบุหรมีือสอง (WHO 2007) ดังนี 

๑. ขจัดมลพิษ – คื อควันบุหรี  – โดยการบั งคับใช้นโยบาย

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี ๑๐๐% นีเป็นกลยุทธ์เดียวทมีีประสิทธิผลในการ

ลดควันบุหรใีห้อยู่ในระดับทปีลอดภัยภายในอาคาร เพือปกป้องอันตรายจาก

ควันบุหรีมือสอง การระบายอากาศ หรือการกาํหนดพืนทีสาํหรับสูบบุหรีไม่

สามารถลดอตัราเสยีงจากควันบุหร ีและไม่แนะนาํ 

๒. บังคับใช้กฎหมายเพือให้สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี ๑๐๐% ทงั

ในอาคารและสถานทสีาธารณะ กฎหมายต่างๆ ควรจะสร้างความมันใจอย่าง

ทวัถึงและปกป้องทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นโยบายทใีช้ความสมัครใจไม่ใช่สงิ

ทยีอมรับได้ในการปกป้องสุขภาพ ภายใต้บางสถานการณ์หลักการของความ

เท่าเทยีมเสมอภาค การป้องกันทมีีประสิทธิผลอาจจะต้องบังคับให้สถานทกีงึ

ภายนอกอาคารเฉพาะท ีและสถานททีาํงานภายนอกอาคารเป็นสถานทีปลอด

ควันบุหรี 

๓. ดาํเนินการบังคับใช้กฎหมาย การออกกฎหมายปลอดควันบุหรีไม่

เพียงพอ การดาํเนินการทเีหมาะสมและการบังคับใช้ทเีพียงพอจะต้องใช้ความ

พยายามและกลไก (วิธกีาร) ต่างๆ ทจีาํเป็นทลีะเลก็ทลีะน้อย  

๔. การดาํเนินการกลยุทธต่์างๆ ทางด้านการศึกษา เพือลดควันบุหรี

มือสองภายในบ้านโดยการตระหนักว่า (ยอมรับว่า) กฎหมายปลอดควันบุหรี

ในททีาํงานจะเพิมความเป็นไปได้ทจีะทาํให้บ้านเป็นสถานทปีลอดควันบุหรี 



๑๓ 

 

องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้สมาชิกประเทศต่างๆ ดําเนินการ

ตามข้อเสนอแนะเหล่านี และประยุกต์ใช้บทเรียนและกรณีศึกษาเหล่านี เพือ

ก้าวไปสู่เป้าหมายของสาธารณสขุโดยการดาํเนินการตามกฎหมายสงิแวดล้อม

ปลอดควันบุหรี ๑๐๐% ในสถานททีาํงาน และสถานทสีาธารณะต่างๆ  

 ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานความร่วมมือขององค์การ

อนามัยโลกด้านการเฝ้าระวังและการประเมินทสีถาบันการควบคุมการบริโภค

ยาสูบระดับโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bloomberg มหาวิทยาลัย Johns 

Hopkins องค์การอนามัยโลก เริมการประชุมปรึกษาหารือทกีรุง Montevideo 

ประเทศอุรุกวัย เมือเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ด้วยจุดประสงค์เพือ

รวมกลุ่มผู้เชียวชาญในการอภิปรายมิติต่างๆ ของควันบุหรีมือสอง และ

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหร ีทปีระชุมผู้ เชียวชาญกล่าวถึงผลกระทบทางสขุภาพ

ของควันบุหรีมือสอง และสารพิษในควันบุหรีมือสอง ต้นทุนทางเศรษฐกจิของ

ควันบุหรีมือสอง ผลกระทบของสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรีต่อการบริโภค

ยาสูบรวมถึงธุรกิจยาสูบ การพัฒนานโยบายและการดาํเนินการตามนโยบาย 

ความต้องการ และทรัพยากรทมีีอยู่ในการก้าวไปสู่สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี 

 ข้อแนะนําเชิงนโยบายเหล่านี มีพืนฐานบางส่วนมาจากการประชุม

ผู้ เชียวชาญทีกรุง Montevideo รวมทังมี การขยายผลและทบทวนโดย

ผู้เชียวชาญจากทวัโลกในวงทีกว้างขึนขององค์การอนามัยโลก ข้อแนะนาํเชิง

นโยบายเหล่านี มีเป้าประสงค์เพือทําให้กระจ่าง ชัดเจน (elucidate) แก่

ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกเกยีวกบัผลกระทบของควันบุหรมีอืสอง

ทีมี ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมทังประโยชน์ทีจะได้รับจากกฎหมาย

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี และเพือชีแนะผู้กาํหนดนโยบายในการพัฒนาและ

ดาํเนินการบังคับใช้นโยบายสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี 



๑๔ 

 

๑. กฎหมายปลอดควนับุหรีปกป้องสาธารณสุข  

 สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรีลดระดับของสารพิษในอากาศเป็นอย่าง

มาก และมีความสัมพันธ์กับสุขภาพทดีีขึนอย่างเห็นได้ชัดและวัดได้ ในกลุ่ม

คนวัยทาํงานทเีคยได้รับควันบุหรีมือสอง มีจาํนวน ๑๖ ประเทศซงึมีประชากร

รวมแล้วเป็น ๔ เปอร์เซน็ต์ของประชากรโลกได้มีกฎระเบียบสภาพแวดล้อม

ปลอดควันบุหรีประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๖ ประเทศนีและมีอย่างน้อย ๓๔ 

ประเทศได้บัญญัติ เรืองกฎหมายปลอดควันบุหรีภายในอาคาร ๑๐๐% ปี ค.ศ.

๒๐๐๕ ถึง ๒๐๑๓ (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๒-๓) 

หนังสอืแผนทยีาสบู tobacco atlas ขององค์การอนามัยโลกกล่าวไว้ว่า 

การห้ามสูบบุหรีในทีสาธารณะ เป็นมาตรการดีเยียมของสาธารณสุขทีจะ

ปกป้องสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี กฎหมายปลอดควันบุหรีมีผลทันทีต่อ

คุณภาพอากาศในอาคาร Indoor Air Quality ด้วยการลดระดับของมลพิษ

อากาศในอาคารและสารก่อมะเรง็ในสถานทสีาธารณะและททีาํงาน  การศึกษา

ในปี ๒๐๐๔ ทพิีมพ์โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ พบว่า การทาํ

ให้อากาศในอาคารสะอาดสามารถลดการได้รับควันบุหรีมือสองได้อย่าง

รวดเรว็และมีประสทิธิภาพในสถานทใีห้บริการทงัหลาย (หทยั ชิตานนท ์หน้า 

๒๔) 

 

ผบั บาร ์

การศึกษาคุณภาพอากาศในผับของกรุงดับลินพบว่า หลังจาก

กฎหมายปลอดควันบุหรีมีผลระดับอนุภาคเลก็ๆ ในอากาศลดลงถึงร้อยละ 

๘๐ การศึกษานทีาํใน ๗ เมืองของสหรัฐฯ พบว่า ระดับมลภาวะในอากาศลดลง

ร้อยละ ๘๒ ในสถานทซีงึผู้อยู่ภายใต้กฎหมายปลอดควันบุหรี 



๑๕ 

 

สารพิษในควันบุหรีมือสองทาํให้ปัญหาของระบบทางเดินหายใจ ซึง

รวมถึงการหายใจมีเสยีงหวีด หอบหืด และอาการไอซงึเกดิขึนแม้จะได้รับควัน

มาเป็นเวลานานแล้ว ก่อนมีกฎหมายในแคลิฟอร์เนียจะปลอดควันบุหรีในปี 

๑๙๙๘ พนักงานบาร์ร้อยละ ๗๔ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ๒ เดือน

หลังจากบาร์ปลอดควันบุหรี อาการเหล่านีลดลงไปร้อยละ ๖๐ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้นโยบายปลอดควันบุหรีในรัฐ

ต่างๆ มากขึนนันก่อให้เกิดงานวิจัยเพือศึกษาผลฉับพลันของนโยบายปลอด

ควันบุหรีต่อทางสาธารณสขุและอาชีวอนามัย ซงึการศึกษาเหล่านีแสดงว่าการ

ใช้นโยบายปลอดควันบุหรีในสถานทีต้อนรับบริการ ( hospitality venues) 

ปริมาณอากาศฝุ่ นละอองและนิโคตินในคนงานได้ลดลงชัดเจนอย่างมาก  

แสดงว่ากฎหมายปลอดควันบุหรีมีประสทิธผิลถูกต้องในการช่วยให้สขุภาพคน

ดีขึน  

มลรัฐมินิโซต้า เมือง Hennepin ตาํลงอย่างมากและตาํกว่าท ีRamsey 

ซึงเป็นเมืองทีมีการใช้กฎหมายปลอดควันบุหรี แต่ทีดาโกต้าซึงไม่มีการใช้

กฎหมายปลอดควันบุหรีเลย เมือเปรียบเทยีบกับเมืองแรมเซย์และดาโกต้า ก็

พบว่า Hennepin เป็นเมืองทมีีการบังคับกฎหมายปลอดควันบุหรีครอบคลุม

ร้อยเปอร์เซน็ต์นัน ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายปลอดควันบุหรีแล้วส่งผล

ให้มีค่าฝุ่ นละอองทตีรวจพบ ตาํลงอย่างมากและตาํกว่าทแีรมเซย์ ซงึเป็นเมือง

ทมีีการใช้กฎหมายปลอดควันบุหรีเพียงบางสถานทแีละทดีาโกต้าซึงไม่มีการ

ใช้กฎหมายปลอดควันบุหรีเลย (หทยั  ชิตานนท ์๒๕๖๐ หน้า ๑๗) 

ในประเทศไอร์แลนด์ ระดับของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM ๒.๕) ซึง

สามารถเข้าไปในปอดและทาํลายเนือเยือของปอดและหัวใจ ลดลงถึง ๘๓% 

เมือมีการบังคับใช้กฎหมายสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี ระดับของนิโคตินใน

อากาศลดลง ๘๓% เช่นกัน และระยะเวลาโดยเฉลียทีคนวัยทาํงานได้รับควัน



๑๖ 

 

บุหรีมือสองลดลงจาก ๓๐ ชัวโมง เหลือ ๐ ชัวโมง (Office of Tobacco 

Control, ) อาการของโรคทางเดินหายใจลดลง ๑๖.๗% ในกลุ่มคนที

ทาํงานในบาร์ ภายในหนึงปีหลังจากการบังคับใช้กฎหมายสงิแวดล้อมปลอด

ควันบุหรีมือสอง (Allwright S, et al. 2005) 

 การศึกษาวิจัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบว่าอาการจากโรค

ทางเดินหายใจลดลง ๕๙% และอาการคัน (irritation) ลดลง ๗๘% ในกลุ่ม

คนทาํงานในบาร์ ภายในระยะเวลา ๘ สปัดาห์หลังจากการประกาศใช้กฎหมาย

สถานทีทาํงานปลอดควันบุหรี เมือเปรียบเทียบกับก่อนประกาศใช้กฎหมาย

ดังกล่าว (Eisner M, Smith A, Blanc P, 1998) 

ประเทศไทย รัฐฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศการ

บังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการขยาย

พืนทีเขตปลอดบุหรีผับ บาร์ สถานบันเทิง เมือวันที ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๐ เนืองจากผับ บาร์ ทีมีมากกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง ทปีระชาชนนิยมเข้าไปใช้

บริการ ทัง วัยรุ่น นักเทียวกลางคืน รวมทังผู้ทีทาํงานในร้าน เช่น พนักงาน

เสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ ดีเจ นักร้อง นักดนตรี รวมแล้วมีคืนละกว่า ๖๐๐,๐๐๐ 

คน  

เรือนจํา 

ประเทศแคนาดา ตังแต่วันท ี๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ เรือนจาํของ

รัฐบาลกลางทมีันคงสงูสดุ ห้ามสบูบุหรีทงัหมดในเรือนจาํ การห้ามบางส่วนได้

เคยทาํมาแล้วแต่ไม่ได้ผล เรือนจาํมันคงปานกลางและน้อย จะห้ามในเดือน

มิถุนายนทังนักโทษและพนักงานของเรือนจํา จะได้รับความช่วยเหลือในการ

เลิกบุหรี กรมราชทัณฑ์ (The correctional service) ของประเทศแคนาดาเคย

ห้ามสบูบุหรีภายในอาคารเมือปี ๒๐๐๖ แต่ครังนีจะห้ามเบด็เสรจ็เดด็ขาด คือ 

ห้ามนักโทษในเขตสนามนอกอาคาร และห้ามเจ้าหน้าทสีบูบุหรีในเขตเหล่านัน



๑๗ 

 

ด้วย เรือนจาํช่วยนักโทษเลิกบุหรีด้วยการห้ามอย่างเบด็เสรจ็มีผลบังคับใช้ใน

วันท ี๓๐ เมษายน ๒๐๐๘ ( หทยั ชิตานนท ์๒๕๖๐ หน้า ๓๙) 

ประเทศญีปุ่น องค์การตาํรวจแห่งชาติบังคับผู้ต้องขังห้ามสบูบุหรใีน

ห้องขังของโรงพัก ๑,๒๒๖ แห่งทัวประเทศ  ตังแต่เมษายน ๒๐๑๓ ตํารวจ

ประจาํโรงพักห้ามสูบบุหรีด้วย และก่อนหน้านีมีสถานีตาํรวจของกรุงโตเกียว

และโอกินาวาได้ห้ามสูบบุหรีในห้องขังมาแล้วและไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด 

จากการสาํรวจของกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการเมือปี ๒๐๑๑ ผู้ต้องขังมี

อัตราการสูบบุหรี ร้อยละ ๖๐.๖ ซึงมากกว่าอัตราการสูบบุหรีของประชากร

ทวัไปคือ ๒๐.๑ ( หทยั ชิตานนท ์๒๕๖๐ หน้า ๔๐) 

ประเทศนิวซีแลนด์ เมือปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๔ ราชทัณฑ์

ของนิวซีแลนด์ได้ประกาศแผนเตรียมการ ๑๒ เดือนก่อนการห้ามสบูบุหรีใน

เรือนจาํ นักโทษได้รับการแจกแครอทคนละ ๒ แท่งต่อวันเพือใช้แทนบุหร ี

เพือเตรียมการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรีในเรือนจาํ นักโทษในเรือนจํา 

Invercargill กไ็ด้รับคาํสงัให้กินแท่งแครอทแทนการสบูบุหรี นอกจากนกีม็ีการ

แจกแผ่นนิโคติน การจัดให้ร้องเพลง การเล่นกีฬาให้แก่นักโทษซึงติดบุหรีซึง

มีถึงร้อยละ ๗๐ ของนักโทษทังหมด ๘,๗๐๐ คน ( หทัย ชิตานนท์ ๒๕๖๐ 

หน้า ๔๐-๔๑) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม ๒๐๐๔ Federal bureau of 

prisons ได้สังห้ามสูบบุหรีในเรือนจํา จํานวน ๑๐๕ แห่งซึงมีนักโทษรวม 

๑๘๐,๐๐๐ คน มีมลรัฐ ๓๘ ใน ๕๐ มลรัฐทปีลอดควันบุหรีหรือห้ามสบูบุหรี

บางส่วนบางมลรัฐ เช่น Deraware อนุญาตให้ใช้ยาสูบทีไม่มีควัน บางมลรัฐ

เช่น Florida อนุญาตให้สบูบุหรีได้ในทซีึงจัดไว้ให้  รัฐแคลิฟอร์เนียขยายการ

ห้ามสูบบุหรีไปยังเรือนจาํในวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๐๐๔ โดยห้ามทังนักโทษ

และเจ้าหน้าทสีบูบุหรีในขอบเขตทงัหมดของเรือนจาํทุกแห่ง เชือว่าการห้ามนี



๑๘ 

 

ช่วยให้นักโทษ ๑๖๓,๐๐๐ คน ดีขึนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาสขุภาพ

ได้ ๒๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐ  มลรัฐนีมี เรือนจํา ๓๓ แห่ง ซึงมี เจ้าหน้าท ี

๔๙,๐๐๐ คนตงัแต่วันท ี๑๑ ธนัวาคม ๒๐๐๘ เป็นต้นไป กรมราชทณัฑข์องมล

รัฐเนวาดาห้ามนักโทษและข้าราชการทงัหมดบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสบู (หทยั ชิ

ตานนท ์๒๕๖๐ หน้า ๔๒) 

 

สถานทีทํางาน 

องค์การอนามัยโลกแถลงว่าในแต่ละปี มีผู้ เสยีชีวิตอย่างน้อย ๒ แสน

คนจากมะเรง็ซึงเกิดจากการหายใจเอาใยแอสเบสตอสเข้าไป จากควันบุหรีมือ

สองในททีาํงาน องค์การอนามัยโลกจึงขอร้องให้ รัฐบาลของประเทศทงัหลาย

ได้หยุดยังในการใช้แอสเบสตอส ใช้ Organic Solvent ทปีลอดเบนซินและห้าม

สบูบุหรีในสถานททีาํงาน เมือวันท ี๑๑ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๑ ได้มีการประกาศ

การจัดตัง Clinton  Global initiative (CGI) ในนครนิวยอร์ก เรียกร้องให้

นายจ้างห้ามสบูบุหรีในททีาํงานทวัโลกด้วยขอให้สมาชิก CGI  ๑,๒๐๐ แห่ง 

นโยบายสํานักงานปลอดควันบุหรี องค์การภาคประชาสังคมอืนก็เข้าร่วม

ทาํงานด้วย คือสมาคมมะเรง็อเมริกัน Campaign for tobacco-free kids, GBC 

Health และบริษัทธุรกิจ มากกว่า ๒๐๐ แห่ง แต่ทงัโลก ประชากรเพียงร้อยละ 

๑๑ ทีได้รับการคุ้มครองจากการสูบบุหรี หรือมีกฎหมายห้ามสูบบุหรีในที

ทาํงาน (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๑๑๕) 

วิธีทจีะละทิงงานออกไปสบูบุหรี ผู้สูบบุหรีในสาํนักงานต้องสญูเสีย

วันทาํงานไป ๘-๑๐ วันในแต่ละปี ทาํให้บริษัทต้องสญูเสยีหลายล้านเหรียญ

สหรัฐ ในแต่ละปีการสญูเสยีการผลิตและการรักษาโรคจากบุหรีทสีบู และควัน

บุหรมีือสองททีาํให้ผู้ร่วมงานเกิดเป็นโรคเหมือนผู้สบู สาํนักงานทมีีควันบุหรี

ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วในสหรัฐเพราะ ๒๕ มลรัฐได้มีกฎหมายห้ามสบูบุหรี



๑๙ 

 

ในทีทาํงานแล้ว ในวันที ๒๙ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ ประเทศไอร์แลนด์ เป็น

ประเทศแรกทมีีกฎหมายห้ามสบูบุหรีในททีาํงานซึงรวมถึงบ้านและภัตตาคาร 

(หทยั ชิตานนท ์๒๕๖๐ หน้า ๑๑๖) 

ลูกจ้างผู้ทาํงานในสถานททีาํงานปลอดควันบุหรี ในปี ค.ศ.๑๙๙๘ จะ

มีความพยายามอย่างยิงทจีะเลิกสบูบุหรมีากกว่าลูกจ้าง ในปี ๑๙๙๓ ประมาณ

ร้อยละ ๒๕ เลือกได้มากกว่าลูกจ้างททีาํงาน ซึงไม่ห้ามสบูบุหรีร้อยละ ๒๕ ใน

กลุ่มคนทาํงาน ทียังคงสูบต่อไป แม้จะมีกฎหมายห้ามสูบ กจ็ะสูบน้อยกว่า

คนงานทีทาํงานในสถานทีทีไม่ห้ามสูบ เฉลียวันละ ๒.๗๕ มวล (หทัย ชิตา

นนท ์๒๕๖๐ หน้า ๑๒๐) 

ผู้สบูบุหรีซึงอาศัยหรือทาํงานในทซีึงห้ามสบูบุหรี มีความพยายามที

จะเลิกในปีทีผ่านมา ในกลุ่มผู้ ทีได้พยายามเลิก กลุ่มทีอาศัยหรือทาํงานใน

สถานทีห้ามสูบจะเป็นกลุ่มทีมีความเป็นไปได้ ทจีะเลิกไปนานไม่น้อยกว่า ๖ 

เดือน สรุปได้ว่า การห้ามสบูบุหรีในททีาํงานและทอียู่อาศัยมีความสมัพันธก์ับ

ความพยายามเลิกสูบบุหรีในอัตราสูง อัตราการกลับมาสูบใหม่ตําในกลุ่มที

พยายามเลิก และผู้ทยัีงสบูอยู่กลับสบูในปริมาณน้อยเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฟิล

ลิปมอร์ริสยอมรับว่า การห้ามสบูบุหรีในสถานททีาํงานนาํไปสู่อตัราการเลกิสบู

ร้อยละ ๒๐ จากการทบทวนอย่างกว้างขวางในเรืองโปรแกรมเลิกบุหรีตามฐาน

ประชากร โดยสถาบันมะเรง็แห่งชาติสหรัฐฯ สรุปว่าการสงัเกตการณ์ในสถานที

ทาํงาน พบว่า การจาํกัดการสบูบุหรีในสถานททีาํงานเกดิผลให้มีความพยายาม

ทจีะเลิกบุหรีเพิมขึน เริมมีการเพิมขึนของอัตราการเลิกบุหรีทไีด้สาํเรจ็ด้วย 

(หทยั ชิตานนท ์๒๕๖๐  หน้า ๑๒๐) 

 การศึกษาวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ เมือปี ค.ศ. ๒๐๐๒ พบว่าผู้ที

ทาํงานในสาํนักงานทีมีสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี จะมีอาการคันและอาการ



๒๐ 

 

ของโรคทางเดินหายใจน้อยกว่าผู้ททีาํงานในสิงแวดล้อมทมีีควันบุหรีมือสอง 

(Bates M, et al. 2002) 

 ภายใน ๓ เดือนหลังจากประกาศใช้กฎหมายสงิแวดล้อมปลอดควัน

บุหรีมือสองในประเทศสกอ็ตแลนด์ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ผู้ทีทาํงานในบาร์มี

อาการดีขึนอย่างเห็นได้ชัดจากอาการของโรคทางเดินหายใจ โดยการวัดการ

ทํ างานของปอด  (lung function) และการวั ดการอั ก เสบ  (systemic 

inflammation) นอกจากนี ผู้ทาํงานทมีีโรคหอบหืดอยู่แล้ว มีการลดการอกัเสบ

ในทางเดินหายใจอย่างเหน็ได้ชัด และมีคุณภาพชีวิตทดีีขึน (Menzies D, et al. 

2006) 

สรุปได้ว่าสถานทีทาํงานปลอดควันบุหรีมีผลทาํให้มีการลดการสูบ

บุหรีลง ๒๙% ของผู้ทสีบูบุหรี (Fichtenberg C, Glantz S, 2006) 

 

โรงพยาบาล 

เหตทุโีรงพยาบาลต้องจัดเป็นเขตปลอดควันบุหรี 

๑. การเสพติดยาสบูเป็นปัญหาระดับต้นของงานสาธารณสขุ  

๒. กฎระเบียบเพือโรงพยาบาลปลอดควันบุหรมีีการใช้กนัอย่าง

ไม่เพียงพอ  

๓. โรงพยาบาลเป็นสถานทปีฏบิัติงานของมืออาชีพทคีวรได้รับ

การยกย่อง  

๔. โรงพยาบาลเป็นสถานทีซึงต้องรักษาโรคซึงเกิดจากการ

บริโภคยาสบู  

๕. โรงพยาบาลเป็นสถานทีซึงต้องเฝ้าระวังความเสียงต่อ

อนามัยของผู้ป่วย  



๒๑ 

 

๖. การสูบบุหรีในโรงพยาบาลก่อให้เกิดความเสียงต่อความ

ปลอดภัย  

๗. การควบคุมยาสบูในโรงพยาบาลเป็นเครืองชีวัดทดีีเลิศของ

คุณภาพการรักษาพยาบาล 

ในไอร์แลนด์ โรงพยาบาลทุกโรงของรัฐบาล มีนโยบายปลอดควัน

บุหรีทงัหมดภายในปี ๒๐๑๕ ก่อนหน้านันผู้ทสีูบบุหรีในโรงบาลทุกคนไม่ว่า

จะเป็นผู้ป่วย ญาติ หรือเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลต้องการสูบบุหรีจะต้อง

ออกไปสบูบุหรข้ีางนอกโรงพยาบาล (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๔๓) 

ในสหราชอาณาจักร ทีมวิจัย School of community health science 

ของมหาวิทยาลัยนอตทงิแฮม ได้สาํรวจโรงพยาบาล ๒๒ แห่งพบว่า ผู้ป่วยและ

ผู้มาเยียมสูบบุหรีในบริเวณของอาคารเฉียบพลันร้อยละ ๙๔ ซึงในบริเวณ

เหล่านีมี ป้ายห้ามสูบบุหรีด้วยร้อยละ ๓๕ ของผู้ สูบเป็นเจ้าหน้าทีของ

โรงพยาบาลเอง บริเวณทพีบผู้สบูบุหรีมาก ได้แก่ ทางเข้าด้านในและด้านข้าง

ของโรงพยาบาล รัฐมนตรีสาธารณสุขของแคว้นเวลส์ยอมรับว่า การห้ามสูบ

บุหรีในโรงพยาบาลเป็นเรืองทีบังคับลําบากมาก หลังจากกฎหมายห้ามสูบ

บุหรใีนทสีาธารณะได้ออกมาตังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ แม้แต่ในหน่วยงานบริบาล 

มารดาและทารกกยั็งมีการสบูบุหรีอยู่  Trust ของไอร์แลนด์เหนือได้กระชับกฎ

การห้ามสูบบุหรีในโรงพยาบาลให้เข้มข้นขึนอกี  โดยประกาศรือถอนทพัีกสูบ

บุหรีในโรงพยาบาล Altnagalvin ทเีมือง Londonderry (หทัย ชิตานนท์ หน้า 

๔๕) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา Baptist Medical Center ของมหาวิทยาลัย 

Wake Forest และ Forsyth Medical Center ได้ห้ามบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทุก

ชนิด ในบริเวณทังหมดในปี ค.ศ.๒๐๐๗ ทัง ๒ แห่งได้ห้ามสูบบุหรีภายใน

อาคาร ของศูนย์การแพทย์มาตงัแต่กลางทศวรรษ ๑๙๙๐ แต่นโยบายใหม่ ได้



๒๒ 

 

ใช้กับลานจอดรถและบริเวณนอกอาคารอืนทงัหมด การสาํรวจร่วมกันระหว่าง

ระบบสขุภาพ Henry Ford และ The joint commission พบว่าร้อยละ ๔๕ ของ

โรงพยาบาลสหรัฐอเมริกา ห้ามสบูบุหรีในเนอืททีงัหมดเมือปี ๒๐๐๘ และอีก

ร้อยละ ๑๕  มีแผนในการจะให้เนือทีทังหมดปลอดควันบุหรีในอนาคต มี

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ป่วยทตีิดบุหร ีซึงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

จาํนวน ๖๕๐ คน ได้วัดอาการถอนนิโคตินหลังจากรับตัวเข้ารักษา ๒๔ ถึง ๔๘ 

ชัวโมง โรงพยาบาลเหล่านีห้ามสูบบุหรีภายในอาคารแต่ไม่ห้ามสู่ภายนอก

อาคาร และศึกษาสถานภาพการสบูบุหร ี๑ และ ๖ เดือน หลังจาํหน่ายออกจาก

โรงพยาบาล ผลปรากฎว่า ๑ ใน ๔ ของผู้ป่วยทรีับไว้ ได้สบูบุหรีในระหว่างที

อยู่ในโรงพยาบาล ร้อยละ ๔ รับว่าได้สูบบุหรีภายในอาคาร โรงพยาบาล 

Auburn Memorial Hospital เป็นโรงพยาบาลปลอดควันบุหรีเต็มพืนทตีังแต่

วันท ี๑ กนัยายน ๒๐๑๑ (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๔๖) 

 

สถานศึกษา 

องค์การ ASH Australia ได้จัดทําคู่มือแคมปัสปลอดควันบุหรีไว้

อย่างสมบูรณ์ องค์ประกอบทสีาํคญัทคีวรมีคือ  

๑. การให้ทุนวิจัยและทุนการศึกษา จะไม่รับจากอุตสาหกรรมยาสูบ

หรือบุคคลทสีามซงึเกยีวข้อง  

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไม่รับของขวัญหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกจิกรรมต่างๆ อุตสาหรกรรมยาสบูทงัทางตรงและทางอ้อม  

๓. ความสัมพันธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การลงทุนของมหาวิทยาลัยจะ

ไม่เกียวข้องกบัอุตสาหกรรมยาสบู  

๔. มหกรรมการงานและการรับนักศึกษา บริษัททผีลิตและจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาสบูจะไม่ได้รับให้เข้าร่วมกิจกรรมงาน  



๒๓ 

 

๕. บริเวณสาธารณะ อาคารและทจีอดรถปลอดควันบุหร ี 

๖. การโฆษณาและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสบู ห้ามหมดเดด็ขาด  

๗. จัดให้มีบริการเลิกบุหรีสาํหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลยั 
 

ประเทศจีนรายงานจากสมาคมควบคุมยาสบูของจีนแจ้งว่า การสาํรวจ

ในช่วง ๖ เดือนทผ่ีานมาพบว่า ๑๖ จาก ๘๐๐ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ผ่าน

เกณฑ์การไม่สบูบุหรีของบริเวณมหาวิทยาลัยการสาํรวจพบว่ามีเพียง ร้อยละ 

๔๒ ได้มีการประชาสมัพันธเ์รืองการควบคุมยาสบูในมหาวิทยาลัย ก้นบุหรีพบ

ในทพัีกนักศึกษาชายร้อยละ ๗๓  

ประเทศนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยปลอด

ควันบุหรีแห่งแรกของประเทศตังแต่วันท ี๑ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๐ ส่วนทีพัก

ของนักศึกษากป็ลอดควันบุหรีทังหมดเช่นกัน ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

มหาวิทยาลยัซูริคประกาศห้าม สบูบุหรีในพืนททีงัหมดของมหาวิทยาลยัตงัแต่

วันท ี๒๙ มีนาคม ๒๐๐๕ ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Country College of 

Morris เป็นวิทยาลัยปลอดควันบุหรีแห่งแรกของมลรัฐ New Lersy เมือตังแต่ 

๒๐๐๗ และมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒๖๐ แห่งปลอดควันบุหรี ๑๐๐% เมือ

เดือนกันยายน ๒๐๐๘ ระบบการศึกษาขันสงูของมลรัฐเพนซิลวาเนียประกาศ

ห้ามสูบบุหรีในสถานทีทงัหมดของมหาวิทยาลัยของรัฐทงัหมด ๑๔ แห่งซึงมี

นักศึกษา ๑๑๐,๐๐๐ คน เมือขึนปี ๒๐๑๒ สมาคมสิทธิผู้ไม่สบูบุหรีอเมริกัน

แถลงว่า รอบมหาวิทยาลัย ๖๓๙ แห่งในสหรัฐอเมริกาเป็นสถานทปีลอดควัน

บุหรีทงัหมดแล้ว (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๕๐) 

 

 



๒๔ 

 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Industry) โรงแรมในเบลเยียม 

Country JAV by Marriott ซึงตังอยู่ระหว่างสนามบินและนครบรัสเซล ของ

ประเทศเบลเยยีมเป็นโรงแรมปลอดควันบุหรี  

ในสแกนดิเนเวีย ตังแต่วันท ี๑ มกราคม ๒๐๐๗ กลุ่ม Choice Hotels 

Scandinavia เป็นเครือข่ายโรงแรมปลอดควันบุหรีแห่งแรกของแถบ Nordic  

ประเทศไทย ค.ศ. ๒๐๑๑ โรงแรม Sheraton Hua Hin Resort & Spa 

ได้ รับมาตรฐานทอง ของมูลนิธิใบไม้เขียวด้วยการสนับสนุนของ สสส. 

มาตรฐานทองคือมีเพียงไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของห้องทังหมดอนุญาตให้สูบ

บุหรีในห้องได้ 

ในสหรัฐอเมริกา เครือโรงแรมเวสติน Westin Hotel & Resort 

ประกาศเมือวันท ี๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าวันท ี๑ มกราคม ๒๕๔๙ เครือ

โรงแรมเวสทิน ๗๗ แห่ง ในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและแคริบเบียน เป็น

โรงแรมปลอดควันบุหรี AP ข่าว แจ้งว่ากลุ่มโรงแรมเชอราตันและ Four points 

ห้ามสูบบุหรีในโรงแรมเครือข่าย ๓๐๐ แห่งทัวสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะ

แคริบเบียนและแคนาดา ตังแต่วันที ๓๑ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๘ เป็นต้นไป 

(หทยั ชิตานนท ์หน้า ๖๓-๖๓) 

 

ยานพาหนะ ขนส่งสาธารณะ 

ในประเทศจีน โทรทศัน์กลางของจีน ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ทสีถานี

รถไฟความเร็วสูงสายปักกิง-กวางโจว เริมให้บริการวันแรกเมือวันที ๒๘ 

ธันวาคม ๒๐๑๒ เมือรถไฟความเร็วสูงเข้าเทียบชานชาลาทีสถานี Wuhan 

โทรทัศน์ได้แสดงว่ามีผู้โดยสารจาํนวนไม่น้อยมีบุหรีในมือ รถไฟจีนลงโทษผู้

ละเมิดกฎห้ามสบูบุหรอีย่างเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายห้ามสบูบุหรี ผู้ฝ่าฝืน



๒๕ 

 

กฎจะต้องถูกปรับสูงขึนไปถึง ๒,๐๐๐ หยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 

๑๐,๐๐๐ บาท) และหมดสิทธิจะซือบัตรโดยสาร เว้นแต่จะต้องลงนามในใบ

สญัญาว่าจะไม่สูบบุหรีในรถไฟกระสุนอีก  หากละเมิดซาํอีกเป็นครังท ี๒ เขา

จะไม่สามารถขึนรถไฟชนิดนีได้อีกเลย โดยทีรถไฟมีความเร็วสูงของรถไฟ

กระสุนทปิีดสนิทเหมือนเครืองบิน หากมีก้นบุหรี เครืองเตือนไฟกจ็ะมีเสยีง

ดังขึน เป็นเหตุให้รถไฟวิงช้าลงหรือหยุดเอาเสียเลย ค่าปรับผู้ละเมิดกฎ เคย

น้อยเพียง ๕๐๐ ถึง ๒๐๐๐ หยวน เมือปี ๒๐๑๔ แต่กฎกม็ีผลทาํให้ผู้สบูบุหรี

น้อยลง เมือเดือนมกราคมปี ๒๐๑๕ มีการละเมิดเฉลียวันละ ๑ ราย (หทัย ชิ

ตานนท ์หน้า ๖๗-๖๘) 

ในไอร์แลนด์ ข่าวเมือวันท ี๒๗ กรกฎาคม ๒๐๐๙ แจ้งว่าสายการบิน 

Ryanair ของประเทศไอร์แลนด์อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้บุหรีอเิลก็ทรอนิกส ์ใน

เครืองบินได้ แอร์โฮสเตสมีบุหรชีนิดนจีาํหน่ายในราคา ๖ ปอนด์ต่อห่อละ ๑๐ 

มวน 

ในสวิตเซอร์แลนด์ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ปลอดควันบุหรี

ตังแต่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๐๐๕ 

ในสหราชอาณาจักร มีการวิจัยเพือหาอุปนสิยัและความต้องการของผู้

ท่องเทยีวบนเรือสาํราญ คือ Cruise comparison.uk.com จาํนวน ๑,๒๗๑ คน 

พบว่า ร้อยละ ๓๒ เป็นผู้สูบบุหรี ร้อยละ ๑๙ เป็นผู้สูบบุหรีเพือสังคม และ

ร้อยละ ๔๙ เป็นผู้ไม่สบูบุหรี มีความคิดเห็นเกือบครึงคือร้อยละ ๔๘ เห็นว่า

ควรห้ามสบูบุหรีทงัหมด บนเรือร้อยละ ๔๘ อีก ร้อยละ ๒๗ เหน็ว่าควรจัดเขต

สูบบุหรีและร้อยละ ๑๔ เห็นว่าควรอนุญาตให้สูบบุหรีเฉพาะในห้องพักของ

ผู้โดยสารนัน 

เรือโดยสารของบริษัท Fred Olean Cruise Lines ขนาด ๔๓,๕๓๗ ตัน 

ลาํนีเป็นเรือปลอดควันบุหรีภายในลาํเรือ ๑๐๐% อนุญาตให้ส่งได้เฉพาะที



๒๖ 

 

ระเบียงห้องเท่านัน การสํารวจความคิดเห็นผู้โดยสารเรือสําราญ พบว่า 

ผู้โดยสาร ๑ ใน ๔ ต้องการเรือเป็นเขตปลอดควันบุหรี การสาํรวจนีทาํโดย 

Cruise Critic ผู้โดยสารกล่าวว่า ก้นบุหรีเล็ดลอดเข้าไปในห้องพักทีพักจาก

เฉลียง นอกจากนียังมีปัญหาในเรืองค่าใช้จ่ายในการทาํความสะอาดและความ

ปลอดภัยคือมีผู้โดยสารคนหนงึตายจากการเกิดไฟลุกไหม้โดยบุหรใีนเรือ Star 

Princess เมือปี ๒๐๐๖ (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๖๙-๗๐) 

ท่าอากาศยาน 

สหรัฐอเมริกา องค์กรการบินพลเรือนนานาชาติ International Civil 

Aviation Organization (ICAO) ได้รับมติของประเทศสมาชิกทีห้ามการสูบ

บุหรีในเทียวบินนานาชาติตังแต่วันท ี๑ กรกฎาคม ๑๙๙๖  (หทัย ชิตานนท ์

หน้า ๗๒) 

ท่าอากาศยานนานาชาติ Lambert ของเมืองเซนต์หลุยสแ์ละท่าอากาศ

ยานนานาชาติ Seattle-Tacoma (Sea-Tac Airport ของเมืองซีแอตเทิล ได้มี

การศึกษานิโคติน ผลการศึกษาพบว่ามี ambient nicotine vapour ในบริเวณ

ใกล้กับห้องสบูบุหรี ในระดับทเีป็นอนัตรายต่อสขุภาพ สรุปได้ว่าห้องสบูบุหรี

ทอียู่ในภายในอากาศยานของท่าอากาศยาน ไม่มีประโยชน์ทจีะขจัดควันบุหรี

มือสองไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารได้ 

ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ CDC ได้ทาํการศึกษาคุณภาพอากาศในท่า

อากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ ๙ แห่งในจํานวนทีมีทังหมด ๒๙ แห่ง ท่า

อากาศยาน Large Hub ด้วย คาํจาํกัดความของ  Federal Aviation Administration 

หมายถึงท่าอากาศยานทีมี ผู้โดยสาร มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑ ของ

ผู้โดยสารทงัหมดทขีนึเครืองบินในสหรัฐอเมริกา  

ในปี ๒๐๑๑ ท่าอากาศยานทีไม่ปลอดควันบุหรี ๕ แห่งเหล่านี มี

ผู้โดยสารใช้บริการประมาณ ๑๑๐ ล้านคน คณะผู้ศึกษาได้วัดอนุภาค 



๒๗ 

 

Respirable suspended particulates (RSPs) ซึงเป็น Maker หนึงสําหรับควัน

บุหรีมือสอง พบว่า ค่าเฉลยีของ RSPs ในเขตทอีนุญาตให้สบูบุหรีได้ มีสงูเป็น 

๑๖ เท่าของระดับเฉลยีในเขตทไีม่สบูบุหรี บริเวณหน้าประตูขึนเครืองและ ๒๓ 

เท่าของระดับเฉลยีของ RSPs ในท่าอากาศยานปลอดควันบุหรี  

อนุภาคขนาดนีถูกปล่อยออกมาเป็นจาํนวนมากจากบุหรีทกีาํลังติด

ไฟอยู่และสามารถถูกสูดได้ง่าย เข้าไปในปอด โดยรวมในท่าอากาศยานทงั ๕ 

ระดับ (PM ๒.๕ ได้วัดท ี 

๑) ภายในเขตทอีนุญาตให้สบูบุหรีได้ ๒๐ แห่ง  

๒) ประมาณ ๑ เมตร ถัดจากเขตอนุญาตให้สบูบุหรีทงั ๒๐ แห่ง  

๓) ในบริเวณทีนังหน้าประตูขึนเครือง และเขตทีสุ่มเลือก เขตที

อนุญาตสูบบุหรีแบ่งเป็นห้องสูบบุหรี หรือภัตตาคารและยังแยกเป็นเขตที

ปิด-เขตทีเปิด การวัดทาํในช่วงวันที ๑๙ ตุลาคมถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ 

เวลาทใีช้แต่ละจุดคือ ๓๐ นาท ีช่วง ๗ โมงเช้าถึง ๕ ทุ่ม  

ผลทไีด้คือ  (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๗๖) 

- PM ๒.๕ มีระดับเฉลยีทใีนเขตอนุญาตทสีบูบุหรี ๘๘.๗ ug/m3 

- PM ๒.๕ มีระดับเฉลียทีบริเวณติดกับเขตทีอนุภาคทีสูบบุหรี 

๔๓.๗ ug/m3 

- PM ๒.๕ มีระดับเฉลียทีบริเวณห้องสูบบุหรีในท่าอากาศยาน

ปลอดควันบุหรี ๘.๐ ug/m3 

คําย่อ PM ๒.๕ ๑ คือ particulate matter ทีมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย

กว่าหรือเท่ากับ ๒.๕ ไมครอน  การค้นพบโดยคณะผู้วิจัยของศูนย์ป้องกันโรค

                                                           
๑ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน เทยีบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ ๑ ใน 

๒๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ 



๒๘ 

 

ข้างต้นนี นับเป็นการค้นพบทีพิสจูน์ได้ว่าท่าอากาศยานทอีนุญาตให้สบูบุหรี

ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องหรือเขตกยั็งมีอนัตรายจากควันบุหรีมือสอง นโยบายทห้ีาม

สบูบุหรีภายในอาคารเป็นหนทางเดียวทจีะขจัดควันบุหรมีือสองได้ ผู้เดินทาง

และผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มอายุ ในท่าอากาศยานทไีม่ปลอดควันบุหรีต้องได้รับ

ควันบุหรีมือสองทงัในและใกล้กับห้องสูบบุหรี และทีซึงอนุญาตให้สูบบุหรี 

เช่น บาร์และภัตตาคาร การปลอดควันบุหรี ห้ามสบูบุหรีในท่าอากาศยาน จึง

เป็นหนทางเดียวทจีะปกป้องทงัผู้เดินทางและผู้ปฏิบัติงานซงึไม่สบูบุหรีให้พ้น

จากควันบุหรีมือสอง 

สงิทีค้นพบจากงานวิจัยนีช่วยยืนยันว่า ห้องสูบบุหรีทีมีการถ่ายเท

อากาศและห้องสบูบุหรีทจีัดไว้เฉพาะไม่มีผลแต่อย่างใด ข่าวนแีพร่ไปทวัโลก 

กลุ่มต่อต้านการสบูบุหรีหลายกลุ่มได้ขอร้องให้ท่าอากาศยาน South 

Lake City International ซงึมีห้องสบูบุหรี ๕ ห้อง ดาํเนินการให้เป็นท่าอากาศ

ยานทปีลอดควันบุหรีโดยสนิเชิง  (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๗๘) 

 

ชายหาดสาธารณะ 

การจัดระเบียบการงดสบูและทงิก้นบุหรีรวมทงัขยะบนชายหาด เพือ

รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝัง สาํหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันและ

การห้ามสบูบุหรบีริเวณชายหาดไม่ใช่เรืองใหม่ ในต่างประเทศทวัโลกได้มีการ

ประกาศห้ามเป็นเวลานานแล้ว 

ในออสเตรเลีย นายกเทศมนตรี Waverly Council ได้ออกประกาศ

ห้ามสบูบุหรีในชายหาด Bondi, Bronte และ Tamarama ของนครซิดนีย์ ตงัแต่

วันท ี๑๗ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๔ เป็นต้นไป การห้ามนีห้ามเฉพาะการสูบบุหรี

บนชายหาด แต่จะมีการจัดทีสูบบุหรีไว้ให้บนบริเวณสาํหรับเดินเล่นทีเป็น

คอนกรีตและบริเวณใกล้ชายหาด แต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างย่อหย่อนมาก



๒๙ 

 

เวลาผ่านไป ๔ ปี กย็ังไม่มีการจับปรับผู้กระทาํผิดแม้แต่รายเดียวโดยทีมีการ

ละเมิดอยู่เสมอ  

ในแคนาดา ชาวบริติชโคลัมเบียนสนับสนุนมาตรการห้ามสบูบุหรีใน

สถานทสีาธารณะดังนี  (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๘๖) 

มากกว่าร้อยละ ๗๓ เห็นด้วยกับสถานทีสาธารณะปลอดควัน

บุหรี ๑๐๐% รวมถึงเฉลยีงทยืีนออกไปกลางแจ้งสวนสาธารณะและชายหาด  

มากกว่าร้อยละ ๘๒ เห็นด้วยกับการห้ามสบูบุหรีในรถซึงมีผู้มี

อายุตาํกว่า ๑๙ ปีนงัอยู่ด้วย  

มากกว่าร้อยละ ๗๓ สนับสนุนการจัดการจํากัดการจําหน่าย 

บุหรีให้เฉพาะทเีป็นจุดขายปลีกซงึอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ  

มากกว่าร้อยละ ๙๐ เห็นด้วยกับการให้การศึกษาแก่สาธารณะ

เรืองการห้ามสบูบุหรีในบ้านซงึมีเดก็อยู่ด้วย  

ทีเมืองแวนคูเวอร์ มีการละเมิดการห้ามสูบบุหรีตามชายหาด

และในสวนสาธารณะอยู่เสมอแต่กม็ีการตรวจตราลงโทษผู้สบูบุหรีโดยการให้

ใบสงัไปเสยีค่าปรับ   (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๘๗) 

ในฝรังเศสเริมตังแต่ฤดูร้อนของปี ๒๐๑๑ นักท่องเทียวผู้ ผ่านป้าย 

ด่านเกบ็เงินทเีปิดไฟเพือเตือนคนขับรถให้เตรียมจ่ายเงินลงไปยังชายหาดของ

เมืองเลก็ๆ ลาซิโอต้า (La Ciotat) จะต้องไม่สูบบุหรี ชายหาดนีเป็นชายหาด

แรกของฝรังเศส อาจเป็นชายหาดแรกของทวีปยุโรปด้วยทีห้ามสูบบุหรี

ชายหาดส่วนทห้ีามสบูนมีีความยาวเพียง ๘ ไมล ์

ในญีปุ่น หาดทรายทีซูซิ แขวงคานากาว่า เปิดฤดูอาบนําทะเลเมือ

วันท ี๒๕ มิถุนายน ๒๐๑๐ ด้วยการห้ามสูบบุหรีบนชายหาดนีโดยจัดเขตสูบ



๓๐ 

 

บุหรีเป็นระยะบนหาดซึงยาว ๖๐๐ เมตรนับเป็นหาดปลอดควันบุหรีแห่งแรก

ของประเทศญีปุ่น   (หทยั ชิตานนท ์หน้า ๘๘) 

ในสเปน  L’Escala เป็นแห่งแรกของสเปนทีออกข้อบัญญัติห้ามสูบ

บุหรีทหีาดมิรันดาของแคว้น Costa Brava โดยมีผลบังคับใช้ตังแต่วันท ี๑๓ 

เมษายน ๒๐๐๖  

ในสหรัฐอเมริกา ชายหาดทห้ีามสบูบุหรีตามทต่ีางๆ กม็ีหาดของนคร

ชิคาโก หาด Hermosa ของเมือง Torrance หาด Orange และSan Diego county 

ซานดิเอโก้เคาน์ตีในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  (หทัย ชิตานนท์ หน้า ๙๐) ใน

สหรัฐอเมริกามีการประกาศห้ามสบูบุหรใีน ๓๑๗ หาดชายทะเล  

 

๒. การทบทวนนโยบายพนืทีปลอดควนับุหรีในประเทศไทย 

นโยบายพืนทปีลอดควันบุหรีมอียู่ พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สบูบุหรี พ.ศ.

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับท ี๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๙) และ ฉบับที

๑๘ พ.ศ.๒๕๕๐  ต่อมาได้ยกเลกิทงัสองฉบับ และใช้ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบับท ี๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) แทน “เรอืง กาํหนดชือหรือประเภท

ของสถานทสีาธารณะทใีห้มกีารคุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรีและกาํหนด

ส่วนหนงึส่วนใดหรือทงัหมดของสถานทสีาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสบูบุหรหีรือ

เขตปลอดบุหร”ี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท ี๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓) 

สาระสาํคัญของประกาศฯ ฉบับท ี๑๙ คือ  

๑. ให้สถานทีดังต่อไปนี เป็นสถานทีสาธารณะทีให้มีการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี โดยกาํหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรีทงัหมด 

(๑) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ คลินิก 

โรงพยาบาล สถานีอนามัย ร้านขายยา กจิการนวดแผนไทย, อบสมุนไพร, สปา 



๓๑ 

 

(๒) สถานศึกษา ได้แก่ สถานรับเลียงเดก็ก่อนวัยเรียน โรงเรียน

หรือสถาบันการศึกษาทีตํากว่าอุดมศึกษา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(เฉพาะส่วนทีเป็นอาคารหรือสิงปลูกสร้าง) สถานกวดวิชา สถานฝึกอบรม

อาชีพ อุทยานการเรียน หอศิลป์ พิพิธภัณฑส์ถาน 

(๓) สถานทีสาธารณะทใีช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สถานทอีอก

กําลังกาย สนามและสถานการกีฬา ร้านค้า สถานบริการและสถานบันเทิง 

บริเวณโถงพักคอยและทางเดินทงัหมดภายในอาคาร สถานบริการทวัไป (เช่น 

สถานทใีห้บริการนาํมันเชือเพลิง อาคารหรือสถานททีใีช้ในการจัดประชุม ร้าน

ตัดผมเสอืผ้า) สถานทีทาํงาน สถานทีสาธารณะทัวไปสถานทีทาํงาน โรงงาน

อุตสาหกรรม หรือสถานทีประกอบการทีมีการผลิตสินค้า เฉพาะส่วนทีเป็น

อาคารและสงิปลูกสร้าง สถานทสีาธารณะทวัไป 

(๔) ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ยานพาหนะ

สาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมี ผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม สถานีขนส่ง

สาธารณะ 

(๕) ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ 

เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ เป็นต้น 
 

๒. ให้สถานทีดังต่อไปนี เป็นสถานทีสาธารณะทีให้มีการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี โดยกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหรี ทงัน ีสามารถจัด "เขต

สบูบุหรี" เป็นการเฉพาะได้ 

 (๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากพืนทสี่วนทเีป็น

อาคารหรือสงิปลูกสร้าง 

 (๒) สถานทีให้บริการนํามันเชือเพลิง หรือแก๊สเชือเพลิง 

นอกเหนือจากพืนทสี่วนทเีป็นอาคารหรือสงิปลูกสร้าง 



๓๒ 

 

 (๓) สถานทีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐ 

นอกเหนือจากพืนทสี่วนทเีป็นอาคารหรือสงิปลูกสร้าง 

 (๔) ท่าอากาศยาน 
 

๓. สถานทีสาธารณะใดทีไม่ได้ระบุคําว่า "อาคาร" ให้หมายความ

รวมถึงบริเวณซงึใช้ประกอบภารกิจนนัด้วย จะมีรัวล้อมหรือไม่กต็าม 

ส่วนแผนยุทธศาสตร์ฯ พบว่า ประเทศไทยมีนโยบายการติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๕๗ โดยการจัดทาํหนังสือขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายทีเกยีวข้องใน

การรายงานผลการดาํเนินงาน ควบคุมการบริโภคยาสบูตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

รวมทงัได้รวบรวมจากการสรุปผลการดาํเนินงานจากการรายงานผลการติดตาม

ในคณะกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ท ี๔ การสร้างสงิแวดล้อมให้

ปลอดควันบุหรี พบว่า มีการดําเนินการครบทัง ๖ ยุทธวิธี คิดเป็นร้อยละ 

๙๓.๗๕ ซงึเมือพิจารณาตามตัวชีวัดแล้วพบว่าร้อยละ ๕๐ ของกิจกรรมทมีีการ

ดาํเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชีวัดได้ (กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 

สาํนักควบคุมบริโภคยาสบู ๒๕๕๙; ๑๒) 

ทงันกีารดาํเนินงานเน้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับท ี๑๙ 

เรืองสถานทสีาธารณะปลอดควันบุหรี ๑๐๐% โดยควบคุมกาํกับหน่วยงานใน

สังกัดตามกฎหมาย การนําประเด็นการควบคุมยาสูบจัดทาํแนวปฏิบัติ กฎ 

ระเบียบของกระทรวงทีเกียวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายในทุกทใีห้มีการปฏบิัติตามกฎหมาย ดาํเนินการปรับเปลียนค่านิยม

ของการบริโภคยาสบูเพือให้การไม่สบูบุหรีในบ้าน สถานททีาํงานและสถานที

สาธารณะเป็นบรรทดัฐานของสงัคมไทย โดยสามารถจัดทาํ/บูรณาการแผนการ

รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ระหว่างงานได้มีการดาํเนินการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ อีกทังมีการผลักดันและ



๓๓ 

 

สนับสนุนให้มี การแต่งตังคณะกรรมการ/คณะทาํงานควบคุมยาสบูในระดับ

จังหวัด การดําเนินงานบูรณาการร่วมกับสาํนักงานคณะกรรมการควบคุม

เครืองดืมแอลกอฮอล์ ในระดับพืนทีจาํนวนกว่า ๔๙๖ องค์กร ๑๗ เครือข่าย 

รวมถึงในส่วนกระทรวงศึกษาธกิาร องค์การปกครองส่วนท้องถิน, ตาํรวจภูธร

ภาค/จังหวัด, สรรพสามิตพืนที, ร้านอาหาร/โรงแรม มีการพูดคุยชีแจง

กฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ โดยมุ่งเน้นสถานที

สาธารณะปลอดควันบุหรี/เหล้า, มีการประสานหน่วยงานส่งเสริมการ

ท่องเทียวในพืนที ได้แก่ สาํนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด หอการค้า

จังหวัด และสมาคมส่งเสริมธุรกจิท่องเทยีวไทย ในการกาํชับนักท่องเทยีวเรือง

เขตปลอดควันบุหรีตามกฎหมายและการจัดทาํ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบ

การสนับสนุนสอืประชาสมัพันธต่์าง ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับ

ท ี๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรืองสถานทสีาธารณะปลอดควันบุหรี ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ 

โดยได้ดําเนินการในการขับเคลือนจังหวัดปลอดควันบุหรีไปแล้วไม่น้อยกว่า 

๓๒ จังหวัดและดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการ

มหาวิทยาลยัปลอดควันบุหรี รวมทงัสถานประกอบการปลอดควันบุหรีมีสถาน

ประกอบการ โดยปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แห่งทร่ีวมดาํเนินการ อย่างไร

กต็าม กจิกรรมทยัีงไม่สามารถดาํเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ การปรับปรุง

ประกาศกระทรวงกฎหรือระเบียบอนื ๆ ทเีกยีวข้อง เพือให้สอดคล้องและเอือ

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี ทมีีอยู่

และทจีะมีการแก้ไขปรับปรุง เนอืงจากการแก้ไขกฎระเบียบของแต่ละกระทรวง

ต้องใช้ระยะเวลาในการดาํเนินงาน (เพิงอ้าง, ๑๒) 

ตามแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับทีสอง พ.ศ. 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ยุทธศาสตร์ท๕ี เสนอให้มียุทธวิธีสาํคัญ ๕ ประการในการ



๓๔ 

 

ทาํสงิแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี (กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สาํนัก

ควบคุมบริโภคยาสบู ๒๕๕๙: ๒๔-๒๕) ดังนี 

ยุทธวิธีที ๑ ปรับปรุงกฎหมายให้สถานทีสาธารณะและสถานที

ทาํงานทุกแห่งปลอดควันบุหรี ๑๐๐ % ยุทธวิธีนีประกอบด้วย ๒ กิจกรรม

หลัก ดังน ี

๑.๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยการ

คุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี 

๑.๒ ปรับปรุงประกาศกระทรวง กฎหรือระเบียบอืนๆทีเกียวข้อง

เพือให้สอดคล้องและเอือต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรีทมีีอยู่และทจีะมีการแก้ไขปรับปรุง (ดาํเนนิการต่อใน

แผนฉบับ ๒) 

ยุทธวิธีที ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกที

ทีกําหนดให้ปลอดควันบุหรี (ดําเนินการต่อในแผนฉบับ ๒) ยุทธวิธีนี

ประกอบด้วย ๔ กจิกรรมหลัก ดังนี 

๒.๑ ปรับปรุงมาตรฐานงานต่างๆ ทเีกยีวข้องเพือช่วยเอือให้สถานที

สาธารณะ สถานทที่องเทยีว สถานกฬีา สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานททีาํงาน 

การขนส่งประจาํทาง และมาตรฐานสถานทอีนืๆ ปลอดควันบุหรี 

๒.๒ ปรับปรุงประกาศกระทรวง กฎหรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง

เพือให้สอดคล้องและเอือต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรีทมีีอยู่และทจีะมีการแก้ไขปรับปรุง (ดาํเนินการต่อใน

แผนฉบับ ๒) 
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๒.๓ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ แก่หน่วยงานองค์กรและ

สถานประกอบกิจการทมีีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี 

๒.๔ บูรณาการการทาํสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรีในโครงการต่างๆ 

รวมทงัในสถานทีสาธารณะ ได้แก่ ในสถานทรีาชการ ในสถานศึกษา ในศาสน

สถาน ในสถานประกอบกิจการในสถานทีสาธารณะ / สถานกีฬาในสถานที

ท่องเทยีวและบริการทเีกียวข้อง โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ในสถานที

บริการด้านคมนาคมและขนส่ง โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การทาํงานและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น (Joint KPI) 

ยุทธวิธีที ๓ ปรับเปลียน ทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยมของการ

เสพยาสูบเพือให้การไม่สูบบุหรีในบ้าน สถานทีทาํงานและสถานทสีาธารณะ

เป็นบรรทดัฐานของสงัคมไทย ยุทธวิธนีีประกอบด้วย ๒ กจิกรรมหลัก ดังนี 

๓.๑ ให้ความรู้  และการรณรงค์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ การ

ขับเคลือนและรณรงค์ให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ให้สงัคมปลอดควันบุหรี 

(เชิง positive) เพือปรับเปลียนทัศนคติ พฤติกรรมและค่านิยมทางสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินให้การไม่สูบบุหรีในบ้าน สถานทีทํางานและ

สถานทสีาธารณะเป็นบรรทดัฐานของสงัคมไทย 

๓.๒ ค้นหาและสร้างบุคคล/หน่วยงานต้นแบบทมีีผลงานดีเด่นด้าน

การทาํสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรแีละยกย่องเชิดชูเกยีรติตามบริบทของพืนท ี

ยุทธวิธี ที  ๔ ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมี

ประสทิธภิาพ ยุทธวิธนีีประกอบด้วย ๓ กจิกรรมหลัก ดังนี 

๔.๑ ปรับปรุงประเภทและอาํนาจหน้าทขีองพนักงาน/เจ้าหน้าท ี
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๔.๒ ปรับปรุงกระบวนวิธีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพโดยสามารถดาํเนินการทังเชิงรุกและเชิงรับอย่างทันต่อพัฒนา

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์

ทงัในส่วนกลางและภมูิภาค 

๔.๓ พัฒนาวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเฝ้าระวัง บังคับ

ใช้กฎหมาย 

ยุทธวิธีที ๕ เฝ้าระวังและควบคุมกํากับและประเมินผลการทํา

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรยุีทธวิธนีีประกอบด้วย ๓ กจิกรรมหลัก ดังนี 

๕.๑ พัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังเกียวกับการพัฒนา

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหร ี

๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายด้านสงิแวดล้อมปลอด

ควันบุหรีการสาํรวจ และแจ้งผลการสาํรวจเป็นประจาํให้เจ้าสถานทไีด้รับทราบ 

๕.๓ สร้างระบบติดตามควบคุมกํากับและประเมินผลการสร้าง

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหร ี

 

๓. งานวิจัยพนืทีปลอดควนับุหรี 

รถสาธารณะปลอดควนับุหรี 

จากการสาํรวจสาํรวจเชิงปริมาณและคุณภาพระหว่างสงิหาคม ๒๕๕๙ 

- มกราคม ๒๕๖๐  กบักลุ่มเป้าหมาย ๘ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการรถไฟ

ชาวต่างประเทศ ผู้ใช้บริการรถไฟชาวไทย  เจ้าหน้าทตีาํรวจประจาํขบวนรถไฟ  

พนักงานรักษารถไฟ  ผู้บริหารการรถไฟระดับหัวหน้าส่วนการเดินรถ นาย

สถานีรถไฟ รองผู้ว่าการรถไฟ และผู้จําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนขบวน

รถไฟ รวมทังสนิ ๕๙๖ ราย โดยมีพืนทีศึกษา บริเวณ ๙ สถานีรถไฟ และบน

ขบวนรถไฟ ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ สถานีรถไฟบางกอกน้อย สถานีรถไฟ
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เชียงใหม่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี สถานีรถไฟหนองคาย สถานีรถไฟขอนแก่น 

สถานีรถไฟหาดใหญ่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และสถานีรถไฟธนบุรี โดย

สถานีดังกล่าว เป็นสถานีหลักทีมีประชาชนมาใช้บริการทังชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ สนับสนุน พบร้านค้าบริเวณสถานี พบเฉพาะทีสถานีรถไฟ

กรุงเทพฯ มี ๓ ร้านค้า จาก ๖ ร้าน ทีฝ่าฝืน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

โดยโชว์ซองบุหรีหน้าร้านสามารถมองเหน็ได้ชัดเจน  

ผลการสาํรวจบนขบวนรถไฟทสีาํรวจ ๗๒ ขบวน พบว่า ยังมีการขาย

บุหรีบนขบวนรถอย่างเปิดเผย เฉพาะเส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก 

ส่วนขบวนอืนๆมีพ่อค้าเร่ฝ่าฝืนขึนมาขายบุหรีพร้อมกับสินค้าประเภท

เครืองดืม โดยแบ่งขายบุหรี ๓ มวน ๒๐ บาท และขายบุหรีซอง ซองละ ๑๒๐ 

บาท  

ทุกเส้นทางทีสงัเกตมีการฝ่าฝืน พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี

ทุกขบวน (๗๒ ขบวน) โดยมีผู้โดยสารแต่ละขบวนประมาณ ๘-๑๒ ตู้รถไฟ ตู้

ละประมาณ ๗๖ คน โดยมีคนสบูบุหรีประมาณ ๑๐ ราย ต่อ ๑ ตู้รถไฟ ซึงนัก

สูบเหล่านีสูบประมาณ ๖ มวน ต่อการเดินทาง ๑๒ ชัวโมง และลักษณะของ

บุหรีมีทงัมวนกระดาษเอง ใบจาก และบุหรีก้นกรอง และ บริเวณทมีีการฝ่าฝืน

สบูบุหรีมากทสีดุคือ หน้าห้องส้วม ประตูเข้าออก และบริเวณขึนลงรถไฟทจุีด

ข้อต่อรถไฟ บริเวณนีเป็นพืนทีทีนักสูบชอบมาใช้เป็นทีสูบบุหรี ซึงบริเวณ

ดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึงของตู้ โดยสาร ควันบุหรีจะเข้าสู่ตู้ โดยสารโดยตรง 

ผู้โดยสารทนีังในตู้โดยสารจึงเป็นนักสบูมือสองโดยปริยาย และพบว่า ในพืนที

ตู้โดยสารรถไฟประมาณร้อยละ ๗๐ ไม่มีประกาศ/สตกิเกอร์ห้ามสบูบุหรี และ

ยังมีการสูบบุหรีบริเวณชานชาลาโดยผู้สูบมีทังเจ้าหน้าทีและผู้มาใช้บริการ

(ผู้โดยสารและญาติ) ทงันี ขอสนับสนุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ทจีะเร่งรัด

การบังคับใช้ กฎหมายห้ามขาย/ห้ามสูบบุหรีบนรถไฟและสถานีรถไฟ รวมถึง
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ห้ามขาย/ห้ามดืมสุราบนรถไฟและสถานีรถไฟ ตามระเบียบการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย พระราชบัญญัติควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึงจะส่งผล

ขยายพืนทปีลอดภัยทางสขุภาวะของประชาชน ให้คลอบคลุมถึงบนรถไฟและ

สถานีรถไฟ (นวลตา อาภาคัพภะกุล ๒๕๖๐) 

 

เรือนจําปลอดควนับุหรี  

ผลสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํทวัประเทศ 

ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมสบูบุหรีมากกว่าร้อยละ ๗๕ โดยเฉพาะผู้ต้องขังทอียู่ใน

กลุ่มทีมีความเป็นอยู่แออัด ทาํลายสงิแวดล้อมในเรือนจาํ และทาํลายสุขภาพ

ผู้ต้องขังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรือรัง มีการสาํรวจพืนทีตามกฎหมายห้ามสูบ

บุหรี มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือร้อยละ ๙๑ ในตลาดสดได้รับความ

ร่วมมือร้อยละ ๒๖ ราชการได้รับความร่วมมือร้อยละ ๗๔ และขนส่งได้รับ

ความร่วมมือร้อยละ ๕๐ 

จากการทบทวนงานวิจัยผู้ต้องขังทีไม่สูบบุหรีในเรือนจํากลาง

นครสวรรค์ การวิจัยครังนมีีจุดมุ่งหมาย เพือศึกษาปัญหาการคุ้มครองสขุภาพ

ของผู้ต้องขังทไีม่สูบบุหรีและสร้างรูปแบบการคุ้มครองของผู้ต้องขังทีไม่สูบ

บุหรีในเรือนจาํกลางนครสวรรค์ วิธกีารดาํเนินแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงคือช่วงท ี๑ 

ศึกษาปัญหาการคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังทีไม่สูบบุหรีช่วงที ๒ สร้าง

รูปแบบการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ต้องขังทไีม่สบูบุหรีกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการ

วิจัยครังนคีือ ผู้ต้องขังชายทไีม่สบูบุหรจีาํนวน ๑๕๙ คน และเจ้าพนักงานชาย

ของเรือนจาํกลางนครสวรรค์จาํนวน ๘๐ คน เครืองมือทใีช้เป็นแบบสอบถาม 

ปัญหาการคุ้มครองสขุภาพของผู้ต้องขังทไีม่สบูบุหรี ชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า ๔ ระดับและวิธีการสนทนากลุ่ม การวิจัยครังนีพบว่าปัญหาการคุ้มครอง
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สุขภาพของผู้ต้องขังทีไม่สูบบุหรี ในเรือนจํากลางนครสวรรค์มีปัญหาการ

กําหนดให้ห้องสุขาเป็นเขตปลอดควันบุหรีซึงเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก 

ปัญหาความรู้ของเจ้าพนักงานและผู้ต้องขังเกยีวกบัปริมาณนิโคตินและทาร์ ใน

บุหรีชนิดต่างๆ ของไทย และความรู้ เกียวกับสัญญาณอันตรายทีจะเตือนว่า

เป็นมะเรง็ในช่องปากเกิดจากการสบูบุหรี ซึงเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก และ

ปัญหาการกระทาํผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี พ.ศ. 

๒๕๓๕ ด้วยการสูบบุหรีในบริเวณห้องสุขา โรงฝึกวิชาชีพ และบริเวณเรือน

นอน ซึงเป็นปัญหาอยู่ในระดับมากทีสุด มากทีสุดและมากตามลําดับ 

(ธนาวัฒน์ พิศิลป์ ๒๕๔๘) 

สาํหรับรูปแบบการคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังทีไม่สูบบุหรีใน

เรือนจาํนครสวรรค์มี ๑๑ ขันตอน ซึงอยู่ในวงจร PDCA ของเดมมิงได้ดังนี 

การวางแผน (Plan) ประกอบด้วยขันตอนการจัดทําโครงการ การแต่งตัง

คณะทํางาน และ การประชุมคณะทํางาน การปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วย

ขนัตอนการออกประกาศเรือนจาํ การติดป้ายเขตสบูบุหรี และ เขตปลอดควัน

บุหรี การแต่งตังผู้รับผิดชอบเขตสบูบุหรี และเขตปลอดควันบุหรีเพือทาํการ

กวดขันจับกุมผู้ทีฝ่าฝืนอย่างจริงจัง การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  การ

จัดตั งคลินิกอดบุหรี และการประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบ (Check) 

ประกอบด้วยขันตอนการประเมินผล การปรับปรุง (Act) ประกอบด้วยขันตอน

การแก้ไขปรับปรุง (ธนาวัฒน์ พิศิลป์ ๒๕๔๘) 

เครือข่ายพยาบาลเพือการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับ 

สสส. ได้ริเริมโครงการสร้างสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรีในเรือนจําตังแต่ปี 

๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน พัฒนาเรือนจาํปลอดควันบุหรีนาํร่องได้ ๑๓ แห่ง โดย 

เรือนจาํกลางกาํแพงเพชร ได้รับรางวัล เป็น ๑ ใน ๓ เรือนจาํต้นแบบด้านการ

สร้างสิงแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรีของไทย ปี ๒๕๕๘ มีผลงานดีประสบ



๔๐ 

 

ความสาํเรจ็เป็นต้นแบบให้เรือนจาํอนืได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ต่อไป รศ. ดร.สุ

รินธร กลัมพากร เลขาธิการเครือข่ายพยาบาลเพือการควบคุมยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสงิแวดล้อมปลอดควันบุหรีใน

เรือนจาํ ผลจากการดาํเนินงานโครงการฯ ในเรือนจาํ ๑๓ แห่ง มีผู้ต้องขังได้รับ

ความช่วยเหลือให้เลิกบุหรี ๗๕๐ คน มีจาํนวน ๒๕๘ คน หรือร้อยละ ๓๔.๔ ที

สามารถเลิกบุหรไีด้ต่อเนืองเกนิ ๖ เดือน เรือนจาํทเีข้าร่วมโครงการมีนโยบาย

ควบคุมยาสบูและพัฒนาสถานทีปลอดควันบุหรีเพิมขึน พัฒนาเป็นต้นแบบ

เรือนจาํปลอดควันบุหรี ๓ แห่ง เรือนจํากลางกาํแพงเพชร เรือนจาํหล่มสัก 

เพชรบูรณ์ เรือนจาํกลางมหาสารคาม และภายในปี ๒๕๖๑ ตังเป้าหมายขยาย

ไปยังเรือนจาํอืนๆ ทวัประเทศอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง (สุรินธร กลัมพากร

และคณะ ๒๕๖๐) 

ส่วนโครงการสร้างสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรีเรือนจําของเรือนจํา

กลาง จังหวัดกาํแพงเพชร มีคณะกรรมการซึงผู้บัญชาการเรือนจาํเป็นประธาน

กรรมการ เจ้าหน้าทีทุกส่วนงานในเรือนจํามีส่วนร่วมทาํงาน กาํหนดพืนที

ปลอดควันบุหรีในสถานพยาบาล แดนหญิง เรือนนอน ฝ่ายการศึกษา 

ห้องสมุด ชุมชนบําบัด แดนผู้สูงอายุ แต่ละแดนจัดให้มีจุดสูบบุหรีสาํหรับ

ผู้ต้องขังทยัีงไม่พร้อมเลิกบุหรี จัดทาํกลุ่มสมัครใจเลกิบุหรีแบบมีพีเลยีง โดย

มีผู้ต้องขังทเีลิกสบูบุหรีได้แล้วเป็นพีเลียงดูแลอย่างใกล้ชิด จัดตังคลินิกเลิก

บุหรีทีสถานพยาบาลของเรือนจํา ผลทาํให้ยอดการจาํหน่ายบุหรีและยาเส้น

ของร้านค้าในเรือนจาํลดลงถึงร้อยละ ๕๐ (เศกสรรค์ จันทรปราสาท และคณะ 

๒๕๖๐) 

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร เจ้าของผลงานจัดระเบียบ

เรือนจาํกลางพิษณโุลกได้เป็นท ี๒ ของประเทศ นาํเสนอต้นแบบเรือนจาํปลอด

ควันบุหรีของไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และเครือข่ายพยาบาลเพือ



๔๑ 

 

การควบคุมยาสูบ ทาํเขตปลอดควันบุหรีตังแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ทังนีมี

เรือนจาํเข้าร่วมโครงการ ๑๓ แห่ง เรือนจาํกลางบางขวาง เรือนจาํกลางนนทบุรี 

เรือนจาํกลางสกลนคร เรือนจาํกลางมหาสารคาม เรือนจาํกลางกาํแพงเพชร 

เรือนจาํหล่มสกั เพชรบูรณ์ เรือนจาํกลางพิจิตร เรือนจาํกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 

เรือนจาํกลางตาก เรือนจาํกลางนครพนม เรือนจํากลางขอนแก่น เรือนจาํ อ.

สวรรคโลก สโุขทยั เรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา  

ผู้บัญชาการเรือนจาํกลางกาํแพงเพชร ชีว่า เรือนจาํมีพืนที ๒๓ ไร่ 

ทุกแดนเปิดให้ผู้ต้องขังเดินไปมาหาสู่กันได้ ภายในบริเวณงานจัดบูธแสดง

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี มีจุดกาํหนดสูบบุหรีหรือจุดสมัครใจตาย จุดเผา

ปอดใต้ต้นขนุนขนาดใหญ่ ใกล้เคียงกันนันมีต้นจันทร์ผา มีป้ายจุดสบูบุหรีที

ผู้ต้องขังไม่พร้อมเลิกบุหรีและยังมีอีกจุดหนึงอยู่กลางแดด ขณะเดียวกัน

กาํหนดพืนทปีลอดควันบุหรี ๑๐๐% ตลอดเวลา สถานพยาบาล โรงเรียนเรือน

เพชรศึกษา แดนสูทกรรม โรงเลียงอาหาร แดนผู้ สูงอายุ แดนหญิงควบคุม

พิเศษ จุดเยียมญาติ เรือนนอนให้ปลอดควันบุหรีอย่างสินเชิง (โศรยา ฤทธิ

อร่าม บทสัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยโพสต์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐) 

มาตรการบทลงโทษสําหรับผู้ละเมิดกฎเกณฑ์ทีตั งไว้ในเรือนจํากลาง

กาํแพงเพชร มีดังน ี

๑. มาตรการ ๒๐ วัน ฝึกระเบียบ ห้ามสบูบุหรีในจุดกาํหนด หากสบูเข้า

มาตรการ ๒๐ วัน ฝึกระเบียบ ขัดเกลาจิตใจเป็นเวลา ๒๐ วัน  

๒. ถ้าสูบบุหรีในเรือนนอน เข้ามาตรการคุมความประพฤติ ๓ เดือน 

ต้องขัดเกลาแยกการควบคุมไปอีกแดนหนึง สวดมนต์ ฝึกแถวเป็น

เวลา ๓ เดือน  

๓. ถ้าสูบบนทีนอนมีโทษทางวินัยตามกฎหมายราชทัณฑ์ ห้ามเยียม ๓ 

เดือน 



๔๒ 

 

๔. มาตรการจอมืด ทุกห้องนอนมีทวีีจอแบนเครืองใหญ่เหมือนมีงานวัด 

เสียงสนัน ทุกคนอยู่ในสภาพทมีีความสขุสบายพอสมควร ถ้ามีการ

ละเมิดกฎระเบียบในห้อง งดการแพร่ภาพปิดทีวีเป็นเวลา ๓ วัน ๗ 

วัน ๑๐ วัน ทังห้องอดดูทีวี เป็นมาตรการให้มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม ในห้องเลก็ๆ ทุกคนต้องช่วยกนัดูแล จัดคลินิกคลายเครียด 

คลินิกเลิกบุหรีเพือให้ผู้ต้องขังทีมีความประสงค์จะเลิกบุหรี มี

พยาบาลวิชาชีพ ๓ คนช่วยดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด 

 

การออกแบบการศึกษา 

๑. จัดทาํข้อเสนอ และการทบทวนวรรณกรรม 

๒. การใช้กลุ่มผู้เชียวชาญทีมีประสบการณ์ด้านการควบคุมยาสูบแสดง

ความคิดเห็นประมาณ ๑๐ ท่าน 

๓. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis)  

 

วิธีการศึกษา 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 

๒. การสนทนากลุ่ม/การอภิปราย 

๓. การสมัภาษณแ์ละเข้าสงัเกตการณบ์างพืนท ี

 

ผลการศึกษา 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 

ทผ่ีานมา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๑ เรือง กาํหนดชือหรือประเภทของสถานทสีาธารณะทใีห้มีการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี และกาํหนดส่วนหนึงส่วนใดหรือทงัหมดของสถานที



๔๓ 

 

สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรีหรือเขตปลอดควันบุหรีตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี พ.ศ. ๒๕๓๕ (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ 

ตอนพิเศษ ๔๐ ง วันท ี๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓)  

ขอ้ ๒ โดยประกาศให้สถานทดีังต่อไปน ีเป็นสถานทสีาธารณะทใีห้มี

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี โดยกําหนดให้เป็นเขตปลอดควันบุหรี

ทงัหมด 

(๑) สถานบริการสาธารณสขุและส่งเสริมสขุภาพ 

(๒) สถานศึกษา 

(๓) สถานทสีาธารณะทใีช้ประโยชน์ร่วมกนั ไดแ้ก่ สถานทีออกกําลงั

กาย สนามและสถานการกีฬา รา้นคา้ สถานบริการและสถานบนัเทิง บริเวณโถง

พักคอย สถานบริการทวัไป สถานทีทํางาน สถานทีสาธารณะทวัไป 

(๔) ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ยานพาหนะ

สาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่กต็าม และสถานีขนส่ง

สาธารณะ 

(๕) ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ เช่น 

วัด มัสยิด โบสถ์ เป็นต้น 

ขอ้ ๓ ให้สถานทดีังต่อไปนี เป็นสถานทสีาธารณะทใีห้มีการคุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่สบูบุหรี โดยกาํหนดให้เป็นเขตปลอดควันบุหรี ทงัน ีสามารถ

จัด“เขตสบูบุหรี” เป็นการเฉพาะได้ 

(๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากพืนทีส่วนทีเป็น

อาคารหรือสงิปลูกสร้าง 

(๒) สถานที ให้ บริการนํ ามั นเชือเพลิ ง หรือแก๊สเชือเพลิ ง 

นอกเหนือจากพืนทสี่วนทเีป็นอาคารหรือสงิปลูกสร้าง 



๔๔ 

 

(๓) สถานทีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐ 

นอกเหนือจากพืนทสี่วนทเีป็นอาคารหรือสงิปลูกสร้าง 

(๔) ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ข้อ ๔ สถานทสีาธารณะใดทไีม่ได้ระบุคาํว่า “อาคาร” ให้หมายความ

รวมถึงบริเวณซงึใช้ประกอบภารกิจนนัด้วย จะมีรัวล้อมหรือไม่กต็าม 

สถานทสีาธารณะใดทไีม่มีหรือมิได้กาํหนดขอบเขตไว้เป็นการแจ้งชัด

ให้ถือเอาพฤติการณ์การสบูบุหรีนนัว่าจะเป็นการรบกวนผู้อืนหรือไม่เป็นหลัก 

เห็นไดว้า่ ในข้อ ๓ ข้างต้น ข้อความในประกาศกระทรวงข้อ ๓ ทเีป็น

ปัญหา (๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) สถานทีให้บริการนํามัน

เชือเพลิง หรือแกส๊เชือเพลิง (๓) สถานทรีาชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อนืของรัฐ (๔) ท่าอากาศยานนานาชาติ นีเป็นเขตปลอดควันบุหรีทงัสนิ ส่วน

การจดัเขตสบูบุหรี ไม่จาํตอ้งเขียนในขอ้นี การเขียนแทรกใหจ้ดัเขตสบูบุหรีจึง

ก่อใหเ้กิดความสบัสนแก่หน่วยงานทีดําเนินการควบคมุกฎหมายและประชาชน

ทวัไป  

ปัญหาความรูค้วามเขา้ใจกฎหมาย เนืองจากประกาศกระทรวงฉบับ

ท ี๑๙ ทอีอกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สบูบุหรี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีปัญหา

การบังคับใช้หลายประการและเพิมเติม  

ประกาศกระทรวงฉบับที ๑๙ อ่านยาก เพราะมีข้อยกเว้น จัดเขตสูบ

ได้ ซึงร่างกฎหมายลําดับรองใหม่ ไม่ควรระบุว่าทีไหนสูบได้ เพราะเป็น

กฎหมายคุ้มครองผู้ ไม่สูบบุหรี ปลอดควันบุหรีภายในอาคาร และ สิงปลูก

สร้าง และทําให้คนในทีนันทราบว่า “ทีตรงนีสูบไม่ได้ ก่อนหน้านีสํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบไม่ได้เจาะหัวข้างบนและเอาเงือนไขไปไว้สดุท้ายและ

ต้องอ่านรวมกันจึงจะเข้าใจ”  ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย จริงๆแล้ว

มหาวิทยาลัยปลอดควันบุหรีคือปลอด ๑๐๐% ต้องอ่าน ๒ ข้อรวมกัน ไม่ใช่



๔๕ 

 

ปลอดเฉพาะในอาคารและสงิปลูกสร้าง ดูฉบับท ี๑๙ มหาวิทยาลัย หลายแห่ง

ยังไม่เข้าใจ ตอนท้ายของฉบับที ๑๙ สถานทีต่อไปนีเป็นสถานทีคุ้มครอง

สขุภาพผู้ ไม่สบูบุหรี ให้เป็นเขตปลอดควันบุหรี ทงันี สามารถจัดเขตสบูบุหรี

และเป็นการเฉพาะได้ ๑ ๒ ๓ ๔ หมายถึง ทเีป็นนอกอาคาร สามารถจัดเขตสบู

บุหรีเป็นการเฉพาะได้ 

การออกแบบกฎหมายลําดับรอง เมือประชาชนไม่ใช่นักกฎหมาย 

เมือมาอ่านกฎหมายสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง ประชาชนเปิดกฎหมายกส็ามารถ

รู้ ได้ว่าสทิธขิองเขามีแค่ไหน กฎหมายจาํกัดแค่ไหน เพียงไร 

การดําเนินควบคุมยาสูบโดยใหบู้รณาการทุกกระทรวง 

หนังสือเวียนจาก ครม.ทีคณะกรรมการอํานวยการตามแผน

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสบูแห่งชาติฉบับท ี๒ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ประชุม

ได้มีแนวทางทสีาํคัญ ดังน ี

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ

แห่งชาติฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข รับ

ความเห็นของหน่วยงานทเีกยีวข้องไปพิจารณาดาํเนินการจัดทาํ และบูรณาการ

แผนปฏิบัติการรวมทังงบประมาณของหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ให้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เร่งรัดกํากับติดตามสนับสนุนการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางมาตรการ

ทีกําหนดไว้ในคณะกรรมการอาํนวยการและรายงานความก้าวหน้าผลการ

ดาํเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะและการดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการ อาํนวยการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม

ยาสบูแห่งชาติและตามอนุสญัญาการควบคุมยาสบูแห่งองค์การอนามัยโลก 

๒. การขับเคลือนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม

ยาสูบแห่งชาติฉบับท ี๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการตามแผน



๔๖ 

 

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสบูแห่งชาติฉบับท ี๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เพือให้

การดําเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเป็นรูปประธรรมมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล จึงเสนอแนวทางการขับเคลือนการดาํเนินงานทงัในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานทเีกยีวข้องนาํแผนยุทธศาสตร์ไปจัดทาํแผนปฏิบัติ

การและเร่งรัดการดาํเนินการตามแผน เพือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

และพิจารณาดาํเนินการในเรืองเร่งด่วนทสีาํคัญ 

- การดําเนินงานส่วนกลาง ทุกกระทรวงบูรณาการดําเนินงานทํา

สงิแวดล้อมปลอดควันบุหรี รวมทงัในทสีาธารณะ ได้แก่ ในสถานทรีาชการ ใน

สถานศึกษา ในศาสนสถาน ในสถานประกอบกิจการ ในสถานทีสาธารณะ/

สถานกีฬา ในสถานทีท่องเทียวและบริการทีเกียวข้อง โรงแรม ร้านอาหาร 

สถานบันเทงิ ในสถานทีบริการด้านคมนาคมและขนส่ง การปรับปรุงประกาศ

กระทรวง กฎ หรือระเบียบอืนๆ ทเีกยีวข้อง เพือให้สอดคล้องและเลือกอาํนวย

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบูบุหรีทมีีอยู่ 

ปรับปรุงมาตรฐานงานต่างๆ ทเีกยีวข้อง เพือช่วยให้สถานทสีาธารณะ สถานที

ท่องเทยีว สถานกีฬา สถานศึกษา ศาสนสถานสถานททีาํงาน การขนส่งประจาํ

ทาง และมาตรฐานสถานทอีนืๆ ปลอดควันบุหรี 

- การดําเนินงานส่วนภูมิภาค กําหนดให้ทุกจังหวัดดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบ โดยดําเนินการตังคณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ระดับจังหวัด ดูแลงานควบคุมยาสูบโดยใช้งบ สสส. เพือให้มีกลไกการ

ขับเคลือนและดาํเนินงานการควบคุมยาสูบในทุกจังหวัดทชัีดเจนและเป็นรูป

ประธรรมและมีแผนปฏิบัติการควบคุมยาสบูระดับจังหวัด 

๒. ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่ม 

ผลการศึกษา พบว่า มีกรณีของปัญหาการนิยามอยู่หลายประการ 

ดังนี 



๔๗ 

 

๒.๑ คํานิยาม 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติเริม

จากททีาํงานสาธารณะ คาํเหล่านมีีนิยามอยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว  

“สถานทีสาธารณะ” หมายความวา่ สถานทีซึงประชาชนมีความชอบธรรม

ทีจะเขา้ไปได ้ทงันี 

ไม่วา่จะมีการเชือเชิญหรือตอ้งจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม 

“สถานทีทํางาน” หมายความวา่ สถานทีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

อืนของรฐั และสถานประกอบการของเอกชนหรือสถานทีใด ๆ ทีบุคคลใช ้

ทํางานร่วมกันตามหลักเกณฑ์ทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการ 

“ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะสาธารณะ หรือยานพาหนะอืน

ใดทีใชใ้นการรบัขนส่งบุคคล 

 

กฎหมายนีออกแบบมา ๒ ขยัก คือมีคํานิยามมีความหมายอยู่

ข้างหน้า และ มีบทให้อาํนาจอย่างกว้าง คําว่า “สถานทีเป็นเขตปลอดควัน

บุหรี” และออกแบบอีก ๑ ขันให้ออกอนุบัญญัติ สถานทสีาธารณะ สถานที

ทาํงานสาธารณะ และยานพาหนะ ๓ รายการว่า ๓ รายการนีคืออะไรและให้

รัฐมนตรีไปประกาศ ดังนนั สถานททีาํงานอาจจะเป็นคาํใหญ่ แต่รัฐมนตรีเห็น

ว่า ในสถานททีาํงานร่มใหญ่นี เอาแค่ ๕ รายการ จาก ๑๐๐ รายการ เพือเป็น

สถานทสีาธารณะก่อน 

ในอนาคต หากจะประกาศเพิม รัฐมนตรีกจ็ะประกาศเพิม นิยามใน

รอบนกีว้างมาก  

สงิทีสาํคัญคือการให้คํานิยามมี ๒ นัยยะคือ การตีความอย่างแคบ 

กับ ตีความอย่างกว้าง ถ้าสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบตีความอย่างกว้าง 



๔๘ 

 

แสดงว่าสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบใช้กฎหมายเฉียบขาด ตัวอย่างเช่น 

กฎหมายอาคาร คาํว่า “อาคาร” หมายความถึงรวมหมด รวมถึงอนุสาวรีย์ก็

ต้องการให้ขยายความลงโทษ คนทเีบียงเบนทางกฎหมาย ถ้าสาํนักควบคุมการ

บริโภคยาสูบตีความอย่างใจดี กว็างนิยามอย่างแคบ ถ้าจะตีความอย่างแคบ

หรืออย่างกว้างขึนแล้วแต่วันทีประชุม ถ้าสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบใช้

อย่างแคบ คนทีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกจ็ะลําบาก กลายเป็นดุลพินิจของ

เจ้าหน้าท ี

ถ้าสาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูตีความอย่างกว้าง และมีคาํอธิบาย

นิยามศัพท์อย่างชัดเจน เจ้าหน้าทใีช้บังคับกฎหมายกจ็ะบังคับใช้อย่างสบาย 

ถ้าตีความอย่างกว้าง คนใช้กฎหมายจะใช้ได้ง่าย เพราะทุกอย่างถือว่า ทํา

ละเมิดหมด  

 

นิยามตวัชายฝัง ชายหาด  

ความหมายของชายหาด คนทัวไปอาจเข้าใจว่าสถานททีเีราไปนังใต้

ร่มผ้าใบ 

กฎหมายประกาศวันท ี๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่กฎหมายนีมีสภาพ

เพียง ๒ ปี และอาจจะยกเลิกก็ได้ด้วยโครงสร้างกฎหมายของกระทรวง

ทรัพยากร เป็นเพียงกฎทเีป็นคาํสงัของกรม  

พอเข้าไปคุยกับกระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงฯ ว่าสาํนักควบคุม

การบริโภคยาสบูเข้าใจผิด คาํว่า “ชายฝัง” คือ พืนททีนีาํทะเลลงตาํสดุ จนถึง

พืนททีนีาํทะเลขึนได้สงูสดุ  

“เพราะฉะนัน คุณต้องลงไปถึงพืนทข้ีางล่างซึงไม่มีกฎหมายฉบับใด

ทไีด้นิยามไว้ ททีตีาํสุด เรียกว่า “ชายหาด”ได้หมด ถ้าสมมุติว่าเขากาํลังว่าย

นาํ ตอนทีนํายังไม่ได้ลงตําสุด ตรงนันถือว่า พืนทีนันไม่ใช่ชายหาด ต้องรอ



๔๙ 

 

จนกระทังนําแห้ง ลงนําลงไปมากๆ ส่วนทีลงไปแห้งนัน จึงจะถือว่า “เป็น

หาด” คนยืนตาํแหน่งเดียวกันในเวลาทต่ีางกัน อาจจะผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย

กไ็ด้  อย่างนีต้องมีภาพถ่ายเลยว่า ทยืีนอยู่นันเป็นชายหาด ฉะนัน การยกร่าง

กฎฯ ต้องนีอาจจะต้องใช้ศัพท์ทางพาณิชย์นาวีว่า ในเวลาทนีาํลดหรือนาํขึน 

และจุดททีาํให้เกิดควัน และในเวลานัน นาํขึนหรือนาํลด เป็นเหมือนคาํฟ้อง

ในคดีอาญา อาทิตย์ขึน-พระอาทิตย์ตก เหตุทีว่ามันเหลือมไป ๕ นาที ๑๐ 

นาท ีจึงต้องดูว่าตรงชายฝงับังคับใช้กฎหมายอย่างไร นาํขึน-นาํลง จะต้องไป

เลง็ไหม” 

ดังนัน การทีสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบใช้กฎหมายความผิด

เดียวกันแต่หลายๆ  พ.ร.บ. ยากมาก ประชุมมีหลายคณะ เวลาออกประกาศ

กระทรวงฯ ติดขัดประกาศของกระทรวงอนื 

สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู ควรทจีะมีนิยามทเีป็นอสิระของสาํนัก

ฯ เอง เมือเกิดคดีอย่างนขีนึมากต้็องใช้นิยามนี 

 

นิยามสวนสนุก กฎหมายฉบับนีจึงไม่ผูกนิยามกับกฎหมายอืน 

ตัวอย่าง เช่น ดรีมเวิลด์ สวนนําซาฟารี ตอนแรก ฝ่ายกฎหมายกลุ่มหนึง ก็

บอกว่าต้องไปยึดโยงกบักฎหมายอนื ทางสาํนักฯ แจ้งเลยว่า สวนสนุกในบริบท

นีคือสถานทีสาธารณะ สวนนํา ไม่ เห็นว่ามีสวนสาธารณะ ทางสํานักฯ 

จาํเป็นต้องใช้นิยามสถานทสีาธารณะรอบน ีแบบเสยีเงินไม่เสยีเงิน เชิญชวนให้

เข้า ไม่เชิญชวนให้เข้า สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบถือว่าเป็นสถานที

สาธารณะทงัหมดเลย  ก่อนหน้านี สวนนาํแห่งหนึง ไม่ยอมจัดเขตปลอดควัน

บุหรี  เพราะถกเถียงว่า “สวนนาํของเขาไม่ใช่สถานทีสาธารณะ ของเขาเป็น

สถานทสี่วนบุคคล เจ้าของเขาจะทาํอะไรกไ็ด้” เจ้าของสถานประกอบการ เขา

จะนาํกฎหมายทเีป็นคุณแก่เขามาสู้กับเจ้าหน้าท ีรอบนีสาํนักฯ จึงนิยามใหม่ 



๕๐ 

 

เจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมายเวลาไปตรวจ กต็รวจตาม พ.ร.บ.ของเขา 

ยกเว้น แต่ตาํรวจทอีาจจะใช้  พ.ร.บ.ทุกชนิด ตรวจโรงงาน มาในนามของกลุ่ม

อะไรกจ็ะเข้าใจเอง 

 

คอนโดมิเนียม ต้องมีกฎหมาย สาํหรับคอนโดฯ เพราะว่าห้องมันติด

ติ ดกัน ห้ องหนึ งกระทําก็ต้ องสะเทือนไปอี กห้ อง สูบหน้ าระเบี ยง 

คอนโดมิ เนียมไม่ใช่บ้ าน คอนโดฯ เป็นอาคารนิติ บุ คคล มี  พ.ร.บ.

คอนโดมิเนียม พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ๒๕๓๙ ฉบับปัจจุบัน เหมือนอาคารชุด ซึง

รวมนิยามบางส่วนของกฎหมายอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เข้าไปด้วย 

 

บา้นเดียว ทาวนเ์ฮา้ส ์ทาวนโ์ฮม คอนโดฯ มีประเด็นตังแต่สาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.นี ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตอนแรก สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบก็คิดแบบนีเลยว่า บ้านเดียวไม่

รบกวนใคร ทาวน์โฮมเริมติดกัน สาํนักฯ ถูกบางกลุ่มกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ 

เพราะว่าคนรวยถึงจะซือบ้านเดียวได้ สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูจึงเปลยีน

โมเดล ผลักให้เป็นกฎหมายอาคารชุด และให้นิติบุคคลไปออกระเบียบเอง 

เช่น ห้ามเลียงสตัว์ สนุัข ห้ามเอาถังแกส๊ และต้องห้ามสบูบุหรีด้วย 

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบูไม่สามารถรวมพืนททุีกแห่งมารวม

ไว้ได้  พ.ร.บ.อาคารชุด กไ็ม่ได้สนใจบ้านเดยีว ด้วยเงอืนไขของการอยู่ร่วมกัน 

มีลักษณะห้องติดกนัและมีผลกระทบโดยรวมเป็นระบบอากาศทถีึงกนัด้วย  

ในส่วนของระเบียง ทางเดิน (corridor) เป็นพืนทแีละเป็นทรัพย์สิน

ร่วมกัน (common property) ถ้าสูบบุหรี ทีระเบียง เอาเถ้าบุหรีไปทิงตาม

ระเบียง อันนี ถือว่าส่วนรวมเสียหาย กรณีห้องข้างๆ กาํแพงหรือฝาผนังเป็น



๕๑ 

 

กรรมสิทธร่ิวมกันระหว่าง ๒ ห้อง การสูบบุหรีทาํให้อีกห้องหนึงเสยีหาย ถ้า

เกดิมีการเผาไหม้ 

ขณะนีคือจะใช้คณะกรรมการฯ แห่งชาติผลักดันกระทรวงมหาดไทย 

ต้องมีวิชาการสนับสนุน ในเชิงโทษพิษภัย กระทรวงมหาดไทยมีหน้าทดูีแล

อาคารชุด เคยคุยแล้ว เขาว่าได้และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นิติบุคคลห้าม

ขนถังแก๊ส ห้ามเอาสตัว์เลียงขึน ถ้าเอาสัตว์เลียงขึนไป กรมปศุสัตว์กเ็ป็นคน

ควบคุม มีวิชาการสนับสนุน การทเีอาสตัว์เข้าไปอยู่ มันมีขนสตัว์ มีเชือโรค รัง

โรค และจะเอาบุหรีเข้าไปกจ็ะต้องมีการศึกษาควันจะไปห้องซ้ายห้องขวา 

ข้อเสนอจากการสนทนากลุ่ม สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบไม่

จาํเป็นต้องเอากฎหมายของเขา สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูออกของสาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบเองได้ ลักษณะของคอนโดฯ เป็นอย่างไร สํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบห้ามตรงไหนอย่างไร ไม่ต้องไปรอกฎหมาย สาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบออกได้เลย และสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบไม่

สามารถหรือมีหน้าทไีปสอดส่องได้ถึง ๔๐๐-๕๐๐ ห้อง 

ถ้านิติบุคคลละเลยหน้าที โดยอ้างว่าไม่เกยีวข้อง ผู้รับควันสามารถ

ร้องเรียนทสีาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูได้ เพิมทางเลือกให้กับผู้ ถูกกระทบ 

ถ้าเจ้าหน้าทมีาดูตรงน ีแทนทจีะใช้กฎหมายเดียว กฎหมายคอนโดมิเนียมกับ

กฎหมายอาคาร ถ้ากระทรวงมหาดไทยบอกว่าเขาเองกม็ีปัญหามากแล้ว กจ็ะ

เพิมให้อีกหนึงช่องทาง เจ้าหน้าทีไม่ต้องไปดู แต่รับการร้องเรียนจากเพือน

บ้านทไีด้รับความเดือดร้อน มีประกาศกระทรวงเปิดช่องให้กับผู้ทีเดือดร้อน 

ร้องเรียนเข้าไป แต่ว่า พ.ร.บ. ใหญ่อาจจะไม่ต้องพูดถึง เมือสาํนักควบคุมการ

บริโภคยาสูบเป็นผู้อาศัย Resident ส่วนใหญ่จะไปทีนิติบุคคลอย่างเดียว แต่



๕๒ 

 

ต่อไปนีสาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูจะมี ๒ ช่องทาง กต็ิดต่อไปยังกระทรวง 

ไปหน่วยงานทเีกยีวข้อง 

๒.๒ พนืทีปลอดควนับุหรีและเขตปลอดควนับุหรี 

ข้อเสนอจากการสนทนากลุ่ม เสนอให้สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู

ออกกฎหมายลาํดับรองในลักษณะ การให้ทุกพืนทเีป็นเขตปลอดควันบุหรี ยก

เว้น... ซงึเรียกว่า “Negative list”  

ข้อเสนอทีให้นิยามสถานทีสาธารณะ ว่ามีอะไรบ้าง และมีสถานที

อะไรบ้างทียกเว้น ๑ ๒ ๓ ... โดยมีเหตุผลว่า การระบุสถานที จะทาํให้เพิม

กฎหมายต้องบัญญัติขึนมาเรือยๆ ไม่สินสุด การสร้างพืนทปีลอดควันบุหร ี

โดยเพิมตรงโน้น ตรงนี มากมายไปหมด มันจะเป็นภาระของคนคิด แทนทจีะ

ให้เป็นสถานทปีลอดควันบุหรีทุกท ีและยกเว้นเป็นกรณี กรณีไป ในรูปแบบที

เป็น Negative List การกาํหนดแบบน ีงานเบากว่าหรือไม่ คือ ทุกทเีป็นสถานที

ปลอดควันบุหรียกเว้น ดังต่อไปน ี... 

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบชีแจงว่า 

ข้อเสนอข้างต้น การใช้ Negative list สามารถทาํได้ เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ 

โมเดลนีเวียดนามทาํแล้ว ๒ ปีแก้กฎหมายใหม่แล้ว วุ่นวายมาก ตอนแรกบอก

ว่า Public Place all area smoke free กลุ่มทคีัดค้านคือ NGO เป็นกฎหมายที

สบูบุหรีได้ พอเจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมาย ไปถกเถียงกันว่า พืนทนีีต้องเป็น

สาธารณะอย่างไร ตัวอย่างประเทศเวียดนามเขียนกฎหมายใช้หน้าเดียวแต่

ตอนนกีลับมาแก้กฎหมายแล้ว   

ประเทศประเทศแคนาดาใช้ Negative list เหน็ว่า กฎหมายไม่สามารถ

บังคับใช้ได้ ในประเทศแคนาดา บางทีผู้ประกอบการ ทาํสติกเกอร์ แจ้งว่าได้

ติดแล้ว ตามกฎหมาย ใช้เจ้าหน้าทีตํารวจบังคับใช้ โดยมีเงือนไขว่าเจ้าของ

สถานทเีมือพบเห็นมีหน้าทโีทรแจ้ง ให้เจ้าหน้าทตีาํรวจมาบังคับใช้ ซึงเขากไ็ม่



๕๓ 

 

แจ้ง มันอาจจะดีสาํหรับหน่วยงานราชการ อย่างไรกต็าม รูปแบบสติกเกอร์ 

ประเทศไทยเริมและตามแบบของประเทศแคนาดา แต่ไม่นาํรายละเอียด มา

กาํหนดขันตาํ ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานทจีะต้องปฏิบัติ 

ขณะนีพืนทีปลอดควันบุหรีมีประมาณ ๑๔๗ สถานที จาก พรบ.

คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี พ.ศ.๒๕๓๕ และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

๒๕๖๐ (ของเก่าบวกกับของใหม่) เพิมป้ายรถเมล์ท่าเรือ โปะเรือ เรือเหาะ 

บอลลูน สถานีรถไฟ และในอนาคต รางรถไฟกต้็องปลอดควันบุหรี แต่ขอ

เพียงแค่สถานีปลอดควันบุหรีก่อน เพราะว่าตรวจประเมินสถานีและออก

ประกาศเพิมเติมได้อีก 

พืนทีส่วนบุคคล เช่น บ้าน หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ทผ่ีานมากม็ีการ

รณรงค์ให้ปลอดควันบุหรี เช่น บ้าน๒ รถเก๋งส่วนบุคคล๓ ซึงทีผ่านมา 

กฎหมายควบคุมพืนททีเีป็นสาธารณะ เช่น รถแทก็ซี๔ แต่รถส่วนบุคคลไม่ได้

                                                           
๒ บ้าน เป็นสถานททีเีดก็ได้รับควันบุหรีมือสองมากทสีุด  การได้รับควันบุหรีมือสอง

ในบ้าน มีความสัมพันธก์ับอัตราการเกิดโรคหัวใจ และมะเรง็ปอดทสีูงขนึ 
๓ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ได้ทดลองนํารถดีเซลทีเป็นรถปิกอัพเครืองยนต์ 

๒,๐๐๐ ซีซี เข้ามาในโรงจอดรถแบบปิด ขนาด ๖๐ ตารางเมตร โดยจอดสตาร์ททงิไว้นาน 

๓๐ นาที เปรียบเทียบกับบุหรี ๓ มวน ทีจุดทิงไว้ในโรงรถขนาดเดียวกันต่อเนือง ๓๐ 

นาท ีผลการศึกษาพบว่า บุหรี ๓ มวน ก่อให้เกิดค่าฝุ่ น PM๒.๕ สูงกว่าไอเสียจากรถยนต์ 

โดยสูงถึง ๕๙๑.๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ขณะทไีอเสียรถยนต์ดีเซล

สูง ๒๕๐.๘ มคก./ลบ.ม. "เรียกว่าบุหรีให้กาํเนิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กเยอะกว่าท่อไอเสีย

มาก 
๔ กรมการขนส่งฯ ได้กาํหนดให้รถแทก็ซีทุกคันทวัประเทศ ต้องติดเครืองหมายเขต

ปลอดบุหรี (ห้ามสูบบุหรี) ไว้ทีคอนโซลบริเวณทีนังผู้ โดยสารตอนหน้าภายในรถให้

ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามนโยบายในการดําเนินการให้รถแทก็ซีเป็น

ยานพาหนะปลอดบุหรี ๑๐๐% เพือเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของ



๕๔ 

 

ควบคุม ซึงผลการวิจัยกพ็บว่าควรปลอดควันบุหรีเช่นกัน มาตรการห้ามสูบ

บุหรีในบ้าน และในรถยนต์ส่วนตัว สามารถลดโอกาสได้รับควันบุหรมีือสองใน

เดก็ และคนไม่สบูบุหรีได้ แต่ปัจจุบัน ทางหน่วยราชการยังไม่บังคับ เนืองจาก

เป็นพืนทสี่วนบุคคล 

 

สนามบิน 

คาํว่า “มาตรฐานอืนเพิมเติม” หมายถึง ห้องสูบในอาคารทอีนุญาต

ให้มีอยู่ และในสนามบิน ร่างกฎหมายใหม่ จะไม่มีแล้วเขตสบูบุหรี แต่อาจจะ

มีห้องสบูบุหรีประเภทอนื ความหมายของคาํว่ามาตรฐานอนื หมายถึง ห้องสบู

ทเีป็นตัวอาคารทมีีระบบระบายอากาศ ซึงระบบระบายอากาศ  ทผ่ีานมา สาํนัก

ฯ ถูกกล่าวหาหลายประเดน็ ของเก่าทมีีมาตรวัดต่างๆ มันวัดไม่ได้จริง ดังนัน 

จึงต้องใช้ทีมวิชาการช่วย ซึงหน่วยวัดค่าระดับใดทีถือว่าไม่เป็นอันตรายเมือ

เครืองดูดออกแล้ว  

 

เรือนจํา 

เรือนจาํเป็นสถานทนีาํผู้กระทาํผิดมาควบคุมตัวไว้ อย่างไรกต็าม ผู้

ติดบุหรียังคงต้องสูบ ซึงเป็นปัญหาแก่ทางเจ้าหน้าทีเรือนจาํทีต้องคอยดูแล 

เครือข่ายวิชาชีพทางพยาบาลได้ทาํเรืองเรือนจาํปลอดควันบุหรี สงิทีมันเป็น

ปัญหาก็คือว่า เรือนจําจัดเขตสูบรอบเรือนนอนได้ ประกอบกับกฎหมายมี

ระเบียบของกรมราชทณัฑ์ พ.ศ ๒๕๑๒ อนุญาตให้สบูบุหรีได้ตามช่วงเวลา เช้า 

กลางวัน เยน็ เหมือนทานอาหาร ส่วนนอกเวลาสบูไม่ได้ ทางกรมราชทณัฑชี์ว่า 

                                                                                                                      

ควันบุหรี (เริมวันท ี๑ กันยายน ๒๕๕๙) ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่กต็าม และเจ้าของรถ

แทก็ซีต้องแสดงเครืองหมายเขตปลอดบุหรี (ห้ามสูบบุหรี) ภายในรถของตน  



๕๕ 

 

ต้องทาํการศึกษาเปรียบเทียบ เพราะเป็นเรืองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ ต้องขัง 

ตัวอย่างเช่น แต่เดิมเคยออกระเบียบห้ามดูโทรทศัน์ มีคนไปเรียกร้องสทิธขิัน

พืนฐาน ในเรืองของการรับข้อมูลข่าวสารซึงสามารถทําได้  จึงมีความ

จาํเป็นต้องแก้กฎ เพราะระเบียบกรมราชทณัฑ์มีมาก เช่น กินข้าว เยียมญาติ 

ของฝาก ถ้าสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบจะทาํเรือนจําปลอดควันบุหรีทัง

หมดแล้ว ต้องทาํการศึกษาความเป็นไปได้ของกฎหมาย เหมือนพืนทีทวัไป

หรือเปล่า โรงพยาบาลปลอดควันบุหรแีตกต่างจากเรือนจาํปลอดควันบุหรี คน

ละมิติกัน โรงพยาบาลปลอดควันบุหรีร้อยเปอร์เซน็ต์ หากเจ้าหน้าทอียากสบูก็

สามารถขับรถออกมาสูบนอกโรงพยาบาล ดังนี เขาย่อมมีสิทธิสูบได้ ขณะที

ผู้ต้องขังถูกจาํกัดเสรีภาพ เรืองทพัีกอาศัย ทางเข้าเรือนจาํปลอดควันบุหรีทงั

หมดแล้ว เขาไม่สามารถไปไหนได้ 

 

บา้นพกัคนชรา 

บ้านพักคนชราเป็นทจีาํกัดเขตปลอดควันบุหรี ผู้สงูอายุทสีบูมานาน

แล้วคงเลิกไม่ได้ สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบต้องศึกษาทังกฎหมายและ

พฤติกรรมด้วย ศึกษาไปพร้อมกัน ถ้าเขาอยู่ในทจีาํกัดแล้วถูกสงัห้ามสบูบุหรี 

อาจจะเกดิปัญหาทางด้านสขุภาพจิตใจหรือไม่ การกดดันและความเครียดเพิม

มากขึน 

สถานทีปลอดควันบุหรี อืนๆ คงไม่มีปัญหาเพราะค่อยๆ ขยับจาก

บทประกาศกระทรวงฉบับเดิมทมีีอยู่ในฉบับท ี๑๙ ซงึมีการซ้อนกนัไปมา 

สาํหรับบ้าน การสูบบุหรีในบ้าน ไม่สามารถใช้กฎหมายควบคุมได้ 

แต่ถ้าเป็นการรณรงค์สามารถทาํได้ การห้ามสูบภายใน/ทีบ้านไม่สามารถ

บังคับได้ เพราะเป็นเรืองส่วนตัว 

  



๕๖ 

 

เขตปลอดควนับุหรี 

ขอบเขตการวัด บริเวณทงัหมดซึงวัดจากพืนททีรีะบุ หรือจากประตู 

หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง ๕ เมตร เป็น

เขตปลอดบุหรี เช่น พืนทภีายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสงิปลูก

สร้างของ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาน

ประกอบการทีมีการผลิตสินค้า สนามกอล์ฟ อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน 

หรือวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์  

ตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรม ให้หมายถึงในส่วนทีมีการผลิตสินค้า

บริการ คนเข้าไปเอาตัวตึก มีปัญหาว่า ระยะจะไกลแค่ไหน เพียงไรทีถือว่า

รบกวน ไม่รบกวน ในโรงงานอุตสาหกรรมในรอบนีสาํนักควบคุมการบริโภค

ยาสบูกแ็ก้ไข ปัญหาจากเดิม สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูบวก ๕ เมตร รอบ

ตึก แต่เดิม เลยขอบตึกมาเพียงก้าวเดียว กส็บูบุหรแีล้ว 

 

รา้นอาหาร ตัวอย่างร้านอาหารเกษตรนวมินทร์ สวนอาหารจอดรถ 

กับโต๊ะ มีเพียงไม้ระแนงกัน ส่วนบริการอาหารและเครืองดืม ห้ามสูบบุหรี 

อย่างไรกต็าม พวกศรีธนญชัยเมือเวลาเจ้าหน้าทีตรวจ เขากก็ระโดดรัวเตียๆ 

ตรงนัน จากโต๊ะของตัวเองออกมาทีสนามหญ้าลานจอด แล้วก็บอกว่าไม่มี

บริการอาหารเครืองดืม มีแต่ทจีอดรถ รอบนีเลยใช้ระยะการปลอดควันบุหรี 

บวก ๕ เมตรจะได้จบปัญหาไป 

 

คอนโดมีเนียม ผู้สูบบุหรีแล้วโยนเถ้าบุหรีลงมา หรือสูบในห้อง

ข้างๆ ควันลอยมา เป็นประเดน็เกียวกับกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสบู สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูไปไม่ถึง เมอืไปดูคาํเฉพาะ เหมือนวา่เขา

สบูในบา้น 



๕๗ 

 

๒.๓ การประกาศและการบงัคบัใชก้ฎหมายลําดบัรอง 

๒.๓.๑ หน้าทใีนการออกกฎหมายลาํดับรอง 

กฎหมายใหม่ทวีางโมเดลไว้ การถ่ายอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบ 

ให้ผู้รับผิดชอบกฎหมายโดยตรง เพราะสาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูประเมิน

แล้วว่าการทีจะเอาเจ้าหน้าทีสาธารณสุขจาก พ.ร.บ. นีไปบังคับใช้สถานท ี

๑๔๗ แห่ง ท้ายทสีดุชายหาด เรือนจาํ อาคารนติิบุคคล คอนโดมิเนียมจะไม่มี

ใครบังคับใช้เลย การกระจายอํานาจเป็นนโยบาย ข้อจํากัดหนึงกค็ือสาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสบูไม่มีพนักงานเจ้าหน้าททีเีพียงพอ มีถึง ๑๔๗ สถานที

แต่เจ้าหน้าทสีาธารณสขุไม่เพียงพอ บางจังหวัดมีเจ้าหน้าทีเพียง ๑๐ คน จะ

ให้บูรณการตรวจคอนโดมิเนียมเป็นร้อยห้องกห็มดไป ๑ วัน ไม่ต้องทาํงาน 

หากมีการเปลียนแปลงในกฎหมายใหม่ วิธีการนีได้คุยแล้ว เช่น การท่าอากาศ

ยานฯ จัดให้แก้กฎหมายรับกับกระทรวงสาธารณสุข เราทีไม่มีห้องสูบบุหรี 

กรรมการบอร์ดใหญ่กอ็นุมัติแล้ว การปลอดควันบุหรีกรั็บลูก อาํนาจในการ

การถ่ายโอน สทิธกิารเช่าท ีเป็นของเขา กระจายอาํนาจไป 

ตัวอย่าง ชายหาดปลอดควันบุหรี ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเป็น

ปัจจัยสาํคัญทีทาํให้การดาํเนินงานสาํเรจ็ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสงิแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อธบิดีกรมอุทยานฯ อธบิดีกรมควบคุมโรค บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จาํกัด(มหาชน) ผู้ ว่าราชการ ทงั ๑๕ 

จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ๒๔ หาด เครือข่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง และคณะสือมวลชน ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเพือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคาม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง และภัยสุขภาพจากบุหรีบริเวณพืนทชีายหาด 

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้ออกคาํสงั เรือง มาตรการคุ้มครอง



๕๘ 

 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงับริเวณชายหาด อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 

๑๗ ประกอบมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง พ.ศ.๒๕๕๘ สาํหรับบทกําหนดโทษผู้ทีไม่

ปฏบิัติตามคาํสงัทอีอกตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนงึปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทังปรับ (คําสังกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงัท ี๑๐๖๔/๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง ราชกิจจานุเบกษา 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

ข้อสรุปคือ ถ้าพืนทเีขามีกฎหมายให้อาํนาจ ทางสาํนักฯ ไม่เข้าไปยุ่ง 

ส่วนใดทีไม่สามารถถ่ายโอนได้ ทางสาํนักฯ กด็ําเนินการเอง กรณีชายฝังเรา

เคยโดนเบรกเลย ถ้าสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบไว้ในกฎหมาย ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบู กระทรวงทรัพยากรฯ เขาไม่บังคับใช้กฎหมาย ให้สถานทแีห่ง

เดียวกันมีกฎหมาย ๒ ฉบับ แล้วลูกน้องผมลูกน้องคุณ ใครจะเป็นผู้บังคับใช้ 

เวลาเจอปัญหาทีชายหาด ตอนแรกกระทรวงสาธารณสุขจะใส่ในประกาศของ

กระทรวงฯ กฎหมายเขากม็ีด้วย การบังคับใช้กฎหมายสูบบุหรีจะดาํเนินการ

อย่างไร 

 

๒.๓.๒ ผู้ บังคับใช้กฎหมาย 

ผู้บริหารท้องถิน อาทิ นายก อบต. ปลัดกระทรวงสามารถบังคับใช้

กฎหมายในพืนทขีองเขาได้ ซึงเป็นไปตามคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ

ท้องถิน สาํนักฯ ตัง  อปท. เจ้าหน้าทีท้องถินเป็นพนักงานเจ้าหน้าทเีสริมรับ 

ตัวอย่าง อปท.ทีมีชายฝัง กฎหมายชายฝังฯ เขากม็ีความแม่นยํา การอบรม

ระดับผู้นํา อปท. เทศบาล ทีเป็นตะเข็บชายหาด ในพืนทีนันๆ (กระทรวง

สาธารณสุขมีหน้าทีพัฒนาศักยภาพผู้ ปฏิบัติการ) แทนทีจะให้กระทรวง

สาธารณสขุไปแจก-ติดสติกเกอร์ ซึงไม่มีงบประมาณและไม่มีบุคลากร ให้เจ้า



๕๙ 

 

พนักงานท้องถินเป็นพนักงานและบังคับใช้พืนทีของเขาเอง และกระทรวง

สาธารณสขุให้การอบรมไป ๒ ปี มี อปท. ๔๐๐ กว่าแห่ง ทมีีแผนงานและรู้ ข้อ

กฎหมาย นิยามคาํว่า “เจ้าหน้าทใีห้รวมถึง ให้มีเจ้าหน้าทแีต่ละกรม” เท่ากับ 

เป็นการผ่องถ่ายหรือกระจายอาํนาจ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าท ี 

เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าทศีุลกากร สาํนักฯ กเ็อามาเป็นเจ้าหน้าทขีอง

สาํนักฯ  กล่าวคือ เมือพบเห็นว่าบุหรี มีภาพคําเตือนของเก่า ก็ไม่จําเป็น

จะต้องโทรมาแจ้งสาํนักฯ เขาจัดการได้เลย  

ขณะนีทาง อปท. ได้รายงานมาว่า ได้ทาํอะไรไปบ้าง ปรับปรุงสถาน

ประกอบการ มีรูปภาพประกอบด้วย มีการกล่าวโทษ ตักเตือนโรงงานในพืนที

ต่างๆ  อบต. เพียงแห่งเดียว สาํนกัฯ ยังไม่สามารถไปได้ ขนาดทเีขา ดูของเขา

เองเป็นภารกิจหรืองานหลักของเขา การออกแบบแบบนี สถานทสีาธารณะใหม่

ทเีพิมใหม่ ควรจะอยู่กบัของสาํนักฯ หรือของใคร  

กฎหมายต้องออกแบบตามสภาพความจริง งานควบคุมยาสบูในบาง

จังหวัดมีเจ้าหน้าทคีนเดียว รับทุกเรือง ตังแต่ จมนาํ บาดเจบ็ โรคติดต่อ ติด

เชือ งานสขุภาพจิต งานสารเสพติด-ทูบีนัมเบอร์วัน แต่เมือกระทรวงถ่ายโอน

หรือกระจายอาํนาจไปในแต่ละพืนที เช่น อบต. พืนทีกจ็ะเล็กลงมาก มีเพียง

ไม่กหีมู่บ้าน แต่มีเจ้าหน้าทดูีแลถึง ๓-๕ คน 

เมือถ่ายโอนหรือแบ่งอาํนาจไปลงพืนที สาํนักควบคุมการบริโภค

ยาสูบก็จะประเมินได้และงานต่อไปก็คือการประเมินเพือทีจะดูว่าโหนด 

(node) ไหน มีประสิทธิภาพ ทาํงานได้ดี โหนดทีเป็นเทศบาล โหนดทีเป็น

พืนทีกํากับเฉพาะ เช่น การดูแลทีการท่าฯ กรมการบิน พลเรือน บขส. 

กระทรวงคมนาคม กรมโรงงาน ทีดูโรงงาน ถ้าไม่ได้ผล ค่อยมาปรับปรุง

กฎหมายใหม่ 
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สาํหรับโมเดลฮ่องกง มีเจ้าหน้าทคีวบคุมยาสูบ สาํนักยาสบูมีทีมงาน 

๕๐ คนติดตามกาํกับออกนโยบาย ตัวอย่าง ไปสนามกีฬาแห่งชาติ เจ้าหน้าที

บุหรีไม่ต้องดําเนินการ แต่จะใช้เจ้าหน้าทีสนามกีฬา ดูแลสนามบิน มี

เจ้าหน้าทดูีแล ไปห้างสรรพสนิค้ามีเจ้าหน้าทดูีแล ซึงพืนทจีะมีจุดจัดการของ

เขาเอง กรรมการมีหน้าทีติดตามประเมินนโยบายและฝึกอบรม เขาเน้นการ

ตรวจเตือน พืนทีเฉพาะ ซึงไม่กว้าง เจ้าหน้าทีทีดูแลพืนทีไม่ใหญ่ เน้นการ

ตรวจเตือน โดยใช้พืนททีเีขาดูแลอยู่แล้ว สนามกีฬาเขากไ็ม่กว้าง สระว่ายนาํก็

เทยีบเท่ากับสวนสนัติภาพของเรา เจ้าหน้าทเีขามี ๕๐ คนและดูแลเรอืงอืนได้

ด้วย เขาไม่ใช่เจ้าหน้าทสีาธารณสุข แต่เขามีอาํนาจในการทจีะดูแลพืนที การ

ดูแลในพืนทขีองตัวเองนันมันจะมีความสง่างามและมีความคุ้นเคย ทุกวันนี

ประเทศไทยเรา ให้แพทย์ไปตรวจเตือนทตีลาดนัด ครูไปตรวจร้านค้า ซงึครูไม่

มีสทิธอิาํนาจ (authority) เตือนแล้ว กม็ีความเสยีงภัยเพราะเขาไม่ฟัง  

ประเทศสิงคโปร์และประเทศฮ่องกงเป็นประเทศเล็กๆ ก็สามารถ

ควบคุมได้ง่ายจริงๆ แล้วฮ่องกงนันควบคุมยากเพราะมีนักท่องเทียวมาก 

นักท่องเทยีวเป็นผู้ฝ่าฝืน แต่ก่อนนีเขาใช้เจ้าหน้าที ๑๐๐ กว่าคน กยั็งไม่ไหว

เลย ซึงเจ้าหน้าทขีองเขามากกว่าเจ้าหน้าทสีาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ คน

ของเขาจึงต้องจาํกัดพืนทเีป็นเขต ให้เจ้าหน้าท ี๑ คนรับผิดชอบใน ๑ เขต ทาํ

ให้การดูแลเล็กลง ตรงกันข้ามกับประเทศไทย ยกตัวอย่างง่ายๆจังหวัด

นครราชสมีามีเจ้าหน้าท ี๑ คนดูแลทงัจังหวัด  

การกระจายอํานาจหรือการจัดการถ่ายอํานาจออกไป ทาํให้เขามี

อาํนาจหน้าทขีองเขากไ็ปตรวจเตือน บังคับได้เองเลย ซึงใกล้เคียงกับหลักการ

กระจายอาํนาจ 

ภารกิจ สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู มีอาํนาจในลักษณะ National 

Authority และดูแลภาพรวมกํากับติดตาม มีอํานาจกํากับ แต่ไม่ใช่เป็น



๖๑ 

 

เจ้าหน้าทสีาธารณสขุ สาํนักฯ มีลักษณะคล้ายกองปราบ ยิงถ้ามีคดีใหญ่สาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสบูกจ็ะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนข้อมูล ข้อกฎหมาย ต้อง

เสริมสร้างให้เขารู้สกึว่า เขาสามารถดาํเนินการได้ 

กรณีใหญ่ๆของบุหรีคือการโฆษณา สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ต้องสู้รบกับบริษัทต่างชาติ ต้องมีข้อมูลสนับสนุน มีพยานเชียวชาญนําสืบ 

หน้าทขีองสาํนักกฎหมายต้องช่วย ส่วนหน้าทขีองการบังคับใช้เป็นหน้าทขีอง

พืนททีีสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบจะต้องเสริมทาํให้เข้มแขง็ และรอบนี

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบก็มีการเปิดโอกาสให้ เขามีการไขว้พืนท ี

สาธารณสขุอาํเภอ กม็ีหน้าทด้ีวย เพือลดอทิธพิลและปัญหาในพืนท ีอยู่อาํเภอ

สารภีกไ็ม่น่าจะกล้าจับร้านอาหารทอีาํเภอสารภี เจ้าหน้าอาํเภอสารภีกไ็ปจับ

ร้านอาหารอาํเภอสะเมิง ซึงเป็นอกีพืนทหีนึง หรือให้เจ้าหน้าทอีาํเภอภพิูงค์มา

จับบังคับใช้อีกพืนทหีนึง ขยายเขตอาํนาจ 

เรืองการลงโทษมีต้นทุน ในเรืองของการเป็นภาระและการบังคับใช้ 

คนทีจะมาทาํตรงนี หน่วยงานไหนทจีะมาเป็นเจ้าภาพ  ถ้าเป็นการบูรณาการ

หน่วยงานร่วมกัน อาจจะใช้เวลาไปตรวจไป ๒ หน่วยงาน โทษของกฎหมายใด

ทหีนักกว่า เวลาไปตรวจไป ๒ หน่วยงาน ตาํรวจไปจากทีเดียวกัน แต่ว่าเหตุ

เกิดทมีันต่างกัน แต่อยู่ในพืนทเีดียวกัน ใช้  พ.ร.บ. วิธีพิจารณาความอาญา

เหมือนกัน 

สนามกีฬา สถานทีออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น  ตัวอย่าง ใน

ฮ่องกง สนามกีฬาให้เจ้าหน้าทกีารกีฬาตรวจเลย  

ค่ายทหาร ค่ายทหารปลอดควันบุหรี สําหรับทหารแล้วโอน

กฎหมายพลเรือนไม่ได้ ระเบียบ สห. สารวัตรทหาร สาํนกัควบคุมการบริโภค

ยาสบูกใ็ห้เขาไปแก้ไขกฎหมย 
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ชาดหาดปลอดควนับุหรี กรมทรัพยากรซึงมีอาํนาจโดยตรงในการ

ออกคาํสงั กรมชายฝงัวันท ี๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ประกาศขยายชาดหาดปลอด

ควันบุหรีเป็น ๒๔ หาด แสดงว่าชายหาดกห็มดภาระของสาํนักงานควบคุมฯ 

ไป มีโทษทังจาํคุกและปรับแสนบาท และมีสินบนด้วย  เขาจ้างลูกจ้างเฉพาะ

เป้านีเป็น life guard ผู้ดูแลชายฝัง ดีมากเลยตรงนี เพราะว่าในความเป็นจริง 

สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูไม่มีคนมาบริหารจัดการไปยืนตระเวนชายหาด 

โรงงาน กรมโรงงานมีอํานาจในเรืองสถานทีสาธารณะด้วย 

เจ้าหน้าทีสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีกรมโรงงาน ไปตรวจโรงงานเขากลัวใคร

มากกว่ากนั เขากลัวเจ้าหน้าทกีรมโรงงานมากกว่า 

หากเปรียบเทยีบ มีเจ้าหน้าทกีรมโรงงาน กรมสวัสดิการฯ มาตรวจ 

โรงงานเขากลัวเจ้าหน้าทีกรมสวัสฯ มากกว่า เจ้าหน้าทีของกฎหมายการ

สาธารณสขุ หรือเจ้าหน้าทท้ีองถิน 

สถานี รถ รถไฟ เรือ เครืองบิน ขนส่งโดยสารสาธารณะ การ

ผ่องถ่ายหรือแบ่งอาํนาจไปจะช่วยให้นโยบายการควบคุมยาสูบได้ผล อาท ิ

บขส. เจ้าหน้าทีสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าทสีาํนักฯ กไ็ม่ต้องไปตรวจ กระทรวง

คมนาคมกม็ีนายตรวจอยู่แล้ว เช่นเดียวกับ ขสมก. กเ็ป็นพนักงานเจ้าหน้าที

ตรวจรถเมล์ของเขาเอง 

คอนโดมิเนียม มีคาํพิพากษาของเยอรมันทกีาํหนดวัน เวลา เขต

ในการสูบ ในคอนโดมิเนียม ซึงอันนีน่าจะผลักให้กับอาคารนิติบุคคลไป  

ปัจจุบัน กรมอนามัยมีอาํนาจดูแลตาม  พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

พ.ร.บ.อาคารชุดของกระทรวงมหาดไทย ถ้าเป็นคอนโดมิเนียม อาคารชุด มี

กฎหมาย ๒ ฉบับ คือ  

- พ.ร.บ.อาคารชุดฯ  ถ้าร้องเรียนนิติบุคคลแล้วมีผลชัดเจน  
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- ถ้า พ.ร.บ.อาคารชุดฯใช้ไม่ได้ผล กม็ี พ.ร.บ.การสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าการกระทาํ เหตุเดือดร้อนรําคาญ ซึงเจ้า

พนักงานท้องถินมีอาํนาจมากกว่า  

ปัญหาควันในคอนโดมีเนียม กฎหมายฝรังเศส เรอืงของการเกดิควัน 

เขาอนุญาตให้ควันไหลเวียนได้ในฤดูร้อน หากเป็นฤดูหนาว อากาศนิงมาก มี

กฎหมาย ห้ามสร้างหรือทาํให้เกิดควัน เขาห้ามหมด ช่วงฤดูร้อนสามารถทาํได้ 

แต่กม็ีกาํหนดเวลา 

อาคารชุด ตามประกาศกระทรวงฉบับที ๑๙ ออกตาม พรบ.

คุ้มครองผู้ ไม่สูบบุหรี พบว่า อาคารชุดโถง ทางเดิน – ล๊อบบีอยู่ในกฎหมาย

สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู แต่ห้องชุดไปไม่ถึง ห้องชุดเป็นเรืองส่วนตัวที

สาํนักฯ ไปยุ่งไม่ได้  

แต่ต้องใช้สทิธขิองการอยู่ร่วมกัน เช่น เตาแกส๊เป็นอคัคีภัย ควันที

เกิดร่วมกัน ของเขาก้าวล่วงได้ง่ายกว่า ทจีะใช้กฎหมายฉบับนี สาํนักฯ จะตัด

ทางเดินให้เขาด้วย คอนโดมิเนียมทงัหมดไปอยู่ในอาํนาจของเขา กม็ีโยธาธกิาร

ควบกับสขุาภิบาลสงิแวดล้อม ซึงมีอาํนาจของท้องถินสามารถสงัให้ยุติกระทาํ

การอย่างหนึงอย่างใด และให้คุณให้โทษมากกว่าทีสาํนักฯ จะไปเคาะประตู

เรียก เพือให้ออกมาเสียค่าปรับ ๕,๐๐๐ บาท สาํนักฯ เคยบังคับใช้กฎหมาย

กับท้องถิน กทม. ๒ ปี ผลคือ สาํนักฯ จับได้น้อยมาก เจ้าหน้าทจีะออกตรวจ

กลางคืนไหม คาํตอบคือไม่ แต่คอนโดมิเนียม คนจาํนวนมากอยู่ตอนกลางคืน 

การสบูเกิดขณะเวลา ๒-๓ ทุ่ม นิติบุคคลมีโนติสและสามารถติดต่อกับเขาได้

โดยตรง ถ้านิติบุคคลทาํไม่ได้ นิติบุคคลกส็ามารถโอนอาํนาจให้กับท้องถิน 

คดียุติหน้าห้อง ซงึ กทม. เหน็ด้วยกบัวิธกีารน ี
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๒.๓.๓ การบังคับใช้กฎหมาย 

ผู้บริหารท้องถิน อาท ินายก อบต. ปลัดกระทรวงสามารถบังคับใช้

กฎหมายในพืนทขีองเขาได้ ซึงเป็นไปตามคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ

ท้องถิน สาํนักฯ ตัง  อปท. เจ้าหน้าทีท้องถินเป็นพนักงานเจ้าหน้าทเีสริมรับ 

ตัวอย่าง อปท.ทีมีชายฝัง กฎหมายชายฝังฯ เขากม็ีความแม่นยํา การอบรม

ระดับผู้นํา อปท. เทศบาล ทีเป็นตะเข็บชายหาด ในพืนทีนันๆ (กระทรวง

สาธารณสุขมีหน้าทีพัฒนาศักยภาพผู้ ปฏิบัติการ) แทนทีจะให้กระทรวง

สาธารณสขุไปแจก-ติดสติกเกอร์ ซึงไม่มีงบประมาณและไม่มีบุคลากร ให้เจ้า

พนักงานท้องถินเป็นพนักงานและบังคับใช้พืนทีของเขาเอง และกระทรวง

สาธารณสขุให้การอบรมไป ๒ ปี มี อปท. ๔๐๐ กว่าแห่ง ทมีีแผนงานและรู้ ข้อ

กฎหมาย นิยามคาํว่า “เจ้าหน้าทใีห้รวมถึง ให้มีเจ้าหน้าทแีต่ละกรม” เท่ากับ 

เป็นการผ่องถ่ายหรือกระจายอาํนาจ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าท ี 

เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าทศีุลกากร สาํนักฯ กเ็อามาเป็นเจ้าหน้าทขีอง

สาํนักฯ  กล่าวคือ เมือพบเห็นว่าบุหรี มีภาพคําเตือนของเก่า ก็ไม่จําเป็น

จะต้องโทรมาแจ้งสาํนักฯ เขาจัดการได้เลย  

ขณะนทีาง อปท. ได้รายงานมาว่า ได้ทาํอะไรไปบ้าง ปรับปรุงสถาน

ประกอบการ มีรูปภาพประกอบด้วย มีการกล่าวโทษ ตักเตือนโรงงานในพืนที

ต่างๆ  อบต. เพียงแห่งเดียว สาํนกัฯ ยังไม่สามารถไปได้ ขนาดทเีขา ดูของเขา

เองเป็นภารกิจหรืองานหลักของเขา การออกแบบแบบนี สถานทสีาธารณะใหม่

ทเีพิมใหม่ ควรจะอยู่กบัของสาํนักฯ หรือของใคร  

กฎหมายต้องออกแบบตามสภาพความจริง งานควบคุมยาสูบใน

บางจังหวัดมีเจ้าหน้าทคีนเดียว รับทุกเรือง ตังแต่ จมนาํ บาดเจบ็ โรคติดต่อ 

ติดเชือ งานสขุภาพจิต งานสารเสพติด-ทูบีนัมเบอร์วัน แต่เมือกระทรวงถ่าย



๖๕ 

 

โอนหรือกระจายอาํนาจไปในแต่ละพืนที เช่น อบต. พืนทกีจ็ะเลก็ลงมาก มี

เพียงไม่กหีมู่บ้าน แต่มีเจ้าหน้าทดูีแลถึง ๓-๕ คน 

เมือถ่ายโอนหรือแบ่งอาํนาจไปลงพืนที สาํนักควบคุมการบริโภค

ยาสูบก็จะประเมินได้และงานต่อไปก็คือการประเมินเพือทีจะดูว่าโหนด 

(node) ไหน มีประสิทธิภาพ ทาํงานได้ดี โหนดทีเป็นเทศบาล โหนดทีเป็น

พืนทีกํากับเฉพาะ เช่น การดูแลทีการท่าฯ กรมการบิน พลเรือน บขส. 

กระทรวงคมนาคม กรมโรงงาน ทีดูโรงงาน ถ้าไม่ได้ผล ค่อยมาปรับปรุง

กฎหมายใหม่ 

สาํหรับโมเดลฮ่องกง มีเจ้าหน้าทคีวบคุมยาสูบ สาํนักยาสบูมีทีมงาน 

๕๐ คนติดตามกาํกับออกนโยบาย ตัวอย่าง ไปสนามกีฬาแห่งชาติ เจ้าหน้าที

บุหรีไม่ต้องดําเนินการ แต่จะใช้เจ้าหน้าทีสนามกีฬา ดูแลสนามบิน มี

เจ้าหน้าทดูีแล ไปห้างสรรพสนิค้ามีเจ้าหน้าทดูีแล ซึงพืนทจีะมีจุดจัดการของ

เขาเอง กรรมการมีหน้าทีติดตามประเมินนโยบายและฝึกอบรม เขาเน้นการ

ตรวจเตือน พืนทีเฉพาะ ซึงไม่กว้าง เจ้าหน้าทีทีดูแลพืนทีไม่ใหญ่ เน้นการ

ตรวจเตือน โดยใช้พืนททีเีขาดูแลอยู่แล้ว สนามกีฬาเขากไ็ม่กว้าง สระว่ายนาํก็

เทยีบเท่ากับสวนสนัติภาพของเรา เจ้าหน้าทเีขามี ๕๐ คนและดูแลเรอืงอืนได้

ด้วย  

จากการไปดูงานทปีระเทศฮ่องกง กพ็บว่าเจ้าหน้าทหีลายๆ คนใสเ่สอื

กกั ซงึเขาไม่ใช่เจ้าหน้าทสีาธารณสขุ แต่เขามีอาํนาจในการทจีะดูแลพืนท ีการ

ดูแลในพืนทขีองตัวเองนันมันจะมีความสง่างามและมีความคุ้นเคย ทุกวันนี

ประเทศไทยเรา ให้แพทย์ไปตรวจเตือนทตีลาดนัด ครไูปตรวจร้านค้า ซงึครูไม่

มีสทิธอิาํนาจ (authority) เตือนแล้ว กม็ีความเสยีงภัยเพราะเขาไม่ฟัง  

ประเทศสิงคโปร์และประเทศฮ่องกงเป็นประเทศเล็กๆ ก็สามารถ

ควบคุมได้ง่ายจริงๆ แล้วฮ่องกงนันควบคุมยากเพราะมีนักท่องเทียวมาก 



๖๖ 

 

นักท่องเทยีวเป็นผู้ฝ่าฝืน แต่ก่อนนีเขาใช้เจ้าหน้าที ๑๐๐ กว่าคน กยั็งไม่ไหว

เลย ซึงเจ้าหน้าทขีองเขามากกว่าเจ้าหน้าทสีาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ คน

ของเขาจึงต้องจาํกัดพืนทเีป็นเขต ให้เจ้าหน้าท ี๑ คนรับผิดชอบใน ๑ เขต ทาํ

ให้การดูแลเล็กลง ตรงกันข้ามกับประเทศไทย ยกตัวอย่างง่ายๆจังหวัด

นครราชสมีามีเจ้าหน้าท ี๑ คนดูแลทงัจังหวัด  

จากการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ พบว่า การจัดการถ่ายอํานาจ

ออกไป ทาํให้เขามีอาํนาจหน้าทีของเขากไ็ปตรวจเตือน บังคับได้เองเลย ซึง

ใกล้เคียงกบัหลกัการกระจายอาํนาจ 

ภารกิจ สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู มีอาํนาจในลักษณะ National 

Authority และดูแลภาพรวมกํากับติดตาม มีอํานาจกํากับ แต่ไม่ใช่เป็น

เจ้าหน้าทสีาธารณสขุ สาํนักฯ มีลักษณะคล้ายกองปราบ ยิงถ้ามีคดีใหญ่สาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสบูกจ็ะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนข้อมูล ข้อกฎหมาย ต้อง

เสริมสร้างให้เขารู้สกึว่า เขาสามารถดาํเนินการได้ 

กรณีใหญ่ๆของบุหรีคือการโฆษณา สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ต้องสู้รบกับบริษัทต่างชาติ ต้องมีข้อมูลสนับสนุน มีพยานเชียวชาญนําสืบ 

หน้าทขีองสาํนักกฎหมายต้องช่วย ส่วนหน้าทขีองการบังคับใช้เป็นหน้าทขีอง

พืนททีีสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบจะต้องเสริมทาํให้เข้มแขง็ และรอบนี

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบก็มีการเปิดโอกาสให้เขามีการไขว้พืนท ี

สาธารณสขุอาํเภอ กม็ีหน้าทด้ีวย เพือลดอทิธพิลและปัญหาในพืนท ีอยู่อาํเภอ

สารภีกไ็ม่น่าจะกล้าจับร้านอาหารทอีาํเภอสารภี เจ้าหน้าอาํเภอสารภีกไ็ปจับ

ร้านอาหารอาํเภอสะเมิง ซึงเป็นอกีพืนทหีนึง หรือให้เจ้าหน้าทอีาํเภอภพิูงค์มา

จับบังคับใช้อีกพืนทหีนึง ขยายเขตอาํนาจ 

สาํหรับผู้ต้องรับผิดชอบพืนทปีลอดควันบุหรีคือผู้ดาํเนินการ  



๖๗ 

 

“ผูด้ําเนินการ” หมายความว่า เจา้ของ ผูจ้ ัดการ หรือผูร้ับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของสถานที 

สาธารณะ สถานทีทํางาน หรือยานพาหนะ ทีเป็นเขตปลอดควนับุหรี 

ด้วยเหตุนี การแยกสถานทีแต่ละที อาํนาจหน้าทีของผู้ดําเนินการ

ดูแล เช่น 

การออกแบบกฎหมายลําดบัรอง (กฎ) 

ในประกาศกระทรวงฉบับที ๑๙ มีการปรับ ถ้อยคํา สถานท ีมีขยาย

พืนทแีละควบคุมเข้มข้นขนึ 

- จากปลอดควันบุหรีร้อยเปอร์เซน็ต์ บวก ความกว้าง ๕ เมตร (+

๕ เมตร) 

- เมือก่อนควบคุมเพียงบางส่วน ขยับมาเป็นร้อยเปอร์เซน็ต์  

- พืนทีทีไม่ได้มีอยู่ในประกาศฉบับเดิมกถู็กกาํหนดขึนมาใหม่ 

เช่น ป้ายรถเมล์ เป็นส่วนทีเพิมขึนมา กม็ีการให้ตีเส้นเลย ถ้า

พ้น ๕ เมตร  

- กระจายอาํนาจหน่วยงานอืนควบคุม เช่น ให้ กทม. เป็นผู้ดูแลที

พักผู้ โดยสาร ป้ายรถเมล์  กทม.ต้องขีดเส้นให้เขา เป็นหน้าที

ของ กทม. จะต้องดาํเนินการ  

กรณขีองแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท ี๕ สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู

ได้ทาํแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และได้แจ้ง โรดโชว์ไปทลีะหน่วยงาน แต่

ละหน่วยงานจะทําส่วนใด ทุกหน่วยงานมารับโจทย์ทํา Action Plan เช่น 

ตัวอย่างกระทรวง เขาไม่มีข้อกฎหมาย กท็าํให้มีกฎหมาย แต่ถ้าไม่มี กเ็ป็น

หน่วยงานทสีาํนักควบคุมการบริโภคยาสบูจะต้องรับผิดชอบ  

โดยพืนทรีอบทางเข้าออก ตัวอย่างพืนทโีรงพยาบาลของใหม่จะเป็น 

๑๐๐% + ๕ เมตร ทางเข้าออก เพราะคนส่วนใหญ่เมือทาํโรงพยาบาลปลอด



๖๘ 

 

ควันบุหรีในโรงพยาบาลปลอดควันบุหรีคนมายืนสูบบุหรีแล้ว ออกันหน้า

ประตูป้อมยาม เตม็ไปหมด พวกทเีคยเป็นร้อยเปอร์เซน็ต์เดิม  ของใหม่เป็น 

๑๐๐% บวก ๕ เมตร ซึงเป็นระยะทีควันลอยผลกระทบได้แล้วและไม่เกิน

สมควร ถ้าเป็น ๘ เมตรจะข้ามถนนไปอีกฝังหนึง เช่น โรงพยาบาลราชวิถี การ

บวก + ๕ เมตรกย็ังอยู่หน้าโรงพยาบาล หากใช้ระยะ ๘ เมตรจะกลายเป็นพืนที

กลางถนนหรือพืนทขีองคนอนื 

ทงัน ีจะมีบริบทแตกต่างกนัไปในแต่ละพืนทไีด้ จากกรมโยธาธกิารที

ไปคุยโดยประมาณ ๕ เมตร จากรัศมีออกมา ๒ เมตรครึง 

ความเป็นไปได้ไหมทจีะออกแบบกฎหมายทว่ีา “การห้ามสูบบุหรีใน

ที ทุกอย่างยกเว้น ๑ ๒ ๓…” ซึงจะทําให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึนว่ามี ๑๐ 

สถานทเีท่านนัทยีกเว้น  

สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบไม่สามารถกําหนดทุกพืนทีเป็นที

ปลอดควันบุหรี เพราะตัวบทระบุว่าจะต้องประกาศจะเป็นสถานท ีมาตรา ๔๑ 

ระบุให้รัฐมนตรีประกาศสถานท ีประกาศชือประเภทและยานพาหนะ  

 

อภิปรายผล 

กําหนดประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน และ

ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดควันบุหรี (มาตรา ๔๑ วรรคแรก) และสภาพ 

ลักษณะ มาตรฐานอืนเพิมเติม เกียวกับการจัดเขตปลอดควันบุหรี (มาตรา 

๔๓(๓)), สภาพ ลักษณะ มาตรฐานอืนเพิมเติม เกียวกับการจัดเขตสูบบุหรี 

(มาตรา ๔๔(๕))  

มาตรา ๔๑ เป็นการออกแบบ เพือระบุว่ามีสถานทีใดบ้างทีปลอด

ควันบุหรี กรมต่างๆ ของประเทศไทย ไม่ได้เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายทังหมด 

การประกาศยังคงใช้แบบหลักการเดิม กล่าวคือ ถ้ามีสถานทใีหม่ๆ กป็ระกาศ



๖๙ 

 

เพิมเติม การออกกฎหมายอาคาร ผู้ร่างกจ็ะให้ความหมายเบืองต้น ว่าอาคาร

หมายถึงอะไร แล้วค่อยไปย่อยในกฎหมายลูก หรือประกาศกระทรวง และสงิที

ยังไม่เกดิขนึกไ็ปเพิมในประกาศกระทรวง 

ตามมาตรา ๔๑ เหน็ได้ว่า ไม่ได้มีการปรับหรือแก้ไขกฎหมายจากเดมิ

ของปี พ.ศ. ๒๕๓๕  มีขยายเพิมเติมสถานทีสาธารณะ สถานทีทาํงาน และ

ขอบเขตระยะทางเข้าออกของสถานททีเีป็นเขตปลอดบุหรี 

กฎหมายใหม่  มาตรา ๔๑ ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนํ าของ

คณะกรรมการ มีอาํนาจประกาศประเภทหรือชือของสถานทสีาธารณะ สถานที

ทํางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึงส่วนใดหรือทังหมดของสถานทีและ

ยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดควันบุหรี 

 

ประเด็น 

๑. การออกแบบกฎหมายลําดบัรอง  

อาศัยความร่วมมือของเจ้าของพืนที (กรมต่างๆ ในกระทรวงที

เกียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โรงงาน สวนสนุก) ทีเป็นเจ้าของ

กฎหมายเฉพาะ ทาํให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้มีประสทิธภิาพ 

พนืทีบูรณาการ: ส่วนกลาง ภูมิภาค และทอ้งถนิ 

ส่วนกลาง 

๑. กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดําเนินการจัดทําและบูรณาการ

แผนปฏิบัติการ รวมทังงบประมาณของหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ให้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เร่งรัด กาํกับ ติดตาม สนับสนุนการดาํเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางมาตรการ

ทกีาํหนดไว้ในคณะกรรมการอาํนวยการ 



๗๐ 

 

 ๒. การขับเคลือนการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม

ยาสูบแห่งชาติฉบับท ี๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการตามแผน

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๒ โดย

แนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานทีเกียวข้องนําแผน

ยุทธศาสตร์ไปจัดทาํแผนปฏบิัติการและเร่งรัดการดาํเนินการตามแผน  

- การดาํเนินงานส่วนกลาง  

บูรณาการการดาํเนินงานทุกกระทรวง เพือทาํสงิแวดล้อมปลอดควัน

บุหรี ได้แก่  

กระทรวงสาธารณสขุ  

กระทรวงศึกษาธกิาร 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มันคงของมนุษย์  

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สงัคม 

  

กรมขนส่ง การท่าอากาศยาน 

กระทรวงคมนาคม  

กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา 

(สนามกีฬา) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  

กระทรวงทรพัยากร

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ (ชาดหาด) 

กระทรวงกลาโหม (ค่ายทหาร) 

กรุงเทพฯ เมืองพัทยา  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.) 

กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุติธรรม 

- การดําเนินงานส่วนภูมิภาค กําหนดให้ทุกจังหวัดดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบ โดยดําเนินการตังคณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ระดับจังหวัด ดูแลงานควบคุมยาสูบโดยใช้งบ สสส. เพือให้มีกลไกการ
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ขับเคลือนและดําเนินงานการควบคุมยาสูบในทุกจังหวัดทีชัดเจนและเป็น

รูปธรรมและมีแผนปฏิบัติการควบคุมยาสบูระดับจังหวัด 

กฎหมายต้องออกแบบตามสภาพความจริง งานควบคุมยาสูบใน

จังหวัดมีคนเดียว รับทุกเรือง แต่เมือกระทรวงฯ ถ่ายโอนหรือแบ่งอาํนาจไป 

พืนททีคีวบคุมดูแลกจ็ะเลก็ลงมาก  

 

๒. กําหนดประเภท/ชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน และ

ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดควนับุหรี 

ขอบเขตการควบคุมพืนทปีลอดบุหรี 

เพิมความเข้มของการควบคุมด้วยระยะขอบพืนทีปลอดควันบุหรี

บวกระยะ ๕ เมตร 

ขยายพืนทีเพิมเติมจากประกาศกระทรวง ฉบับที ๑๙ ทีออกตาม 

พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สบูบุหร ีพ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ใช้นิยาม

ประเภทหรือชือของสถานทสีาธารณะ สถานททีาํงาน และยานพาหนะ 

การจัดกลุ่มประเภทหรือชือของสถานทสีาธารณะ ได้แก่ 

๑. สถานทสีาธารณะทีให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบูบุหรี โด

ยก าหนดให้พืนทแีละบริเวณทงัหมดซงึใช้ประกอบภารกิจของสถานทนีัน ทงั

ภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสงิปลูกสร้าง บริเวณทีจัดไว้ให้ผู้มา

รับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรัวล้อม หรือไม่กต็าม รวมทงัระยะ ๕ 

เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานท ีเป็นเขตปลอดบุหร 

- สถานบริการสาธารณสขุและส่งเสริมสขุภาพ 

- สถานศึกษา หรือสถานทเีพือการเรียนรู้และฝึกอบรม 
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- สถานทีสาธารณะอืน ๆ เช่น สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก 

สนามเดก็เล่น ฯลฯ 

สถานทกีาํหนดให้พืนทแีละบริเวณทงัหมดซึงใช้ประกอบภารกจิของ

สถานทนีนั ทงัภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสงิปลูกสร้าง บริเวณที

จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกนั ไม่ว่าจะมีรัวล้อมหรือไม่กต็าม เป็น

เขตปลอดบุหร ี 

- สถานประกอบการเพือสขุภาพ 

- สถานศึกษาหรือสถานทฝึีกอบรม 

- สถานทสีาธารณะทใีช้ประโยชน์ร่วมกัน 

- ยานพาหนะและสถานทพัีกเพือรอยานพาหนะ 

ทีสาธารณะใหม่ทีมีการเสนอเพมิเติมคือ 

- สถานทรีาชการ  เรือนจาํ 

- สถานทีท่องเทียวและบริการทีเกียวข้อง อาคารทีพักอาศัยนิติ

บุคคล 

- สถานทีบริการด้านคมนาคมและขนส่ง ภายในพืนทีรถ/เรือที

ประชาชนใช้ร่วมกัน 

- สถานทอียู่อาศัยร่วม บ้านพักคนชรา อาคารนิติบุคลลทอียู่ร่วมกนั 

- สถานทสี่วนบุคคลทมีีผู้อืนร่วมอยู่ด้วย เช่น บ้าน พาหนะส่วนตัว 

เช่นรถ/เรือยนต์ส่วนบุคคล 

  

๓. รฐัมนตรีเป็นผูม้ีอํานาจประกาศ  

รัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจประกาศ (มาตรา ๔๑ ให้ รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการ มีอาํนาจประกาศประเภทหรือชือของสถานที

สาธารณะ สถานททีาํงาน และยานพาหนะ ให้สว่นหนงึสว่นใดหรือทงัหมดของ
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สถานทีและยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดควันบุหรี) ดังนัน จะต้อง

ประกาศเป็นสถานทีๆ  ไป  

ตามกฎหมายแม่บทคือรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ มาตรา ๔๑ บัญญัติ

ให้รัฐมนตรีออกประกาศชือประเภทสถานทเีหล่านีปลอดควันบุหรีมีอะไรบ้าง

ประชาชนต้องสถานททีไีม่สบูบุหรี  

 

๔. การบงัคบัใช ้

สภาพการบังคับใช้ไม่ได้อยู่ทีมาตรา ๔๑ สภาพบังคับอยู่ทีตรง

รัฐมนตรีเป็นผู้มีอาํนาจในการออกประกาศ   

สภาพบังคับอยู่ทมีาตรา ๔๓ และ ๔๔ เขตไม่สบูบุหรแีละสบูบุหรีผิด

ท ีตามบทกาํหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพัน

บาท (มาตรา ๖๗) และผู้ดาํเนินการผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา 

๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหมนืบาท (มาตรา ๖๘) 

มาตรา ๔๓ เมือรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประกาศใหส้ถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน หรือยานพาหนะใด เป็น

เขตปลอดควันบุหรี ให้ผูด้ําเนินการจัดให้สถานทีหรือยานพาหนะ

ดงักล่าวมีสภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปนี 

(๑) มีเครืองหมายแสดงไวใ้ห้เห็นไดโ้ดยชดัเจนว่าเป็นเขต

ปลอดควนับุหรี 

(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิงอํานวยความสะดวกสาํหรบัการ

สบูบุหรี 

(๓) มีสภาพและลักษณะอืนใดตามทีรัฐมนตรีประกาศ

กาํหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีทีเขตปลอดควนับุหรีใดมีประกาศกําหนด
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เขตสบูบุหรีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผูด้ําเนินการอาจจดัใหมี้เขตสูบ

บุหรีได ้โดยตอ้งมีสภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปนี 

(๑) มีเครืองหมายติดแสดงไวใ้หเ้ห็นไดโ้ดยชดัเจนวา่เป็นเขต

สบูบุหรี 

(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเขา้ออกของสถานทีหรือยานพาหนะ

นนั หรือในบริเวณอืนใดอันเปิดเผยเห็นไดช้ดั 

(๓) มีพืนทีเป็นสดัสว่นชดัเจน โดยคํานึงถึงการระบายอากาศ

ทีเหมาะสม และไม่มีลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นรําคาญแก่

ผูอื้น 

(๔) แสดงสอืรณรงค์เพือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสบูตามทีรฐัมนตรีประกาศกาํหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

(๕) มีสภาพและลกัษณะอืนใดตามทีรฐัมนตรีประกาศกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 

มีกลไก คือผู้ดาํเนินการ ซงึกฎหมายให้นิยามว่า 

“ผูด้ําเนินการ” หมายความว่า เจา้ของ ผูจ้ดัการ หรือผูร้บัผิดชอบใน

การดําเนินงานของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน หรือยานพาหนะ ที

เป็นเขตปลอดควนับุหรี 

ตามมาตรา ๔๑ ทรีะบุหน้าทผู้ีดาํเนินการ ซงึมีโทษจับปรับ อย่างไรก็

ตาม คาํว่า “ผู้ดาํเนินการ” ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานใดบ้าง หน่วยงานของรัฐ

หรือไม่ ซึงดูเหมือนว่ากฎหมายจะมุ่งไปทภีาคเอกชนโดยให้นิยามว่า เจ้าของ

ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบของสถานทสีาธารณะ สถานททีาํงาน ยานพาหนะทีเป็น

เขตปลอดควันบุหรี 
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ตามมาตรา ๔๖ ผู้ดําเนินการ มีรูปแบบอังกฤษ โดยพืนฐานทีว่า

พนักงานเจ้าหน้าทมีีน้อย ภาระหน้าทค่ีอนข้างจะมาก สาํหรับกฎหมายองักฤษ 

จึงแบ่งความรับผิดครึงหนงึให้กับเจ้าของสถานท ีหรือ ผู้จัดการสถานท ี 

ตัวอย่างเช่น ตาม  พ.ร.บ. ปี ๒๕๓๕ การตรวจร้านกาแฟ พบว่า สติกเกอร์กต็ิด

แล้ว แต่คนสบูบุหรีกย็ังสบูอยู่หน้าป้ายห้ามสบู เมือถามผู้ดาํเนินการเจ้าของ

ร้านว่า “ทาํไมคุณไม่เตือนน่ะ” เขาตอบว่า “ไม่ได้มีหน้าทเีตือน มีหน้าทใีห้ติด

สติกเกอร์” หรือทีผ่านมา จังหวัดตรัง พบว่า ในอําเภอก็ติดสติกเกอร์ แต่

นายอําเภอก็ไม่ได้สนใจ คนสูบก็สูบต่อหน้านายอําเภอ สาํนักควบคุมการ

บริโภคยาสูบนาํมาตรา ๔๖ มาใช้ในต่างจังหวัด สถานประกอบการร้านอาหาร

ตืนตัวมาก ให้พนักงาน ทาํป้ายห้อยคอ เพราะพูดแล้วเสียงดังในผับบาร์ ซึง

เป็นพืนทห้ีามสบูบุหรี เป็นวิธกีารทกีระตุ้นมากขึน เพราะหากผู้ดาํเนินการผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา ๖๙) 

และผู้ดาํเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึง ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินสามพันบาท (มาตรา ๗๐) 

มาตรา ๔๖ ใหผู้ด้ําเนินการมีหนา้ทีประชาสมัพันธ์หรือแจง้เตือนว่า

สถานทีนนัเป็นเขตปลอดควนับุหรี และควบคุมดแูล หา้มปราม หรือ

ดําเนินการอืนใด เพือไม่ใหมี้การสบูบุหรีในเขตปลอดควนับุหรี 

ในกรณีทีมีผูฝ่้าฝืนสูบบุหรีในเขตปลอดควนับุหรี หากผูด้ําเนินการ

ไดด้ําเนินการตามวรรคหนึงตามสมควรแลว้ ผูด้ําเนินการนันไม่มี

ความผิด 

 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

๑. สถานทปีลอดควันบุหรีมีจาํนวนมากขนึ ขยายความเข้มข้นขึน 
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๒. แบ่งความรับผิดชอบโดยใช้การบูรณาการหลายภาคส่วน เจ้าของ

พืนทใีด มีอาํนาจดูแลตามพืนทนีนั 

๓. เพิมความรับผิดชอบให้ผู้ดําเนินการได้มีส่วนร่วมในการควบคุม

ยาสบูอย่างมีประสทิธภิาพขึน 

 

จากการทบทวนเอกสารและกรณีศึกษา ซึงผู้กาํหนดนโยบายควรจะ

พิจารณาเพือให้มันใจว่าจะประสบความสําเร็จในการบังคับใช้นโยบาย

สาธารณะทีมีประสิทธิผลในการปกป้องสาธารณชนจากควันบุหรีมือสอง 

บทเรียนจากกรณศึีกษามีดังต่อไปนี 

๑. กระบวนการในการออกกฎหมายซึงเน้นสงิแวดล้อมปลอดควัน

บุหรี – ไม่ใช่นโยบายความสมัครใจ – เป็นสิงจําเป็นสําหรับการปกป้อง

สขุภาพของสาธารณชน 

๒. กฎหมายควรจะง่ายต่อการทาํความเข้าใจ ชัดเจน และสามารถ

บังคับใช้ได้ และครอบคลมุ 

๓. ความร่วมมือ และภาคประชาสังคม (civil society) เป็นแกนกลาง

สาํคัญทจีะนาํไปสู่ความสาํเรจ็ในการกาํหนดกฎหมายทมีีประสทิธผิล 

๔. การศึกษาและการให้คาํปรึกษา เป็นสงิสาํคัญทจีะสร้างความมันใจ

ในการดาํเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างราบรืน 

๕. แผนการดาํเนินการ และแผนการบังคับใช้กฎหมาย รวมทงักลไก 

(infrastructure) เป็นเจ้าของพืนทใีนการบังคับใช้เป็นสงิทสีาํคัญ 

๖. การดําเนินการสิงแวดล้อมปลอดควันบุหรีจะต้องมีการติดตาม

ประเมินผล มีการวัดผลกระทบ (measure impact) และบันทึกเป็นหลักฐาน

ของประสบการณ ์
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