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สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
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คํานํา 

 

รายงานวิจัยข้อเสนอแนะเกยีวกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เกยีวกับ

ขนาด ส ีสญัลักษณ์ ฉลาก ลักษณะการแสดงเครืองหมายการค้า สญัลักษณ์ 

รูปภาพ และข้อความ สาํหรับหีบห่อผลิตภัณฑย์าสบู หรือผลิตภัณฑย์าสูบ 

ทังหมดนีเพือเป้าหมายทางกฎหมายคือ หลักเกณฑ์ วิธีการนันจะนาํไปสู่

การลดละเลิกบริโภคยาสบู   

ทงันี รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะ

ในการจัดทาํกฎหมายลําดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกียวกับสาระของกฎหมายลาํดับรอง ๕ 

เรือง ผู้ วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสบู 

(ศจย.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน

คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้วิจัยหวังว่ารายงานนีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาํนโยบาย

สาธารณะและการค้นคว้าของผู้สนใจต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะใน

การจัดทาํกฎหมายลําดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกยีวกบัสาระของกฎหมายลาํดับรอง ๕ 

เรือง ผู้วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน

ผู้อาํนวยการ ศจย. ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ ์ศาสตราจารย์เกยีรติ

คุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึงประพันธ์ ทีปรึกษาโครงการฯ นอกจากนี

ขอขอบคุณเครือข่ายทีให้ข้อมูลสนทนากลุ่ม คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย 

สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติ

รัตน์ ดร.สธุ ีอยู่สถาพร ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ และให้ข้อมูลภาคสนาม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคุณอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ คุณพิศมัย มณี

แจ่มใส และคุณสุนิสา คาํบุญศรีทช่ีวยดาํเนินการต่างๆ ให้งานวิจัยเสร็จ

ไปได้ด ี
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บทคดัย่อ 

ผู้วิจัยศึกษามาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ เพือให้วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการจัดทําอนุ

บัญญัติเรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เกียวกับขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก 

ลักษณะการแสดงเครืองหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ 

สาํหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลการศึกษา พบว่า 

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ คือการกําหนดให้ซองบุหรีมีมาตรฐาน

เดียวกัน ทังสีของซองบุหรี ขนาดตัวอักษรของยีห้อบุหรี รูปภาพหรือ

ข้อความคําเตือนถึงภยันตรายของบุหรี รวมทังข้อห้ามไม่ให้แสดง

เครืองหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ใดบนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ ทาํให้

ซองบุหรีทุกยีห้อมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ แตกต่างเฉพาะชือยีห้อ

เทา่นัน สาํหรับในประเทศไทยนันได้มีการผลักดันกฎหมายซองบุหรีแบบ

เรียบแทรก มาตรา ๔๐ ในการกาํหนดหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เนืองจาก

คําตัดสินให้ออสเตรเลียชนะคดีทีถูกยูเครน ฮอนดูรัส สาธารณรัฐ

โดมินิกัน คิวบา และอินโดนีเซีย ฟ้องว่าการออกกฎหมาย “ซองบุหรีแบบ

เรียบ หรือ plain packaging” ห้ามแสดงเครืองหมายการค้าหรือสญัลักษณ์

ใดบนซองบุหรี ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าขององค์การการค้าโลก 

(WTO) และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง

ไม่ได้สร้างอุปสรรคทางการค้าเกินจําเป็น ทาํให้ออสเตรเลียมีความชอบ

ธรรมทจีะใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป เมือ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทผ่ีานมา 

ผลคําตัดสินของ WTO ทีให้ความชอบธรรมแก่ออสเตรเลียสามารถใช้

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ ดังนัน อาศัยอาํนาจแห่งกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ คือ ความตกลงทริปส์ทใีห้อาํนาจรัฐสมาชิกในการสร้างมาตรการ

เพือคุ้มครองเรืองสาธารณสุขอันเป็นเหตุผลแห่งข้อยกเว้นได้ เพือเป็น

ฐานแห่งกฎหมายให้สอดรับกับกฎหมายลําดับรองทีจะใช้ประกอบกับ

พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบในการสร้างมาตรการบรรจุภัณฑ์แบบเรียบ

ต่อไป ผลการศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนะเกยีวกับกฎหมายลาํดับรอง เรือง

นี คือ 

(๑)หลักเกณฑ์ วิธีการสําหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ

ผลิตภัณฑย์าสบูเกียวกบั 

ขนาด    ๘๕% 

ส ี     นาํตาล 

สญัลักษณ์    คงเดิม 

ฉลาก     คงเดิม 

ลักษณะการแสดงเครืองหมายการค้า  แบบเรียบ 

สญัลักษณ์     คงเดิม 

รูปภาพ     คงเดิม 

ข้อความ     แบบเรียบ 

 (๒) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทัวไปรับทราบถึงทีมา 

วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการจัดทาํกฎหมายดังกล่าวผ่านสอืทงัหลาย
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อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิงในประเดน็ทีเครืองหมายการค้าบน

บรรจุภัณฑห์รือซองยังคงทาํหน้าทไีด้เช่นเดิม 

(๓) ควรกาํหนดระยะเวลาให้บริษัทผู้ผลิตยาสูบและบุหรีซิกา

แรตมีช่วงระยะเวลาปรับตัวตามกฎหมายช่วงหนึง เนืองจากการ

ปรับเปลียนจะเกิดขึนกับบรรจุภัณฑ์ทังหมด ดังนัน การบังคับใช้ควร

จะต้องมีการกาํหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพือให้ผู้ประกอบการได้

ปฏบิัติตามกฎหมายด้วย  
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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 40, to provide 

recommendations, with the objective to analyze and propose an 

ordinance on rules, and methods on size, colors, symbols, labels, type 

of displaying brand, symbols, images and text, for tobacco product 

packaging or tobacco product.  Results indicated that standard and plain 

packaging for cigarette packs measure is to implement all cigarette packs 

to have single standard pack, including color of the cigarette pack, 

alphabet font size of cigarette brand, graphic health warning pictures or 

messages warning of the dangers of cigarette smoking, including 

prohibition of displaying trademarks or any sign/symbol on packaging.  

This makes all cigarette brands look exactly the same, with only the 

difference in brand name.  In Thailand, there is an effort to add the 

standard and plain packaging into Article 40 of the Tobacco Product 

Packaging Act, in prescribing cigarette packaging.  Due to the verdict 

which Australia won the lawsuit over the case against Ukraine, 

Honduras, Dominican Republic, Cuba and Indonesia, which claimed 

that passing of the law on "Standard and Plain Packaging", banning of 

displaying any trademarks or symbols on cigarette packs, does not 
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conflict with World Trade Organization’s trade agreements, and does 

not constitute a violation of intellectual property rights.  Moreover, this 

does not create unnecessary technical barriers to trade. Therefore, 

Australia has the sovereign right to take such a measure.  On June 28, 

2018, the verdict of the WTO's justification for Australia can be applied 

to any countries to implement the “Standard and Plain Packaging” 

measure on cigarette pack. Therefore, under the power of international 

law, the TRIPS Agreement, which allow any sovereign state the power 

in establishing public health safeguard measure, as a justification for 

exception. This is in line with the secondary legislation, which can be 

used in conjunction with the Tobacco Control Act, to implement a 

“standard and plain packaging” measure. 

Method condition for tobacco product packaging: 

(1) Guidelines, and conditions for tobacco product packaging: 

Size     85% 

Color     Brown (GfK Australia) 

Symbol    Same as before 

Label    Same as before  

Trademark    Plain Packaging  

Logo    Same as before 

Graphic health warning picture Same as before 

Text    Plain Packaging 
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(2) The public should be made aware of the rationale, 

purpose and format of such legislation, through as many as possible 

various media sources. Particularly, the issue of whether the trademark 

on the cigarette packaging, can still have the same functions as before. 

(3) The grace period for tobacco and cigarette manufacturing 

companies should be set for a certain period of time. Due to the changes 

in all cigarette packaging, therefore, timing for enforcement of the 

legislation should be appropriately indicated, to allow the tobacco 

manufacturing companies to comply with the law accordingly. 
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บทนํา 

เจตนารมณก์ฎหมาย 

บุหรีเป็นสารเสพติด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเทศไทย

ได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ

อนามัยโลก เพือกาํหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและยกระดับ

การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึง

เป็นทรัพยากรทีสาํคัญของชาติให้มีประสิทธิภาพยิงขึนและให้สอดคล้อง

กับกรอบอนุสญัญา ดังนัน กฎหมายกาํหนดให้ผู้ผลิต ผู้นาํเข้า ผู้ประกอบ 

การร้านค้าต้องแสดงขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก ลักษณะการแสดง

เครืองหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ สําหรับหีบห่อ

ผลิตภัณฑย์าสบู หรือผลิตภัณฑย์าสูบ  

ความสําคญัของปัญหา 

ด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นผลิตภัณฑ์ทีเป็นยาเสพติด และทผ่ีาน

มา หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงถึงโทษ พิษภัยของผลิตภัณฑย์าสูบและ

บุหรี ทัวโลกและรัฐบาลไทยจึงมิให้อุตสาหกรรมยาสูบได้มีการส่งเสริม

การจาํหน่าย และกาํหนดให้การบรรจุหีบห่อและติดฉลากของผลิตภัณฑ์

ยาสูบเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย

วิธกีารใด ๆ อนัมีลักษณะเป็นเทจ็ หรือเป็นการทาํให้เข้าใจผิด หลอกลวง 

หรืออาจทาํให้เกิดความเข้าใจผิดๆ เกียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ

กระทบต่อสุขภาพอันตราย และผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละซอง และแต่ละ

กล่อง และหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวต้องแสดงคาํเตือนด้านสขุภาพซึงระบุถึงอันตรายของการใช้ยาสบู  



๑๐ 

แนวคิดเรืองซองบุหรีแบบเรียบปรากฏอยู่ในกรอบอนุสัญญาว่า

ด้วยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control : 

WHO FCTC) มาตรา ๑๑ ว่าด้วยการบรรจุหีบห่อและการติดป้ายแสดง

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและมาตรา ๑๓ ว่าด้วยการห้ามการโฆษณา เป้าหมายใน

การจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 

มีขึนเพือลดแรงจูงใจของผู้บริโภคในการสูบบุหรี เนืองจากผลการวิจัย

หลายฉบับพบว่าภาพ สี สัญลักษณ์ รูปแบบต่าง ๆ ทปีรากฏบนซองบุหรี

นันก่อให้เกิดความดึงดูดต่อผู้บริโภค รวมถึงเกิดการกระตุ้นให้ผู้บริโภค

เกิดความอยากในการบริโภคยาสูบมากขึนกว่าเดิม ด้วยเหตุนีหาก

ประเทศภาคีใดกาํหนดมาตรการเพือรองรับการจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบ

ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 

(FCTC) จะส่งผลให้บุหรีทีขายภายในประเทศ  ห้ามปรากฏสีสัน 

เครืองหมาย สัญลักษณ์หรือรูปภาพ รวมทงัข้อความโฆษณาบนซองบุหรี

อย่างทีเคยมีมาในอดีต โดยรัฐจะดําเนินการให้ซองบุหรีกลายเป็นแบบ

เรียบหรือแบบมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ รัฐจะกาํหนดให้หีบห่อ

บรรจุภัณฑ์บุหรีมีการจัดทําข้อความ รูปแบบ สีสันและตัวอักษรตาม

มาตรฐานแบบเดียวกันทงัหมด ในขณะทชืีอของยีห้อบุหรียังคงปรากฏบน

หีบห่อบรรจุภัณฑ์เพือบอกความแตกต่างหรือทีมาของบุหรีแต่ละยีห้อ

เทา่นัน 

การจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบ (Plain packaging) เป็นหนึงใน

มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบตามกรอบอนุสัญญาขององค์การ

อนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ โดยมุ่งประสงค์ให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี

จัดทาํซองบุหรีทีปราศจากสีสันและสัญลักษณ์ทีดึงดูดผู้บริโภค เพือลด



๑๑ 

อัตราการสูบบุหรีของประชาชนลง โดยเฉพาะกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ 

อย่างไรก็ดี  การดําเนินการดังกล่าวย่อมกระทบกับรูปแบบ สีสัน 

สัญลักษณ์หรือโลโกบนซองบุหรี ทังทีลักษณะดังกล่าวเป็นสาระสาํคัญ

ของการแสดงสิทธิในเครืองหมายการค้าของบริษัทบุหรีและได้รับความ

คุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทงัภายในและระหว่างประเทศ 

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบได้เริมถูกนําไปตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ

อย่างเตม็รูปแบบในหลายประเทศ อย่างไรกด็ีการนาํมาตรการซองบุหรี

แบบเรียบมาบังคับใช้ได้รับการโต้แย้งจากผู้ไม่เหน็ด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม

ธุรกิจยาสูบ ด้วยเหตุนีรัฐบาลของประเทศทีนํามาตรการซองบุหรีแบบ

เรียบมาบังคับใช้ จึงได้ถูกกลุ่มธุรกิจยาสูบดําเนินการฟ้องร้อง เพือให้

ศาลพิจารณาว่าการออกมาตรการดังกล่าว มีความเหมาะสม สอดคล้อง

กับความได้สัดส่วนและเป็นธรรมต่อกลุ่มธุรกิจมากน้อยเพียงใด ใน

ปัจจุบันได้มีคําพิพากษาของศาลในคดีซองบุหรีแบบเรียบแล้ว ๓ 

ประเทศ ได้แก่ ศาลสูงแห่งประเทศออสเตรเลีย  ศาลสูงของ สหราช

อาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรังเศสและศาลปกครองสูงสุด

ของประเทศฝรังเศส  ทิศทางของประเทศไทยในการเตรียมการต่อการ

ดาํเนินมาตรการซองบุหรีแบบเรียบทอีาจนาํมาใช้ในประเทศไทยในต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา  

เพือวิเคราะห์และเสนอแนะการจัดทาํอนุบัญญัติเรือง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ เกียวกับขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก ลักษณะการแสดงเครืองหมาย



๑๒ 

การค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ สาํหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

หรือผลิตภัณฑย์าสบู 
 

วิธีการศึกษา 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 

๒. การสนทนากลุ่ม/การอภปิราย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

กรอบอนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO 

Framework Convention on Tobacco Control) ซึงบังคับใช้เมือปี ค.ศ. 

๒๐๐๕ มีชาติสมาชิกกว่า ๑๗๐ ประเทศ เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ด้ านสุ ขภาพฉบับแรกขององค์การอนามั ยโลก (World Health 

Organization – WHO) ซึงมีวัตถุประสงค์เพือคุ้มครองประชากรโลกจาก

การบริโภคยาสูบ และการสูดดมควันยาสูบ ซึงกรอบอนุสัญญาฯ นีเป็น

กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการสกัดกันมิให้ผลิตภัณฑ์

ยาสูบแพร่กระจายไปทัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิงสู่ประเทศกาํลังพัฒนา

และหยุดยังการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี มีข้อบทการดําเนินการตาม

มาตรการลดความต้องการในการบริโภคยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมทัวโลก 

ซึงมาตราทีเกียวข้องกับการใช้ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีตามกรอบ

อนุสัญญานีคือ มาตราที ๑๑ ว่าด้วยการบรรจุหีบห่อและติดป้าย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยรายละเอียดของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม

การบริโภคยาสบู มาตราท ี๑๑ มีดังต่อไปนี 



๑๓ 

มาตรา ๑๑ การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภณัฑย์าสูบ 

ภายใน ๓ ปี นับแต่วันทีอนุสัญญานีมีผลใช้บังคับกับภาคี ให้

ภาคีรายนัน กาํหนดและใช้มาตรการทมีีประสิทธิภาพ ทงันี เป็นไป ตาม

กฎหมายภายในของภาคี เพือทาํให้มนัใจได้ว่า 

(ก) การบรรจุหีบห่อและติดฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบมิได้

ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยวิธีการใด ๆ อันมีลักษณะเป็น

เทจ็ เป็นการทาํให้เข้าใจผิด เป็นการหลอกลวง หรืออาจทาํให้เกิดความ 

รู้ สึกผิด ๆ เกียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกระทบต่อสุขภาพ 

อันตราย หรือสารทีปล่อยออกมาจากการบริโภค ความดังกล่าวนีให้

รวมถึง ข้อความ คาํอธิบาย เครืองหมายการค้า รูปภาพ หรือสัญลักษณ์

อืนใด ซึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจทไีม่ถูกต้อง ทังนี ไม่ว่า โดยทางตรง

หรือโดยอ้อม ในแง่ทีว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างหนึงเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอืน ความดังกล่าวนีอาจได้แก่ข้อความ

เช่น “low tar”, “light”, “untra-light”, หรือ “mild” 

(ข) ผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละซอง และแต่ละกล่อง และหีบห่อหรือ

บรรจุภัณฑ์หรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องแสดงคาํเตือน

ด้านสุขภาพซึงระบุถึงอันตรายของการใช้ยาสูบ และอาจรวมถึงข้อความ

อืน ๆ ทเีหมาะสม ทงันี คาํเตือนหรือข้อความดังกล่าวนัน 

(๑) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับชาติทีมี

อาํนาจหน้าทใีนเรืองนัน 

(๒) ต้องหมุนเวียน 

(๓) ต้องมีขนาดใหญ่ ชัดเจน เหน็และอ่านได้ง่าย 



๑๔ 

(๔) ควรจะมีขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพืนทีแสดง 

หลัก แต่ทงันี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพืนทแีสดงหลัก 

(๕) อาจจะอยู่ในรูปแบบภาพหรือภาพสัญลักษณ์ หรือ

รวมอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าว นอกเหนือจากคาํเตือนทีกาํหนดไว้ใน

วรรค ๑ (ข) ของ มาตรานีแล้ว ผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละซอง และแต่ละ

กล่อง และ หีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์หรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวต้องมีข้อมูลเกียวกับสารทเีกียวข้องและสารทีปล่อยออกมาจาก

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังทกีาํหนดไว้โดยหน่วยงานของภาคีนัน ให้ภาคีแต่ละ 

ฝ่ายบังคับไว้ว่า คาํเตือนและข้อมูลทีเป็นตัวอักษรอืนๆ ตามทีระบุไว้ใน

วรรค ๑ (ข) และวรรค ๒ ของมาตรานีนัน จะต้องปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์

ยาสูบแต่ละซอง และแต่ละกล่อง ตลอดจนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือ

ฉลากภายนอกของผลิตภัณฑด์ังกล่าวในภาษาประจาํชาติของ ภาคีนันด้วย 

เพือวัตถุประสงค์ของมาตรานี คาํว่า “หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์และฉลาก

ภายนอก” ในส่วนทเีกยีวกบัผลิตภัณฑ์ยาสบูนัน ให้หมายความถึง หีบห่อ

หรือบรรจุภัณฑ์และฉลากใด ๆ ซึงใช้ในการขายปลีกของผลิตภณัฑน์ัน ๆ 
 

กฎหมายลําดบัรองเรืองภาพคําเตือนบนซองผลิตภณัฑย์าสูบ 

จากการทบทวนกฎหมายลาํดับทผ่ีานมา พบว่า ในปี ๒๕๔๑ นพ.

หทยั  ชิตานนท์  ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ  ได้ทาํหนังสือเตือนไปยังร้านค้าปลอดภาษี Airport Duty Free 

Shop  ในท่าอากาศยานดอนเมืองทมีีการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายที

ผิดกฎหมาย และมีกฎหมายลําดับรองกาํหนดให้บุหรีทีผลิตในประเทศ

ไทยหรือนาํเข้าจะต้องพิมพ์คาํเตือนเป็นภาษาไทย ๑๐ คาํเตือน “บุหรีทาํ



๑๕ 

ให้สมรรถภาพทางเพศเสือม”  และเปลียนตาํแหน่งของคาํเตือนไปอยู่

ด้านบนซอง คาํเตือนนีใช้บังคับตังแต่วันท ี๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ต่อมา

ธุรกจิยาสบูข้ามชาติได้มีหนังสือขู่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้ออกประกาศ

ภาพคาํเตือนบนซองบุหรี (หทยั ชิตานนท ์มปป.) ว่าไทยอาจละเมิด 

 



๑๖ 

 
ทมีา หทยั ชิตานนท ์พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

 

ทรัพย์สินทางปัญญาและเครืองหมายการค้าและข่มขู่ให้กลัว 

ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีภาพคาํเตือนบนซองบุหรีเป็นรูปภาพ 

มีผลตังแต่มีนาคม ๒๕๔๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑ เดิมทอีอกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เพิมความ เรือง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงือนไขการแสดง

                                                           
๑ หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงอืนไขการแสดงภาพและข้อความคาํเตอืนถึงพิษภยั วันเดอืนปีทผีลิต แหล่ง

ผลิต และการขายได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรซีิกาแรต และบุหรซีิการ ์หน้า ๓๓ 

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง ราชกจิจานุเบกษา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



๑๗ 

ภาพและข้อความคาํเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปี ทีผลิต แหล่งผลิต และ

การขายได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรีซิกาแรต และ

บุหรีซิการ์ และ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรตไม่สามารถแสดง

ฉลากรูปภาพและข้อความ คาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีได้ ให้ลดหรือขยาย

ฉลากรูปภาพและข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีตามทไีด้กาํหนดไว้ 

ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของฉลาก รูปภาพและข้อความคาํ

เตือนถึงพิษภัยของบุหรีจนกว่าจะไม่สามารถดําเนินการลดหรือขยาย

ฉลากรูปภาพและข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีได้ และหากฉลาก

รูปภาพและข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรียังคงมีพืนทไีม่ถึงร้อยละ 

๕๐ ของด้านทมีีพืนทมีากทสีุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรตนัน 

ให้เพิมพืนทสีดีาํบริเวณด้านบนของฉลากรูปภาพและข้อความคาํเตือนถึง

พิษภัยของบุหรีเพือให้ฉลากรูปภาพและข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของ

บุหรีดังกล่าวมีพืนทีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของด้านทีมีพืนทีมากทีสุด

ของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรต”  

ต่อมามีการยกเลิกประกาศ ฯ (ฉบับท ี๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรือง 

หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการแสดงชือสารพิษและสารก่อมะเร็ง ใน

ฉลากของบุหรีซิกาแรต ฉบบัประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 

๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใ้ชป้ระกาศฯ (ฉบบัที ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๒ 

โดยมีสาระให้ “บุหรีซิกาแรตทีผลิตหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ต้อง

                                                           
๒ เรอืง หลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงือนไข การแสดงข้อความเกยีวกบัสารพิษหรือสารก่อมะเรง็ใน

ฉลากของบุหรีซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๒๘ 

ตอนพิเศษ ๘๒ ง ราชกจิจานุเบกษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 



๑๘ 

จัดให้มีฉลากแสดงข้อความเกียวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง ๑๐ แบบ

คละกันไป โดยให้พิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกียวกับสารพิษหรือสารก่อ

มะเร็ง ในอัตรา ๑ แบบ ต่อ ๕,๐๐๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรต 

และในอัตรา ๑ แบบ ต่อ ๕๐๐ กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะ

บรรจุบุหรีซิกาแรต (Carton) แล้วแต่กรณี” 

 ต่อมา มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ๑๕) พ.ศ. 

๒๕๕๔๓ กําหนดใหบ้นซอง กล่อง ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหุ้มห่อบุหรีซิกา

แรต บุหรี ซิการ์  ยาเส้น หรือยาเส้นปรุ งทีผลิตหรือนําเข้ามาใน

ราชอาณาจักร จะต้องไม่มีคาํหรือข้อความ ดังต่อไปนี 

(๑) “mild” “medium” “light” “ultralight” หรือ “low tar” 

รวมทงัคาํหรือข้อความอืนใดทมีีความหมายในทาํนองเดียวกัน อันอาจทาํ

ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าบุหรีซิกาแรต บุหรีซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงนันมี

อันตรายหรือมีระดับสารพิษน้อยกว่าบุหรีซิกาแรต บุหรีซิการ์ ยาเส้น 

หรือยาเส้น ปรุงทวัไป 

(๒) “cool” “ice” “frost” “crisp” “fresh” “mint” “mellow” 

“rich” “ฉุน” หรือ “ฉุนพิเศษ” รวมทงัคาํหรือข้อความทแีสดงกลินหรือ

รส อันอาจจูงใจผู้บริโภคให้บริโภคบุหรีซิกาแรต บุหรีซิการ์ ยาเส้น หรือ

ยาเส้นปรุงนัน 

                                                           
๓ เรอืง หลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงอืนไขการแสดงคาํหรือข้อความทอีาจก่อให้เกดิความเข้าใจ

ผดิหรอืจูงใจให้บรโิภค ในฉลากของบหุรซีิกาแรต บุหรีซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรงุตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕หน้า ๕๔ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง 

ราชกจิจานุเบกษา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



๑๙ 

(๓ ) “smooth” “natural” “special” “genuine” “luminous” 

“extra” “premium” “อย่างดี” หรือ “คัดพิเศษ” รวมทงัคาํหรือข้อความ

ทแีสดงคุณสมบัติหรือคุณภาพ อันอาจจูงใจผู้บริโภคให้บริโภคบุหรีซิกา

แรต บุหรีซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงนัน  

คาํว่า “ข้อความ” นีให้หมายความรวมถึงการกระทาํให้ปรากฏ

ด้วยตัวอักษรสัญลักษณ์ หรือภาพ ททีาํให้บุคคลทวัไปเข้าใจความหมาย

ได้ 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข๔ (ฉบบัที 

๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดย้กเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เรือง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความ

คาํเตือนถึงพิษภัยของยาเส้น และกาํหนดให้ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงทีผลิต

หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มีการแสดงฉลากรูปภาพ 

ข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อ

เพือการเลิกยาสบูเป็นรูปภาพ ๔ ส ีดังต่อไปนี 

แบบท ี๑ รูปภาพประกอบข้อความคาํเตือน สบูยาเส้นเป็นมะเร็ง

ปอดตาย 

แบบท ี๒ รูปภาพประกอบข้อความคาํเตือน สบูยาเส้นเป็นมะเรง็

กล่องเสยีง 

                                                           
๔ เรือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาํเตือนเกยีวกบัพิษภัยและ

ช่องทางติดต่อเพือการเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ 

สงิหาคม ๒๕๕๕ 



๒๐ 

แบบท ี๓ รูปภาพประกอบข้อความคาํเตือน สบูยาเส้นเป็นมะเรง็

ช่องปาก 

แบบที ๔ รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน ควันยาเส้นทําให้

เป็นมะเรง็ ๑๐ ชนิด 

ต่อมามีการแกไ้ชหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการแสดง

รูปภาพ ข้อความคําเตือนเกียวกับพิษภัยในประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข๕ กาํหนดให้บุหรีซิกาแรต

ทีผลิตหรือนําเข้าในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มีการแสดงฉลากรูปภาพ

ข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพือการ

เลิกยาสูบ เป็นรูปภาพ ๔ สี ๑๐ แบบใหม่ โดยแสดงฉลากรูปภาพ 

ข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพือการ

เลิกยาสูบ  ให้จัดพิมพ์ ๑๐ แบบคละกันไป ในอัตรา ๑ แบบต่อ ๕,๐๐๐ 

ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรตฉลากรูปภาพ ข้อความคาํเตือนถึงพิษ

ภัยของบุหรีซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพือการเลิกยาสูบทัง ๑๐ แบบ 

ต้องมีขนาด ๕.๕๐ x ๗.๓๙ เซนติเมตร โดยให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ 

ข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพือการ

เลิกยาสูบทซีองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรตและกล่องหรือกระดาษหุ้ม

ห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรต (Carton) ทีตาํแหน่งชิดขอบด้าน

บนสดุและต้องสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน 

                                                           
๕ เรอืง หลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงอืนไขการแสดงรปูภาพ ข้อความคาํเตือนเกยีวกบัพิษภยัและ

ช่องทางติดต่อเพือการเลิกยาสบู ในฉลากของบุหรซีิกาแรต  พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่ม ๑๓๐ ตอน

พิเศษ ๔๕ ง ราชกจิจานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 



๒๑ 

ในการพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีซิ

กาแรตและช่องทางติดต่อเพือการเลิกยาสูบ ผู้ผลิตหรือผู้นาํเข้าบุหรีซิกา

แรตต้องพิมพ์จากต้นแบบทีขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขเท่านัน ทงันี ค่าความเข้มสี นาํหนักสี ขนาดและตาํแหน่งของ

ตัวอักษร รูปภาพ ข้อความคาํเตือน รวมทงัความคมชัด ต้องเป็นไปตามที

ปรากฏในต้นแบบฉลากท้ายประกาศฯ 

นอกจากนี ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบุหรีซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลาก

รูปภาพ ข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของบุหรีซิกาแรตและช่องทางติดต่อ

เพือการเลิกยาสูบตามข้อ ๒ ทีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรต โดย

ต้องมีพืนทไีม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของด้านทมีีพืนทมีากทีสุดอย่างน้อย 

๒ ด้าน ทีตาํแหน่งชิดขอบด้านบนสุดและชิดขอบด้านซ้ายของซองหรือ

ภาชนะบรรจุบุหรีซิกาแรต  

งานวิจยัเกียวกบัภาพคําเตือน 

งานวิจัยทีรองรับผลตาม FCTC ของพิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ

และคณะ (๒๕๕๖) พบว่า  ผลกระทบจากรูปแบบฉลากคําเตือนเรือง

สุขภาพบนซองบุหรีแบบเรียบ (แบบเรียบ) ทมีีต่อพฤติกรรมสนองตอบ

ในการบริโภคบุหรีของวัยรุ่นไทยซึงออกแบบโดยใช้รูปแบบจําลองม็อ

คอัพรูปลักษณ์ ของซองบุหรีแบบเรียบและติดฉลากทาํเกินเรืองสุขภาพ

บนซองและตรวจสอบคุณภาพของรูปจําลองในฐานะสือสัญลักษณ์ 

การศึกษานีใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Mix method เพือวิเคราะห์รูปแบบ

ของรูปภาพฉลากคาํเตือนซองบุหรีทีได้รับการคัดสรรแล้ว ๖ รูปแบบทีมี

อยู่ในปัจจุบันและการทดลองออกแบบซองบุหรีแบบใหม่ปราศจากสสีนั  



๒๒ 

 



๒๓ 

๔ สี ได้แก่ ขาว ดาํ นาํตาล และเขียว ทาํการทดลองนาํรูปภาพทังหมดที

คัดสรรแล้ว ๖ รูปภาพมาติดแทนทาํเป็นรูปแบบจาํลองโดยใช้แนวคิดของ 

ประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า แบบจําลองซอง

บุหรีแบบเรียบพืนเรียบ พบว่า 

ภาพทีทาํให้กลัวน้อย ได้แก่ ภาพเท้าเน่า แต่ผู้เชียวชาญให้

ข้อเสนอแนะว่าภาพดังกล่าวน่าจะเน้นสาํหรับผู้ทีเป็นโรคเบาหวาน ให้

ระมัดระวังเรืองการสบูบุหรีส่งผลต่อการเกิดภาพดังกล่าว  

ภาพผู้ชายอุ้มลูกกเ็หมือนไกลตัวเกินไป  

ภาพทดูีแล้วใกล้ตัวคือภาพทีทาํให้เป็นโรคมะเร็งปอดและเจาะ

คอ  บางท่านให้เหตุผลว่ามีอิทธิพลจากสือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

ทคีนดูจะเคยเหน็ภาพผู้ชายเจาะคอออกมาเรียกร้องให้เลิกสบูบุหรี คิดว่า

มันส่งเสริมซึงกันและกันในแง่การสร้างความกลัว ซึงซองบุหรีไม่อาจสร้าง

โดยลาํพังและเสริมพลังให้กบัโฆษณาทางโทรทศัน์  

ภาพทเีป็นก้อนเนือและเขียนระบุว่า “บุหรีเป็นสาเหตุของมะเร็ง

กว่า ๑๐ ชนิดนี ผู้เชียวชาญให้ข้อสังเกตว่าภาพกับข้อความประกอบไม่ไป

ด้วยกัน” ระดับความกลัว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ไม่เคยสูบบุหรีเลยมีระดับ

ความกลัวผลเสียในการสูบบุหรีสูงสุด รูปภาพบนซองบุหรีแบบเรียบและ

ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความกลัวกังวลต่อโอกาสเสียงจากอันตรายในการสูบ

บุหรี ความกลัวสามารถอธิบายการเปลียนแปลงพฤติกรรมการใช้บุหรี

อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติในระดับทีกําหนดและการเปรียบเทียบ

รูปภาพสลากคําเตือนเรืองสุขภาพบนซองบุหรีในลักษณะซองแบบ

ธรรมดาและซองแบบเรียบได้รับการยืนยันว่าซองแบบเรียบช่วยทาํให้

รูปภาพมีความชัดเจนและสือสารเตือนภัยได้ดีร้อยละ ๕๙.๖ ถ้ามีโอกาส



๒๔ 

ออกแบบซองบุหรีเองทีจะไม่ต้องการให้บุคคลซือ ท่านจะเลือกซองแบบ

เรียบร้อยละ ๕๕ การวิจัยนียืนยันแนวคิดซองบุหรีแบบเรียบมีผลต่อ

ความรู้สึกกลัวเกรงภัยอันตรายของการสูบบุหรีและความตังใจทีจะไม่ใช้ 

หรือลดละเลิกการบริโภคบุหรีของวัยรุ่นและมีส่วนสาํคัญทาํให้การสือ

ความหมายจับภาพฉลากคาํเตือนมีความเด่นชัดกว่าเดิมจึงเสนอแนะให้

ผู้รับผิดชอบเกียวข้องควบคุมการผลิตบุหรีได้ใช้มาตรการนีในการสือสาร

ความจริงผ่านไปยังผู้ยังไม่เคยสบูและผู้กาํลังสบูทเีป็นวัยรุ่นของไทย 

มีการวิจัยประเมินผลเกียวกับซองบุหรีของฉวีวรรณ เพลงรักษา 

(๒๕๕๘) ซึงทดลองถึงการจดจําภาพคาํเตือนบนซองบุหรีทีมีต่อสุขภาพ

และผลต่อความตังใจไม่สูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท ี๑-๖ 

ในจังหวัดอุทัยธานีเกบ็รวบรวมข้อมูลในนักเรียนตัวอย่างจาํนวน ๗๑๕ 

คน ผลการศึกษาพบว่า การเหน็ภาพคาํเตือนบนซองบุหรีทมีีขนาดร้อยละ 

๘๕  ทาํให้นักเรียนจดจาํภาพคาํเตือนบนซองบุหรีได้จาํนวนภาพมากกว่า

การเห็นภาพขนาดร้อยละ ๕๕ อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ แต่ไม่พบ

ความแตกต่างกนัของสัดส่วนความตังใจไม่สูบบุหรี ระหว่างการเหน็ภาพ

ทมีีขนาดแตกต่างกัน ดังนันมาตรการการเพิมขนาดของภาพคาํเตือนบน

ซองบุหรี เป็นขนาดร้อยละ ๘๕ ของพืนทซีอง เป็นมาตรการทเีหมาะสม

ในด้านการสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี ในกลุ่มนักเรียน

ทเีป็นวัยเยาวชนได้การวิจัยนีมีข้อเสนอแนะ คือการเพิมขนาดคาํเตือนบน

ซองบุหรีเป็นร้อยละ ๘๕ ของพืนทีซองเป็นมาตรการทีเหมาะสมในการ

สร้างการรับรู้ อันตรายของบุหรีต่อสุขภาพของนักเรียนได้ดีและตังใจไม่

สูบบุหรีและคนเพิมให้มากยิงขึนอีก  เพือให้เห็นผลความต่างของ

ประสทิธผิลทชัีดเจนยิงขึน 



๒๕ 

มีงานวิจัยอีกชินงานหนึงของพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณและคณะ 

(๒๕๕๘) ทีได้ทดสอบประสิทธิผลของสลากรูปภาพของฉลากคาํเตือน 

เรืองสุขภาพบนซองบุหรีขนาดร้อยละ ๘๕  บนซองบุหรีแบบปกติ และ 

ซองบุหรีแบบแบบเรียบว่าจะส่งผลให้นักเรียนมีการปรับพฤติกรรมเชิง

บวกจากการไม่สูบลดละเลิกการใช้บุหรี โดยใช้วิธีการทดลอง ให้นักเรียน

ได้สังเกตและสัมผัส แบบจาํลองเป็นสือ รูปภาพฉลากคาํเตือน บนซอง

บุหรี แบบปกติและการขยายขนาดร้อยละ ๘๕ บนพืนซองปกติ และแบบ

เรียบพืนสีดํา ๕ นาที ร่วมกับการนําเสนอ (slide presentation) แล้วให้

ประเมินการรับรู้ และความคิดเห็นของตนเองให้นักเรียนตอบแบบ

ประเมินด้วยตนเองเกียวกับ ฉลากคาํเตือนทกีาํหนดให้กลุ่มละเพียง ๑ 

รูปแบบประเมินการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคบุหรี หลังจาก

สังเกตเห็นฉลากคาํเตือนบนซองบุหรี แบบปกติหรือแบบเรียบ/ปราศ

สีสัน ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ จากเยาวชนทงักลุ่มทกีาํลังสูบ เคย

สบู แล้วไม่สบูจาํนวน ๗๒๐ คน ข้อค้นพบทสีาํคัญ พบว่า 

๑. ขนาดของรูปภาพพืนซองบุหรีและลักษณะรูปภาพ มี

ปฏิสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเกรงกลัวอันตราย จากการสูบ

บุหรีและความมันใจในการตังใจไม่ใช้บุหรี โดยทีรูปภาพขนาด ๘๕% มี

อิทธิพลทางอ้อมผ่านรูปภาพฉลากคาํเตือน ไปสู่ความรู้สึกกลัวเกรงการใช้

บุหรีอย่างมีนัยยะสาํคัญทางสถิติและความรู้ สึกรวมมีอิทธิพลเชิงบวก

โดยตรงสาํหรับความตังใจไม่ใช้  

๒. กลุ่มสูบบุหรี และกลุ่มเคยสูบบุหรี มีระดับความรู้ สึกกลัว

เกรงอันตราย จากการสูบบุหรีระดับปานกลางค่อนข้างน้อยจากรูปเซ็ก



๒๖ 

เสือมขนาดร้อยละ ๕๕ บนซองปราศจากสีสัน นอกนันอยู่ระดับปานกลาง

จนถึงค่อนข้างสูงจากรูปภาพมะเร็งปาก ขนาดร้อยละ ๘๕ บนซองปกติ 

สาํหรับกลุ่มไม่สูบบุหรีมีความกลัวอันตรายจากการสูบบุหรีระดับสูง จาก

รูปภาพมะเร็งปากทังขนาดร้อยละ ๕๕ บนซองบุหรีแบบเรียบและขนาด

ร้อยละ ๘๕ บนซองบุหรีปกติ 

๓. กลุ่มสูบบุหรี มีระดับความมันใจ ตังใจไม่ใช่บุหรีอยู่ในระดับ

ปานกลาง ค่อนข้างตาํขณะทีกลุ่มเคยสูบบุหรีมีความมันใจ ตังใจไม่สูบ

บุหรีอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง สําหรับกลุ่มไม่สูบบุหรีมีความ

มนัใจ ไม่สบูบุหรีในระดับสูง 

๔. กลุ่มสูบบุหรีร้อยละ ๓๓.๑ และกลุ่มเคยสูบบุหรีร้อยละ 

๒๓.๖ มีพฤติกรรม/ความสามารถแห่งตนในการเลิกหรือไม่ใช้บุหรีระดับ

ปานกลางค่อนข้างตาํ สาํหรับความมันใจไม่ใช้บุหรีกลุ่มเคยสูบและกลุ่ม

ไม่เคยสูบมีระดับสูงแต่กลุ่มสูบบุหรีพบว่ามีความมันใจไม่ใช้บุหรีระดับ

ปานกลางค่อนข้างตาํ 

ฉลากคาํเตือน บนซองบุหรีทมีีประสิทธิผลจาํเป็นต้องสามารถให้

ข้อมูล กับผู้บริโภคได้อย่างแน่นอนชัดเจน มีขนาดใหญ่พอทผู้ีบริโภคจะ

สังเกตเหน็ปัจจุบันการเลือกรูปแบบซองบุหรีรูปมะเรง็ปากซองแบบปกติ

ขนาดร้อยละ ๘๕  รูปแบบทไีด้รับการเลือกมากทสีุด ได้แก่ สูบบุหรีและ

เป็นมะเร็งปาก บนซองแบบเรียบ/ปราศจากสีสัน ร้อยละ ๒๐ และมี

อิทธิพลให้กลุ่มไม่เคยสูบบุหรีมีความมันใจในการตังใจไม่ใช้บุหรี สูงกว่า

 กลุ่มทไีด้รับขนาดรูปภาพร้อยละ  ๕๕ กลุ่มตัวอย่างทีมีเพือนใน

โรงเรียนไม่สูบจะมีโอกาสมันใจสูง/ตังใจสูงทจีะไม่สบูบุหรี/ลดละเลิกการ



๒๗ 

ใช้บุหรีมากกว่ากลุ่มทมีีเพือนในโรงเรียนสูบบุหรีเคยสบูบุหรีถึง ๖.๗ เท่า 

ขณะทกีลุ่มตัวอย่างทีการรับรู้ ความเกรงกลัวอันตรายจากการสูบบุหรีสูง 

จะมีโอกาสมันใจสูง/ตังใจสูงทีจะไม่สูบบุหรี/ลดละเลิกการใช้บุหรี

มากกว่ากลุ่ม ตัวอย่างทมีีการรับรู้ความกลัวเกรงอันตรายจากการสูบบุหรี

ตาํและปานกลางถึง ๔.๕ เท่า งานวิจัยนีได้ยืนยันแนวคิดเรืองปฏสิัมพันธ์

ระหว่างสือป้ายฉลากคาํเตือน ก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวเกรงอันตรายจาก

การใช้บุหรีของนักเรียนจนนาํไปสู่การตัดสนิใจทจีะไม่ใช้บุหรีเพือหลีกหนี

อันตราย โดยการไม่ใช้บุหรีทังในกลุ่มนักเรียนทีไม่เคยสูบและผู้สูบ อีก

ทงัมีความสอดคล้องกับข้อเทจ็จริง ของงานวิจัยต่างประเทศ เช่น ประเทศ

ออสเตรเลียทียืนยันในประเดน็การขยายภาพฉลากคาํเตือนบนซองบุหรี

และซองบุหรีแบบเรียบ ผลการทดลองงานวิจัยนีสามารถยืนยันได้ถึง

อิทธิพลของสือทีเป็นรูปภาพ ทีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ให้

ตงัใจไม่ใช้บุหรีทมีีฉลากคาํเตือนสุขภาพบนซองบุหรีแบบดังเดิมและซอง

บุหรีแบบเรียบ บนพืนซองสีดําต่างเป็นสือมีอิทธิพลทังทางตรงและ

ทางอ้อมต่อความกลัวโทษของบุหรีและความตังใจไม่ใช้บุหรี โดยเฉพาะ

การขยายขนาดรูปภาพคาํเตือนเป็นขนาด ๘๕% ทาํให้การสือสารพิษภัย

จากการใช้บุหรีชัดเจน จนเกิดความตังใจไม่ใช้บุหรี  ผลงานวิจัยชินนีให้

ข้อเสนอแนะทีสาํคัญ คือภาครัฐ ควรให้ความสาํคัญเรืองฉลากคาํเตือน

สุขภาพบนซองบุหรี พบเป็นมาตรการทมีีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขนาด

ทีขยายภาพและพืนซองของผลิตภัณฑ์ มีปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลต่อ

ความรู้ สึกของผู้พบเห็นฉลากคําเตือนเป็นมาตรการทีสําคัญของการ

ควบคุมการใช้บุหรีของวัยรุ่นทุกกลุ่มทีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ดังนัน 

ต่อไปควรให้ความสาํคัญเรืองซองบุหรีแบบเรียบและการผลิตรูปภาพคาํ



๒๘ 

เติมแบบใหม่ๆ เพือให้เป็นสือทีสร้างความตระหนักให้ไม่สูบบุหรีได้

อย่างต่อเนือง 

นโยบายซองบุหรีแบบเรียบและกระบวนการทางกฎหมายของประเทศ

ออสเตรเลีย 
 

นโยบายซองบุหรีแบบเรียบ 

ประเทศออสเตรเลียได้ตราพระราชบัญญัติ ทมีีชือว่า “Tobacco 

Plain Packaging 2011”  นโยบายนีเป็นทสีนใจและจับตามมองเป็นอย่าง

ยิง เพราะถือว่าเป็นการดําเนินการนโยบายสุขภาพทีกล้าหาญด้วย

มาตรการทเีข้มงวดจริงจังทสีุด เทา่ทเีคยมีมาต่อสนิค้าบุหรี ส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ทเีกียวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรง  ความกล้า

หาญของรัฐบาลออสเตรเลียกับการออกนโยบายซองบุหรีแบบเรียบ ในปี 

ค.ศ. ๒๐๑๑ จนถูกขนานนามว่าเป็น “การปฏิวัติ” เพือสุขภาพ และ

ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) อย่างแท้จริง ทาํให้เกิดกระแสความ

ตนืตัวและชืนชมอย่างท่วมท้นจากหน่วยงานสาธารณสุขทวัโลก โดยเฉพาะ

องค์การอนามัยโลก และนานาประเทศ ชัยชนะทีได้รับจากศาลสูง

ออสเตรเลียสร้างความมันใจให้แก่ผู้ดาํเนินนโยบายและบรรดากองเชียร์

ทงัในและนอกประเทศ แต่นอกจากชัยชนะ กรณีพิพาทนีมีนัยสาํคัญทาง

กฎหมายอยู่หลายประการ อาทิ ผลกระทบและการยอมรับคาํตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน 

ISDS (Investor-State Dispute Settlement) การสร้างบรรทัดฐานทาง

กฎหมายระหว่างประเทศเมือสิทธิเสรีภาพของบรรษัทข้ามชาติ ขัดแย้งกับ 



๒๙ 

อํานาจในการตรากฎหมายเพือสุขภาพตามเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติ

บัญญัติของรัฐ  

ลกัษณะซองและสีของซองบุหรีแบบเรียบ 

องค์การอนามัยโลกและกรองอนุสัญญาควบคุมยาสูบ มีแนว

ปฏิบัติว่าประเทศต่างๆ ควรกาํหนดให้ซองบุหรีเป็นแบบเรียบเหมือนกับ

ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียเริมใช้เดือนธันวาคม ๒๕๕๕  

ภาพ ซองบุหรีแบบเรียบของประเทศออสเตรเลีย  

ทมีา ฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ ผู้ ถ่ายทาํ 
 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกทอีอกมาตรการนีได้

สาํเรจ็ โดยการกาํหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้นาํตราสัญลักษณ์และโล

โก้สินค้าปรากฏบนซองบุหรี แม้ “เครืองหมายการค้า” นันจะเป็น

เครืองหมายการค้าซึงได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมาย

ฉบับนีกําหนดให้ซองบุหรีมีสีเดียวกันทุกยีห้อ นันคือ สีเขียวมะกอก 

(Olive) จนผู้คนขนานนามมาตรการนีให้ว่าเป็น “การปฎิวัติโอลีฟ” 

(Olive Revolution) นอกจากนี ยังต้องมีรูปภาพแสดงเป็นคําเตือน



๓๐ 

เกียวกับสุขภาพ (Graphic Health Warning)  บนซองบุหรีอย่างชัดเจน 

อาท ิภาพเตือนเกียวกับโรคต่างๆ ทมีีสาเหตุมาจากบุหรี เช่น มะเร็งปอด 

มะเร็งปาก ภายใต้กฎหมายฉบับนี (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ๒๕๕๘; ๒๘๐-

๒๘๓) 

ภาพ How sludgy olive green became the official colour of cigarettes 
ทมีา the Irish times, Laura Slattery 2016 

สําหรับสีของซองบุหรีแบบเรียบในออสเตรเลีย และสหราช

อาณาจักร ได้กาํหนดว่าให้ใช้ “สีเขียวมะกอก” มีต้นกาํเนิดมาจากใน

งานวิจัยทไีด้รับมอบหมายจากรัฐบาลออสเตรเลียจากหน่วยงานการตลาด 

ผลการวิจัย พบว่า สี GfK Bluemoon (ปัจจุบันคือ GfK Australia) สี 

GfK ถูกตรวจสอบแล้วว่า เป็นสีทีน่ารังเกียจทีสุด สาํหรับผู้บริโภคก่อน

เปิดซองบุหรี ในปี ๒๐๑๒ ในชุดสีทีศึกษา ได้แก่ สีเขียวมะกอก สีขาว 

สีเบจ สีเทาเข้ม และมัสตาร์ด ในผู้สูบบุหรีมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึงพบว่า 

“สีเขียวมะกอก” นันมีความน่าดึงดูดน้อยทีสุด ส่วนหนึงเห็นว่า เป็นสีที

ให้ความรู้ สึกว่า “ดูเหมือนว่าจะมีคุณภาพตําทีสุดและเป็นบุหรีทีมี

อันตรายทีสุด” อย่างไรก็ดี สมาคมมะกอกของออสเตรเลีย (the 

Australian Olive Association) ได้มีหนังสือถึงรัฐบาลเนืองจากกระทบต่อ



๓๑ 

ผลผลิตเกษตร  และขอให้ใช้คําว่า  “Pantone 448 C.” ดังนัน บรรจุ

ภัณฑ์หรือซองบุหรีจึงมักถูกกล่าวถึงในภายหลังว่า "สีนาํตาลเข้มทีน่า

เบือ" (drab dark brown) และสันนิษฐานว่า สนีําตาลนีมีความสมัพันธ์กบั

สขีองอุจจาระดว้ย (Laura Slattery 2016) 

สิงทีสําคญักว่าการเลือกสี คือ ความจริงทีว่าแบรนดย์าสูบ

ทงัหมดจะตอ้งมีสีเดียวกนั  

 

กระทรวงสาธารณสุขแห่งออสเตรเลีย ประกาศว่าตังแต่วันท ี๑ 

ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดทนีาํมาขาย เสนอเพือขาย 

และนาํเข้ามาสู่ประเทศออสเตรเลียต้องดาํเนินการตามมาตรการทรัีฐบาล

กําหนด หากไม่กระทําตามกฎหมายนีมีโทษทังทางแพ่งและอาญา 

นอกจากนี รัฐบาลออสเตรเลียยังออกมาตรการอืนๆ ควบคู่ไปด้วย 

จุดประสงค์ทีสาํคัญ คือ เพือลดความน่าสนใจของหีบห่อบรรจุภัณฑ์

เหล่านีต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เพิมเติมความตระหนักรู้ของคาํ

เตือนเกยีวกับสขุภาพทกี่อเกิดจากบุหรี และ เป้าหมายในระยะยาวเพือลด

ผู้สบูบุหรีทวัประเทศเสริมสร้างมาตรการควบคุมบุหรีระดับชาติอย่างเป็น

รูปธรรมทสีดุ (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ๒๕๕๘; ๒๘๐-๒๘๓)  

มาตรการอืนๆ ทีรวมเรียกว่า “มาตรการควบคุมบุหรีอย่าง

ครอบคลุม” (Comprehensive package of tobacco control measures) ซึง

มีด้วยกนัหลายด้าน (นภนาง เอกอัคร ๒๕๕๘) ดังนี 

- มาตรการด้านคาํเตือนสุขภาพ (Health Warning) กฎหมาย

ออกมาตรการกาํหนดมีผลตังแต่ ธันวาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ 



๓๒ 

กาํหนดให้มีภาพคาํเตือนบนพืนทด้ีานหน้าซองบุหรี ไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๗๕ และ พืนทีร้อยละ ๙๐ ด้านหลังของซอง

บุหรีด้วย  

- มาตรการจํากัดการโฆษณาทางสือออนไลน์ มีผลควบคุม

ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๒ 

- บริษัทบุหรีต้องดาํเนินการลงทุนในโครงการต่อต้านการสูบ

บุหรีทจีะรณรงค์ในวงกว้างต่อไป 

- การขึนราคาภาษี การขึนภาษีของประเทศออสเตรเลียมี

ลักษณะเพิมขึนเรือยๆ โดยทาํเป็นแผนระยะยาวตังแต่ปี 

ค.ศ. ๒๐๑๐ เพิมขึนถึงร้อยละ ๒๕ และทยอยขึนราคาภาษี

บุหรีมากขึนครังละร้อยละ ๑๒.๕ โดยจะค่อยๆ ทยอยใช้

มาตรการนีทลีะร้อยละ ๑๒.๕     

- มาตรการเพิมโทษผู้ลักลอบนําบุหรีเข้าประเทศโดยผิด

กฎหมาย 

ทังนี ก่อนทีจะตรากฎหมาย มีผลงานวิจัยหลากหลาย วิเคราะห์

ถึงผลกระทบทีก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากร

บุคคลของชาติ อาทิ การศึกษาวิจัยอย่างจริงจังโดยคณะผู้เชียวชาญด้าน

สขุภาพในประเทศออสเตรเลียทรีวมตัวกันในชือ The National Preventive 

Health Taskforce ราวปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ผลงานวิจัย บทความและข้อเสนอ

หลายฉบับนับสบิถูกตีพิมพ์ นอกจากกลุ่มผู้มีความชาํนาญในด้านสุขภาพ 

ยังมีรายงานศึกษาเกียวกับผู้บริโภคและตลาดตลอดจนข้อมูลเกียวกับคาํ

เตือนสุขภาพ ยืนยันผลจากภาพเตือนสุขภาพกราฟิกทีจะมีต่อผู้บริโภค

โดยบริษัทผู้เชียวชาญด้านการวิจัยข้อมูลโดยเฉพาะ ซึงรายงานทงัหมดอยู่



๓๓ 

บนหน้าเว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุของออสเตรเลีย และทีสาํคัญ

ทสีุดคือ รัฐบาลได้ดาํเนินกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ หรือปรึกษาทงั

แบบเป็นทางการ และกลุ่มย่อยกับผู้ทมีีส่วนเกียวข้องกับพระราชบัญญัติ

ฉบับนี  

นอกจากกระบวนการทีกล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐบาลออสเตรเลีย

ให้ความสนใจเรืองข้อมูลงานวิจัยในเชิงลึกเพือออกมาตรการต่างๆ จาก

การศึกษาพบว่า  แม้ภายหลังจากการออกมาตรการซองบุหรีแบบเรียบ  

ศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศออสเตรเลียกยั็งดาํเนินการ 

รวบรวมข้อมูล ศึกษา และออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึงส่วนใหญ่ได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาล มีเป้าประสงค์เพือสาํรวจวิเคราะห์ ผลการออก

มาตรานีว่าได้ผลต่อผู้บริโภคจริงหรือไม่ ผลงานวิจัยจํานวนมากถูก

ตีพิมพ์ลงในวารสาร The British Medical Journal (BMJ) การศึกษา

จัดทาํการสาํรวจผู้บริโภคอย่างจริงจังโดยหลากหลายสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

การวิจัยโดย Centre for Behavioural Research in Cancer, Cancer Council 

Victoria มีการเลือกผู้บริโภคบุหรี ๗,๐๐๐ คน ซึงถือว่าเป็นตัวแทน

ประชากรผู้ติดบุหรีทวัออสเตรเลีย ทมีีความแตกต่างทัง อายุ อาชีพ และ

ทีอยู่ มีการติดตามผลทุกเดือนทังทางโทรศัพท์และผ่านการตอบคาํถาม

ออนไลน์  เป็นเวลายาวนานถึงสองปีกว่า งานวิจัยรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วยคาํถามทีเจาะลึกและมีการศึกษามาแล้วอย่างละเอียด อาทิ 

ความรู้สึกทแีท้จริงเมือได้เหน็ภาพคาํเตือน  เหน็ด้วยหรือไม่ว่าคาํเตือนนี

ทาํให้ท่านไม่อยากสูบบุหรีอีก ความชอบ ความพอใจ องค์ประกอบทีทาํ

ให้อยากซือบุหรี ฯลฯ อีกผลการวิจัยโดยสถาบันเดียวกันทีได้รับการ

สนับสนุนโดยกระทรวงการสาธารณสุขและนักวิชาการหลายแขนงทัง



๓๔ 

สุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล นาํเสนอว่า รูปภาพคาํเตือนสุขภาพมีผลทาํ

ให้นักสูบต้องการเลิกสูบบุหรีได้จริง ผู้สูบบุหรีจาํนวนมากคิดถึงการเลิก

สูบอย่างน้อยหนึงครังต่อวัน เพราะรูปภาพคาํเตือน นอกจากนี งานวิจัย

บางชินสรุปด้วยว่าผู้ทสีูบบุหรีรู้ สึกว่ารสชาติของบุหรีนันด้อยลงเมือหยิบ

ออกมาจากซองบุหรีแบบเรียบลดความต้องการและความน่าสนใจในการ

สบูไปโดยปริยาย และรัฐบาลออสเตรเลียยังส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจกับ

คนในชาติหรือคนต่างชาติทีอาศัยในออสเตรเลียทีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาแรก เอกสารสาํคัญเกียวกับมาตรการการควบคุมซองบุหรีถูก

แปลเป็นภาษาต่างๆ  ถึง ๑๐ ภาษา อาทิ ฝรังเศส อารบิค ฮินดี จีน 

เวียดนาม เกาหลี เป็นต้น เพือสอืสารทาํความเข้าใจและเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติฉบับนีเผยแพร่แก่ประชาชน (ข้อมูลจาก National Library 

of Australia)  

 

ขอ้พพิาทระหว่างประเทศของการใชซ้องบุหรีแบบเรียบ 

การศึกษาข้อพิพาทระหว่างประเทศ ผ่านกรณีศึกษาทีเกิดการ

ฟ้องร้องจริงของรัฐบาลออสเตรเลีย แม้ว่ารัฐบาลหรือองค์กรของรัฐมี

ความตังใจอันดีเพือลดปริมาณผู้บริโภคบุหรี ลดอันตรายต่อสุขภาพต่อ

เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมมากเพียงไร อีกทังศาลสูงแห่งประเทศ

ออสเตรเลียจะมีคําพิพากษาให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ชนะ และรับรองว่า

มาตรการนีชอบโดยกฎหมายอย่างสมบูรณ์ แต่ยังมีช่องทางผ่านกฎหมาย

ระหว่างประเทศนาํพาเข้าสู่ข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ทเีป็นกลไกที

ซับซ้อน ต้องการความชาํนาญ และเงินจาํนวนมากในการสู้คดี เมือแพ้คดี

ภายในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มผู้ผลิตและนําเข้าบุหรีในประเทศ



๓๕ 

ออสเตรเลียซึงเป็นบรรษัทข้ามชาติอเมริกา แคนาดาและญีปุ่น ต่าง

ร่วมกันจ้างบริษัทกฎหมายและผู้ เชียวชาญระดับสากล นําคดีนีขึนสู่

กระบวนการการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศทีจะทาํได้ ซึงมีสองทาง 

ได้แก่ (นภนาง เอกอัคร ๒๕๕๘)  

หนึง การดาํเนินคดีภายใต้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและ

เอกชน หรือ ISDS – Investor State Dispute Settlement ภายใต้ BIT 

Hong Kong Australia มาตราที ๖ และที ๒ (๒) กล่าวหาว่าการดําเนิน

มาตรการนีละเมิดต่อสิทธิในการเป็นนักลงทุนภายใต้การคุ้มครอง ตาม

สนธสิญัญาทางการค้า 

สอง การร้องเรียนภายใต้องค์การการค้าโลก WTO Appellate 

Body กล่าวหาว่า ประเทศออสเตรเลียละเมิดความตกลง TRIP เนืองจาก 

นโยบายซองบุหรีแบบเรียบจํากัดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนัก

ลงทุนเกินขอบเขต และการกล่าวหาว่ารัฐบาลออสเตรเลียละเมิดต่อข้อบท 

TBT หรือ Technical Barrier to Trade ภายใต้ TRIPs Paris Convention 

for Protection of Industrial Property and WTO’s Agreement on 

Technical Barriers to Trade    

 

ขอ้โตแ้ยง้ทีน่าสนใจในทางกฎหมาย และ คําตดัสินของศาล

สูงออสเตรเลีย  

ภายหลังจากการดําเนินมาตรการซองบุหรีแบบเรียบอย่าง

เคร่งครัด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทต่างๆ ทอียู่ในอุตสาหกรรมนี

อย่างหลีกเลียงไม่ได้ บรรษัทข้ามชาติเหล่านี ทังจากประเทศอังกฤษ 



๓๖ 

สหรัฐอเมริกา และญีปุ่น ต่างไม่รอช้าทีจะดําเนินการทางกฎหมายต่อ

รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย การต่อสู้ทางการศาลเริมขึนเมือ โจทก์ ได้แก่ 

British American Tobacco และ Japan Tobacco International บริษัทข้าม

ชาติชือดังยืนฟ้องรัฐบาลออสเตรเลีย มีโจทก์ร่วมภายหลังเป็นบริษัท 

Phillip Morris Ltd และ Imperial Tobacco การฟ้องร้องครังนีมีประเด็น

ทางกฎหมายทีเกียวข้องต่อนโยบายสาธารณะทน่ีาสนใจอยู่หลายประการ 

ได้แก่ กฎหมายเกียวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ

กฎหมายมหาชนว่าด้วยเรืองนโยบายรัฐ  

 ศาลสูงแห่งประเทศออสเตรเลีย มีคําวินิจฉัยเป็นคดีเลขที S

๓๘๙/๒๔๑๑ British American Tobacco Australian Limited and Ors. 

V. The Commonwealth of Australia พิพากษาว่า นโยบายซองบุหรีแบบ

เรียบมิได้ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญแห่งออสเตรเลีย หรือสิทธิใด ๆ ของ

โจทก์ผู้ประกอบการจนเกินขอบเขต ส่งผลให้คาํฟ้องของฝ่ายโจทก์ไม่

สมัฤทธผิล คาํพิพากษากว่า ๑๓๐ หน้า สรุปใจความว่าโดยย่อดังนี 

 ประการแรก เรืองเจตนารมณ์ของกฎหมาย ศาลให้นาํหนักไปที

เจตนารมณ์ของกฎหมายทีสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาเกียวกับการ

ควบคุมยาสูบ  (Framework Convention on Tobacco Control) ของ

องค์การอนามัยโลกว่ามีความสาํคัญอย่างไร ศาลตัดสินว่าการทีรัฐบาล

ออสเตรเลียดาํเนินนโยบายดังกล่าวกเ็พือพยายามสนับสนุนการเลิกบุหรี 

ลดจาํนวนผู้บริโภค เจตนารมณ์แห่งกฎหมายเป็นไปเพือสุขภาพอนามัย

ของประชาชน อีกทงันโยบายนีเป็นหลักสาํคัญของเป้าหมายทงัหมด และ

เป็นหน้าทีของออสเตรเลียในฐานะชาติสมาชิกองค์การอนามัยโลกทีพึง

ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญานี ผู้พิพากษาเสียงส่วนมาก “หกต่อหนึง” 



๓๗ 

ปฏเิสธข้ออ้างเกียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึงได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้รัฐธรรมนูญออสเตรเลียว่าสิทธิตามทีฝ่ายโจทก์อ้างนันมิได้รับ

ผลกระทบหรือถูกละเมิดดังอ้างแต่อย่างใด Justice Hayne กล่าวว่า 

“กฎหมายใด ๆ ทรีะบุให้มีคาํเตือนสุขภาพบนผลิตภัณฑ์ แม้หากว่าจะมี

ความเข้มข้นเทยีบเท่าพระราชบัญญัติซองบุหรีแบบเรียบกไ็ม่อาจถือได้ว่า

ส่งผลกระทบต่อการครอบครองกรรมสิทธขิองโจทก์” 

 ประการถัดมา เรืองกรรมสิทธขิองทรัพย์สนิทางปัญญา เรืองสิทธิ

เกยีวกับกรรมสิทธ ิ(Ownership) ในการใช้เครืองหมายทางการค้าของตน

ถูกลิดรอนเนืองด้วยการดําเนินนโยบายรัฐ ประเดน็นีมีการตีพิมพ์เป็น

บ ท ค ว า ม โ ด ย  WIPO – World Intellectual Property Organization 

วิเคราะห์ผลกระทบจากคาํพิพากษาฉบับนี เป็นทสีนใจในวงการกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาทวัโลก 

อนึง ข้ออ้างของโจทก์ คือ สทิธทิรัพย์สนิทางปัญญาอันได้รับการ

รับรองภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็น Trademarks, Patents, Designs, 

Copyrights ย่อมไม่สามารถละเมิดได้ ทนายโจทก์อ้างว่า “การไม่อนุญาต

ให้มีตราเครืองหมายการค้าใด ๆ บนซองบุหรี เป็นการลิดรอนสิทธิในการ

ใช้เครืองหมายการค้าอย่างร้ายแรง และโต้แย้งเพือเพิมนําหนักใน

ประเดน็นีถึงขนาดอ้างว่า การไม่อนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้า  เปิด

โอกาสให้บุหรีปลอมและธุรกิจผิดกฎหมายเติบโต เป็นการสนับสนุน

องค์กรอาชญากรรมทางอ้อม พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลเป็น

มูลค่ามหาศาล” 

Justice Gummon ตังคาํถามว่า “การอ้างเรืองกรรมสิทธิในสิทธิ

เหล่านีถูกต้องหรือไม่ ในอดีตไม่เคยมีคดีไหนเลยทอ้ีางความนโยบายของ



๓๘ 

รัฐละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” 

อย่างไรกต็าม ศาลสูงแห่งออสเตรเลียได้พิพากษาอย่างแจ้งชัดว่า แม้ตัว

เจตนารมณ์แห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทีได้รับการรับรองภายใต้

รัฐธรรมนูญ นันกแ็ท้จริงแล้วถูกร่างขึนให้สอดคล้องและเออืประโยชน์ต่อ

การดาํเนินนโยบายของรัฐทงัสิน Justice Gummon เน้นยาํว่า อิสรภาพใน

การใช้เครืองหมายการค้าทีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่มิใช่เป็น

สทิธิเบด็เสรจ็เหนือกฎหมายอนืๆ ได้   

 ประเดน็ทสีาํคัญยิงอีกประการหนึง คือการทผู้ีเชียวชาญหลายๆ 

ท่านเชือว่า แม้ว่ามาตรการซองบุหรีแบบเรียบจะเคร่งครัดเพียงใดกต็าม 

แต่กฎหมายนีกด็าํเนินการกับผู้ผลิตและนาํเข้าบุหรีทุกรายด้วยความเท่า

เทียม (Fair and Equal Treatment) ดังนันเป็นการดําเนินการแบบไม่มี

อคติต่อบริษัทต่างชาติ (non-discriminatory measure)  อัยการสูงสุด 

Stephen Gageler เสนอแนวคิดทน่ีาสนใจว่าการกาํหนดกฎหมายดังกล่าว

มิได้ปฏบิัติแตกต่างระหว่างสนิค้าชนิดหนึงต่อสนิค้าอีกชนิด กรณีนีสนิค้า

บุหรีเป็นสินค้าทีมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็น

ประเภททีต้องได้รับการควบคุมอยู่แล้ว และทีสําคัญยิงคือ สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายนัน พึงถูกจํากัดด้วยเหตุผล

เพือป้องกันอันตรายแก่สังคมและสาธารณสุข ทังนี ภายใต้ข้อบทที ๘ 

TRIPS Agreement เปิดช่องในการดําเนินนโยบายของรัฐไว้ว่า แต่ละ

ประเทศสามารถเปลียนแปลงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ หรือกาํหนด

มาตรการจาํเป็นเพือเป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพและอนามัยอันดีของ

คนในชาติได้  



๓๙ 

เมือเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) 

เป็นประเทศทสีองในโลกนับจากออสเตรเลียทปีระกาศใช้มาตราเดียวกัน

ต่ออุตสาหกรรมบุหรี  Dr. James Reilly รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการ

เดก็และเยาวชน ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลทีประกาศมาตราว่าเนืองจาก ๑ 

ใน ๕ ของจํานวนประชากรมีสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากบุหรี รัฐบาล

ไอร์แลนด์มีความตังใจให้ประเทศของตนปราศจากบุหรีภายในปี ค.ศ. 

๒๐๒๕ และทีสาํคัญทีสุดการดาํเนินการทีมีประสิทธิภาพของซองบุหรี

แบบเรียบ Policy ของประเทศออสเตรเลียมีประสิทธิภาพมาก จากสถิติ

พบว่าขณะนีอัตราการติดบุหรีมีตัวเลขน้อยทีสุดในประวัติศาสตร์ของ

ออสเตรเลียเท่าทีเคยมีมา สร้างความมันใจให้แก่ประเทศ ไอร์แลนด์ 

ตัดสินใจดาํเนินมาตรการนีด้วย แม้ว่าจะได้รับความกดดันและต่อต้าน

ภายในประเทศจากผู้ค้าและคาดหมายไว้ว่าไม่นานผู้ค้าเหล่านีอาจนําคดี

ขึนฟ้องร้องสู่ศาลเช่นเดียวกัน องค์การอนามัยโลกรายงานว่าประเทศ

อืนๆ อาทิ นิวซีแลนด์ อินเดีย และอังกฤษกาํลังพิจารณาเตรียมการนํา

มาตรการนีมาใช้ด้วยในอนาคตอันใกล้ 

ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ประเทศอังกฤษ  ซึงมีท่าทีว่าจะพยายาม

ประกาศใช้มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ มีการศึกษาวิเคราะห์และโต้แย้ง

ทางความคิดเกียวกับประเดน็นีอย่างกว้างขวาง การวิจัยขยายขอบเขตโดย

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพือพิสูจน์ข้อสมมุติฐานทกีระทรวงสาธารณสุขยก

มากล่าวอ้างว่าคาํเตือนสุขภาพส่งผลแท้จริงต่อผู้บริโภค เทคโนโลยีนีมีชือ

ว่า Eye Tracking โดยนักวิจัยจาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ 

Dr. Olivia Maynard เสนอว่าจากผลการวิ จัยภาพคําเตือนสุขภาพ 

(Graphic Health Warning) มีประสทิธภิาพและส่งผลได้จริงต่อความรู้สึก



๔๐ 

ผ่านประสาทสัมผัสทางตา ผลวิเคราะห์เสนอว่าซองบุหรีแบบเรียบ ทาํให้

ความสนใจทังหมดผ่านการมองเห็นนันอยู่ทีภาพคาํเตือน โดยละความ

สนใจจากชือยีห้อบุหรี  Dr. Olivia Maynard กล่าวด้วยว่า รูปภาพคํา

เตือนคือกุญแจสาํคัญในการให้ความรู้แก่ผู้ทสีูบและไม่ได้สูบบุหรีถึงผิด

ภัยอันร้ายแรงของบุหรี ล่าสุดเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ผลงานวิจัย

ชินนีได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยียม จากสภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

(Economic and Social Research Council: ESRC) อย่างไรก็ตาม มิใช่

นักวิชาการทุกคนทีมีความเชือว่านโยบายซองบุหรีแบบเรียบมี

ประสิทธิภาพในการทําให้ผู้สูบคิดจะเลิกสูบได้จริง Professor Chris 

Armitage แห่ง University of Manchester มีข้อกังวลว่าผู้ทีติดบุหรีจริง

และสูบเป็นประจาํไม่ได้ให้ความสนใจกับ Health Warning เท่าทคีวร เขา

คิดว่าการห้ามโฆษณายีห้อบนซองบุหรีบีบบังคับให้เกิดการพัฒนาการ

โฆษณาออนไลน์ หรือ e-cigarette advertising เพิมมากขึนในอนาคต  

Professor Chris Armitage เสนอด้วยว่า จากหลักฐานการวิเคราะห์ พบว่า 

การเพิมภาษีอากรน่าจะมีประสิทธิภาพทสีุดเพือลดการบริโภคบุหรีของ

ประชาชน  

ภายหลังพ่ายแพ้ต่อคาํตัดสินของศาลสูงแห่งออสเตรเลีย บริษัท 

Phillip Morris ได้นําคดีนีเข้าสู่กลไก ISDS ภายใต้ความตกลงเพือการ

ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างฮ่องกงและออสเตรเลีย (Bilateral 

Investment Treaty Hong Kong – Australia) โดยกล่าวหาว่า การดําเนิน

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบนีเป็นการละเมิดสิทธิของนักลงทุนภายใต้

ความคุ้มครองฉบับนีอย่างชัดแจ้ง ภายใต้กลไกดังกล่าว อนุญาโตตุลาการ

ระหว่างประเทศ (International Arbitration) เข้ามามีบทบาทเพือวินิจฉัย



๔๑ 

ตัดสินข้อพิพาท และมีคาํชีขาด (Award) อันมีผลผูกพันคู่กรณี โดยฝ่าย 

Phillip Morris เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียชําระค่าเสียหายทีเรียกว่า 

Punitive Damage (ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ) เพือป้องปรามการกระทาํที

อ้างว่าลิดรอนสิทธิของ Phillip Morris ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

เป็นจาํนวนมหาศาล  

นับแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คดีนีได้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ ภายใต้การจัดการของศาล

อนุญาโตตุลาการโลก หรือ Permanent Court of Arbitration - PCA ตาม 

UNCITRAL Rules revised ๒๐๑๐ อย่างเป็นขันเป็นตอน คู่กรณีทงัสอง

ฝ่ายได้ดาํเนินการต่อสู้  แถลงตามกระบวนการทีกาํหนดสูญเสียทังเวลา 

และแน่นอนเมด็เงินมูลค่ามหาศาลทต้ีองชาํระให้แก่ทีมทนายผู้เชียวชาญ

กฎหมายระหว่างประเทศจากสถาบันอนุญาโตตุลาการเอกชนทมีีชือเสียง 

และค่าใช้จ่ายให้แก่อนุญาโตตุลาการเองทมีีมูลค่าสูงลิบ ในช่วงเวลา ๔ ปี 

ทงัสองฝ่ายได้ทุ่มเททงัเวลา เมด็เงิน และชือเสียง นอกจากนีมีอุดมการณ์

ในการต่อสู้ทงัเพือการคุ้มครองการค้าเสรีและประโยชน์สาธารณะเป็นเดิม

พันในผลแพ้ชนะของคดี ข้อวินิจฉัยชีขาดจึงมีความสาํคัญกับทังสองฝ่าย 

และทีสาํคัญทสีุดผลคาํชีขาดจะมีผลโดยตรงต่อบรรษัทข้ามชาติอืนๆ ที

ดาํเนินธุรกิจในทาํนองเดียวกัน และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทีกาํลัง

ขับเคลือนนโยบายซองบุหรีแบบเรียบนีด้วย  

  ในทสีดุ เมือเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะอนุญาโตตุลาการ

ระหว่างประเทศผู้พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว มีคาํชีขาดให้ฝ่ายรัฐบาล

ออสเตรเลียชนะ ด้วยเหตุผลทว่ีาคณะอนุญาโตตุลาการนันไม่มีเขตอาํนาจ

พิจารณากรณีนี เป็นไปตามข้อโต้แย้งทรัีฐบาลออสเตรเลียได้อ้าง  ดังนัน 



๔๒ 

จึงสรุปว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้ชัยชนะเหนือ Phillip Morris หลังจากรอ

คอยถึง ๔ ปี ด้วยเหตุผลทไีม่เกยีวข้องกับสาระเนือหาแห่งคดี  

อย่างไรกต็าม หลายฝ่ายกลับตีความคาํชีขาดของอนุญาโตตุลา-

การในด้านลบ นักกฎหมายบางคนมองว่าการต่อสู้ทางกฎหมายในช่วง

หลายปีทผ่ีานมาเป็นเพียงการซือเวลาของบริษัทบุหรียักษ์ใหญ่ของโลก

เท่านัน แม้ประเทศออสเตรเลียจะไม่สูญเสียค่าชดให้แก่ PM ตามที

เรียกร้อง แต่กส็ูญเสียเงินภาษีประชาชนของรัฐมูลค่ามหาศาลไปกับการ

จ้างทนายผู้เชียวชาญกฎหมายระหว่างประเทศและการดาํเนินการทางคดี 

รวมแล้วรัฐบาลออสเตรเลีย สญูเสียเงินไปราว ๕๐ ล้านเหรียญ  
 

 คดี Phillip Morris กบักระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่าง

ประเทศ 

กรณีข้อพิพาท ระหว่าง Philip Morris กับรัฐบาลออสเตรเลีย 

เป็นอีกคดีหนึงทีถูกนําเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลการ๖ ระหว่าง

ประเทศ ซึงเป็นการระงับข้อพิพาททีเป็นทีนิยมมากขึนพร้อมๆ กับการ

เติบโตของโลกการค้าเสรีในช่วง ๒๐ ปีทีผ่านมา PM ยืนฟ้องภายใต้

กระบวนการนีเพือยืนยันว่า “สิทธิของตนนันถูกลิดรอนจากรัฐบาล

ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นธรรมเท่าเทียม และตามอาํเภอใจ” แท้จริงแล้ว 

PM น่าจะทราบอยู่แล้วว่า การนาํคดีขึนสู่ศาลสูงแห่งออสเตรเลียนันน่าจะ

                                                           
๖ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรอื Arbitration คือ หนึงในกระบวนการระงับข้อพิพาท

ทางเลือก (Alternative Dispute Resolution) นอกจากการเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลีย 

(Mediation) และการประนอมข้อพิพาท (Conciliation) กระบวนการทงัหมดทกีล่าวมาเป็น

การระงับข้อพิพาทนอกศาล 



๔๓ 

มีชัยชนะได้ยาก หลายฝ่ายเชือว่าเจตนารมณ์แท้จริงของบรรษัทข้ามชาตินี

คือ การยือเวลาและพยายามทาํให้ประเทศทีมีแนวนโยบายในการนํา

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบมาใช้ เกิดความลังเล และสร้างความ

แตกแยกทางความคิดภายในประเทศนันๆ ว่าคุ้มค่าหรือไม่กับความเสียง

ในการถูกฟ้องร้องแบบประเทศออสเตรเลีย ซึงนับได้ว่าความพยายาม

ดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างยิง เพราะตลอดช่วงเวลา ๔ ปีทผ่ีานประเทศต่างๆ 

ได้ชะลอแผนการดาํเนินนโยบายซองบุหรีแบบเรียบออกไป ซาํยังเกิดเป็น

ความขัดแย้งทางความคิดในหลายประเทศ อาท ิอังกฤษ และฝรังเศส  

Phillip Morris เตรียมพร้อมกับการสู้คดีสมกับเป็นบริษัทข้าม

ชาติอันดับหนึงด้านอุตสาหกรรมบุหรี ทังด้านกฎหมายและการ

ประชาสัมพันธ์ Phillip Morris จ้างทีมทนายทปีรึกษาทางกฎหมายระดับ

โลก และการออกแถลงการณ์ต่างๆ  เพือสร้างความชอบธรรมและความ

น่าเชือถืออย่างเป็นระบบ อย่างไรกต็าม ยิง Phillip Morris มีความตังใจ

ต่อสู้คดีมากขึนเท่าไร ยิงทาํให้เกิดกระแสต่อต้านกลไก ISDS มากขึน

เท่านัน เป็นเหตุให้เกิดกระบวนการทบทวนข้อบทการระงับข้อพิพาท

ระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญา และความตกลงทางการค้าต่างๆ 

จํานวนมากในหลายภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ช่วง ๕ ปีทีผ่านมา  สหภาพ

ยุโรปกระตือรือร้นต่อการทบทวนข้อบทของกลไก ISDS เพือให้มีความ

รัดกุมและเคร่งครัดยิงขึนอย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทยกาํลังมีการ

ทบทวนข้อบทการระงบัข้อพิพาทให้มีมาตรฐานมากขนึเช่นกัน 

ในกรณีนโยบายซองบุหรีแบบเรียบ อนุญาโตตุลาการดาํเนินการ

ภายใต้ ข้อบังคับ UNCITRAL Rules โดยอาศัย Permanent Court of 



๔๔ 

Arbitration ซึงเป็นสถาบันหนึงขององค์การสหประชาชาติเป็นฝ่าย

เลขานุการ ซึงทังสองฝ่ายได้เลือกอนุญาโตตุลาการร่วมกันทังสามท่าน 

ได้แก่ Professor Karl-Heinz Böckstiegel เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ 

และ Professor Gabrielle Kaufmann- Kohler และ Professor Donald M. 

McRae หากค้นคว้าประวัติของอนุญาโตแต่ละท่ าน มุ่ งเ น้นคดี

ผลประโยชน์เชิงธุรกิจเป็นสําคัญ ดังนัน จึงถือว่าอาจไม่เหมาะสมกับ

บทบาทการตัดสนิพิจารณาข้อพิพาททมีีประเดน็เกียวข้องกับผลประโยชน์

ของรัฐ ทงัด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สิงแวดล้อม หรือ สุขภาพและ

อนามัยของประชาชน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเทศทไีด้ดาํเนินการจัดทาํซองบุหรีแบบ

เรียบโดยการออกกฎหมายและมีการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ทังฉบับไป

บ้างแล้ว ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ประเทศฝรังเศส

และประเทศไอร์แลนด์ ซึงประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร  และ

ประเทศฝรังเศสต่างถูกกลุ่มธุรกิจยาสูบฟ้องคดีเรืองกฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบ ในขณะทปีระเทศไอร์แลนด์เพิงประกาศใช้บังคับกฎหมายซอง

บุหรีแบบเรียบเมือเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๑๗ ยังไม่ได้ถูกฟ้องจากกลุ่ม

ธุรกจิยาสบูแต่อย่างใด   

จากข้อเทจ็จริงดังกล่าว เออือารีย์ องึจะนิล (๒๕๖๑) ได้วิเคราะห์

การจัดทาํกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ เพือนาํมาสู่การเตรียมความพร้อม

ของประเทศไทยในเรืองการจัดทาํกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบต่อไป ดังนี  
 

(๑) การกระทบสทิธิในเครืองหมายการค้า  



๔๕ 

สิทธิในเครืองหมายการค้าเป็นประเด็นสําคัญทีผู้ฟ้องคดีได้

ยกขึนฟ้องไปยังทีศาล เนืองจากกลุ่มธุรกิจยาสูบเห็นว่าสินค้ายาสูบของ

พวกตนได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นสิทธิทีได้รับการคุ้มครองทังกฎหมายภายในประเทศและ

ข้อตกลงระหว่างประเทศจํานวนมาก กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบจึง

เสมือนเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครืองหมายการค้าทั งกฎหมาย

ภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศทีกลุ่มธุรกิจยาสูบควรได้รับ

การคุ้มครอง 

ศาลสงูของประเทศออสเตรเลียได้พิจารณาว่า กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญามีขึนเพือให้บริการในเรืองของเป้าหมายทางนโยบายสาธารณะ 

มิได้เป็นไปแค่เพือผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา ซึงพระราชบัญญัติเครืองหมายการค้าของประเทศออสเตรเลีย

มิได้ให้เสรีภาพในการใช้เครืองหมายทจีดทะเบียนอย่างเสรีโดยปราศจาก

ข้อจํากัดใด กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบยังคงยินยอมให้อุตสาหกรรม

ยาสูบสามารถใช้ชือยีห้อบุหรีของตนบนหีบห่อซองบุหรีต่อไปได้ ความ

เฉพาะเจาะจงของชือยีห้อสินค้าเหล่านียังคงส่งผลต่อผู้ ซือปลีกทีจะ

สามารถหาซือสินค้าบุหรีได้ต่อไป และชือยีห้อบุหรีถือเป็นความแตกต่าง

ของสินค้าแต่ละชินทยัีงคงค่าความนิยม (goodwill) ไว้ ทังการเห็น การ

พูด การได้ยิน แม้ว่ากฎหมายซองบุหรีแบบเรียบจะจาํกัดการแสดงภาพ

หรือสัญลักษณ์บางอย่างบนหีบห่อบุหรีตามแต่สิทธิเฉพาะ (exclusive 

right) ของยาสูบจากการทียังคงจําแนกชือยีห้อสินค้าได้และยังคง

ก่อให้เกดิการซือขายสนิค้ายาสูบต่อไปถือว่าสนิค้าเหล่านียังมีมูลค่าอยู่  



๔๖ 

ศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรพิพากษาว่า สิทธิในเครืองหมาย

การค้าเป็นสิทธิในเชิงปฏิเสธ (negative right)  กล่าวคือ เจ้าของ

เครืองหมายการค้าทไีด้ทาํการจดทะเบียนมีสิทธิทีจะหวงกันบุคคลอืนที

จะเข้ามาใช้เครืองหมายการค้าของตน สิทธิในเชิงปฏเิสธนีจึงมิได้มีความ

หมายถึงสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้าแต่อย่างใด (right to use) ศาล

ยังได้เห็นว่าไม่มีส่วนใดของข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ของ

สหภาพยุโรปหรือกฎหมายภายในประเทศในเรืองสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาทยิีนยอมให้เครืองหมายการค้ามีความหมายรวมไปถึงการใช้สิทธิ

ไปในทางทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพสาธารณะอย่างถูกกฎหมาย (BAT, 

PM, JTI, ITL & Secretary of State for Health, EWHC 1169, (2016), 

para 40) โดยยาํว่าไม่มีส่วนใดในข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาทีเกียวพันกับการค้า (TRIPS) กาํหนดให้แก่นของเครืองหมาย

การค้าหมายรวมถึงสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน (เครืองหมายการค้า) ของ

เจ้าของทจีดทะเบียนดาํรงอยู่เพือใช้อาํนวยความสะดวกให้กับโรคภัยที

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทร้ีายแรง ด้วยเหตุนีหลักการของข้อตกลงว่า

ด้วยสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญาทเีกียวพันกับการค้า (TRIPS) และกรอบ

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) สามารถ

ประสานวัตถุประสงค์ไปด้วยกันได้ระหว่างการคุ้มครองสุขภาพสาธารณะ

กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเอกชนโดยไม่กระทบหรือขัดแย้งซึง

กันและกนั  

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรังเศสเคยวางหลักว่าสิทธิ

ในทรัพย์สินนัน รวมถึงเครืองหมายการค้า ในคดีกฎหมายซองบุหรีแบบ

เรียบ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเงือนไขของกฎหมายซองบุหรี



๔๗ 

แบบเรียบยินยอมให้ใช้ชือยีห้อบนซองบุหรีได้ ทาํให้ผู้บริโภคสามารถ

จาํแนกผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละยีห้อออกจากกันได้ถือเป็นการสร้างความ

ชัดเจนให้แก่ผู้ซือ ในขณะเดียวกันเจ้าของเครืองหมายการค้ายังคงสิทธิใน

การได้รับความคุ้มครองต่อการใช้สิทธิในเครืองหมายการค้าจากบุคคลที

สามอยู่เช่นเดิม  

ในขณะทศีาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรังเศสได้พิจารณาเรือง

สิทธิในเครืองหมายการค้าของผู้ประกอบการว่า บทบัญญัติในกฎหมาย

ลาํดับรองเรืองซองบุหรีแบบเรียบแม้จะห้ามมิให้แสดงภาพเครืองหมาย 

หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บทหีบห่อบรรจุภัณฑ์ซองบุหรีซิกาแรตและบุหรี

มวนเอง แต่ชือยีห้อของบุหรียังคงปรากฏอยู่บนหีบห่อยาสูบได้ตามปกติ 

การใช้ชือยีห้อสินค้าปรากฏได้ต่อไปบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเพียงพอ

ทผู้ีบริโภคจะจาํแนกตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของยีห้อต่าง ๆ ออกจากกัน

ได้ การจัดทําซองบุหรีแบบเรียบไม่ก่อให้เกิดความเสียงทีจะทําให้

ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างบุหรียีห้อต่างๆ ทีวางจําหน่ายใน

ท้องตลาดแต่อย่างใด ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ทรัีฐได้ตราขึนเป็นกฎหมาย

ลาํดับรองเรืองซองบุหรีแบบเรียบเป็นเพียงเงือนไขในการใช้เครืองหมาย

การค้าบนซองบุหรีแบบเรียบ โดยทผู้ีเป็นเจ้าของเครืองหมายทไีด้ทาํการ

จดทะเบียนยังคงเป็นเจ้าของซึงมีสิทธิในทรัพย์สิน ได้แก่ เครืองหมาย

การค้าของตนอยู่ สาระสาํคัญของสิทธิในเครืองหมายการค้าจึงมิได้ถูก

กระทบกระเทอืนโดยผลของกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบแต่อย่างใด  

กล่าวโดยสรุป สิทธิในเครืองหมายการค้าเป็นสิทธิในการปฏิเสธ 

(negative right) ได้แก่ เป็นสิทธิทีมีไว้เพือกันมิให้บุคคลทีสามเข้ามาใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของผู้ จดทะเบียน ซึงรัฐผู้ตรา



๔๘ 

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ดังกล่าว รัฐตรา

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบเพือกําหนดเงือนไขในการใช้เครืองหมาย

การค้าบนซองบุหรี โดยทกีลุ่มธุรกิจยาสบูเจ้าของเครืองหมายการค้ายังคง

สิทธิในการหวงกันไม่ให้บุคคลทีสามเข้ามาใช้ประโยชน์ในเครืองหมาย

การค้าของตนได้ต่อไป อีกทงัผู้บริโภคยังคงสามารถจาํแนกสนิค้าบุหรีแต่

ละยีห้อออกจากกันได้ เนืองจากกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบยังคงยินยอม

ให้ยีห้อบุหรีปรากฏอยู่บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์บุหรี ซึงทาํให้ผู้บริโภคไม่

เกิดการสับสนหลงผิดในตัวสินค้าแต่ละยีห้อแต่อย่างใด นอกจากนี

กฎหมายระหว่างประเทศทีคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 

TRIPS และกรอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 

(FCTC) ไม่ได้มีความขัดแย้งซึงกันและกัน เนืองจากแม้ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศเรืองทรัพย์สินทางปัญญาจะมุ่งคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ทางปัญญาทจีดทะเบียนอย่างถูกต้อง แต่กจ็ะมีข้อยกเว้นในเรืองมาตรการ

เพือสุขภาพเสมอ ดังนันกฎหมายบุหรีซองเรียบจึงไม่ได้กระทบสิทธิใน

เครืองหมายการค้าแต่อย่างใด 
 

(๒)  วิเคราะห์กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบสอดคล้องกับหลักความ

ได้สัดส่วน (เออือารีย์ องึจะนิล ๒๕๖๑: ๔๙-๖๔) 

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบกาํหนดให้สิงทีเคยปรากฏบนซอง

บุหรีไม่สามารถมีได้อีกต่อไป ยกเว้นเพียงชือยีห้อ ในขณะทรีายละเอียด

อืน ๆ เช่น การใช้สีบนซองบุหรี ขนาดตัวอักษร ตาํแหน่งจัดแสดงหรือ

ขนาดภาพคาํเตือนจะถูกกาํหนดและควบคุมโดยบทบัญญัติในกฎหมาย

ซองบุหรีแบบเรียบ การกาํหนดเงือนไขการแสดงรายละเอียดบนซองบุหรี
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เช่นนี กลุ่มธุรกิจยาสูบมีความเห็นว่าธุรกิจของตนได้รับผลกระทบ 

กระเทือนเป็นอย่างยิง ทังในเรืองมูลค่าและความเป็นตัวตนของบุหรีแต่

ละยีห้อ กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบจึงเสมือนเป็นเครืองมือของรัฐทีใช้

อาํนาจ “เวนคืน” ธุรกจิทตีนได้ลงทุนไปแล้ว  

การฟ้องคดีกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบในสหราชอาณาจักร 

กลุ่มธุรกิจผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้มีการผสานประโยชน์ระหว่างรัฐกับ

เอกชนผู้ประกอบธุรกิจ ศาลสงูแห่งสหราชอาณาจักรได้พิจารณาว่า

มาตรการตามกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบนันมีความเหมาะสมแล้วและ

ไม่มีความจาํเป็นใด ๆ ทต้ีองประสานประโยชน์ในเรืองเป้าหมายของการ

จัดทาํซองบุหรีแบบเรียบให้เข้ากับผลประโยชน์ตามความต้องการของ

เอกชน เนืองจากการจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบมีขึนด้วยเหตุทรัีฐมีหน้าที

ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึงถือเป็นหน้าทพืีนฐาน

ของรัฐอย่างหนึง ในขณะทเีป้าหมายของเอกชนทปีระกอบธุรกิจคือมุ่งหวัง

เรืองผลประกอบการหรือกาํไร เมือพิจารณาถึงภารกิจทรัีฐต้องดูแลหรือ

ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนอันเป็นสิทธิขันพืนฐานกับการทรัีฐต้อง

คุ้มครองผลกําไรของเอกชนนันจึงไม่มีความจําเป็นใด ๆ ทีจะต้องให้

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบประนีประนอมกับผลประโยชน์ของเอกชน  

ในขณะทกีารฟ้องคดีซองบุหรีแบบเรียบในประเทศฝรังเศส คณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญได้ให้ความเหน็ว่าแม้กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบมี

วัตถุประสงค์เพือลดความสามารถในการโฆษณาสือสารสิงทีอยู่บนซอง

บุหรีกับประชาชน แต่เมือพิเคราะห์ดูถึงตัวผลิตภัณฑ์ยาสูบซึงเป็นสินค้า

ทสี่งผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบจึงเป็นมาตรการที

มีวัตถุประสงค์เพือคุ้มครองสุขภาพ โดยทีบทบัญญัติในเรืองการจัดทาํ



๕๐ 

ซองบุหรีแบบเรียบนี ไม่ได้ห้ามการผลิตหรือห้ามการขายสินค้ายาสูบ 

มาตรการในเรืองซองบุหรีแบบเรียบจึงมิได้กระทบต่อผู้ประกอบการจน

เกินความได้สัดส่วนแต่อย่างใด  

นอกจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรังเศสแล้ว กลุ่มธุรกิจยาสูบ

ได้ขอให้ศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรังเศสเพิกถอนกฎหมายลาํดับ

รองทปีระกาศใช้เพือขยายรายละเอียดของกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบอีก

ด้วย โดยผู้ร้องได้ยกประเดน็ถึงความไม่สอดคล้องของกฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบและสนธิสัญญาว่าด้วยการบริหารงานของสหภาพยุโรป ซึง

สนธิสัญญาฉบับนีคุ้มครองเสรีภาพในการเคลือนย้ายสินค้าของเอกชน

ภายในตลาดสหภาพยุโรป ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาว่าการจํากัด

เสรีภาพในการเคลือนย้ายสินค้าของรัฐสามารถกระทาํได้ หากเป็นไปเพือ

เหตุผลเพือคุ้มครองสุขภาพของประชาชน มาตรการซองบุหรีแบบเรียบมี

ความสอดคล้องกบัเงอืนไขขันพืนฐานในเรืองนีจึงถือว่ากฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบมีความชอบด้วยกฎหมายและไม่เกินความจาํเป็น  

กล่าวโดยสรุป หลักความได้สัดส่วนได้ถูกนาํเข้ามาพิจารณาใน

การฟ้องคดีกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ โดยศาลได้ชังนําหนักระหว่าง

ความจําเป็นของรัฐทีตรากฎหมายซองบุหรีแบบเรียบขึนเพือเป็น

มาตรการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากอันตรายของบุหรีและ

ประโยชน์ของเอกชน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยาสูบว่าผลกระทบทีเกิดขึนกับ

ธุรกิจของผู้ประกอบการจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนีมีความ

เหมาะสม ได้สัดส่วนหรือจําเป็นมากน้อยเพียงใด ซึงหากพิจารณาถึง

ความรุนแรงต่อปัญหาสุขภาพ ภาระทางงบประมาณด้านการ

รักษาพยาบาลกับผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจยาสูบ รวมถึงการทธีุรกิจ



๕๑ 

ยังสามารถดาํเนินการต่อไปได้ตามปกตินัน การตรากฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบจึงมีความสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ 
 

(๓) วิเคราะห์กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบสอดคล้องกับหลักการไม่

เลือกปฏบัิต ิ

ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่ากฎหมายการจัดทําซองบุหรีแบบเรียบ

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อธุรกิจยาสูบ เนืองจากกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ

ได้จาํกัดเนือหาและความสามารถของผู้ผลิตในการโฆษณาสือสารหรือการ

จัดวางเครืองหมายการค้าบนซองหรือบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ก่อให้ลด

ความดึงดูดของยีห้อหรือการโฆษณาของผลิตภัณฑ์บุหรีลง ศาลแห่งส

หราชอาณาจักรได้วางหลักในเรืองนีว่ากฎหมายซองบุหรีแบบเรียบมิได้

เลือกปฏบัิติในการดาํเนินการลดความดึงดูดใจบนหีบห่อบุหรีให้แตกต่าง

กันออกไปในแต่ละยีห้อแต่อย่างใด (BAT, PM, JTI, ITL & Secretary 

of State for Health, EWHC 1169, (2016), para 2) และไม่มี ผู้ผลิต

หรือผู้ จําหน่ายยาสูบรายใดได้รับการยกเว้นจากกฎหมายฉบับดังกล่าว 

(BAT, PM, JTI, ITL & Secretary of State for Health, EWHC 1169, 

(2016), para 794) นอกจากนีผู้ผลิตยังคงสามารถใช้ชือยีห้อบนซอง

บุหรี ซึงเป็นวิถีทางทีสามารถสือสารตัวตนของบุหรีแต่ละยีห้อไปยัง

ผู้บริโภค ตลอดจนใช้เพือจาํแนกความแตกต่างของสินค้าของตนออกจาก

สนิค้าของผู้แข่งขันรายอนืๆ ได้  

 ในขณะทีการฟ้องคดีกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบทีกลุ่มธุรกิจ

ยาสูบได้ฟ้องศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรังเศส เพือขอให้เพิกถอน

กฎหมายลาํดับรอง ได้แก่ รัฐกฤษฎีกาและระเบียบว่าด้วยซองบุหรีแบบ



๕๒ 

เรียบของบุหรีซิกาแรตและผลิตภัณฑ์ยาสบูนัน ผู้ร้องได้ยกเรืองการจัดทาํ

ซองบุหรีแบบเรียบละเมิดหลักความเสมอภาคของกฎบัตรสิทธขิันพืนฐาน

ของสหภาพยุโรป โดยอ้างเหตุผลว่ากฎหมายซองบุหรีแบบเรียบเลือก

ปฏิบัติให้สินค้ายาสูบแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ประเภทอืน ๆ ที

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน ในเรืองนีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า

หากพิจารณาเปรียบเทยีบกับสินค้าประเภทอืน ๆ แล้วพบว่า สนิค้ายาสูบ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงกว่าสินค้าอืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด ผู้ตรา

กฎหมายจึงมีเหตุผลและความจาํเป็นทีจะสามารถปรับใช้มาตรการการที

แตกต่างกันออกไปด้วยวัตถุประสงค์เพือการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ

สาธารณะ มาตรการการจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบจึงไม่ขัดแย้งกับหลัก

ความเสมอภาคภายใต้กฎบัตรสิทธิขันพืนฐานของสหภาพยุโรป   

กล่าวโดยสรุป กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบแม้จะมีเงือนไขที

กาํหนดกฎเกณฑ์จาํกัดการใช้สิทธิในเครืองหมายการค้าบนซองบุหรี แต่

เป็นกฎหมายทีมีวัตถุประสงค์เพือคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยที

ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบซึงจาํหน่ายบุหรีในประเทศทบัีงคับ

ใช้กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบต้องปฏบัิติภายใต้กฎเกณฑ์ตามกฎหมาย

ฉบับนีเช่นเดียวกัน กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบมิได้มีเงือนไขหรือ

ข้อยกเว้นแก่กลุ่มธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึงเป็นพิเศษ ดังนันกฎหมายซอง

บุหรีแบบเรียบจึงสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคหรือหลักการไม่เลือก

ปฏบิัติตามทรัีฐธรรมนูญหรือข้อตกลงระหว่างประเทศให้การคุ้มครองไว้ 
 

(๔) กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบไม่ขัดกับสิทธิของผู้ประกอบ 

การตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทีผู้ฟ้องคดี



๕๓ 

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบได้ฟ้องไปยังศาลทัง  ประเทศมีด้วยกัน  

เรืองหลัก ได้แก่ สิทธใินทรัพย์สนิและเสรีภาพในการประกอบกจิการ  

(๔.๑) กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบไม่ขัดกับสิทธิในทรัพย์สิน

ตามรัฐธรรมนูญ 

ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่ามาตรการทกีฎหมายกาํหนดห้ามมิให้ผู้ผลิต

หรือผู้ประกอบการยาสูบสามารถแสดงเครืองหมายการค้า รูปภาพ 

สัญลักษณ์หรือสีสันอืนใดบนซองบุหรีได้อีกต่อไปยกเว้นตามทีกฎหมาย

กาํหนดนัน ส่งผลให้กรรมสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องทมีีอยู่บนซองบุหรี 

เช่น เครืองหมายการค้า ลิขสิทธิ ค่าความนิยม การออกแบบ หรือ

สิทธิบัตรซึงได้ทาํการจดทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง ได้ถูกเวนคืนโดยผลของ

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบและผู้ฟ้องไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของตนได้อีก 

 ศาลสูงของประเทศออสเตรเลีย ได้วางหลักในเรืองนีว่า การที

ผู้ประกอบการยาสูบฟ้องว่าทรัพย์สินของตนได้ถูกรัฐออกกฎหมายซอง

บุหรีแบบเรียบเวนคืนไปนัน การเวนคืนต้องหมายถึง การทบุีคคลได้มา

ซึงการใช้ประโยชน์หรือการได้มูลค่าของทรัพย์สินไป แต่กฎหมายซอง

บุหรีแบบเรียบกําหนดเพียงกฎเกณฑ์ไปยังการใช้สิทธิในเครืองหมาย

การค้าและควบคุมการแสดงหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ รัฐหรือบุคคลอืน ๆ 

ไม่ได้กาํไรหรือผลประโยชน์ใดๆ จากทรัพย์สินของผู้ประกอบการยาสูบ 

และแม้กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบกําหนดให้มีฉลากคําเตือนบน

ผลิตภัณฑ์หรือแม้ฉลากคาํเตือนจะมีขนาดใหญ่กไ็ม่ส่งผลเป็นการเวนคืน

แต่อย่างใด (Matter No S409/2011 & S389/2011, (2012), para 

181) ศาลยังได้มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์จํานวนมากต่างถูกกฎหมาย



๕๔ 

กําหนดมาตรการเพือหลีกเลียงหรือลดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค

เช่นกัน เช่น ยา สารพิษหรืออาหาร ด้วยเหตุนีกฎหมายซองบุหรีแบบ

เรียบจึงไม่ได้เป็นกฎหมายทีมี เหตุในการเวนคืนทรัพย์สินตามที

รัฐธรรมนูญได้กาํหนดไว้ ดังนันการทผู้ีฟ้องกล่าวหาว่ากฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบเป็นการเวนคืนทรัพย์สินทรัีฐต้องเยียวยาจ่ายค่าทดแทนให้กับ

เจ้าของทรัพย์สิน ย่อมหมายถึงรัฐต้องได้รับประโยชน์หรือกําไรจาก

ทรัพย์สินนัน ๆ (Matter No S409/2011 & S389/2011, (2012), 

para 169-170) แต่เป้าหมายของรัฐในเรืองการบังคับใช้กฎหมายซอง

บุหรีแบบเรียบมิได้เป็นไปเพือประโยชน์ของตนเอง หรือหากแม้กฎหมาย

ซองบุหรีแบบเรียบจะดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและธุรกิจของบริษัท

บุหรีอาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่ถึงกระนันรัฐกยั็งคงไม่ได้รับประโยชน์

หรือมูลค่าทางการค้าใด ๆ จากทรัพย์สินเหล่านีของเอกชน (Matter No 

S409/2011 & S389/2011, (2012), para 143, 148, 296, 300, 

306) 

 ในขณะทศีาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรอธบิายว่า สทิธใินทรัพย์สิน

ไม่ใช่สิทธิโดยเด็ดขาดและต้องมีความสมดุลกับประโยชน์สาธารณะ 

(BAT, PM, JTI, ITL & Secretary of State for Health, EWHC 1169, 

(2016), para 186, 829, 916) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมถูก

ยกเลิกได้ในกรณีทีรัฐมีการดําเนินการเพือสุขภาพสาธารณะอันเป็น

ประโยชน์สาธารณะประเภทหนึงในตัวเอง กฎหมายการจัดทาํซองบุหรี

แบบเรียบเพียงกาํหนดให้จาํกัดสาระ (substantial restrictions) เสรีภาพ

ของบริษัทยาสูบในการใช้สิทธิในทรัพย์สิน โดยเฉพาะเครืองหมายการค้า 

ซึงการจํากัดสิทธิดังกล่าวไม่ใช่จํากัดสิทธิในทรัพย์สินแบบเด็ดขาด 



๕๕ 

เนืองจากผู้ ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของเครืองหมายการค้าโดยผ่านทางชือ

ยีห้อ (brand name) และชือผู้ผลิต ศาลยังได้พิจารณาต่อไปว่า การจาํกัด

สิทธิในทรัพย์สินภายใต้กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ รัฐไม่มีความจาํเป็น

ใด ๆ ทต้ีองจ่ายค่าทดแทนให้แก่เอกชนผู้ฟ้องคด ี 

เนืองจากการจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบเป็นการควบคุมการใช้ 

(control of use) มิได้เป็นการเวนคืนสิทธิในทรัพย์สินของผู้ประกอบการ 

เครืองหมายการค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการและรัฐมิได้ทาํ

การเวนคืนหรือพรากสิทธิในเครืองหมายการค้าดังกล่าวไปเป็นของรัฐ

หรือนาํไปให้บุคคลที  ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนีสามัญสาํนึก 

(common sense) ภายใต้ข้อเทจ็จริงทว่ีารัฐต้องออกกฎหมายเพือเข้าไป

จัดระเบียบการควบคุมสินค้าทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ถือ

เป็นสภาพปกติทีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่อมได้รับความเสียหายบ้าง

จากการประกาศใช้กฎหมายทีมีวัตถุประสงค์เพือควบคุมหรือลดการ

บริโภคผลิตภัณฑ์ทมีีอันตรายต่อสุขภาพ ดังนันจึงเป็นเหตุผลว่าทาํไมรัฐ

จึงไม่มีความจําเป็นทีจะต้องจ่ายค่าทดแทนแก่กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ 

ตลอดรวมถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญกไ็ม่ได้มีขึนเพือ

รักษาคุณค่าของธรุกิจการค้าหรือมูลค่าของทรัพย์สนิเหล่านี  

 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรังเศสมีความเหน็ว่าผู้ประกอบการใน

ฐานะเจ้าของเครืองหมายการค้ายังคงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองต่อ

สิทธิในเครืองหมายการค้าของตนจากบุคคลทีสาม กฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบทีถูกโต้แย้งจึงมิได้เป็นการก่อให้เกิดการเวนคืนกรรมสิทธิใน

ทรัพย์สินตามทผู้ีร้องได้กล่าวหา นอกจากนีการทกีฎหมายซองบุหรีแบบ

เรียบกาํหนดให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ชือยีห้อของบุหรีปรากฏบนซอง



๕๖ 

บุหรีได้ต่อไป เงือนไขดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยกสินค้า

บุหรีแต่ละยีห้อออกจากกันได้ ผู้ประกอบการจึงมิได้ถูกละเมิดต่อสิทธิใน

ทรัพย์สินโดยผ่านทางการแสดงตัวตนของบุหรีจากการใช้ชือยีห้อนัน   

สะท้อนว่ากฎหมายซองบุหรีแบบเรียบมิได้เป็นการเวนคืนสิทธิใน

ทรัพย์สิน เนืองจากสิทธิ ในเครืองหมายการค้าของเจ้าของหรือ

ผู้ประกอบการททีาํการจดทะเบียนยังคงเป็นสิทธิทีได้รับการหวงกันมิให้

บุคคลทีสามเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่ต่อไปโดยไม่ได้รับความกระทบ 

กระเทือน ในขณะทีศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรังเศสซึงผู้ฟ้องคดี

ได้โต้แย้งกฎหมายลาํดับรองเรืองซองบุหรีแบบเรียบว่า ไม่สอดคล้องกับ

อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเรืองสิทธิในทรัพย์สิน กไ็ด้

พิพากษาว่ากฎหมายลําดับรองดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกับหลักสิทธิใน

ทรัพย์สินของอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

เนืองจากบทบัญญัติในกฎหมายลาํดับรองเพือขยายรายละเอียดเรืองการ

จัดทาํซองบุหรีแบบเรียบแม้จะห้ามมิให้แสดงภาพ เครืองหมายหรือ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ บทหีบห่อบรรจุภัณฑ์ซองบุหรีซิกาแรตและบุหรีมวน

เอง แต่ชือยีห้อของบุหรียังคงสามารถปรากฏอยู่บนหีบห่อได้ตามปกติ 

กฎหมายลําดับรองเรืองซองบุหรีแบบเรียบมิได้ก่อให้เกิดผลทีเป็นการ

เวนคืนสิทธิในทรัพย์สินของเครืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่

เนืองจากรัฐมุ่งหมายให้กฎหมายลาํดับรองเรืองซองบุหรีแบบเรียบเป็น

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิของเอกชนภายใต้ประโยชน์สาธารณะ จึงต้อง

มีการวางเงอืนไขการดาํเนินการต่อสิทธิในทรัพย์สนิของเอกชน  

กล่าวโดยสรุป สิทธิในทรัพย์สินแม้จะได้รับการรับรองในระดับ

รัฐธรรมนูญแต่กเ็ป็นสิทธิทรัีฐสามารถจาํกัดได้ หากการจาํกัดการใช้สิทธิ
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ดังกล่าวเป็นไปเพือประโยชน์สาธารณะ กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ

กาํหนดกฎเกณฑ์เงือนไข “การใช้” สทิธิในทรัพย์สินของเอกชน เนืองจาก

สินค้าบุหรีเป็นสินค้าทีไม่ปกติ เมือบริโภคแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพ รัฐจึงมีความจําเป็นในฐานะทีต้องดูแลสุขภาพประชาชน 

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบจึงเป็นหนึงในเครืองมือทีรัฐใช้ เพือ

ดาํเนินการตามภารกิจด้านสาธารณสุข  

(๔.๒) กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบไม่ขัดกับหลักเสรีภาพในการ

ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ เสรีภาพในการประกอบกิจการได้

กลายเป็นประเดน็ในเรืองกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบว่า การทีรัฐตรา

กฎหมายซึงมีเนือหาจาํกัดการเครืองหมายการค้าหรือสัญลักษณ์อนืใดบน

ซองบุหรี จะส่งผลให้เสรีภาพในการประกอบกิจการของกลุ่มธุรกิจยาสูบ

ยังคงดํารงอยู่อย่างปกติหรือไม่ การฟ้องคดีซองบุหรีแบบเรียบกับ

เสรีภาพในการประกอบกิจการ ของสหราชอาณาจักรและประเทศฝรังเศส 

โดยองค์กรตุลาการ ดังนี 

จากคาํพิพากษาของศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรได้อธิบายเรือง

เสรีภาพในการประกอบกิจการว่า เสรีภาพในการประกอบกิจการไม่ใช่

สิทธิเสรีภาพเดด็ขาด การใช้สิทธิในเสรีภาพประเภทนีมักถูกกฎหมาย

จํากัดเสมอ เช่น กฎหมายการแข่งขัน กฎหมายสิงแวดล้อม กฎหมาย

สุขภาพและความปลอดภัย เนือหาของกฎหมายเหล่านีมักมีบทบัญญัติที

จาํกัดเสรีภาพของผู้ประกอบการ เสรีภาพในการประกอบกิจการจึงเป็น

สิทธิทีถูกรัฐจํากัดบ่อยครัง โดยความหนักเบาของการจํากัดเสรีภาพ

ดังกล่าวขึนอยู่กับประโยชน์สาธารณะในเรืองทรัีฐต้องการคุ้มครอง  ศาล
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สูงแห่งสหราชอาณาจักรจึงพิจารณาว่าการจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบไม่

เป็นการละเมิดเสรีภาพในการประกอบกิจการแต่อย่างใด 

 ในขณะเดียวกันการฟ้องคดีกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบว่า

กระทบเสรีภาพในการประกอบกิจการได้เกิดขึนทีประเทศฝรังเศสด้วย 

กล่าวคือ ผู้ร้องได้ตังประเดน็ว่ากฎหมายซองบุหรีแบบเรียบไม่สอดคล้อง

กับเสรีภาพในการประกอบกิจการซึงได้ รับการคุ้มครองในระดับ

รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้พิจารณาประเดน็ดังกล่าว แล้ว

วินิจฉัยว่ารัฐอาจจาํกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการได้ ภายใต้หลักการ

ว่าการจํากัดสิทธิเสรีภาพเหล่านีต้องชอบด้วยเหตุผลในเรืองประโยชน์

สาธารณะ และมีความได้สัดส่วนต่อวัตถุประสงค์ของเรืองทีควบคุม เมือ

พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบจะพบว่าเป็นสินค้าทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

มาตรการควบคุมสินค้าประเภทดังกล่าวจึงมีความจาํเป็น ดังนันการทีรัฐ

ต้องการให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความสามารถในการโฆษณาสือสาร

กับประชาชนโดยผ่านช่องทางการจัดทาํกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบจึง

เป็นสิงรัฐธรรมนูญยินยอมให้รัฐออกมาตรการทีอาจกระทบต่อสิทธิใน

ทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของเอกชนได้ ซึงบทบัญญัติ

ในเรืองการจัดทาํซองบุหรีแบบเรียบนี ไม่ได้ห้ามการผลิตหรือห้ามการ

ขายสินค้ายาสูบ มาตรการในเรืองซองบุหรีแบบเรียบจึงมิได้กระทบต่อ

เสรีภาพในการประกอบกิจการในลักษณะทเีกินความได้สัดส่วน  

กล่าวโดยสรุป เสรีภาพในการประกอบกิจการแม้จะได้รับการ

รับรองในระดับรัฐธรรมนูญ แต่กม็ิใช่เสรีภาพโดยเดด็ขาด รัฐสามารถตรา

กฎหมายเพือจาํกัดการใช้เสรีภาพในการประกอบกิจการได้ หากมีความ

จาํเป็นเพือประโยชน์สาธารณะ กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบกเ็ช่นเดียวกับ
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กฎหมายอีกหลาย ๆ ฉบับทมีีเป้าประสงค์เพือคุ้มครองสุขภาพสาธารณะ 

แม้รัฐจะออกกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบเพือควบคุมการใช้รูปแบบบน

ซองบุหรีทกีาํหนดโดยรัฐ แต่กฎหมายฉบับนีกไ็ม่ได้ “ห้าม” ผู้ประกอบ-

การผลิตหรือขายสินค้ายาสูบ ทัง ๆ ทข้ีอเทจ็จริงได้ประจักษ์ชัดว่าบุหรี

สร้างอันตรายให้กับสุขภาพอย่างร้ายแรง แต่รัฐกย็ังคงยินยอมให้มีการ

ผลิตหรือการขายบุหรีได้ ต่อไป ดังนันการจํากัดเสรีภาพในการ

ประกอบการของผู้กลุ่มธุรกิจยาสูบโดยผลของกฎหมายซองบุหรีแบบ

เรียบจึงไม่ขัดกบัหลักเสรีภาพในการประกอบกจิการตามรัฐธรรมนูญ 

เมือพิจารณาถึงภาพเปรียบเทียบตัวอย่างซองบุหรีซิกาแรต

ข้างต้นนัน แสดงให้เหน็ได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ

ของซองบุหรีซิกาแรตแบบปกติกับซองทีได้รับการเปลียนแปลงตาม

กฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเครืองหมายการค้าและส่วนประกอบของ

สินค้าได้ถูกทาํลายลงไป โดยเฉพาะอย่างยิงด้วยผลของมาตรการบรรจุ

ภัณฑ์แบบเรียบ ส่วนทปีรากฏให้เห็นต่อสายตา (Visual Contact) ทีถูก

เปลียนแปลงไปอย่างสินเชิง อย่างไรกต็าม ส่วนทีเป็นการออกเสียงใน

ลักษณะทีเป็นเครืองหมายคํา (Word Mark) มาตรการกฎหมายของ

ประเทศออสเตรเลียยังให้ใช้บังคับอยู่ได้ โดยเมือพิจารณาภาพประกอบ

ทงัหมดแล้ว  

ความชอบด้วยกฎหมายในลักษณะฐานของบทบัญญัตินันจึงเป็น

ประเดน็ทียุติ แต่ประเดน็ความชอบของมาตรการดังกล่าวต่อกฎหมาย

เครืองหมายการค้าทจีะต้องพิจารณาถึงต่อไป โดยจะต้องนาํมาวิเคราะห์

กับลักษณะของเครืองหมายการค้าทังตามกฎหมายระหว่างประเทศ คือ 

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทีเกียวกับการค้า 
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(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

หรือความตกลงทริปส์ และ พระราชบัญญัติเครืองหมายการค้าของไทย 

เพือให้เหน็ว่าแนวทางการสร้างรูปแบบของมาตรการเช่นว่านัน สามารถ

กระทาํได้ภายใต้กรอบของกฎหมายเครืองหมายการค้าและทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือไม่ 

ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และ ณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา (๒๕๖๐) 

ได้วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายเครืองหมายการค้าและทรัพย์สินทาง

ปัญญาสาํหรับส่วนมาตรการทีปราศจากสีสัน เพือแสดงให้เหน็ผลลัพธ์ 

อันจะนาํไปสู่การสร้างกฎหมายภายใน ดังนี 

(๑) เครืองหมายการค้าทจีดทะเบียน  

เครืองหมายการค้าและสว่นประกอบของสนิค้าทแีสดงปรากฏบน

หีบห่อบรรจุภัณฑ์ทงัหมดเป็นเครืองหมายการค้าทไีด้รับความคุ้มครอง 

ทงัตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ 

 (๒) วิเคราะห์หลักการรักษาไว้ซึงลักษณะบ่งเฉพาะของ

เครืองหมายการค้า   

เครืองหมายคําทีหลงเหลืออยู่บนบรรจุภัณฑ์และหีบห่อนัน 

เพียงพอต่อการทาํหน้าทแีล้วหรือไม่ โดยหากยึดว่าความเป็นเครืองหมาย

การค้า คือ สิงทีทําหน้าทีเพือจําแนกสินค้าหรือบริการออกจากกัน 

เครืองหมายคาํเช่นเดียวกน่็าจะเพียงพอแล้ว เพราะมีเครืองหมายการค้า

เป็นจํานวนมากทีมีการยืนจดทะเบียนรับความคุ้มครอง หรือมีการใช้ใน

ฐานะเครืองหมายคําเท่านัน ในส่วนลวดลาย ความสวยงาม หรือ รูป

ประดิษฐ์กเ็ป็นเพียงการเสริมให้เครืองหมายนันสามารถถูกจดจําได้มี

ประสทิธิภาพยิงขึน แต่กม็ิได้หมายความว่าการพรากส่วนดังกล่าวออกไป
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จะส่งผลให้ความสามารถในการทาํหน้าทขีองเครืองหมายหมดลงไปอย่าง

สินเชิง การทําหน้าทีของเครืองหมายยังคงสามารถทําได้เพียงแต่

ประสทิธผิลโดยรวมเป็นทแีน่นอนว่าจะต้องลดลงไป 

(๓) วิเคราะห์หลักสิทธิตามธรรมชาติของเจ้าของเครืองหมาย

การค้า 

ในกรณีนีเครืองหมายได้มีการเปลียนแปลงไปจากรูปแบบเดิม

อย่างมีนัยสาํคัญ อันเป็นส่วนทอีาจจะต้องมาพิจารณาว่าเป็นการละเมิด

สทิธิตามธรรมชาติ  

มาตรการทีสร้างขึนมานีเป็นมาตรการทีออกตามบริบทแห่ง

กฎหมายระหว่างประเทศให้อาํนาจเป็นหลัก ทงันีความตกลงทริปส์ข้อ ๘ 

ก็ยินยอมให้รัฐมีการสร้างข้อยกเว้นต่อทรัพย์สินทางปัญญาได้เพือ

ประโยชน์แห่งเรืองสาธารณสุข “Members may, in formulating or 

amending their laws and regulations, adopt measures necessary to 

protect public health…” ดังนัน จึงเหน็ว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการ

ทีได้สัดส่วนตามกฎหมาย เนืองจากมีเหตุผลอย่างชัดเจนเพือคุ้มครอง

สขุภาพของมนุษย์มิให้ได้รับอันตรายจากการบริโภคสนิค้ายาสูบหรือบุหรี

ซิกาแรต โดยเอกชนจะต้องเสียสิทธิบางประการเพือยินยอมให้รัฐลดทอน

บางส่วนของเครืองหมายลงตามบริบทของกฎหมาย แต่กยั็งสามารถทาํ

หน้าทขีองเครืองหมายการค้าอยู่ได้ 
 

(๔) วิเคราะห์หลักเรืองสิทธิแต่ เพียงผู้ เดียวของเจ้าของ

เครืองหมายการค้าตามกฎหมายบัญญัติ  



๖๒ 

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเครืองหมายการค้าตามความตก

ลงทริปส์ข้อ ๑๖ และ พรบ. เครืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข

เพิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๔ บัญญัติในลักษณะเช่นเดียวกันให้ผู้

ทรงสิทธิในเครืองหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธมิให้

บุคคลทีสามเข้ามาใช้เครืองหมายการค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หมายความว่า สิทธิในการปฏิเสธ บุคคลอืนทีจะเข้ามาใช้เครืองหมาย

การค้าของตนโดยทีไม่ได้รับอนุญาตเพือแสวงประโยชน์โดยมิชอบ แต่

หากรัฐในฐานะผู้บัญญัติกฎหมายในการสร้างมาตรการมิได้เข้ามาใช้

เครืองหมายการค้าของเจ้าของเครืองหมายฯ จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิที

กฎหมายมอบให้แต่อย่างใด 

(๕) วิเคราะห์ข้อยกเว้นของเครืองหมายการค้าตามความตกลง 

ทริปส ์ 

ความตกลงทริปส์ได้ยินยอมให้เรืองสาธารณสุขทีหมายรวมถึง

เรืองสขุภาพของมนุษย์เป็นอาํนาจของรัฐทจีะสร้างมาตรการบางอย่างเพือ

ยกเว้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ตามข้อ ๘ ทไีด้นาํเสนอแล้วในส่วน

วิเคราะห์สิทธิตามธรรมชาติของเครืองหมายการค้า และข้อยกเว้นภายใน

บทบัญญัติแห่งเครืองหมายการค้าตามข้อ ๑๗ ดังนัน หากพิจารณาถึง

การให้อาํนาจรัฐสร้างข้อยกเว้นตามความตกลงทริปส์ทียอมรับให้เรือง

การคุ้มครองสุขภาพของสาธารณะสามารถนาํมาสร้างเป็นข้อยกเว้นได้  

(๖) วิเคราะห์ข้อยกเว้นของเครืองหมายการค้าตาม พรบ. 

เครืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับท ี๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 



๖๓ 

ในส่วนต่อไปนี ได้มีการวิเคราะห์มาตรการดังกล่าวมีความชอบ

ด้วยกฎหมายหรือไม่ประการใด ดังนี 

๑) ความชอบด้วยหลักการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

หลักการสําคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คือ การแสดงความ

เคารพในหลักความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สามารถ

ใช้ทรัพย์นันแสวงประโยชน์ได้ตามความต้องการแห่งตนโดยไม่ต้องได้รับ

ความยินยอมจากบุคคลใด และ สิทธิทางกฎหมายของเจ้าของทรัพย์สิน

ทางปัญญาย่อมได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบของ

บุคคลอืนผ่านรัฐ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยทงัสองส่วนจะต้องเคารพ

อยู่บนพืนฐานของหลักการสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ทรง

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์แห่งสังคม  

มาตรการทบัีงคับเอากับบรรจุภัณฑ์ของบุหรีซิกาแรต หากมอง

ในมุมของความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทีมีขึนตามธรรมชาตินันกอ็าจถูก

ยกเว้นได้เช่นเดียวกัน แต่การยกเว้นจะต้องมีเหตุผลทเีหมาะสมประกอบ

กับการบัญญัติกฎหมายให้อาํนาจการยกเว้นเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนัน 

การทตีัวมาตรการมีกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กรอบอนุสัญญาว่า

ด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) และมีเหตุผลเพือ

การคุ้มครองสุขภาพกม็ีความสมเหตุสมผลให้ตัวมาตรการสามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างเหมาะสมไม่กระทบกับสิทธิในความเป็นเจ้าของอย่างเกิน

สมควร ทงันีด้วยเหตุผลจากการเป็นทียอมรับกันในประชาคมโลกแล้วว่า

ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรีซิกาแรตนัน มิใช่ผลิตภัณฑ์สาํหรับบริโภคอย่าง

ทัวไป เนืองจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพของมนุษย์อย่างมีนัยสาํคัญ และในบางกรณีอาจส่งผลถึงชีวิตได้



๖๔ 

หากมีการบริโภคอย่างต่อเนืองในระยะเวลาหนึง กล่าวคือ การออก

มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรีซิกาแรตเป็นเรืองทีมีความ

จําเป็นอย่างมาก การเข้ามาควบคุมเรืองตัวบรรจุภัณฑ์นันเป็นหนึงใน

มาตรการทแีสดงให้เหน็แล้วว่าเหมาะสม และมีความจาํเป็น 

๒) ความชอบด้วยหลักการของกฎหมายเครืองหมายการค้า 

หลักการสําคัญของเครืองหมายการค้า คือ กฎหมายทีมุ่งคุ้มครอง

ผู้บริโภคไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือ

บริการภายใต้เครืองหมายการค้านัน ๆ แสดงให้เห็นผ่านองค์ประกอบ

ทางกฎหมายทกีาํหนดว่าเครืองหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ  

มาตรการทีบังคับเอากับบรรจุภัณฑ์ของบุหรีซิกาแรตได้มีการ

เปลียนแปลงเครืองหมายการค้าและส่วนประกอบของสินค้าให้แตกต่าง

ออกไปจากเดิมในลักษณะทีมีการลดคุณค่าลง ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการ

ลดขนาดในมาตรการป้ายคาํเตือน และการเปลียนแปลงเครืองหมายไป

อย่างสินเชิงสาํหรับกรณีของมาตรการซองบุหรีแบบเรียบ อย่างไรกต็าม  

การเปลียนแปลงแม้จะเป็นการเปลียนแปลงสาระสําคัญทังหมดของ

เครืองหมายให้แตกต่างจากเดิม แต่กฎหมายยังยินยอมให้ “เครืองหมาย

คาํ” เหลือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เพือแสดงถึงเอกลักษณ์ของเครืองหมาย

นันได้อยู่ ดังนัน หน้าทีของเครืองหมายการค้าจึงยังมิได้ถูกทาํลายลงไป

ทังหมด เครืองหมายยังสามารถทาํหน้าทีในการแสดงเอกลักษณ์ในการ

สร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการได้อยู่  

๓) ความชอบด้วยหลักเกณฑ์ของความตกลงว่าด้วยทรัพย์สิน

ทางปัญญาทเีกยีวกบัการค้า  



๖๕ 

ความตกลงทริปส์นี ได้มีการกาํหนดให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาและเครืองหมายการค้า โดยมีการกาํหนดสิทธิเอาไว้อย่าง

ชัดเจนโดยกาํหนดให้เจ้าของเครืองหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน

อันทจีะปฏิเสธบุคคลอนืเข้ามาใช้เครืองหมายของตนเพือแสวงประโยชน์

โดยมิชอบ นอกจากนีกฎหมายยังได้มีการกาํหนดองค์ประกอบของความ

เป็นเครืองหมายการค้าเอาไว้ด้วยว่าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะทาง

กฎหมาย ดังนัน หากพิจารณาในบริบทของความคุ้มครองทางกฎหมาย 

ตัวเครืองหมายการค้าก็ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มทีทังในส่วน

องค์ประกอบและสิทธแิต่เพียงผู้เดียว แต่เมือกฎหมายกาํหนดเอาไว้อย่าง

ชัดเจนว่าเรืองการสาธารณสุขนันสามารถยกขึนเป็นข้อยกเว้นทาง

กฎหมายได้ ทงันีในส่วนบทบัญญัติเฉพาะความตกลงทริปส์กเ็ปิดช่องให้

รัฐสมาชิกสามารถสร้างมาตรการบางอย่างเพือจาํกัดสิทธิได้เช่นเดียวกัน 

ดังนัน มาตรการซองบุหรีแบบเรียบกเ็ป็นการปฏบัิติตามบทบัญญัติของ

กฎหมายแล้วทงัในสว่นบททวัไปและข้อยกเว้น 

๔) ความชอบด้วยพระราชบัญญัติเครืองหมายการค้า พ.ศ. 

๒๕๓๔ แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาํหรับกฎหมายของประเทศไทยนัน

มีการให้ความคุ้มครองเครืองหมายการค้าเช่นเดียวกับความตกลงทริปส์ 

ซึงหากพิจารณาถึงการใช้และการตีความกฎหมายแล้วกเ็ป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน จะมีก็เพียงแต่คําทางกฎหมายทีอาจบัญญัติแตกต่างกันไป

เท่านัน อย่างไรกต็าม สิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายเครืองหมาย

การค้าของไทยมิได้ถูกยกเลิกเพิกถอนไปแต่อย่างใด เจ้าของเครืองหมาย

การค้ายังมีสิทธิใช้เครืองหมายกับสินค้าของตนได้ตราบใดทีการใช้นัน

เป็นไปตามทีกฎหมายได้ทาํการบัญญัติเอาไว้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ 



๖๖ 

จะต้องอยู่ในกรอบของบรรจุภัณฑ์ทีปราศจากสีสันและการปรากฏของ

ป้ายคาํเตือนตามขนาดทกีาํหนด  

 

ผลการศึกษา 

 จากการแสดงความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมอภิปราย มีความเหน็ว่า 

มีประเดน็ต้องพิจารณา ดังนี 

๑. เล่หก์ลของอุตสาหกรรมยาสูบ 

การขยายแบรนด์เพือสือสินค้าหลายประเภทและมีผลิตภัณฑ์

ยาสบูอยู่ด้วย 

มีหลายแห่งยกตัวอย่างในย่านเกสร ร้านขายซิการ์ กฎหมายใหม่

มีมาตรา ๓๓๗ บัญญัติห้ามผลิตภัณฑ์ อืนใช้ชือของยาสูบ แต่อันนี เป็น

ผลิตภัณฑ์บุหรีเลยชือ Davidoff’s ซึงผิดมาตรา ๓๑ พรบ.เดิม เพราะ

ผลิต/ทาํทังนาํหอม กาแฟเป็นแบรนด์ทขียาย (stretching) ถ้าไปทชีะอาํ

จะพบ Camel Republic อูฐของ Camel Republic ซึงดาํเนินการโดยบริษัท

พีน่าเฮาส์ เป็นตัวแทนของเอเชีย Outlet ของเขามี ๖ พืนทีถ้าเป็น

ตะวันออกกลางเขาต้องสือด้วยอูฐ ถ้าเป็นรัสเซียเขากจ็ะสือด้วยหมีขาว

แตกต่างจากอูฐของ ยีห้อ Camel ซึงบริษัทบุหรี  JTI ซือธุรกจิของ Camel 

                                                           
๗ มาตรา ๓๓ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภณัฑท์ใีช้ชือหรอืเครอืงหมายของผลิตภณัฑย์าสบูเป็นชือ

หรอืเครอืงหมายของผลิตภณัฑน์ัน หรือโฆษณาโดยการนาํชือหรอืเครอืงหมายของผลิตภณัฑ์

ยาสบูมาตัดต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึงของชือหรอืเครอืงหมายของ

ผลิตภณัฑน์นั ทงัน ีในลักษณะทอีาจทาํให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลติภณัฑ์

ยาสบู 



๖๗ 

มา และไปเปลียนอูฐให้มีโหนกคล้ายเขา Camel Republic ซึงตอนแรกที

เป็นบริษัท Camel จะมีโหนกแตกต่างกัน 

แต่เดิมของ Camel ไม่มีต้นกระบองเพชร แต่อูฐของ Camel 

Republic มีต้นกระบองเพชร ปิรามิด (Pyramid) รูปแบบทเีป็นตะวันออก

กลาง 

กรณีศึกษาข้างต้นคือ รั ฐไทยต้องวางแผนอย่างไร เรือง

ผลิตภัณฑย์าสบูขยายตราสินค้าให้แพร่หลายผ่านผลิตภัณฑอ์นื 

 

๒. เครืองหมายการคา้ VS การบดบงัเครืองหมายการคา้ 

เนืองจากประเทศผู้ส่งออกบุหรีทีได้รับผลกระทบ ได้แก่ ยูเครน 

ฮอนดูรัส สาธารณรัฐโดมินิกัน คิวบา และ อินโดนีเซีย จึงได้ยืนฟ้อง

ออสเตรเลียต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ว่า มาตรการนีก่อให้เกิดการ

จํากัดทางการค้าเกินความจําเป็น ละเมิดการใช้สิทธิในตัวเครืองหมาย

การค้าและสิงบ่งชีทางภมูิศาสตร์ ซึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทต้ีองได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดกฎกติกาการค้าระหว่าง

ประเทศภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทีเกียวกับ

การค้า (TRIPs Agreement) ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ

การค้า (TBT Agreement) และความตกลงทวัไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ

การค้า (GATT) 

อย่างไรกต็าม ออสเตรเลียโต้แย้งว่ามาตรการนีไม่ผิดต่อ WTO 

เพราะใช้เพือปกป้องสุขภาพประชาชนจากอันตรายของยาสูบ รวมทงัไม่

ขัดกับความตกลง TRIPs เนืองจากมาตรการไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของ



๖๘ 

เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการห้ามไม่ให้บุคคลอืนใช้เครืองหมายที

เหมือน/คล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทงัองค์การการค้าโลกตัดสิน

ให้ออสเตรเลียชนะ 

ขนาดพืนทซีองบุหรี ๘๕% รัฐขอเป็นส่วนของสาธารณประโยชน์

ทกีาํหนดบนพืนทซีองบุหรี สาํหรับพืนท ี๑๕% สาํหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที

เป็นเสพติดถือว่าเพียงพอแล้ว จากการประชุมทเีคปทาวน์ มหาวิทยาลัย

จอห์นส์ฮอปกินส์ ได้ทาํภาพจาํลอง Pictorial cigarette ขนาดภาพ ๑๐% 

แบบจาํลองนีใช้สีทสีะท้อนแสง เหน็รูปเงาของกระทรวง ฯ อยู่ในสี พบว่า 

เนือทเีพียง ๑๐ % ยังสามารถสร้างความดึงดูด  ในขณะทรัีฐไทยกาํหนด 

๘๕ % เพือประโยชน์สาธารณะ ๘๕ ชังนาํหนักแล้วกดู็ว่าคุ้มค่า 

สรุปก็คือขนาดพืนทีซอง ๑๕% ก็สามารถสร้าง Brand Image 

บางรุ่นใช้วิธีการนาํ ๓ ซองมาเรียงต่อกันจะได้เหน็ภาพ คลืน ตัวอย่างเช่น

ประเทศบราซิลต้องซือทีละ ๓ ซองจึงจะได้รูปคลืน Wave  

ขณะนี ประเทศสิงคโปร์ใช้มาตรการการควบคุมยาสูบตาม

ประเทศไทย สิงทปีระเทศสิงคโปร์เขาลาํหน้ากว่า คือ ขณะนีคือ เขากาํลัง

ทาํ Public hearing เกียวกับ plain packaging ในการต่อสู้ ในพืนที WTO 

เขาไม่ได้ต่อสู้บนพืนทร้ีอยละ ๘๕  แต่เขาต่อสู้บนพืนทร้ีอยละ ๑๕  WTO 

เขาดูพืนทีร้อยละ ๑๕ ว่าผู้ประกอบธุรกิจ ถูกกระทบหรือไม่ คนทัวไป

อาจจะมองว่า WTO กับ WHO ต่อสู้กันในเรืองของภาพคาํเตือน หรือไม่ 

ซึงจริงๆ แล้วเขาไม่ได้ต่อสู้กันในเรืองภาพคาํเตือน จริงๆ แล้วสู้กนัคนละ

เรือง WTO  ต่อสู้ในส่วนทเีป็น ๑๕% กล่าวคือ ๑๕% พอทจีะทาํธุรกิจได้

ไหม  



๖๙ 

Panel ขององค์การค้าโลกได้เน้นมิติเชิงกลยุทธ์การค้า ซึงพืนท ี

๑๕% บนซองบุหรี เขากส็ามารถทจีะทาํธรุกิจได้ และทาํได้ดีด้วย 

 

๓. มาตรการบุหรีซองเรียบ 

เมือวันที ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทีผ่านมา องค์การการค้าโลก 

หรือ WTO ประกาศผลการพิจารณาคดีประวัติศาสตร์กรณีมาตรการซอง

บุหรีแบบเรียบ เนืองจากต้องตัดสินประเด็นทีเป็นทีถกเถียงกันอย่าง

กว้างขวางเกียวกับการใช้มาตรการเพือประโยชน์ทางสาธารณสุขทีอาจขัด

ต่อกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ ซึง WTO ใช้เวลาในการพิจารณาคดี

ดังกล่าวกว่า ๖ ปี คาํตัดสินให้ออสเตรเลียชนะคดีทีถูกยูเครน ฮอนดูรัส 

สาธารณรัฐโดมินิกัน คิวบา และอินโดนีเซีย ฟ้องว่าการออกกฎหมาย 

“ซองบุหรีแบบเรียบ หรือ plain packaging” ห้ามแสดงเครืองหมาย

การค้าหรือสัญลักษณ์ใดบนซองบุหรี ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าของ 

WTO และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทงัไม่ได้

สร้างอุปสรรคทางการค้าเกินจาํเป็น ทาํให้ออสเตรเลียมีความชอบธรรมที

จะใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป  

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ คือการกําหนดให้ซองบุหรีมี

มาตรฐานเดียวกัน ทังสีของซองบุหรี  ขนาดตัวอักษรของยีห้อบุหรี 

รูปภาพหรือข้อความคาํเตือนถึงภยันตรายของบุหรี รวมทงัข้อห้ามไม่ให้

แสดงเครืองหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ใดบนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ ทาํ

ให้ซองบุหรีทุกยีห้อมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ แตกต่างเฉพาะชือ

ยีห้อเท่านัน โดยมาตรการดังกล่าวเป็นหนึงในแนวทางทีองค์การอนามัย



๗๐ 

โลก (WHO) แนะนาํให้สมาชิกปฏบัิติเพือลดความดึงดูดต่อเยาวชน และ

แก้ไขปัญหาการโฆษณาสินค้าบนซองบุหรี ทงันี ออสเตรเลียเป็นประเทศ

แรกทีออกกฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ (Tobacco Plain Packaging Act 

๒๐๑๑) เมือปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ผลคําตัดสินของ WTO ทีให้ความชอบธรรมแก่ออสเตรเลีย

สามารถใช้มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ นับเป็นกรณีตัวอย่างการตีความ

ของ WTO ทีให้ความยืดหยุ่นแก่รัฐ ในการใช้มาตรการเพือแก้ไขปัญหา

สาธารณสุข และคาดว่าสมาชิก WTO หลายประเทศอาจพิจารณาใช้

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบตามออสเตรเลีย แต่มีข้อสังเกตว่าประเดน็

สําคัญทีช่วยให้ออสเตรเลียชนะคดีคือ ออสเตรเลียมีการกําหนดใช้

มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ คู่กับมาตรการควบคุมยาสูบอืน ๆ อย่าง

ครบถ้วน เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษี การจาํกัดการโฆษณา 

การจํากัดการขายและการบริโภค และการควบคุมการค้าบุหรีทีผิด

กฎหมาย เป็นต้น ประกอบกับมีหลักฐานทางวิชาการทีชัดเจนว่า สถิติ

ปริมาณการสูบบุหรีในออสเตรเลียลดลงหลังใช้มาตรการ ซึงถือเป็น

ประเดน็สาํคัญท ีWTO ชีว่าออสเตรเลียมีเหตุผลความจาํเป็นอันสมควร

ในการควบคุมการบริโภคและลดภัยอันตรายของยาสูบอย่างแท้จริง 

(ประชาชาติธุรกิจ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

ดังนัน มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ จึงเป็นอีกมาตรการหนึงที

เหมาะสม และเป็นมาตรการทีไม่สามารถหามาตรการอืนมาทดแทนได้ 

อีกทงั ออสเตรเลียมองว่าการดาํเนินการเพือคุ้มครองสุขภาพประชาชน

เป็นการดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ



๗๑ 

องค์การอนามัยโลก จึงไม่ใช่แค่หน้าทีของกระทรวงสาธารณสุข แต่เป็น

หน้าทีของรัฐบาลในการออกกฎหมาย ผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี และกระทรวงต่างๆ ของออสเตรเลียกส็นับสนุน 

การออกกฎหมายบังคับซองบุหรีแบบเรียบมีความชอบธรรม 

เพราะองค์การการคา้โลกก็ยกฟ้องชดัเจน ถือเป็นคดีตัวอย่างใหห้ลาย

ประเทศว่าสามารถทําได ้ฟ้องไปก็ไม่ชนะอยู่ดี หรือหากจะอุทธรณ์ก็ไม่

สําเร็จ ซึงในคดีดังกล่าวประเทศไทยก็ยืนเอกสารสนับสนุนในฐานะ

ประเทศฝ่ายทีสาม (Third Party) ดว้ย ทงันี ประเทศไทยควรรีบออก

กฎหมายซองบุหรีแบบเรียบ ซึงมีอัยการท่านหนึงเสนอว่า หาก

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ออกกฎหมายลูกเพือทําซองบุหรีแบบ

เรียบ อาจจะถูกฟ้องฐานละเมิดมาตรา ๑๕๗ คือ ละเวน้การปฏิบัติ

หนา้ที ทีสําคัญการออกกฎหมายก็ไม่ยาก เพราะไม่ตอ้งวิจยัทําขอ้มูล

พืนฐานใหม่แลว้ สามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ของออสเตรเลียได้

เลย ซึงหลายประเทศทีออกกฎหมายเรียบรอ้ย เช่น อังกฤษ ฝรงัเศส ก็

ใชว้ิธีการเช่นนี ขณะนีซองบุหรีของไทยเป็นไปตามทีกําหนดไวใ้น

มาตรา ๓๘ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีกําหนดให้

บริษัทบุหรีจะตอ้งทําหีบห่อผลิตภัณฑย์าสูบ เช่น ขนาด สี สญัลกัษณ์ 

รูปภาพ ฉลาก และการแสดงเครืองหมายการคา้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เงือนไขทีรัฐมนตรีกําหนดมีภาพคําเตือน ๘๕% จากในอดีตกําหนดไว ้

๕๕% ซึงเป็นการเปิดช่องใหส้ามารถออกกฎหมายลูกเพือกําหนดซอง

บุหรีแบบเรียบเช่นออสเตรเลียได"้  

ทีมา: นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สบูบุหรี 

บทสมัภาษณ์ วนัที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๗๒ 

 

 

ภาพ ซองบุหรีแบบเรียบของประเทศออสเตรเลีย  

ทมีา ฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ ผู้ถ่ายทาํ 

 

มาตรการบรรจุภัณฑ์แบบเรียบหรือมาตรการซองบุหรีแบบเรียบ 

(Tobacco Plain Packaging Measure) มีองค์ประกอบตามกรอบความตก

ลงว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ (๑) บรรจุ

ภัณฑ์ต้องไม่ปรากฏเครืองหมายการค้า สสีนั หรือข้อความอย่างหนึงอย่าง

ใด (๒) สีสันของบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด (๓) 

เครืองหมายคาํทจีะปรากฏอยู่ได้บนบรรจุภัณฑ์และจะต้องไม่มีการแต่ง

ตัวอักษร และ (๔) ปรากฏภาพคาํเตือนตามทกีฎหมายกาํหนด  ซึงจาก

องค์ประกอบทีได้ดาํเนินการจัดหามานัน เป็นส่วนประกอบมาจากการ



๗๓ 

บังคับใช้มาตรการตามกรอบความตกลงว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ๒ 

มาตรการ ได้แก่ มาตรการภาพคาํเตือนบนซองบุหรี และ มาตรการบรรจุ

ภัณฑ์แบบเรียบ โดยแต่ละประเทศนันต่างมีลักษณะการอนุวัติการ

กฎหมายทีแตกต่างกัน กล่าวคือบางประเทศ ใช้เพียงมาตรการภาพคาํ

เตือนเพียงอย่างเดียว แต่สาํหรับประเทศออสเตรเลียนันเป็นรัฐแรกที

ริเริมการอนุวัติเอาทงัสองมาตรการมาประกอบด้วยกัน  

 

อภิปรายผล 

ชัยชนะของประเทศออสเตรเลียเรืองซองบุหรีแบบเรียบ ถือว่า

เป็นชัยชนะทยิีงใหญ่มิใช่ของประเทศใดประเทศหนึงเท่านัน แต่เป็นชัย

ชนะของการสาธารณสุขและนโยบายสาธารณะของโลกด้วย ช่วงเวลาสปีีใน

การตัดสิน หลายประเทศได้ดาํเนินการร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น

จากฝ่ายการเมืองและภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง ประเทศไอร์แลนด์ 

เป็นประเทศแรกในภาคพืนทวีปยุโรปทีออกกฎหมายห้ามติดตราสินค้า

บนซองบุหรี บุคลากรทีเกียวข้องทังฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติของ

ประเทศไอร์แลนด์ ทุกภาคส่วนทงัฝ่ายประชาสังคม เอาจริงเอาจังกับการ

ดาํเนินนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทุกฝ่ายผลึกกาํลังกันผลักดัน Public 

Health Act ๒๐๑๕ ออกมาเป็นผลสาํเร็จ โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุข Mr. Reilly ประกาศว่าจะทําให้ Ireland เป็นประเทศที

ปราศจากบุหรีภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จากรายงานพบว่า ปีทแีล้ว ประชาชน

ชาวไอร์แลนด์เสียชีวิตเพราะบุหรีเป็นจํานวนถึง ๕,๒๐๐ คน รัฐบาล



๗๔ 

สูญเสียเงินเพือเป็นค่ารักษาพยาบาลและอืนๆ ทเีกยีวข้องถึงปีละ ๗๓๐ 

ล้านปอนด์  

ประเทศฝรังเศส เมือเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ รัฐสภา

ฝรังเศสบัญญัติกฎหมายนโยบายซองบุหรีแบบเรียบ แม้จะถูกคัดค้านจาก

ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ทงันีด้วยแรงสนับสนุนจากพรรคสังคมนิยมพรรคกรีน 

และภาคประชาสังคมอย่างล้นหลาม ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก

ผู้ใหญ่ชาวฝรังเศสเสพติดบุหรีถึงหนึงในสีของจาํนวนประชากรทังหมด 

ส่วนเดก็และเยาวชนเป็นจาํนวนมากเสพบุหรี นอกจากนีบุหรีเป็นสาเหตุ

หลักประการหนึงของการเสียชีวิตประชากรฝรังเศส ถึงปีละ ๗๘,๐๐๐ คน 

(ข้อมูลปี ค.ศ. ๒๐๑๕) กฎหมายเกียวกับซองบุหรีแบบเรียบนีจะเริมใช้

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๐๑๖ ต้อนรับ World No Tobacco Day  

ประเทศอังกฤษ มีข้อบังคับบรรจุภัณฑ์สินค้ายาสูบให้เป็น

มาตรฐาน (the Standardized Packaging of Tobacco Products Regulations 

๒๐๑๕) ซึงจะมีผลบังคับใช้ในปีนี แม้ว่ามีการยืนฟ้องต่อศาลสูงแห่ง

ประเทศอังกฤษเป็น โดยกลุ่มบรรษัทข้ามชาติกลุ่มเดิม  

นอกจากนีประเทศนิวซีแลนด์  อินเดีย และ แอฟริกาใต้ยัง

ประกาศจะดาํเนินนโยบายซองบุหรีแบบเรียบนีเช่นเดียวกันในอนาคตอัน

ใกล้ ส่วนสหภาพยุโรปนันได้ออกกฎหมาย EU Tobacco Directive ในปี 

ค.ศ. ๒๐๑๔ ซึงเป็นกฎหมายเฉพาะของสหภาพยุโรปทีชาติสมาชิกต้อง

ดาํเนินการตาม Directive นี มีผลให้ชาติสมาชิกอยู่ใต้ข้อบังคับให้ต้อง

ออกมาตรการทาํให้บรรจุภัณฑ์บุหรีมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนียังมี

การบัญญัติระเบียบควบคุมการขายบุหรีออนไลน์ รสชาติบุหรีและอืนๆ 
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อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ในการดาํเนินนโยบายเพือ

สขุภาพของ EU ทเีดียว 

ผลจากการดาํเนินการออกมาตรการแบบเรียบ ตามอาํนาจแห่ง

กฎหมายระหว่างประเทศ คือ ความตกลงทริปส์ทใีห้อาํนาจรัฐสมาชิกใน

การสร้างมาตรการเพือคุ้มครองเรืองสาธารณสุขอันเป็นเหตุผลแห่ง

ข้อยกเว้นได้ เพือเป็นฐานแห่งกฎหมายให้สอดรับกับกฎหมายลาํดับรอง

ทีจะใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบในการสร้างมาตรการ

บรรจุภัณฑแ์บบเรียบต่อไป 

แนวทางการจัดทาํกฎหมายลําดับรองสาํหรับการบัญญัติให้มี

ซองบุหรีแบบเรียบ กล่าวคือ มาตรการบรรจุภัณฑ์แบบเรียบหรือ

มาตรการซองบุหรีทปีราศจากสีสันอนัมีต้นแบบมาจากการตีความและอนุ

วัติการกฎหมายของออสเตรเลียสามารถใช้ได้อย่างชอบธรรมได้สัดส่วน

กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเครืองหมายการค้า กล่าวคือ แนว

ทางการสร้างกฎหมายทงัหมดข้างต้นได้กระทาํภายใต้กรอบทกีฎหมายให้

อํานาจทังบริบทของการก่อตังสิทธิและการปฏิบัติตามข้อยกเว้นโดย

เฉพาะเจาะจง ซึงทงักฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ

ได้ให้ความสาํคัญกับเรืองสาธารณสุข อันนําไปสู่การแก้ไขและบรรเทา

ด้วยมาตรการทางกฎหมายทเีหมาะสมและได้สัดส่วนกับสิทธิทจีาํต้องถูก

กระทบ คือ เครืองหมายการค้า ดังนัน ผู้กาํหนดนโยบายควรสร้างรูปแบบ

ของกฎหมายให้อยู่ภายใต้หลักการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ

เครืองหมายการค้า โดยควรมีการระบุ ถึงบทยกเว้นของกฎหมาย

เครืองหมายการค้าเป็นการเฉพาะซึงควรเขียนไว้ในพระราชบัญญัติ



๗๖ 

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าเป็นการดาํเนินการออกมาตรการเพือคุ้มครอง

สุขภาพตามอาํนาจแห่งความตกลงทริปส์  และ ควรกาํหนดระยะเวลาให้

บริษัทผู้ผลิตยาสูบและบุหรีซิกาแรตมีช่วงระยะเวลาปรับตัวตามกฎหมาย

ช่วงหนึง เนืองจากการปรับเปลียนจะเกิดขึนกับบรรจุภัณฑท์งัหมด ดังนัน 

การบังคับใช้ควรจะต้องมีการกาํหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพือให้

ผู้ประกอบการได้ปฏบัิติตามกฎหมายด้วยเช่นกัน  

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

ซองบุหรีแบบเรียบ ช่วยลดแรงจูงใจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ได้ เนืองจากประเทศไทย ยังเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย และเป็น

ประเทศลําดับที ๑๑ ของโลกทีมีการดาํเนินการออกกฎหมายซองบุหรี

แบบเรียบ โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกทปีระกาศใช้กฎหมาย

ซองบุหรีแบบเรียบตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประเทศล่าสุดทีประกาศใช้

เป็นประเทศท ี๑๐ คือประเทศมอร์ริเชียส ในทวีปแอฟริกา ซึงมาตรการ

ซองบุหรีแบบเรียบ ถือเป็นมาตราสาํคัญตามข้อกาํหนดและแนวปฏิบัติ

ข้อ ๑๑ ว่าด้วยการควบคุมหีบห่อสินค้ายาสูบ และข้อ ๑๓ การห้าม

โฆษณาสินค้ายาสูบ ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบของ องค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) ซึงประเทศไทยเป็น ๑ใน 

๑๘๑ ประเทศสมาชิก และมีพันธกรณีทีจะต้องนํามาปฏิบัติเพือลดการ

สบูบุหรีในแต่ละประเทศ 

มาตรการทคีวบคุมบรรจุภัณฑ์หรือซองบุหรีซิกาแรตนัน ประเทศ

ไทยจะอนุวัติการโดยรัฐต้นแบบ ซึงในทีนี คือ ประเทศออสเตรเลียทีมี

การตีความและบังคับใช้มาตรการสร้างป้ายคาํเตือน และมาตรการบรรจุ



๗๗ 

ภัณฑ์แบบเรียบหรือบรรจุภัณฑ์ปราศจากสีสันจากกรอบความตกลงว่า

ด้วยการควบคุมยาสบูขององค์การอนามัยโลก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี 

(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการสําหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ

ผลิตภัณฑย์าสบูเกียวกบั 

ขนาด     ๘๕% 

ส ี     นาํตาลเข้ม  

สญัลักษณ์    คงเดิม 

ฉลาก      คงเดิม 

ลักษณะการแสดงเครืองหมายการค้า  แบบเรียบ 

สญัลักษณ์     คงเดิม 

รูปภาพ      คงเดิม 

ข้อความ     แบบเรียบ 
 

 

 

ภาพ ซองบุหรีแบบเรียบของประเทศออสเตรเลีย  

ทมีา ฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ ผู้ ถ่ายทาํ 

 

(๒) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทัวไปรับทราบถึงทีมา 

วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการจัดทาํกฎหมายดังกล่าวผ่านสอืทงัหลาย



๗๘ 

อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิงในประเดน็ทีเครืองหมายการค้าบน

บรรจุภัณฑห์รือซองยังคงทาํหน้าทไีด้เช่นเดิม 

(๓) ควรกาํหนดระยะเวลาให้บริษัทผู้ผลิตยาสูบและบุหรีซิกา

แรตมีช่วงระยะเวลาปรับตัวตามกฎหมายช่วงหนึง เนืองจากการ

ปรับเปลียนจะเกิดขึนกับบรรจุภัณฑ์ทังหมด ดังนัน การบังคับใช้ควร

จะต้องมีการกาํหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพือให้ผู้ประกอบการได้

ปฏบิัติตามกฎหมายด้วย 

 

เอกสารอา้งอิง 
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