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ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) มหาวทิยาลยัมหดิล และ
คณะท างานวชิาการ ไดจ้ดัท ารายงานสรปุ 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 - 2560 ฉบบัน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ในการใหข้อ้มลูเฝ้าระวงัเพื่อการควบคุม
การบรโิภคยาสูบ ตลอดจนข้อมูลความส าเร็จในการท างานควบคุมการบรโิภคยาสูบ
ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบพ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบ
บุหรีพ่.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลา 25 ปี ในโอกาสนี้กองบรรณาธกิารขอขอบคุณหน่วยงาน
ต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มลู ดงันี้ ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.), ส านักควบคุมการบรโิภคยาสูบ(สคส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, และส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ
ขอขอบคุณ ส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) ที่ให้การ
สนับสนุนทุน แก่ศูนย์วจิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ ในการจดัท ารายงาน
ฉบบัน้ี 
 ศจย.หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าขอ้มลูจากเอกสารฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบันักวจิยั 
นักวชิาการและบุคลากรที่ท างานด้านการควบคุมยาสูบทุกท่าน สุดท้ายนี้ระบบเฝ้าระวงั
เพื่อควบคุมการบรโิภคยาสูบตลอดการด าเนินงานภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบ
พ.ศ. 2560 ยงัต้องการความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจจากท่าน ทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลต่างๆหลอมรวมเข้ามาให้เป็นระบบการเฝ้าระวงัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอยา่งสมบรูณ์ต่อไป 

กองบรรณาธกิาร 
ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู มหาวทิยาลยัมหดิล 

กรกฎาคม 2560 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
สรปุ 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 มดีงันี้ 

1. เหตกุารณ์ส าคญัด้านการควบคมุการบริโภคยาสบู พ.ศ. 2535 - 2560 

สรปุเป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

- ระหว่างพ.ศ. 2535 - 2539 เริม่ด าเนินการออกขอ้บงัคบัตามพ.ร.บ. 2 ฉบบั 
- ระหว่างพ.ศ. 2540 - 2550 จดัตัง้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) และองคก์รขบัเคลื่อนการควบคุมยาสบู 
- ช่วงพ.ศ. 2550 - 2560 ปรบัปรุงและจดัท าร่างพ.ร.บ.ฉบับควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสบูฉบบัใหม ่ 

โดย พรบ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู มผีลบงัคบัใช ้4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 มผีลบงัคบัใช้ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ.
2560 

2. สถานการณ์เฝ้าระวงัเพ่ือควบคมุการบริโภคยาสบู 

- การส ารวจปีพ.ศ.2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบ 
จ านวน 10.9 ลา้นคน อตัราการสบูคดิเป็นรอ้ยละ 19.9 โดยกลุ่มอายุ 25-40 ปี มี
อตัราสบูสงูสุด 

- ในทุกกลุ่มอายุมอีตัราการสูบบุหรีล่ดลงจากปีพ.ศ. 2556 ยกเวน้กลุ่มอายุ 19-24 
ปี และกลุ่มอาย ุ41-59 ปี 

- จากผลการส ารวจพ.ศ. 2557 ค่าใชจ้่ายของผูสู้บบุหรีเ่ฉลีย่ประมาณเดอืนละ 423 
บาทต่อเดอืน โดยมคี่าใชจ้่ายจรงิของผู้สูบบุหรีซ่องและบุหรีม่วนเองเพยีงอย่าง
เดยีวประมาณเดอืนละ 565 และ 170 บาทต่อเดอืน ตามล าดบั โดยผู้สูบบุหรีท่ี่
อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ มคี่าเฉลีย่สงูสุด คอื 810 บาทต่อเดอืน 

- จากการส ารวจของ GATS ปีพ.ศ. 2554 ในเรือ่งการไดร้บัควนับุหรีม่อืสองพบว่า
รอ้ยละ 36 ไดร้บัควนับุหรีใ่นบา้น, รอ้ยละ 30.5 ไดร้บัควนับุหรีใ่นทีท่ างาน และ
รอ้ยละ 25.6 ไดร้บัควนับุหรีใ่นขนส่งสาธารณะ  
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- จากผลการส ารวจพ.ศ. 2557 สถานที่สาธารณะที่มผีู้พบเห็นควนับุหรี่มอืสอง
มาก 5 อันดับแรกได้แก่ ตลาดสดหรอืตลาดนัด , ร้านอาหาร / ภัตตาคาร / 
สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม, ศาสนสถาน, สถานบรกิารขนส่งสาธารณะ
และอาคารสถานทีร่าชการ 

3. สมัฤทธิผลของพระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 

- ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูหลายประการ ทัง้
ในด้านการควบคุมการขาย การส่งเสรมิการขาย การโฆษณาทัง้ในสื่อ หรอืณ 
จดุขาย การปรบับรรจภุณัฑแ์ละค าเตอืน ตลอดจน การก าหนดอายุผูซ้ือ้ 

- เป็นการห้ามโฆษณาแบบ total ban, ไม่มกีารขายผ่านเครื่องขายอตัโนมตั,ิ ไม่
พบการโฆษณาหรอืส่งเสรมิการขายในสื่อหลกัหรอื ณ จดุขาย 

- แต่ยงัพบปัญหาลกัลอบน าเขา้ผลติภณัฑย์าสูบแปลกใหมท่ีผ่ลติเพื่อจงูใจเยาวชน 
ลกัลอบน าเขา้ทีน่ ามาจ าหน่ายตามสถานทีต่่างๆทีเ่ยาวชนชอบไป  

- ผูข้ายไมเ่ครง่ครดัในการตรวจสอบอายผุูซ้ือ้ โดยเฉพาะผูข้ายรา้นคา้ประเภทรา้น
ช าและเรข่าย  

- พบปัญหาการโฆษณา และส่งเสรมิการขายในสื่อออนไลน์และสื่อ social media: 
นอกจากนี้ยงัพบปัญหาการโฆษณาแฝง และการส่งเสรมิการขายแบบแฝง  

- พบปัญหาการโฆษณาด้วยเทคนิคอื่น: เช่น โฆษณาด้วยวธิกีารสื่อสารองค์กร 
CSR ท ากิจกรรมการกุศลผ่านชื่อสินค้า/องค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
การตลาด  การให้ทุ น อุปถัมภ์  (sponsorship) กิจกรรม ต่ างๆ  การแฝง
ประชาสมัพนัธใ์นกจิกรรมดนตร/ีกฬีา 

- การควบคุมส่วนประกอบและการแจง้รายงานส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสูบ 
ยงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย เนื่องจากขอ้มลูการแจง้ส่วนประกอบ
ของผลติภณัฑ์ยาสูบถือว่าเป็นความลบัทางการค้าซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ต้องมีกฎหมายให้อ านาจ ดังนัน้จึงจ าเป็นที่จะต้องรอข้อบังคับเกี่ยวกับการ
รายงานส่วนประกอบผลติภณัฑย์าสูบและรายงานสารทีเ่กดิจากการเผาไหมข้อง
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ส่วนประกอบทัง้หมด ตาม มาตรา 37 “พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ 

พ.ศ. 25601”  
- การแสดงฉลากเป็นรูปภาพและข้อความค าเตือนบนผลิตภัณฑ์ยาสูบ  มีการ

ด าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่อุตสาหกรรมยาสูบก็ยงัใช้บรรจุภณัฑ์ของ
ยาสูบเป็นช่องทางในการท าการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขายเพิม่มากขึน้ 
ดงันัน้บรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑย์าสูบปราศสสีนั หรอื ซองบุหรีแ่บบเรยีบ กเ็ป็น
อีกทางเลอืกส าหรบัการลดการโฆษณาและส่งเสรมิการขายของอุตสาหกรรม
ยาสบูและยงัเป็นมาตรฐานเดยีวกนัอกีดว้ย 

4. สมัฤทธิผลของพระราชบญัญติัคุ้มครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุร่ี พ.ศ. 2535 

- ขยายเขตปลอดบุหรีอ่ย่างครอบคลุมมาก โดยแบ่งสถานทีส่าธารณะทีใ่หเ้ป็นเขต
ปลอดบุหรี่ทัง้หมด 5 ประเภทได้แก่ 1) สถานบรกิารสาธารณสุขและส่งเสรมิ
สุขภาพ  2) สถานศึกษา 3) สถานที่สาธารณะที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  4) 
ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ และ 5) ศาสนสถาน โดยแบ่งประเภทการ
บงัคบัใช้กฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คอื สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรีท่ ัง้หมด ซี่ง
รวมถึงห้องท างานส่วนตัวในสถานที่ท างานราชการและเอกชน รวมทัง้ใน
โรงพยาบาลดว้ย และสถานทีท่ี่เป็นเขตปลอดบุหรีแ่ต่มขีอ้ยกเว้นให้สามารถจดั
เขตสูบบุหรีไ่ด ้คอื บรเิวณนอกเหนือจากพืน้ทีส่่วนทีเ่ป็นอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 
และท่าอากาศยานนานาชาต ิ 

- แต่ประสทิธภิาพยงัไม่เพยีงพอ โดยประชากรรอ้ยละ 36 ไดร้บัควนับุหรีใ่นบ้าน 
ส่วนคนท างานรอ้ยละ 27.2 ไดร้บัควนับุหรีใ่นสถานทีท่ างาน 

- สถานที่สาธารณะที่มผีู้พบเหน็ควนับุหรีม่อืสองสูง 5 อนัดบัแรกได้แก่ ตลาดสด
หรอืตลาดนัด, ร้านอาหาร / ภตัตาคาร / สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม , 
ศาสนสถาน, สถานบรกิารขนส่งสาธารณะและอาคารสถานทีร่าชการ โดยสถาน
บรกิารขนส่งสาธารณะลดจากเดมิมากกว่าสถานทีอ่ื่นๆ 
 

                                      
1 พระราชบญัญตั ิควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2560 
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5. ผลสมัฤทธ์ิของการควบคมุยาสบู 25 ปี พ.ศ. 2535 - 2560  

- การบรโิภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา  
พบว่ามแีนวโน้มลดลง กล่าวคอื ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปทีบ่รโิภคยาสูบใน
ปี  พ .ศ. 2534  มีจ านวน 12.26 ล้านคน (32.0%) ลดลงเป็น  10.9 ล้านคน 
(19.9%) ในปี พ .ศ. 2558 มกีารเปลีย่นแปลงอตัราการบรโิภคยาสูบเฉลีย่ลดลงที่
ประมาณรอ้ยละ 1.5 ต่อปี  เมื่อพจิารณาตามเพศ พบว่าในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา
ความชุกของการบรโิภคยาสูบของประชากรเพศชายมกีารเปลี่ยนแปลงลดลงที่
รอ้ยละ 34  ในขณะทีค่วามชุกของการบรโิภคยาสบูของประชากรเพศหญงิมกีาร
เปลีย่นแปลงลดลงทีร่อ้ยละ 64  เมื่อพจิารณาตามกลุ่มอายุพบว่าในรอบ 25 ปีที่
ผ่านมาพบว่า ความชุกของการบรโิภคยาสูบของทุกกลุ่มอายุลดลงในช่วง 20 ปี
แรก  แต่ในช่วงปีพ  .ศ. 2550 เป็นต้นมา จะเห็นว่า ความชุกของการสูบบุหรีใ่น
กลุ่มอาย ุ15 – 24 ปี มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

- แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อแสดงใหเ้หน็ว่านโยบายการควบคุมการบรโิภค
ยาสูบภายใต้กรอบกฎหมายในด้านการขึ้นภาษี การจ ากัดการขาย การห้าม
โฆษณา การหา้มสูบบุหรีใ่นสถานทีต่่างๆ การเตอืนทางสุขภาพ การสรา้งเสรมิ
สุขภาพ และการเฝ้าระวงัสถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2535 - 2539 , พ.ศ. 2540 - 
2550 และ พ.ศ.2550 - 2560 ในระดบัความเข้มข้นที่ต่างกนั ส่งผลให้ความชุก
ของการบรโิภคบุหรีข่องประชากรไทยลดลงเป็นล าดบั 

- แต่เมือ่พจิารณาค่าประมาณความชุกจากแบบจ าลองประมาณการส าหรบัปี พ.ศ. 
2560 จะพบว่าเพศชายในกลุ่มอายุ 19-40 ปี ยงัมคี่าความชุกของการบรโิภค
บุหรีท่ี่สูงกว่ารอ้ยละ 40 ถึงแม้จะมรีะดบัความเขม้ขน้ของนโยบายการควบคุม
การบรโิภคยาสบูโดยรวม อยูท่ี ่มากกว่ารอ้ยละ 60 ในทุกกลุ่มมาตรการ  

- ดว้ยเหตุนี้แนวทางในการลดความชุกของการบรโิภคยาสูบของประเทศไทยจงึ
ควรเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ของกลุ่มมาตรการที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อการ
บรโิภคยาสบูของประชากรชายไทยในกลุ่มอาย ุ19-40 ปี เป็นส าคญั  
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6. เปิดศกัราชใหม่ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 : กลไกสู่
การพฒันาท่ียัง่ยืน 

“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ถอืเป็นมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อการควบคุมยาสบูฉบบัล่าสุดของประเทศไทย ซึง่สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
มมีตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใช้เป็นกฎหมาย  เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2560 และลงประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา2 เพื่อใหร้บัทราบเป็นการทัว่ไป เมือ่วนัที ่ 5 เมษายน 2560 โดย
มผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายตัง้แต่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 

เหตุผลส าคญัทีต่อ้งมกีารประกาศใชพ้.ร.บ.ใหมค่อื 
- ก าหนดมาตรการทางกฎหมาย โดยมุ่งหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ใหห้่างไกลจากการบรโิภคผลติภณัฑย์าสบู 
- ปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ 2 ฉบบัเดมิ ซึง่ไดแ้ก่ พ.ร.บ.ควบคุม

ผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่พ.ศ. 
2535 ให้มีเนื้อหาสาระและมาตรการทางกฎหมายที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสภาพปัญหารวมถงึกลยุทธข์องธุรกจิยาสูบรปูแบบใหม่ ในการ
เพิม่จ านวนลกูคา้และนกัสบูหน้าใหม่ 

- ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพในสถานที่สาธารณะของ
ประชาชนผูไ้มส่บูบุหรี ่

- อนุวตักิารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ให้สอดคล้องกบั
กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-
Framework Convention on Tobacco Control :  WHO-FCTC) 
 
 

                                      
2 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที ่39 ก วนัที ่5 เมษายน 2560 
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือลดจ านวนผู้บริโภคยาสูบให้เหลือไม่เกิน 7.63 
ล้านคน ภายในปีพ.ศ. 2568 

- เน้นมาตรการเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เพศชายอายุ 15-40 ปี , 
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นลงมา, และอาศยันอกเขตเทศบาล 

- โดยการยกระดบัความเขม้ขน้ของกลุ่มมาตรการดา้นราคา การจ ากดัการขาย ห้าม
โฆษณา และห้ามสูบบุหรีใ่นสถานที่ต่าง ๆ และเพิม่มาตรการช่วยเลกิบุหรีอ่ย่าง
เขม้ขน้  

- ขอ้เสนอส าหรบัหน่วยงานดงัต่อไปนี้ ใหด้ าเนินการเพิม่ความเขม้ขน้ขึน้คอื 
o กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ก าหนดให้ สถานบรกิารสุขภาพในระบบทุกแห่ง ท าการคดักรองโรคไม่
ติดต่อ (NCD screen) ให้ครบ 100% ของกลุ่มเป้าหมาย และกรอก
ขอ้มลูลงระบบขอ้มลูสุขภาพของสถานพยาบาล (หมวด PP special ขอ้
ค าถามประวัติการสูบบุหรี่ และ ระดับการติดนิโคติน) เพื่อให้ผู้สูบ 
ตระหนกัถงึปัญหาของบุหรีต่่อสุขภาพ 

o กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ เชิญชวนหน่วยงานต่างๆและภาคีภาคประชาสงัคม ด าเนิน
โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบุหรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั อยา่งเขม้ขน้  

o คลนิิกเลกิบุหรี,่ คลนิิกจติเวช, คลนิิกยาเสพตดิ ควรเพิม่ศกัยภาพผู้ให้
ค าปรกึษา (Counselor) ในการจดัการ ให้ค าปรกึษาทัง้แบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม และประชาสมัพนัธ ์เปิดรบับ าบดัผูท้ีเ่คยลงมอืเลกิบุหรีใ่นรอบ
ปีทีผ่่านมาแต่ตอ้งกลบัไปสบูซ ้า 
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บทที ่1 เหตุการณ์ส าคญัดา้นการควบคุมการบรโิภคยาสบู 
พ.ศ. 2535 - 2560  

 ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู 
 
เหตุการณ์ส าคญัเกี่ยวกบัการควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทยในช่วง

ปี พ.ศ. 2535 – 2560 สามารถสรุปเป็น 3 ช่วง โดยระหว่างพ.ศ.2535-2539 เริ่ม
ด าเนินการออกข้อบังคับตามพ.ร.บ. 2 ฉบับ , ระหว่างพ.ศ. 2540-2550 จัดตั ้ง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และองค์กรขบัเคลื่อนการ
ควบคุมยาสูบ, และช่วง 2550 - 2560 ปรบัปรุงและจดัท าร่างพ.ร.บ.ฉบับควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยได้จ าแนกหมวดเหตุการณ์แบ่งเป็น นโยบายการ
ควบคุมการบรโิภคยาสูบภายใต้กรอบกฎหมายในดา้นการขึน้ภาษ ีการจ ากดัการขาย 
การห้ามโฆษณา การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ การเตือนทางสุขภาพ การสรา้ง
เสรมิสุขภาพ และการเฝ้าระวงัสถานการณ์ ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

เหตุการณ์ส าคญัช่วงแรกของการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2535 - 2539)1  

2532-2533 จดัตัง้คณะกรรมควบคุมการบรโิภคยาสูบแห่งชาตแิละส านักงานควบคุม
การบรโิภคยาสูบ โดยคณะกรรมการฯมอี านาจหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย วางแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการพร้อมทัง้ควบคุมก ากับและติดตามผล ในขณะที่
ส านักงานควบคุมการบริโภคยาสูบท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ ตลอดจน
กฎระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการควบคุมการบรโิภคยาสูบ อกีทัง้ให้
ขอ้มลูแก่สาธารณะ และใหก้ารศกึษาแก่สาธารณะ  

 

                                                   
1 สถาบนัส่งเสรมิสุขภาพไทย มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต.ิ 2529 
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การเปิดตลาดบหุร่ีต่างประเทศ 

2532-2534 ประเทศไทยจ าเป็นต้องเปิดตลาดบุหรีต่่างประเทศเสรใีนวนัที ่19 ตุลาคม 
2533 ภายใต้ค าตัดสินสุดท้ายโดยแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade : 
GATT) ซึ่งผ่านการหารือกับองค์การอนามยัโลกที่มองว่าการค้าบุหรี่เป็นประเด็น
การค้าที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพ ส่งผลให้มคี าตดัสนิตามมาว่า การห้ามโฆษณาบุหรี่มี
ความชอบธรรมเพราะมผีลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ 

2535 -2536 มีการออกกฎหมายเพื่ อควบคุมการบริโภคยาสูบ  2 ฉบับคือ 
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูไ้ม่
สบูบุหรี ่พ.ศ. 2535  โดยที ่พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการ
ป้องกันการโฆษณาส่งเสรมิการขายรูปแบบต่าง ๆ  ควบคุมการขายให้แก่เยาวชน 
และใหข้อ้มูลข่าวสารค าเตอืนแก่ผู้บรโิภค ในขณะที่ พ.ร.บ.คุม้ครองผู้ไม่สูบบุหรี ่เน้น
คุม้ครองสุขภาพผูไ้มส่บูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ 

นโยบายการข้ึนภาษีบหุรี่เพ่ือสขุภาพ 

รฐับาลได้มกีารเก็บภาษบุีหรีใ่นอดตีจนถงึปจัจุบนัเรื่อยมา โดยมกีารขึน้ราคาบุหรีแ่ละ
ขึน้ภาษบุีหรีห่ลายครัง้ดว้ยเหตุผลอื่นไม่ใช่เหตุผลเพื่อป้องกนัหรอืลดอตัราการสบูบุหรี ่
ในขณะที่ปี 2536 เป็นครัง้แรกที่รฐับาลขึ้นภาษีบุหรีส่รรพาสามติจากเดมิรอ้ยละ 55 
เป็นรอ้ยละ 60 ด้วยเหตุผลทางสุขภาพเป็นหลกั  และต่อมาในปี 2539 ขึ้นภาษีบุหรี ่
จากรอ้ยละ 62 เป็นรอ้ยละ 68  

กลไกการเฝ้าระวงัและติดตาม 

มกีารส ารวจอนามยัและสวสัดกิารมกีารส ารวจทุก 5 ปี ตัง้แต่ปี 2517 จนถงึปจัจุบนั 
และการส ารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากรมกีารส ารวจทุก 3 
ปี ตัง้แต่ปี 2519 ถึงปจัจุบนั ท าการส ารวจโดยส านักงานสถติิ ซึ่งส่วนหน่ึงของแบบ
ส ารวจน าไปใชใ้นการเฝ้าระวงัและตดิตามการบรโิภคยาสบูของประชากรไทย 
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การควบคมุการบริโภคยาสบู 

1. การขึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตจากรอ้ยละ 55 ในปี 2533 เป็นรอ้ยละ 68 ในปีี 2539   
2. การจ ากดัการขาย ไมอ่นุญาตใหม้เีครือ่งขายบุหรี ่หา้มขายบุหรีใ่หเ้ดก็อายตุ ่ากว่า 
18 ปี 

3. การห้ามโฆษณาทุกชนิดทัง้ทางตรงทางอ้อม รวมทัง้ห้ามโฆษณาเครื่องหมาย
การคา้ หา้มไมม่กีารส่งเสรมิการขายทุกชนิด 

4. การเตือนทางสุขภาพ ให้เปิดเผยรายการส่วนประกอบที่มอียู่ในบุหรีใ่ห้กระทรวง
สาธารณสุขรบัทราบ มคี าเตอืนบนซองบุหรี ่(6 เตอืนสลบักนั) เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนบน
หน้าซองบุหรี ่พมิพส์ลบักนัไป  
5. การหา้มสบูบุหรีใ่นพืน้ทีส่าธารณะ 
6. การเฝ้าระวงัสถานการณ์การบรโิภคยาสูบ การส ารวจอนามยัและสวสัดกิารและการ
ส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากร 

เหตุการณ์ส าคัญในทศวรรษท่ีสองของการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2540 - 2550)  

การจดัตัง้องคก์รการสร้างเสริมสขุภาพ 

2544 มี พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพซึ่งเป็นการถือก าเนิดของ
ส านกังานการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) โดยใหเ้ป็นหน่วยงานอสิระอยู่ภายใตก้ารดูแล
ของส านักนายกรฐัมนตรโีดยหกัเงนิจากภาษียาสูบและสุรารอ้ยละ 2 เพื่อท าหน้าที่ให้
การสนบัสนุนกจิกรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพ รวมทัง้การลดการสบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา 

2548 จดัตัง้ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อ
เป็นศูนยก์ลางสนับสนุนการสรา้งงานวจิยั บรกิารวชิาการ และศูนย์ขอ้มูลระดบัชาติ
เกี่ยวกบัการควบคุมยาสูบของประเทศไทย มหีน้าที่พฒันาศกัยภาพงานวจิยัด้านการ
ควบคุมยาสูบ และจดัการความรู ้รวมถงึการสรา้งนักวจิยั สรา้งองคค์วามรู ้สรา้งความ
เขา้ใจ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพิม่การใชป้ระโยชน์ และพฒันางานวจิยัในประเทศไทยและ
ในประเทศเพื่อนบา้นและระดบัภูมภิาค  
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การขยายขอบเขตกฎหมาย 

2540 กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง เรื่องส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสูบ
และออกประกาศกระทรวงแก้ไขเงื่อนไขของการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากค า
เตอืนบนซองบุหรี ่โดยแก้ไขขอ้ความในฉลากค าเตอืนเป็น 10 ขอ้ความ เพิม่ขอ้ความ
ค าเตอืนบนฉลาก “บุหรีท่ าให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม” และ ออกประกาศกระทรวง
เพื่อขยายสถานทีท่ีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรีเ่พิม่ขึน้ 

2549  ไดม้กีารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบบั ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวง
สาธรณสุขฉบบัที่ 10 บงัคบัให้บุหรีซ่ิกาแรตพมิพ์ฉลากแสดงชื่อสารพิษและสารก่อ
มะเรง็ทีอ่ยูใ่นควนับุหรี,่ ประกาศกระทรวงสาธรณสุขฉบบัที ่11  เพิม่ค าเตอืนสีส่จีาก 6 
ภาพเป็น 9 ภาพ และขนาดของฉลากค าเตอืนต้องมพีื้นที่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
พืน้ทีซ่อง, ประกาศกระทรวงสาธรณสุขฉบบัที ่12 หา้มพมิพส์รรพคุณบุหรีว่่า รสอ่อน 
รสเบา หรอื mild, light, medium ในบุหรีซ่กิาแรต ซกิาร ์และยาเส้น, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัที ่16 พ.ศ. 2548 ประกาศใหเ้พิม่พื้นทีเ่ป็นเขตปลอดบุหรี ่เช่น ลอ็บบี้
โรงแรม สถานนวดแผนไทย กิจการสปา เป็นต้น และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 17 เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และก าหนดส่วนหนึ่ งส่วนใดหรือทัง้หมดของสถานที่
สาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่รวมทัง้ก าหนด สภาพ ลกัษณะ 
และมาตรฐานของเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่

การแทรกแซงและรกุคืบของบรรษทับหุร่ีข้ามชาติ 

ในปี 2542 รฐับาลไดท้ าขอ้ตกลงการคา้เสรรีะดบัภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN Free Trade 

Area Agreement : AFTA) ในฐานะประเทศสมาชกิของ AFTA ประเทศไทยต้องท าการ
ลดภาษีน าเขา้บุหรี่และใบยาสูบลดลงเหลอื 5% ส่งผลให้สดัส่วนขอบครองตลาดของ
บุหรีต่่างประเทศเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ 15 และต่อมาในปี 2547 รฐับาลได้
ท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรเีศรษฐกจิพเิศษ (Free Trade Agreement Area :FTA) ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืผลกัดนัมาตรการใหม่ๆ  ในการควบคุมยาสบู 
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การเข้าเป็นภาคีอนุสญัญา FCTC  

ในปี 2548 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ (Framework 

Convention on Tobacco Control:FCTC) โดยอนุสญัญาดงักล่าวจะเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญั
ในการต่อต้านการแทรกแซงของบรรษัทบุหรีข่า้มชาต ิตลอดจนเป็นแนวทางในการ
ควบคุมการบรโิภคยาสบูใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

กลไกการเฝ้าระวงัและติดตาม 

ในปี 2548 ไดม้กีารส ารวจการบรโิภคยาสูบในเยาวชน (Global Youth Tobacco Survey: 
GYTS) และต่อมาในปี 2549 ได้มีการส ารวจบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ (Global Health 

Professionals Survey: GHPS) เป็นครัง้แรก 

ระบบบริการช่วยเลิกสบูบหุร่ี 

2548 มีการด าเนินงานจัดตั ้งคลินิกอดบุหรี่ ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุขของ
กรงุเทพมหานคร 70 แห่ง  

การควบคมุการบริโภคยาสบู 

1.ภาษี มกีารขึน้ภาษีบุหรี่ซกิาแรตจากรอ้ยละ 68 ในปี 2539  เป็นรอ้ยละ 75  ในปี 
2544 นอกจากนี้ยงัมีการเก็บภาษีของบุหรี่และสุราร้อยละ 2 เพื่อท าหน้าที่ให้การ
สนบัสนุนกจิกรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพ รวมทัง้การลดการสบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา 
2.การจ ากดัการขาย ไม่อนุญาตให้มเีครื่องขายบุหรี ่ห้ามขายบุหรีใ่ห้เดก็อายุต ่ากว่า 
18 ปี 

3.การหา้มโฆษณาทุกชนิดทัง้ทางตรงทางออ้ม รวมทัง้ห้ามโฆษณาเครื่องหมายการคา้ 
หา้มไมม่กีารส่งเสรมิการขายทุกชนิด 

4.การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะและเพิ่มพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี ่เช่น ล็อบบี้
โรงแรม สถานนวดแผนไทย กิจการสปา โรงเรยีนหรอืสถานศึกษา หรอืสถานบัน
การศึกษาระดบัที่ต ่ากว่าอุดมศึกษา ศาสนสถาน หรอืสถานที่ประกอบศาสนกิจใน
นิกาย หรอืศาสนาต่างๆ เป็นตน้ 
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5. การเตือนทางสุขภาพ หลงัจากที่ได้มกีารเปิดเผยรายการส่วนประกอบที่มอียู่ใน
บุหรีใ่ห้กระทรวงสาธารณสุขรบัทราบและมคี าเตอืนบนซองบุหรีแ่ลว้นัน้ จะเหน็ได้ว่า
ฉลากค าเตอืนในปี 2540 เป็นต้นไปก าหนดใหม้ขีนาดพื้นที่ของฉลากค าเตอืนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 33.3 ของพืน้ทีท่ ัง้ดา้นหน้าและหลงัซองบุหรี ่ต่อมาในปี 2547 ก าหนดใหม้ี
ขนาดของฉลากค าเตอืนต้องมพีื้นทีไ่ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพื้นที่ซอง และปี 2549 
เพิม่ค าเตอืนสีส่จีาก 6 ภาพเป็น 9 ภาพ 
6. การสรา้งเสรมิสุขภาพ มลูนิธริณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี ่สถาบนัส่งเสรมิสุขภาพไทย 
ศูนย์วิจยัและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เครอืข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สงัคมไทยปลอดบุหรี ่และมลูนิธใิบไมเ้ขยีว ไดร้่วมกนัท างานอย่างเขม็แขง็ในการเพิม่
พื้นที่ปลอดบุหรีแ่ละขยายเครอืข่ายผู้ไม่สูบบุหรีไ่ปถึงระดบัชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
ได้แก่ สนับสนุนโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่, พฒันาเครอืข่าย “เภสชัอาสา”, พฒันา
เครอืข่ายวชิาชพีพยาบาลในการด าเนินกจิกรรมทุกรปูแบบในการลดการบรโิภคยาสูบ 
และโครงการคลนิิกทนัตกรรมปลอดบุหรี ่

เหตกุารณ์ส าคญัในทศวรรษท่ีสามของการควบคมุการบริโภคยาสบูของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2550 -2560)   

การขยายขอบเขตกฎหมาย 

2550 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 18 ประกาศเพิม่เติมพื้นที่ปลอดบุหรีใ่ห้
รา้นอาหารทีต่ดิเครือ่งปรบัอากาศปลอดบุหรีท่ ัง้หมด ตลาดตอ้งจดัพืน้ทีส่บูบุหรี่ 

2551 ผลกัดนัให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิม่เตมิให้ ผบั -บาร ์และตลาดปลอด
บุหรี ่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2551 

2553 มปีระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 19 พ.ศ. 2553 ประกาศให้พื้นที่ต่าง ๆ 
ปลอดบุหรีท่ ัง้หมด เช่น โรงพยาบาล โรงแรม หอพกั อพาร์ทเมนต์ บรเิวณโถงพกั
คอย และบรเิวณทางเดนิทัง้หมดในอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี ่เป็นตน้ 

2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2554 เรื่องข้อความที่อาจ
ก่อให้เกดิความเขา้ใจผดิหรอืจงูใจให้บรโิภคในฉลากของซองบุหรีแ่ละยาเส้น มผีลใช ้
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บงัคบัตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2555 และเริม่การบงัคบัใชป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัที่ 17) พ.ศ. 2555 เรื่อง ภาพค าเตอืนและการแสดงหมายเลขสายด่วนเลกิบุหรี ่
1600 บนซองยาเสน้ 

2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่16) พ.ศ. 2554 เรื่องการแสดงขอ้ความ
เกีย่วกบัสารพษิและสารก่อมะเรง็ในฉลากของซองบุหรีซ่กิาแรต เริม่มผีลบงัคบัใช้ 

2555-2560 มติ ครม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2557 ซึ่งมเีป้าหมายลดอตัราการบรโิภคยาสูบของประชาชน ลดปรมิาณการ
บริโภคยาสูบต่อหัวประชาชนและการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ต่อมา
กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกประกาศเรือ่งแนวทางการปฏบิตัติามแผนยุทธศาสตรก์าร
ควบคุมยาสูบแห่ งชาติ พ .ศ. 2555 -2557 ในสถานศึกษา ต่อมาในปี  2559 
คณะรฐัมนตรเีห็นขอบแผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบบัที่สอง พ.ศ. 
2559-2562 โดยมเีป้าประสงค์เพื่อลดอตัราการบรโิภคยาสูบ และท าให้สิง่แวดล้อม
ปลอดควันบุหรี่โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และในปี 2560 พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2560 และมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่4 กรกฎาคม 2560 

2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิม่ขนาดค าเตอืนพษิภยับนซองบุหรีจ่ากรอ้ยละ 
55 เป็นรอ้ยละ 85 โดยให้จดัพมิพ์ภาพ ขอ้ความค าเตอืน 10 แบบคละกนัในอตัรา 1 
แบบ ต่อ 5,000 ซอง ก าหนดให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 2 ตุลาคม 2556 แต่ในวนัที่ 23 
สงิหาคม 2556 ศาลปกครองชัน้ต้นได้มคี าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามประกาศฯ เนื่องจาก
บรษิทับุหรีฟ้่องศาลปกครองเพื่อให้ทุเลาการบงัคบัใชแ้ละเพกิถอนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่งการเพิม่ขอ้ความภาพค าเตอืนพษิภยับนซองบุหรีจ่ากรอ้ยละ 55 เป็น
ร้อยละ 85 ท าให้ประกาศดงักล่าวยงัไม่มผีลใช้บงัคบักฎหมายจนกระทัง่ 29 พ.ค. 
2557 ศาลปกครองสูงสุดให้ยกค าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามประกาศฯ ของศาลปกครอง
ชัน้ต้นแล้ว จงึมผีลบงัคบัใช้ 23 กันยายน 2557 (90 วนันับตัง้แต่วนัที่ศาลปกครอง 
อ่านค าสัง่ -26 ม.ิย. 2557) 
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2556 กระทรวงสาธารสุขประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิม่” คอื 3 ลด 1.การลดนักสูบ
หน้าใหม ่(อายุ 15-24 ปี, 19-24 ปี) 2.ลดจ านวนผูส้บูเดมิในเขตชนบท โดยเฉพาะผูใ้ช้
ยาเสน้ 3.ลดควนับุหรีม่อืสองในทีท่ างาน ในที่สาธารณะและทีบ่า้น และ 3 เพิม่ 1.เพิม่
กลไกการป้องกนัอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของรฐั 2.เพิม่ผู้
ขบัเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดบัพื้นที่จงัหวดัและท้องถิ่น 3.เพิ่มนวตักรรมการ
ด าเนินงานควบคุมยาสบูโดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2557-2558 กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ เรื่องก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า
หรอืบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2557 
ก าหนดให้สินค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1.บารากู่ดัง้เดิม 2.บารากู่ไฟฟ้า 3.บุหรี่ไฟฟ้า 
รวมทัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หา้มน าเขา้มาในราชอาณาจกัรในทุกกรณ ีต่อมาในปี 2558 
ได้มีค าสัง่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 ลงนามเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2558 ลงประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 
ก าหนดห้ามขาย/ห้ามใหบ้รกิาร สนิค้า ดงัต่อไปน้ี 1.บารากู่ดัง้เดมิ 2.บารากู่ไฟฟ้า 3.
บุหรีไ่ฟฟ้า 4.ตวัยาบารากู่ดัง้เดมิ 5.น ้ายาส าหรบัเตมิบารากู่ไฟฟ้า/บุหรีไ่ฟฟ้า 

2558 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเปลีย่นภาพค าเตอืนบนซองบุหรี ่10 แบบ ลง
ราชกจิจานุเบกษา : 2 เมษายน 2558 มผีลบงัคบัใช ้: 29 กนัยายน 2558 

กลไกการเฝ้าระวงัและติดตาม 

2550 จดัตัง้ศูนยร์อ้งเรยีนสุราและยาสูบ เพื่อเฝ้าระวงัตดิตามและสนับสนุนการบงัคบั
ใช้กฎหมายสุราและยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุน
ของ สสส.  

2552 ประเทศไทยได้มกีารส ารวจการบรโิภคยาสูบในเยาวชน (Global Youth Tobacco 

Control Survey: GYTS) ครัง้ที่สอง และได้มีการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ 
(Global Adult Tobacco Survey: GATS) และการส ารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
ยาสบู (Global School Personnel Survey: GSPS) เป็นครัง้แรก 



สรุป 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ .ศ. 2535  - 2560 

   

 
 9 

2554 ประเทศไทยได้มกีารส ารวจการบรโิภคยาสูบในผู้ใหญ่ (Global Adult Tobacco 

Survey: GATS) และการส ารวจบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ (Global Health Professional 

Survey: GHPS) เป็นครัง้ทีส่อง 

2558 ได้มีการส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (Global Youth Tobacco Control 

Survey: GYTS) ครัง้ทีส่าม 

ระบบบริการช่วยเลิกสบูบหุร่ี 

2550 จดัตัง้ “ศูนย์บรกิารเลกิบุหรี่ทางโทรศพัท์แห่งชาติ” ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง 3 

หน่วยงาน คือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
(สปสช.) และ ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เปิดใหบ้รกิาร
ตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาเพื่อช่วยเลกิบุหรีแ่ละ
เพื่อประคับประคองให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้การท างานของ
ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรี่ฯ จะเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายต่างๆ เพื่อการช่วยให้ผู้สูบเลกิบุหรีไ่ด ้
โดยมกีารส่งต่อและส่งกลบัผู้ที่ต้องการเลกิบุหรี่ ทัง้จากโรงพยาบาล คลนิิก รา้นยา 
สถานประกอบการและเครอืข่ายอื่นๆ ซึง่จะเป็นการขยายการใหบ้รกิารและช่วยใหค้น
ไทยเลกิบุหรีเ่พิม่ขึน้ ในช่วงแรกการโทรข้าสายด่วนเลกิบุหรี ่1600 ผู้โทรเขา้ต้องเสยี
ค่าบรกิาร ต่อมาในปี 2556 มกีารลงนามความร่วมมอื “ยกเวน้ค่าโทรศพัท ์1600 สาย
เลกิบุหรี่” ระหว่างศูนย์บรกิารเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่และโทรศพัท์ประจ าที่ เพื่อ
เพิม่ช่องทางใหบ้รกิารประชาชนที่ต้องการเลกิบุหรีโ่ดยประชาชนไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย 
และกระตุน้ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารเพิม่มากขึน้ 

2553 เครอืข่ายวชิาชพีเภสชักรรมเพื่อยาสูบด าเนินการร่วมกบั อย. และ สนง. สสจ. 
ส่งเสรมิใหร้า้นยากระจายอยูพ่ืน้ทีข่องไทยมบีทบาทการควบคุมการบรโิภคยาสูบ 

2554 โรงพยาบาลให้บรกิารช่วยเลกิบุหรี่ 555 แห่งทัว่ประเทศ (เริม่มบีรกิารตัง้แต่ 
พ.ศ. 2553) และส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพคลนิิกอดบุหรีใ่นโรงพยาบาล  
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2554 สมนุไพรหญ้าดอกขาวไดถู้กบรรจุในบญัชสีมนุไพรของบญัชยีาหลกัแห่งชาตใิห้
เป็นสมนุไพรช่วยเลกิบุหรี ่ 

2556 ยาช่วยเลกิบุหรี/่ยาสบู Nortriptyline ไดร้บัการบรรจใุนบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ

การสร้างเสริมสขุภาพ 

2555 สสส. สนบัสนุนการรณรงคใ์หป้ระชาชนรบัรูแ้ละตระหนักถงึประเดน็การไม่สูบ
บุหรี ่2 ประเดน็ ไดแ้ก่ ประเดน็ ยาเสน้ อนัตรายเท่ากบับุหรีซ่อง และประเดน็ บุหรีต่ดิ
งา่ย เลกิยาก  

2557 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมีติเห็นชอบมติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาตคิรัง้ที ่6 มติ ิ5 การก ากบัดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลติภณัฑย์าสูบ
และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

นโยบายการข้ึนภาษีบหุรี่เพ่ือสขุภาพ 

2555 มีการปรบัขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ (รวมภาษียาเส้นและยาเส้นปรุง) ของ
ประเทศไทยเป็นครัง้ที่ 10 นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 การปรบัครัง้นี้ก าหนดอัตราตาม
มูลค่าและอตัราตามปรมิาณยาสูบ ท าให้บุหรีซ่กิาแรตมอีตัราจดัเก็บตามมูลค่า จาก
รอ้ยละ 85 เป็นรอ้ยละ 87 หรอืตามปรมิาณ 1 บาทต่อกรมั ส่วนภาษียาเส้นเพิ่มเป็น
ครัง้แรก จาก 0.01บาทต่อ10กรมั เป็น 0.01 บาทต่อกรมั ต่อมาปี 2559 ขึน้ภาษีบุหรีซ่ิ
กาแรตเป็นรอ้ยละ 90 และอตัราภาษตีามปรมิาณเป็นกรมัละ 1.1 บาท 
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สร้างคณุค่าการไม่สบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะและคุ้มครองสิทธิผูไ้ม่สบูบหุร่ี 

2556 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานโรงเรยีนปลอดบุหรี่
ระหว่างกรมควบคุมโรค ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและมูลนิธิ
รณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี ่

2557 สสส. ผนึกเครอืข่ายสรา้งเสรมิสุขภาพทัว่ไทยเดนิหน้าเปิดโครงการรณรงค์จติ
อาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ ์ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย 100%” โดยตัง้เป้าหมายของการรณรงคล์ดจ านวนผูไ้ดร้บัควนับุหรีม่อืสองลง
ไดร้อ้ยละ 10 

การเสริมสร้างความเขม็แขง็การควบคมุการบริโภคยาสูบระดบัจงัหวดั 

2554-2558 โครงการจงัหวดัขบัเคลื่อนปลอดบุหรี ่31 จงัหวดั โดยในปี พ.ศ. 2554 สสส. 
ไดใ้ห้ทุนสนับสนุนการ ด าเนินการขบัเคลื่อนจงัหวดัปลอดบุหรีผ่่านมลูนิธริณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่น า ร่อง 5 จงัหวดัและสนับสนุนโดยตรงรุ่นที่ 1 จ านวน 10 

จงัหวดัแก่จงัหวดัที่มีอัตราการบรโิภคยาสูบสูง ต่อมาในปี 2556 สนับสนุนเพิ่ม 16 

จงัหวดั (รุน่ที ่2) แก่จงัหวดัทีม่อีตัราการบรโิภคยาสูบในกลุ่มเยาวชน 15-18 ปีสูง รวม
เป็น 31 จงัหวดั โดยการสนับสนุนของ สสส. จะเป็นการพฒันาจุดจดัการควบคุมยาสูบ
ที่จงัหวดัเพื่อประสานพลงัขบัเคลื่อนควบคุมยาสูบระดบัจงัหวดัและท าให้เกิดการ
ประสานงานร่วมมอืของภาคต่ีาง ๆ ในระดบัจงัหวดัในรปูแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเกดิ
ความเชื่อมโยงจากผู้ป่วย, ผู้สูบบุหรี่ ไปสู่การรกัษาและการส่งต่ออย่างเป็นระบบ 
รวมถงึการเกดิระบบขอ้มูลที่จ าเป็นระดบัจงัหวดั  นอกจากนี้ได้สนับสนุนงบประมาณ
ผ่านส านักควบคุมการบริโภคยาสูบในการขับเคลื่อนการด าเนิน งานตามแผน
ยทุธศาสตรร์ะดบัจงัหวดัอกี 19 จงัหวดั  

2555 มติ ครม. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2553 เรื่อง
มาตรการควบคุมปจัจัยเสี่ยงด้านยาสูบ ในประเด็นน้ี ศจย. ได้ให้ทุนสนับสนุน
โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อการขบัเคลื่อนมตสิมชัชาสุขภาพเรือ่งมาตรการควบคุม
ปจัจยัเสีย่งต่อสุขภาพดา้นยาสบู ไปสู่ภาคปฏบิตัทิีร่ะดบัพืน้ทีใ่น 15 จงัหวดั 
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2559 คณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแห่งชาติฯ มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการ
อนุกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบระดบัจงัหวดั ให้ทุกจงัหวดัด าเนินงานควบคุม
ยาสูบและใชง้บประมาณ สสส. ในการด าเนินงาน และมมีตใิห้ด าเนินงาน 3 มาตรการ
เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปญัหาการบรโิภคยาสูบในวยัรุ่น คอื การเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้รอบ
สถานศกึษาใหม้คีวามเขม้ขน้ การโฆษณา/การขายผลติภณัฑย์าสูบ ในตลาดออนไลน์ 
และการก าหนดเรื่องบุหรีเ่ป็นตวัชี้วดัในการประเมนิสถานศกึษาตามระบบการนิเทศ
และประเมนิผลสถานศกึษา 

การควบคมุการบริโภคยาสบู 

1.ภาษี : ที่ผ่านมามกีารขึน้ภาษีบุหรีเ่พื่อสุขภาพและมกีารเก็บภาษีของบุหรีแ่ละสุรา
รอ้ยละ 2 เพื่อท าหน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนกจิกรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพรวมทัง้การลดการ
สบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา ซึง่ในปี 2550 รฐับาลกไ็ดม้มีติขึน้ภาษบีุหรีจ่ากรอ้ยละ 79 เป็นรอ้ย
ละ 80, ปี 2552 รฐับาลมมีติขึน้ภาษีบุหรีจ่ากรอ้ยละ 80 เป็นรอ้ยละ 85 และปี 2559 
ปรบัขึน้ภาษีสรรพสามติบุหรีซ่กิาแรตตามมูลค่าจากรอ้ยละ 87 เป็นรอ้ยละ 90  ส่วน
ภาษยีาเสน้เพิม่เป็นครัง้แรก จาก 0.01 บาทต่อ 10 กรมั เป็น 0.01 บาทต่อกรมั 
2.การจ ากัดการขาย : กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 โดยมมีาตรการส าคญัไดแ้ก่ การห้ามขายหรอืให้
ผลติภณัฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี, ห้ามให้บุคคลที่มอีายุต ่ากว่า 18 ปี 
เป็นผู้ขายยาสูบ, ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วดัหรอืสถานที่
ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ 
สวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสวนสนุก และหา้มแบ่งซองขายบุหรีเ่ป็นรายมวน 
3.การห้ามโฆษณา : ห้ามโฆษณาทุกชนิดทัง้ทางตรงทางอ้อม รวมทัง้ห้ามโฆษณา
เครื่องหมายการคา้ หา้มไม่มกีารส่งเสรมิการขายทุกชนิด นอกจากนี้หลงัจากได้มกีาร
บงัคบัใชข้อง พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 ไดม้กีารก าหนดหา้มโฆษณา
สื่อสารการตลาดผลติภณัฑย์าสบูในทุกรปูแบบ 
4.การเตือนทางสุขภาพ :  ในปี 2553 ได้เพิ่มภาพค าเตือนจากเดมิ 9 ภาพเป็น 10 
ภาพ โดยมภีาพค าเตือนใหม่ 3 ภาพ และทุกภาพค าเตือนต้องแสดงข้อความ “เลกิ
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บุหรี ่โทร.1600” พรอ้มเพิม่พืน้ทีแ่สดงฉลากภาพค าเตอืนจากรอ้ยละ 50 เป็น 55 และ
ในปี 2557 บุหรีซ่กิาแรตที่ผลติโดยโรงงานยาสูบและที่น าเขา้จากต่างประเทศจะต้อง
เพิม่ขนาดค าเตอืนพษิภยับนซองบุหรีจ่ากรอ้ยละ 55 เป็นรอ้ยละ 85 
5.การหา้มสูบบุหรี ่: หา้มสูบบุหรีใ่นพื้นทีส่าธารณะและเพิม่พื้นทีท่ี่เป็นเขตปลอดบุหรี ่
แต่อนุญาตให้จดัสถานที่สูบบุหรีห่รอืสูบในห้องส่วนตวัในตวัอาคารบางสถานที่เช่นที่
ท างานของรฐั/เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาลสถานที่ออกก าลงักาย
กลางแจง้หรอืสนามกฬีา แต่ในปี 2550-2553  ไดก้ าหนดพืน้ทีไ่ว ้3 ประเภท ประเภท
ที่  1 คือห้ามสูบบุหรี่ ทั ้งในและนอกอาคารคือปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต ์
ประกอบด้วย สถานศึกษา โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ศาสนสถาน สนามกีฬา 
ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ, ประเภทที ่2 คอืหา้มสูบเฉพาะในอาคาร แต่สูบในพื้นทีน่อก
อาคารได้เฉพาะพื้นที่ที่จดัให้ เช่น สถานที่ราชการ ป ัม๊น ้ามนั ป ัม๊แก๊สมหาวทิยาลยั 
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาขึน้ไป และประเภทที่ 3 อนุญาตสูบในอาคารได้เฉพาะ
พื้นที่จดัให้ซึ่งปจัจุบนัมแีห่งเดยีวคือสนามบิน สุวรรณภูมใินพื้นที่ให้บรกิารระหว่าง
ประเทศเท่านัน้ 

6. การสรา้งเสรมิสุขภาพ: พฒันาระบบบรกิารเลกิบุหรีใ่นทุกมติ ิอาท ิการพฒันาและ
ขยายรูปแบบการให้บรกิารเลิกบุหรี่ผ่านแอปพลิเคชัน (คลินิกฟ้าใส, Handbook of 

Smoking Cessation และไทยไรค้วนั), การรณรงคส์รา้งความตระหนกัถงึประเดน็การไม่
สูบบุหรี ่ได้แก่ บา้นปลอดบุหรี่, Gen Z Gen Strong ไม่สูบบุหรี,่ ซองบุหรีแ่บบเรยีบ ลด
ภยัเงยีบ ลดโรค และโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบุหรี ่ทัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั และการ
พฒันาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างการให้บรกิารเลกิบุหรีใ่นชุมชนและสถานพยาบาล
ระดบัต่าง ๆ  
7. การเฝ้าระวงัสถานการณ์การบรโิภคยาสูบและติดตามประเมินผล: ในวนัที่ 21 

พฤศจกิายน 2557 ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามยัโลกได้มาประเมนิสมรรถนะด้าน
ประสิทธิผลการด าเนินนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย ต่อมาในปี 2559 
ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และคณะท างานวชิาการได้
ด าเนินการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยทัง้หมด 16 มาตราที่เกี่ยวข้องกบัภาคสีมาชกิและระดมสมองเพื่อเสนอ
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แผนงานการด าเนินงานหลกัทีจ่ าเป็นร่วมกบัหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ในภาคสุขภาพและนอกภาคสุขภาพ เพื่อน าผลประเมนิดงักล่าวมาขบัเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายตามกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบและยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสบูของประเทศไทย 
แหล่งทีม่า: สถาบนัสง่เสรมิสขุภาพไทย มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต,ิ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ, 
กรมควบคุมโรค, ระเบียบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ,มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และ
ศูนย์วจิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ , รายงานประจ าปี กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ (สสส.)  

หมายเหตุ: รายละเอยีดเพิม่เตมิอ่านทีภ่าคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุป 25 ปี การควบคมุการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 

   

 

 15 

บทที ่2 สรปุสถานการณ์เฝ้าระวงัเพือ่ควบคุมการบรโิภคยาสบู  
ศริวิรรณ พทิยรงัสฤษฏ,์ ปานทพิย ์โชตเิบญจมาพร และปวณีา ปัน้กระจา่ง 

 
บทนี้จะสรุปการเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบ 5 มิติ ได้แก่ 1.ปัจจัยต้นเหตุ

(Determinants) 2.พฤตกิรรมเสีย่ง (Behaviors) 3.การตอบสนองของแผนงานควบคุม
โรค (Program response) 4.การติดเชื้อ/การป่วย/การตาย/ความพิการ (Morbidity / 
Mortality) และ 5.เหตุการณ์ผิดปกติ (Event-based) เช่น การระบาด ซึ่งสรุปจาก
รายงานสถานการณ์เล่มทีผ่่านมา1และเพิม่เตมิเหตุการณ์ใหมใ่นปีพ.ศ. 2559-2560 

1. การเฝ้าระวงั มิติท่ี 1 ด้านปัจจยัต้นเหต ุ(Determinant) 

การเฝ้าระวงัยาสูบ โดยเฉพาะการเฝ้าระวงัปัจจยัต้นเหตุที่ท าให้คนสูบบุหรี ่
เช่น กลยุทธอุ์ตสาหกรรมยาสบู สื่อ รวมถงึปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง (ปัจจยัทางเศรษฐกจิ 
ค่านิยม ทศันคต ิและปัจจยัทางสงัคมอื่นๆ)  

1.1 การเฝ้าระวงักลยทุธอ์ตุสาหกรรมยาสูบ 

 การเฝ้าระวงักลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบคอื การติดตามสถานการณ์กลยุทธ์
อุตสาหกรรมยาสูบที่อาจกระตุ้นให้เกิดลูกค้ารายใหม่  และเพื่อให้ลูกค้ารายเก่าใช้
สินค้ามากขึ้นกว่าเดิม มีการศึกษาใน 4 ประเด็น  รายงานโดยส านักควบคุมการ
บรโิภคยาสบู ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

(1) การเฝ้าระวังการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของอุตสาหกรรม
ย าสู บ  Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การตลาดรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการรบัผิดชอบต่อ
สงัคม พบในรูปแบบ การให้ทุนการศึกษา การจดัท าโครงการเพื่อสงัคม การเป็นผู้
อุปถมัภร์ายการ (Sponsorships) เช่น การแขง่ขนักฬีา เป็นตน้ 

                                                   
1 ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู. มหาวทิยาลยัมหดิล. 2559. สรุปสถานการณ์การควบคุมการ
บรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2559. กรุงเทพมหานคร.  
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(2)  การโฆษณา ณ จดุขาย พบการเขยีนยีห่อ้บุหรีไ่วร้ว่มกบัป้ายแขวน “ทีน่ี่จ าหน่าย
บุหรี”่ และ กรณีการส่งเสรมิการขาย พบการแบ่งขายบุหรีเ่ป็นมวนพรอ้มบรรจุไว้ใน
ถุงพลาสตกิทัง้ทีม่แีละไมม่ยีีห่อ้บุหรี ่และการโฆษณายีห่อ้บุหรีผ่่านสื่อต่างๆ เช่น จาน 
ชาม กล่องใส่ทชิช ูและป้ายไฟ เป็นตน้ 
(3)  การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑย์าสบูรปูแบบใหม่ ผลติภณัฑย์าสบูรปูแบบใหมท่ีส่บืคน้ได้
พบ “บุหรีไ่ฟฟ้า” ซึ่งไม่ถอืเป็นรปูแบบแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเหน็มาก่อนในท้องตลาด 
บรษิทัผูผ้ลติอา้งว่าสามารถช่วยใหค้นทีต่ดิบุหรีเ่ลกิบุหรีไ่ด ้นอกจากผลติภณัฑด์งักล่าว
ยงัพบผลติภณัฑย์าสูบที่มลีกัษณะคล้ายๆกนั คอื ม่อระกู่ไฟฟ้า, Cloud Stones โดยมี
การโฆษณาว่า ปลอดนิโคตนิไรใ้บยาสูบ และไม่มนี ้ามนัดนิ ซึ่ง ณ ขณะน้ี ยงัไม่ทราบ
ว่าจะมผีลเสยีต่อร่างกายอย่างไรบ้าง จงึมกีารน ามาจ าหน่ายกนั และเริม่ระบาดกนัใน
รา้นเหลา้   
(4)  การโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ ใน
บางครัง้อาจเรียกว่า “การตลาดแบบแพร่กระจายไวรัส (Viral Marketing) พบใน 
Facebook, Twister, Youtube และ SMS เป็นตน้  
(5)  การแทรกแซงนโยบายรฐัของอตุสาหกรรมยาสบู 
 ตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปีพ.ศ.2559 อุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาติดต่อกับ
หน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นการขอเข้าพบเพื่อด าเนินการจดแจ้งรายการส่วนประกอบ 
จ านวน 87 ครัง้ โดยการหารอืขอ้กฎหมายส่วนใหญ่มกัเป็นการตดิต่อผ่านทางโทรศพัท์
ผลการติดตามจากเอกสารทางราชการที่ส่งโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ถึงกระทรวง
สาธารณสุข ระหว่างปี 2553 - 2557 พบการขอเขา้พบเพื่อร่วมก าหนดนโยบาย 6 ครัง้
แต่กไ็ดร้บัการปฏเิสธจากกระทรวงสาธารณสุขทัง้หมด 
1.2 การเฝ้าระวงัส่ือ 

การเฝ้าระวงัในช่องทางนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการเฝ้าระวงัทาง
เวบ็ไซด์ และสื่อสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ facebook ที่เขา้ถงึด้วยค าส าคญัจากเวบ็ไซต์กู
เกิล (https://www.google.co.th/) และข้อตกลงเบื้องต้นของการค้นหาดังระบุไว้
ข้างต้นในหัวข้อ “การโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์”  

https://www.google.co.th/
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2. การเฝ้าระวงัมิติท่ี 2 ด้านพฤติกรรมเส่ียง (Behavior risk) 

สถานการณ์ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ 

2.1 จ านวนและอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป   

ขอ้มูลการส ารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากรไทย ปี 
พ.ศ.2558 พบว่า ในจ านวนประชากรที่มอีายุ 15 ปีขึน้ไป ทัง้สิ้น 55.2 ลา้นคน เป็นผู้
สบูบุหรี ่10.9 ลา้นคน (รอ้ยละ 19.9) โดยในภาพรวม พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2547–2552 
อตัราการสูบบุหรีม่แีนวโน้มลดลง (จากรอ้ยละ 23 เป็น รอ้ยละ 20.7 ตามล าดบั) แต่
กลบัเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ.2554 เป็นรอ้ยละ 21.4 และลดลงเหลอืรอ้ยละ 19.9 ในปี 2556 
และกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2557 แต่ในปีล่าสุด 2558 กลับลดลง
เลก็น้อยเป็นรอ้ยละ 39.3 ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการสูบบุหรี ่ปี 2558 กบัปี 2557 
พบว่า ทัง้เพศชายและหญิงมอีตัราการสูบบุหรีล่ดลงเลก็น้อย อตัราการบรโิภคยาสูบ
ของเพศชายร้อยละ 39.3 เพศหญิงร้อยละ 1.8 เมื่อพิจารณาการบริโภคยาสูบของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534 - 2558) พบว่ามี
แนวโน้มลดลง กล่าวคอื ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปทีบ่รโิภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มี
จ านวน 12.26 ล้านคน (ร้อยละ 32) ลดลงเป็น 10.9 ล้านคน (ร้อยละ 19.9) ในปี พ.ศ.
2558 มอีตัราลดลงเฉลีย่ 0.5% ต่อปี ดงัภาพที ่2.1 

 
ภาพท่ี 2.1 อตัราการสบูบุหรีปั่จจบุนัของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2534-2558 
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หมายเหตุ: เนื่องจากวธิกีารส ารวจในปีพ.ศ.2557 ไม่อนุญาตให้ใช้การถามสมาชกิในครอบครวั
แทนจงึท าใหค้่าอตัราสงูกว่าวธิสี ารวจในวธิเีดมิ(วธิเีดมิคอือนุญาตใหถ้ามสมาชกิในครอบครวัแทน
ซึง่ใชใ้นการส ารวจปีพ.ศ.2558 ดว้ย)  

ผู้สูบบุหรีปั่จจุบนั2 แบ่งเป็น  ผู้สูบบุหรี่ประจ า3 และผู้สูบบุหรีเ่ป็นครัง้คราว4   
โดยพบว่าสดัส่วนของผู้สูบประจ าอยู่ที่รอ้ยละ 95 ในปี พ.ศ.2534 และค่อย ๆ ลดลง
เป็นรอ้ยละ 85.88 ของผูส้บูปัจจบุนัในปี พ.ศ.2558 

จ านวนผู้สูบบุหรี่เป็นครัง้คราวกลบัมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2534-2558 โดยปี พ.ศ.2534 มผีูส้บูบุหรีเ่ป็นครัง้คราวเพยีง 590,528 คน เพิม่ขึน้เป็น
จ านวนถงึ 1,545,866 คนภายในรอบ 24 ปี จากขอ้มลูดงักล่าวเป็นสญัญาณเตอืนบ่ง
บอกใหเ้หน็ว่าการทีอุ่ตสาหกรรมยาสูบมกีลยุทธก์ารตลาดรปูแบบใหม ่ๆ อาจส่งผลให้
มผีูท้ดลองสบูบุหรีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ในแต่ละปี ตารางที ่2.1 
ตารางท่ี 2.1 จ านวน อตัราการสบูบุหรี ่และสดัส่วนผูสู้บประจ าของประชากรไทย 
อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ. 2534 - 2558 

 
พ .ศ.  

จ านวนและอตัราการบรโิภคยาสบูปัจจุบนั )คน(  
สดัส่วนผูบ้รโิภคประจ า 
ต่อผูบ้รโิภคยาสบูทัง้หมด 

รวมอายุ 15 ปีขึน้ไป ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ 
คน อตัรา คน อตัรา คน อตัรา (%) (%) (%) 

2554 12,257,575 52.33% 11,304,732 59.39% 952,943 4.95% 95.18 93.76 92.92 
2552 12,525,254 28.81% 11,758,171 54.46% 767,082 3.50% 88.03 90.35 84.76 
2544 11,984,874 25.47% 11,283,274 48.44% 701,601 2.95% 88.20 88.58 82.07 
2547 11,354,282 22.28% 10,700,018 43.69% 654,264 2.64% 84.79 85.07 80.35 
2553 10,857,755 21.22% 10,347,579 41.70% 51,0176 1.94% 87.37 87.63 81.99 
2552 10,905,191 23.73% 10,360,590 40.46% 544,601 2.01% 87.54 87.69 84.69 
2554 11,511,611 21.55% 10,918,994 41.69% 592,617 2.14% 86.32 86.62 80.76 
2555 10,765,806 19.94% 10,193,311 39.00% 572,495 2.05% 83.46 83.72 78.86 
2557 11,363,447 20.72% 10,746,824 40.52% 616,622 2.18% 88.02 88.31 83.11 
2558 10,947,037 19.58% 10,445,143 39.16% 501,894 1.76% 85.88 88.31 83.11 

                                                   
2 ผูส้บูบุหรีปั่จจุบนั หมายถงึ ผูส้บูบุหรีป่ระจ าและผูส้บูบหุรีค่รัง้คราว 
3 ผูส้บูบุหรีป่ระจ า หมายถงึ ผูส้บูบุหรีเ่ป็นประจ าทุกวนั 
4 ผูส้บูบุหรีเ่ป็นครัง้คราว หมายถงึ ผูส้บูบุหรีไ่ม่ทุกวนั 
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2.1.1 อตัราการสบูบหุรี่ปัจจบุนั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล  

1.) เพศ (GENDER) 

  เมือ่พจิารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 24 ปีทีผ่่านมาจากปี พ.ศ.2534-2558
อตัราการบรโิภคยาสูบของประชากรเพศชายมอีตัราการเปลีย่นแปลงทีล่ดลงน้อยกว่า
เพศหญงิ คอื รอ้ยละ 33.72 และรอ้ยละ 64  นอกจากนี้การส ารวจยงัพบว่า ในปี พ.ศ.
2558 เพศหญงิมอีตัราการบรโิภคยาสบูต ่าสุดจากทุกปีทีผ่่านมาคอืรอ้ยละ 1.8        

 
ภาพท่ี 2.2  อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ.2534-2558 
จ าแนกตามเพศ 

2.) กลุ่มอาย ุ(Age Group)   
จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติในปีพ.ศ.2558 อัตราการสูบบุหรี่ใน

กลุ่มอายุ 15-18 ปี, 19-24 ปี, 25-40 ปี, 41-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 
7.22, 20.20, 23.23, 22.53, 13.95 ตามล าดบั ในทุกกลุ่มอายมุอีตัราการสบูบุหรีล่ดลง
จากปีพ.ศ. 2556 ยกเวน้กลุ่มอาย ุ19-24 ปี และ กลุ่มอาย ุ41-59 ปี  

 กลุ่มอายุที่มอีตัราการลดการสูบบุหรีสู่งสุด คอื กลุ่มอายุ 53 ปีขึ้นไป (อตัรา
การเปลีย่นแปลงในรอบ 24 ปี ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 57.54)  ส่วนในกลุ่มอายุ 41-59 ปี, 
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25-43 ปี, 15-18 ปี และ 12-24 ปี มอีตัราการเปลีย่นแปลงลดลง 40.93, 35.97, 34.22 
และ 32.51 ตามล าดบั 

อตัราการบรโิภคยาสูบของเยาวชนอายุระหว่าง 15–18 ปี จากปี พ.ศ.2534-
2558 พบว่า ลดลง จากรอ้ยละ 12  ในปี พ.ศ.2534 เป็น รอ้ยละ 7.92 ในปี พ.ศ.2558  
แต่ปี พ.ศ.2547 – ถึงปัจจุบนั (2558)  อตัราการบรโิภคยาสูบกลบัมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น
อยา่งต่อเนื่องจากรอ้ยละ 6.58 เป็นรอ้ยละ 7.92 (จ านวน 312,610 คนในปี พ.ศ. 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ. 2534-2558 
จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

3.) ระดบัการศึกษา (Education Level)  
จากผลการส ารวจของส านักงานสถติใินปี 2558 อตัราการสูบบุหรีข่องผู้ที่มี

ระดบัการศึกษาประถมศึกษามอีัตราการสูบบุหรีปั่จจุบนัสูงสุด รองลงมาเป็นระดบั
มธัยมต้น ผู้ที่ไม่เคยเรยีน ระดบัมธัยมปลายและระดบัอุดมศึกษาขึ้นไปคือร้อยละ 
24.0, 22.4, 19.2, 19.0 และ 10.2 ตามล าดบั ผู้ที่มรีะดบัการศึกษาอุดมศึกษาขึน้ไป
และผู้ที่ไม่เคยเรยีนมอีตัราการสูบบุหรีท่ี่ลดลงจากปี 2557 และผู้ที่มรีะดบัการศกึษา
อุดมศกึษาขึน้ไปอตัราการเปลีย่นแปลงลดลงมากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 53.22 
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ภาพท่ี 2.4 อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ.2534-2558  
 จ าแนกตามระดบัการศกึษาทีจ่บสงูสุด 

2.1.2 อตัราการสบูบหุรี่ปัจจบุนั จ าแนกตามภมิูศาสตร ์ 

1.) เขตการปกครอง (Administrative District)   
ผู้อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลมอีตัราการสูบบุหรี่สูงกว่าในเขตเทศบาลในทุก

รอบการส ารวจ และอตัราการเปลีย่นแปลงลดลงของนอกเขตเทศบาลก็สูงกว่าในเขต
เทศบาลเลก็น้อย คอื รอ้ยละ 35.86  และ 34.85 ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่ามาตรการ
ทีผ่่านมามผีลในการลดอตัราการสูบบุหรีท่ ัง้ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
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ภาพท่ี 2.5  อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ.2534-2558  

จ าแนกตามเขตการปกครอง 

2.) ภาค (Region)  
อตัราการสูบบุหรีใ่นแต่ละภูมภิาคของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึง

จดุต ่าสุดในปีพ.ศ.2552 แต่ในพ.ศ 2554 และ 2557 มอีตัราการสูบบุหรีท่ีส่งูขึน้ทุกภาค 
ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในปีพ.ศ. 2558 ภาคใต้ยงัมอีตัราการสูบบุหรีท่ี่
สูงที่สุด รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ กลางและกรุงเทพมหานคร 
(อตัราการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและ
ใตเ้ท่ากบัรอ้ยละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตามล าดบั) แสดงใหเ้หน็ว่า
มาตรการในการควบคุมยาสูบไดผ้ลน้อยในภาคใต้และกรุงเทพมหานคร แต่ไดผ้ลดใีน
ภาคเหนือ กลาง และตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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ภาพท่ี 2.6 อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ.2534-2558  

  จ าแนกตามภาค 
ภาพที่ 2.1-2.6 ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ.2534, 
2539, 2544, 2552, 2556 และ 2558 และโครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา พ.ศ.
2547, 2550, 2554 และ 2557 

2.1.3 อายท่ีุเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกและอายท่ีุต า่สดุท่ีเร่ิมสบู  

ขอ้มลูจากโครงการส ารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละดื่มสุรา ในปีพ.ศ.2557 
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปทีเ่ริม่สูบบุหรีค่ร ัง้แรกของผูท้ี่สูบบุหรีเ่ป็นประจ าคอือาย ุ
17.8 ปี และเริม่สูบบุหรีเ่ป็นปกตนิิสยัเมื่ออายุประมาณ 19.5 ปี เพศชายเริม่สูบบุหรี่
ครัง้แรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี และเริม่สูบเป็นปกตเิมื่ออายุประมาณ 19 ปี ส่วนเพศ
หญงิเริม่สูบบุหรีค่ร ัง้แรกเมื่ออายุประมาณ 21 ปี และเริม่สูบเป็นปกตเิมือ่อายปุระมาณ 
22 ปี การส ารวจในครัง้นี้พบว่าผูท้ีส่บูบุหรีเ่ร ิม่สบูบุหรีอ่ายนุ้อยทีสุ่ดเพยีง 6 ปี 

2.1.4 ประเภทของบุหรี่ท่ีสบูเป็นประจ า  

 ผลการส ารวจประเภทบุหรีท่ี่นิยมสูบเป็นประจ าของผู้บรโิภคยาสูบปัจจุบนั
อาย ุ15 ปีขึน้ไป ในปี พ.ศ.2544, 2547, 2550,  2552  และ 2554 พบว่ามสีดัส่วนของ
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ผูส้บูบุหรีซ่องและบุหรีม่วนเองเกอืบอย่างละ 50%  แต่ในปี 2556 พบว่ามสีดัส่วนของ
ผู้สูบบุหรีซ่องสูงกว่าผู้สูบบุหรีม่วนเองอย่างชดัเจน นัน่คอืรอ้ยละ 61.19 และรอ้ยละ 
33.07 

 ส่วนการส ารวจในปีพ.ศ.2557 นั ้น ผู้ตอบสามารถตอบได้หลายค าถาม 
กล่าวคอืผู้สูบเป็นประจ าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปรอ้ยละ 61.7 ใช้บุหรีซ่อง, รอ้ยละ 
55.4 ใช้บุหรีม่วนเอง, รอ้ยละ 1.3 ใช้ซกิ้า/ไปป์ และร้อยละ 0.8 ใช้ผลติภณัฑ์ยาสูบ
อื่นๆเช่น สูบบุหรีผ่่านน ้า เช่น ม่อระกู่/ฮุกก้า/ชชิา และบุหรีไ่ฟฟ้าแบบแท่ง  และการ
ส ารวจในปีพ.ศ. 2558 พบผู้สูบเป็นประจ าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปใช้บุหรี่ซอง
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 63.87 ใชบุ้หรีม่วนเองลดลงเป็นรอ้ยละ 34.18, รอ้ยละ 0.1 ใชซ้กิา้/
ไปป์, รอ้ยละ 1.59 ใช้บุหรีข่ ี้โย/พม่า, รอ้ยละ 3.2 ใช้ยาสูบที่สูบผ่านน ้าเช่น ม่อระกู่/
ฮุกกา้/ชชิา และยาสบูทีส่บูผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
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ตารางท่ี 2.3 จ านวนและสดัส่วนผูส้บูบุหรีปั่จจบุนัอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ าแนกตามประเภทยาสูบทีบ่รโิภค พ.ศ.2544 – 2558 
ประเภทยาสบูที่

บรโิภค 
2544 2547 2553* 2552 2554* 2555 2557** 2558 

จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ 

บุหรีซ่อง 5,871,721 48.22 5,555,334 42.51 5,332,757 45.38 5,855,527 55.51 5,115,755 55.15 6,587,476 61.19 51.7 6,991,772 63.87 
บุหรีม่วนเอง 5,325,822 53.85 5,554,852 45.22 5,515,125 51.72 4,727,552 45.22 5,552,522 45.53 3,560,595 33.07 55.4 3,741,744 34.18 
บุหรีซ่กิาร ์

12,551 3.15 

4,121 3.34 1,332 3.31 54,553 3.52 12,228 3.17 22,774 0.21 1.5 
 

10,482 0.10 
ไปป์ 5,128 3.34 13,522 3.32 15,245 3.15 
บุหรีข่ ีโ้ย/พมา่ 254,253 2.55 212,521 2.32 128,155 1.82 - - 241,129 2.24 - 173,725 1.52 
บารากู่/ฮกุกา้/ 
ชชิา 112,171 3.22 8,547 3.38 52,557 3.55 

2,525 3.32 
20,811 0.19 

- 2,263 3.32 

บุหรีอ่ ื่นๆ 5,455 3.35 - 25,337 0.23 
ยาสูบทีสู่บผา่น
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

- - - - - - - - - - - - - 1,714 0.02 

รวมผูส้บูปัจจบุนั 11,284,874 133 11,554,285 133 13,857,755 133 13,235,121 133 11,511,511 133 10,432 100  10,947,037 100 

 
*ขอ้มลูปี พ.ศ.2550 และ 2554 ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ จงึแสดงเฉพาะประเภทบุหรีท่ีส่บูมากที่สุด ค าตอบเดยีว 
**ขอ้มลูปี พ.ศ.2557 ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ โดยไม่เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย จงึไมส่ามารถเลอืกค าตอบแรกมาวเิคราะหค์ าตอบ
เดยีวท าใหคุ้ม้รวมเกนิรอ้ยละ 100 
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2.1.5 ปริมาณยาสูบท่ีบริโภคต่อวนั(มวน)  

  ใชข้อ้มลูจากการส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาตพิ.ศ.2557 ในส่วนของผูสู้บ
บุหรี่เป็นประจ าที่ตอบปรมิาณของบุหรี่ที่สูบทุกประเภทมาค านวณ พบว่ากลุ่มวยั
ท างานมปีรมิาณสูบบุหรี ่(บุหรีซ่องและบุหรีม่วนเอง) ต่อวนัมากกว่ากลุ่มเยาวชนและ
ผูสู้งอาย ุคอืประมาณ 11.9 มวนต่อวนั และ พบว่าจ านวนบุหรี(่บุหรีซ่องและบุหรีม่วน
เอง)ที่สูบโดยเฉลี่ยต่อวนัเพิม่ขึน้จาก 10.8 มวนต่อวนัในปีพ.ศ. 2554 เป็น 11.5 มวน
ต่อวนัในปี พ.ศ.2557 

2.1.6 ระยะเวลาท่ีสบูบหุรี่มวนแรกหลงัต่ืนนอน 

  ระยะเวลาที่สูบบุหรีม่วนแรกหลงัตื่นนอนภายใน 30 นาท ีเป็นเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวนิิจฉัยเพื่อประเมนิภาวะการตดินิโคตนิ (Nicotine dependence) ในผู้สูบบุหรีไ่ด ้
และยงัสามารถบอกถงึระดบัความรุนแรงในการตดิบุหรีอ่กีดว้ย เพื่อประโยชน์ส าหรบั
บุคลากรทางการแพทยใ์นการเลอืกวธิบี าบดัรกัษาเพื่อช่วยใหผู้สู้บบุหรีส่ามารถเลกิสูบ
บุหรีไ่ด ้จากขอ้มูลการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิพ.ศ.2557 พบว่า ผู้สูบบุหรี่
มวนแรกภายใน 5 นาทหีลงัตื่นนอน 6-30 นาทหีลงัตื่นนอน 31-60 นาทภีายหลงัตื่น
นอน และมากกว่า 60 นาทีภายหลังตื่นนอนมีสัดส่วน 20.79%, 42.10%, 16.19% 
และ 20.92% ตามล าดบั 

2.1.7 ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ้ือบหุร่ีมาสบูเอง (เฉล่ียต่อเดือน) 

การบรโิภคยาสูบนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบเอง ยงั
กระทบต่อรายจ่ายของผูสู้บอกีดว้ย จากการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการส ารวจพฤตกิรรม
การสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรไทยซึ่งด าเนินการส ารวจโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิในปี พ.ศ.2557 พบว่า 

 ค่าใชจ้่ายจรงิของผูสู้บบุหรีซ่องเพยีงอย่างเดยีวเฉลีย่สบูวนัละ 10 มวนต่อ
วนั มคี่าใชจ้า่ยเฉลีย่เดอืนละ 565 บาท หรอืปีละ 6,780 บาท  

 ค่าใช้จ่ายจรงิของผู้สูบบุหรี่มวนเองเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยสูบวนัละ 10 
มวนต่อวนั มคี่าใชจ้า่ยเฉลีย่เดอืนละ 170 บาท หรอืปีละ 2,040 บาท  
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 ส าหรบัผู้สูบบุหรีท่ ัง้สองประเภทขึน้ไป เฉลี่ยสูบวนัละ 10 มวนต่อวนั มี
ค่าใชจ้า่ยเดอืนละ 357 บาท 
 

การส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาตพิ.ศ.2557 ผูสู้บบุหรีเ่ป็นประจ าที่มอีาย ุ
15 ปีขึ้นไป มคี่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่มาสูบเองโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาท 
กลุ่มวยัท างานมคี่าใชจ้่ายเพื่อซือ้บุหรีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนสูงกว่ากลุ่มเยาวชนและกลุ่มสูงวยั 
470 บาท, 409 บาท และ 208 บาท ตามล าดับ ผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในเขตเทศบาลมี
ค่าใช้จ่ายฯ เฉลี่ยสูงกว่านอกเขตเทศบาล 572 บาทและ 329 บาท ตามล าดบั ผู้สูบ
บุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหานครมคี่าใชจ้า่ยฯเฉลีย่สูงสุดคอื 810 บาท เนื่องจากผูส้บูบุหรี่
ที่ ผ ลิต จากโรงงาน  ซึ่ งมีราค าสู งกว่ าบุ ห รี่ม วน เอง ผู้ สู บบุ ห รี่ที่ อยู่ ในภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมคี่าใชจ้า่ยเฉลีย่ทีซ่ือ้บุหรีต่ ่าสุดคอื 251 บาท 

2.1.8 การได้รบัควนับหุรี่มือสองในบ้านและสถานท่ีสาธารณะ 

 ในเรื่องของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านของสมาชิกที่อยู่อาศัยใน
ครวัเรอืน (GATS) พบว่า 3 ใน 5 (รอ้ยละ 59.4) ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่มี
ผู้สูบบุหรีภ่ายในตวับ้าน, 2 ใน 5 (รอ้ยละ 39.5) ตอบว่ามกีารสูบบุหรีภ่ายในตวับ้าน 
และที่เหลอืรอ้ยละ 1.1 ตอบว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ส่วนความถี่ของการสูบบุหรีภ่ายใน
ตวับ้าน พบว่ารอ้ยละ 27.8 มกีารสูบบุหรีภ่ายในตวับ้านทุกวนัและรอ้ยละ 7.1 มกีาร
สูบบุหรีใ่นบา้นอย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ ส่วนขอ้มลูเพิม่เตมิจากการได้รบัควนับุหรีม่อื
สองในบ้านและสถานที่สาธารณะสามารถดูได้จากการส ารวจการบรโิภคยาสูบใน
ผูใ้หญ่ระดบัโลก (GATS) ในหวัขอ้ 2.5.1   

 ส่วนการได้รบัควนับุหรีม่อืสองในที่สาธารณะ จากการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ตลาดสดหรอืตลาดนัดและร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่ที่
จ าหน่ายอาหารเครือ่งดื่มเป็นสถานทีท่ีม่กีารพบเหน็/ไดก้ลิน่/พบเหน็ก้นบุหรีม่ากทีสุ่ด
ดงัตารางที ่2.4 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงการพบเหน็/ไดก้ลิน่/พบเหน็กน้บุหรีภ่ายในสถานทีส่าธารณะ 
การไดพ้บเหน็/ไดก้ลิน่/เหน็
กน้บุหรีภ่ายในสถานที่

สาธารณะ 

พ.ศ.2554  พ.ศ.2557  
ไม่พบ 
(รอ้ยละ) 

พบ 
(รอ้ยละ) 

ไม่ไดไ้ป 
(รอ้ยละ) 

ไปแต่ไม่พบ 
(รอ้ยละ) 

ไปและพบ 
(รอ้ยละ) 

อาคารสถานทีร่าชการ 72.63 25.79 59.11 21.62 18.07 
สถานบรกิารสาธารณสขุ 81.26 17.16 52.21 32.69 13.84 
โรงเรยีน/สถานศกึษาระดบั
ต ่ากว่าอุดมศกึษา 

83.41 15.01 61.10 27.22 10.89 

อาคารของมหาวทิยาลยั 89.45 8.97 90.89 4.53 3.78 
ศาสนสถาน 68.48 29.93 40.09 31.10 27.56 
รา้นอาหาร/ภตัตาคาร/
สถานทีท่ีจ่ าหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม 

50.09 48.33 40.45 16.32 41.90 

สถานบรกิารขนสง่สาธารณะ 48.84 49.57 65.67 9.06 24.27 
ตลาดสดหรอืตลาดนดั 25.40 73.01 16.06 16.78 66.03 
ทีม่า: โครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละดื่มสรุาพ.ศ.2554 และ 2557 ส านกังานสถติ ิ
วเิคราะหข์อ้มลู: โดย ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู (ศจย.) มหาวทิยาลยัมหดิล 

2.2 สถานการณ์และแนวโน้มในการบริโภคยาสูบของเยาวชน  

2.2.1 ส ารวจในกลุ่มนักเรียนอาย ุ15-18 ปี 

การส ารวจข้อมูลการบรโิภคยาสูบในกลุ่มนักเรยีนอายุ 15-18 ปี และกลยุทธ์
อุตสาหกรรมยาสูบ ในสถานศกึษาและบรเิวณโดยรอบสถานศกึษาใน 12 เขตบรกิาร
สุขภาพ ปีพ.ศ. 2558 โดยส านกัควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค  
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ผลการส ารวจ 

 ความชุกของนักเรยีนทีเ่คยสูบบุหรี่รอ้ยละ 23.4 และปัจจุบนัยงัคงสูบบุหรีอ่ยู ่
คดิเป็นรอ้ยละ 9.97 เป็นนกัเรยีนชายรอ้ยละ 18.52 นกัเรยีนหญงิรอ้ยละ 2.08  

 เมื่อจ าแนกรายเขตบรกิารสุขภาพ พบว่า เขตบรกิารสุขภาพทีม่คีวามชุกของ
การบรโิภคสูงกว่าค่าเป้าหมาย(รอ้ยละ 9) จ านวน 6 เขต ได้แก่ เขต 2 (รอ้ย
ละ 10.71), 3 (รอ้ยละ 13.83), 4 (รอ้ยละ 16.17), 8 (รอ้ยละ 10.9), 9 (รอ้ยละ 
13.25), 11 (ร้อยละ 16.08) และเขตบริการสุขภาพที่มีความชุกของการ
บรโิภคต ่ ากว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 6 เขต ได้แก่ เขต 1 (ร้อยละ 6.99), 5 
(รอ้ยละ 6.85), 6 (รอ้ยละ 6.32), 7 (รอ้ยละ 6.9), 10 (รอ้ยละ 8.42), 12 (รอ้ย
ละ 6.06) เริม่สูบบุหรี่ครัง้แรกส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 
73.59 รองลงมาคอือายุ  16 ปี ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 17.26 อายรุะหว่าง 6-10 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 8.36 และอายรุะหว่าง 1-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.79  

 ปรมิาณการสูบบุหรีเ่ฉลี่ยต่อวนั (ในช่วง 30 วนัที่ผ่านมา)โดยสูบบุหรีว่นัละ 3 
มวน 1 มวน และ 2 มวน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ร้อยละ 19.3 และร้อยละ 16 
ตามล าดบั  

 นกัเรยีนส่วนใหญ่จะเลอืกสูบบุหรีย่ ีห่อ้เดมิทีเ่คยสบู(รอ้ยละ 47.45) โดยบุหรีท่ี่
นิยมสบูมากคอืบุหรีต่่างประเทศ รองลงมาคอืบุหรีไ่ทย  
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ภาพท่ี 2.9 แสดงรอ้ยละของรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายบุหรีแ่ก่ นักเรยีนอาย ุ15-18 ปี จ าแนก
รายเขตบรกิารสุขภาพที ่1-12 พ.ศ.2558 
ทีม่า: การส ารวจขอ้มูลการบรโิภคยาสูบในกลุ่มนักเรยีนอายุ 15-18 ปี และ กลยุทธ์อุตสาหกรรม
ยาสบู ปี 2558 ส านักควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค  วเิคราะหโ์ดย: ส านกัควบคุมการ
บรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค 
 
2.2.2 การส ารวจการบริโภคยาสบูในเยาวชนไทย (GYTS) 

การส ารวจการบรโิภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ.2558 ด าเนินการภายใต้
โครงการส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก  (Global Youth Tobacco 
Survey : GYTS) ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวงัระบบหนึ่งภายใต้ระบบเฝ้าระวงัการบรโิภค
ยาสู บ ระดับ โลก  (Global Tobacco Surveillance System : GTSS) โค รงก ารนี้
ด าเนินการเพื่อก ากบัตดิตามและเฝ้าระวงัการบรโิภคยาสูบในเยาวชน อายุ 15-15 ปี 
ทีศ่กึษาอยู่ในระบบการศกึษา ส าหรบัประเทศไทยไดด้ าเนินการส ารวจมาแลว้จ านวน 
3 ครัง้ ครัง้แรกในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) ครัง้ที่สอง พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) และ
ส าหรบัครัง้ทีส่ามไดด้ าเนินการในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) ผลส ารวจพบว่าอตัราการ
สูบบุหรีข่องเยาวชนไทยเท่ากบัร้อยละ 11.3 (เพศชาย รอ้ยละ 11.2  และเพศหญิง
รอ้ยละ 5.2) ซึง่มอีตัราส่วนใกลเ้คยีงกบัการส ารวจใน 2 ครัง้ทีผ่่านมา การส ารวจครัง้นี้
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รายงานอตัราการสูบบุหรีอ่ิเลก็ทรอนิกส์ รอ้ยละ 3.3 (เพศชาย รอ้ยละ 4.7 และเพศ
หญงิรอ้ยละ 1.9) และเยาวชนไทยรอ้ยละ 13.9 (เพศชาย รอ้ยละ 17.8 และเพศหญิง
รอ้ยละ 9.8) เคยทดลองสบูบารากู่ 

อัตราการบรโิภคยาสูบปัจจุบันของเยาวชนไทย อายุ 13 -15 ปี พ.ศ.2558 
เท่ากบัรอ้ยละ 15 (เพศชายรอ้ยละ 21.8 เพศหญงิ รอ้ยละ 8.1) ส าหรบัผูบ้รโิภคยาสูบ
มคีวนัปัจจุบนัเท่ากบัรอ้ยละ 14 (เพศชายรอ้ยละ 20.7 เพศหญงิ รอ้ยละ 7.1) และผูใ้ช้
ผลติภณัฑย์าสูบไรค้วนัเท่ากบัรอ้ยละ 2.7 (เพศชายรอ้ยละ 4.1 เพศหญงิ รอ้ยละ 1.3) 
เยาวชนที่สูบบุหรีซ่องจะสูบบุหรีว่นัละ 1 มวน หรอื 2-5 มวน เท่ากบัรอ้ยละ 30 และ 
37.5 ตามล าดบั ส าหรบัเยาวชนทีส่บูยาสูบปัจจุบนัรอ้ยละ 84.8 แสดงอาการตดิยาสูบ 
(Smoking Dependence) 

เยาวชนไทยเคยทดลองสูบบุหรีค่ร ัง้แรกเมื่ออายุ 7 ปีหรอืน้อยกว่า (ร้อยละ 
5.2) โดยเยาวชนส่วนใหญ่เริม่ทดลองสูบบุหรีค่ร ัง้แรกเมื่ออายุ 12 ถงึ 13 ปี (รอ้ยละ 
39.6) รองลงมาเป็นเยาวชนทีท่ดลองสูบบุหรีใ่นช่วงอายุระหว่าง 14 ถงึ 15 ปี (รอ้ยละ 
24.8) และเยาวชนทีท่ดลองสบูบุหรีใ่นช่วงอาย ุ10 ถงึ 11 ปี (รอ้ยละ 21.2)     

2.2.3 การส ารวจบคุลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัยาสบู (GSPS) 

การส ารวจบุ คลากรใน โรงเรียน เกี่ ยวกับยาสูบ  หรือ  Global School 
Personnel Survey (GSPS) ปี พ.ศ.2558 เป็นการส ารวจนโยบายหรอืกฎระเบียบ
เฉพาะเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่และการบงัคบัใช้นโยบายและกฎระเบียบดงักล่าว
ภายในบรเิวณโรงเรยีนทัง้ภายในและภายนอกอาคารเรยีน ด าเนินการส ารวจใน
โรงเรยีน 30 แห่ง โดยบุคลากรทีเ่ขา้รว่มการส ารวจจ านวนทัง้สิน้ 30 คน ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิารโรงเรยีนจ านวน 11 คน และครอูาจารย ์จ านวน 19 คน  

ผลการส ารวจจากบุคลากรในโรงเรยีนพบว่าโรงเรยีนทุกแห่งหรอืจ านวน 30 
แห่ง มนีโยบายในการห้ามสูบบุหรีภ่ายในอาคารเรยีนที่ใช้กบันักเรยีน (รอ้ยละ 100) 
และโรงเรยีนที่มีนโยบายในการห้ามสูบบุหรี่ที่บังคับใช้ภายในอาคารเรยีนส าหรบั
บุคลากรในโรงเรยีน จ านวน 29 แห่ง (รอ้ยละ 96.7) ส าหรบัโรงเรียนที่มนีโยบายใน
การห้ามสูบบุหรีภ่ายนอกอาคารเรยีน (แต่อยู่ภายในบรเิวณโรงเรยีน) ที่บงัคบัใช้กบั
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นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน จ านวน 28 แห่ง (รอ้ยละ 93.3) และจ านวน 25 แห่ง 
(รอ้ยละ 83.3) ตามล าดบั  

ในเรื่องการบงัคบัใชน้โยบายดงักล่าวกบันักเรยีนนัน้ พบรายงานว่าโรงเรยีนมี
การบงัคบัใช้นโยบายอย่างจรงิจงักบันักเรยีน จ านวน 25 แห่ง (ร้อยละ 83.3) และ
โรงเรยีนทีม่กีารบงัคบัใชน้โยบายอย่างจรงิจงักบับุคลากรในโรงเรยีน จ านวน 17 แห่ง 
(รอ้ยละ 56.7) ส าหรบัโรงเรยีนที่มกีารบงัคบัใช้นโยบายดงักล่าวกบันักเรยีนได้เพยีง
บางส่วน จ านวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 13.3) และโรงเรยีนทีม่กีารบงัคบัใชน้โยบายดงักล่าว
กบับุคลากรในโรงเรยีนได้เพียงบางส่วน จ านวน 8 แห่ง (รอ้ยละ 26.7) นอกจากนี้
โรงเรยีนที่รายงานว่าไม่มกีารน านโยบายไปปฏิบัติอย่างจรงิจงักับบุคลากรภายใน
โรงเรยีน จ านวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 13.3) 

2.3 กลุ่มอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ  

2.3.1 การส ารวจการบริโภคยาสูบในผูใ้หญ่ระดบัโลก (GATS)   
  การส ารวจการบรโิภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดบัโลก หรอื Global Adult Tobacco 
Survey (GATS) เป็นการส ารวจเพื่อตดิตาม ก ากบัการบรโิภคยาสูบ ชนิดมคีวนัและ
ไม่มีควัน รวมถึงประเมินผลการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เป็นระบบและเป็น
มาตรฐานสากล ส าหรบัประเทศไทยมกีารส ารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) 
ผลการส ารวจพบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป 52.62 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรีปั่จจุบนั 
12.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.75 (เพศชายร้อยละ 45.1 เพศหญิงร้อยละ 3.1) 
(อ้างอิงจากโครงการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult 
Tobacco Survey; GATS). เอกสารข้อเท็จจรงิประเทศไทย พ.ศ.2552) ส าหรบัการ
ส ารวจรอบสองในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ผลการส ารวจพบว่าประชากรอายุ 15 ปี
ขึน้ไป สูบบุหรีปั่จจุบนัเพิม่ขึน้เป็น 13.0 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 (เพศชายรอ้ยละ 
46.6 เพศหญิงร้อยละ 2.6) (อ้างอิงจากโครงการส ารวจการบรโิภคยาสูบในผู้ใหญ่
ระดบัโลก Global Adult Tobacco Survey; GATS. เอกสารข้อเท็จจรงิประเทศไทย 
พ.ศ.2554.) เพศชายสูบบุหรี่โรงงานร้อยละ 30.1 และสูบบุหรี่มวนเองร้อยละ 28.1 
ส่วนเพศหญงิสบูบุหรีโ่รงงานรอ้ยละ 1.1 และสบูบุหรีม่วนเองรอ้ยละ 1.4 



สรุป 25 ปี การควบคมุการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 

   

 
 33 

 ในปี พ.ศ. 2552 การได้รบัควนับุหรี่มือสองมีดังนี้  ประชากรร้อยละ 39.1 
(23.5 ลา้นคน) ไดร้บัควนับุหรีใ่นบา้น ส่วนคนท างานรอ้ยละ 27.2 (3.3 ลา้นคน) ไดร้บั
ควนับุหรี่ในสถานที่ท างาน ส่วนในปี พ.ศ. 2554 การได้รบัควนับุหรี่มอืสองมดีงันี้ 
ประชากรรอ้ยละ 36 (19.5 ลา้นคน) ไดร้บัควนับุหรีใ่นบา้น ส่วนคนท างานรอ้ยละ 27.2 
(4.2 ลา้นคน) ไดร้บัควนับุหรีใ่นสถานทีท่ างาน  

2.3.2 การส ารวจ GHPSS 7 กลุ่มวิชาชีพ 

 การส ารวจ GHPSS เป็นการส ารวจโดยศูนย์วจิยัและจดัการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบร่วมกบัเครอืข่ายวชิาชพีสุขภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรีท่ ัง้ 7 สาขา 
โดยมกีลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 ของ 7 วชิาชพีสุขภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัต
แพทย ์พยาบาล เภสชักร สาธารณสุข เทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบดั ส าหรบั
ประเทศไทยมกีารส ารวจรอบแรกในปี 2549 และผลการส ารวจในปี 2554 พบว่ารอ้ย
ละ 4.2 นกัศกึษาแพทยใ์ชผ้ลติภณัฑย์าสบูอื่นๆมากกว่าบุหรี ่นอกจากนี้ยงัพบว่าอตัรา
การบริโภคยาสูบอื่นๆในปัจจุบันของนักศึกษาทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์และกายภาพบ าบดัเท่ากบัรอ้ยละ 4.0, 5.0, 1.7, 8.2, 
3.4 และ 5.1 ตามล าดบั จะเห็นได้ว่าอตัราการบรโิภคยาสูบในปัจจุบนัของนักศึกษา
วชิาชพีต ่า เหลอืเพยีงหน่ึงในหา้ของผูท้ีเ่คยใชผ้ลติภณัฑย์าสบู 

3. การเฝ้าระวงัมิติท่ี 3 ผลของการด าเนินงานมาตรการต่าง ๆ 

(Program response) 

มาตรการภาษีและราคาบหุรี่ 

เมื่ อ วัน ที่  9 กุ ม ภ าพั น ธ์  ได้ มี ร าช กิ จ จ า นุ เบ ก ษ าป ระก าศ ใช้ ก ฎ
กระทรวงการคลงัขึ้นภาษีสรรพสามติยาสูบ รายการบุหรีซ่กิาแรตส าหรบัค านวณค่า
แสตมป์ยาสูบในอตัราตามมูลค่าจากรอ้ยละ 87 เป็นรอ้ยละ 90 และอตัราตามปรมิาณ  
จากกรมัละ 1 บาท เป็น 1.10 บาท โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการลดจ านวนการสูบบุหรี่ลง โดยเฉพาะการลด
จ านวนผูส้บูบุหรีร่ายใหม่  
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พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

มีการปรบัปรุงพ.ร.บ.ภาษียาสูบ 2509 กับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตรวมกับ
พ.ร.บ.อื่นๆทัง้หมด 7 ฉบบั รวมเป็นพ.ร.บ.เดยีวกนั ซึ่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 
2560 จะมผีลบงัคบัใช้ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ.2560  โดยสาระส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบั
โครงสรา้งภาษ ีมดีงันี้ 

- การเปลี่ยนฐานในการค านวณภาษี เปลี่ยนจากราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม(ผลติในประเทศ) / ราคา CIF บวกอากร (น าเขา้) เป็นราคาขาย
ปลกีแนะน า ท าใหฐ้านการจดัเกบ็ภาษีในประเทศและน าเขา้เป็นฐานเดยีวกนั 
และป้องกนัการแจง้ราคาต ่าผดิปกตทิ าให้ฐานภาษีมคีวามเป็นธรรมระหว่าง
ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นประเทศและผูน้ าเขา้ มคีวามโปรง่ใสมากขึน้ 

- การปรบัโครงสรา้งภาษี โดยจดัเก็บทัง้อตัราตามปรมิาณ(Specific) และอตัรา
ตามมลูค่า(Ad Valorem)   

- ปรบัเพดานภาษี ดงันี้ อตัราตามปรมิาณ 3 บาท/กรมั ปรบัเป็น 5 บาท/มวน 
และอตัราตามมูลค่า รอ้ยละ 90 ของราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม ปรบัเป็น 
รอ้ยละ 90 ของราคาขายปลกีแนะน า  

- ปรบัปรุงระบบบรหิารการจดัเกบ็ภาษยีาสบู โดยการลดรปูแบบแสตมป์ทีใ่ชอ้ยู่
ในปัจจุบนัและน าระบบ Digital Stamp มาใชก้บัผลติภณัฑย์าสบู โดยจะมกีาร
ใช้ QR CODE เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผลติภณัฑ์ยาสูบที่ช าระ
ภาษแีลว้หรอืไม่  
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- ปรบัเพดานอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดงันี้  
รายการ พ.ร.บ.ยาสบู พ.ศ.2509 พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ 2560 

ใบอนุญาตผลติยาสบู ปีละ 10,000 บาท ฉบบัละ 300,000 บาท (1 ปี) 
ใบอนุญาตขาย 
   ประเภทที ่1 ขายสง่ 
   ประเภทที ่2 ขายปลกี 
 
   ประเภทที ่3 ขาย
ผลติภณัฑย์าสบูอื่นๆ 

 
ปีละ 1,000 บาท 

ปีละ 40 บาท (ยาสบู) 
ปีละ 10 บาท (ยาเสน้) 

 
ปีละ 100,000 บาท 
ปีละ 50,000 บาท 

 
ปีละ 100,000 บาท 

ใบอนุญาตซือ้ใบยาแหง้ ฉบบัละ 3,000 บาท ฉบบัละ 30,000 บาท 
ใบอนุญาตน าเขา้-สง่ออก ฉบบัละ 100 บาท ครัง้ละ 25,000 บาท 

 
- เพิ่มบทก าหนดโทษ โดยปรบัขึ้นอัตราค่าปรบั 10 เท่า และมีก าหนดโทษ

จ าคุก หากกระท าความผดิต่อพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560 
- เพิม่ “มาตรา 169 การขายยาสูบต้องขายตามขนาดของซองทีไ่ดเ้สยีภาษแีลว้ 

ห้ามแบ่งขาย” เพื่อให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ 
พ.ศ.2560 

 นับตั ้งแต่ ปี  พ .ศ .2535 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษี
สรรพสามติบุหรีซ่ิกาแรตรวม 11 ครัง้ และปรบัจากอตัราภาษีร้อยละ 87 ของราคา
หน้าโรงงานมาเป็นรอ้ยละ 90 ของราคาขายปลกีแนะน า (เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2559) 
โดยภาษีทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 74 ของราคาขายปลกี (ค านวณจากประเภทบุหรีย่อด
นิยม) ท าใหอ้ตัราการสูบบุหรีม่แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ความชนัของราคาบุหรีซ่ิ
กาแรตสูงขึ้นมากระหว่างปีพ.ศ.2558-2559 รูปที่ 3.1 ส่วนการบริโภคมีสัดส่วนที่
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาทัง้นี้ เนื่องจากค่าความยดืหยุ่นของการ
บรโิภคต่อราคามคี่าน้อยกว่า 1 โดย อยู่ที่ระหว่าง -0.0418 ถงึ -1.003 เฉลี่ยอยู่ที่ -
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0.395  และผูบ้รโิภคยาสบูประมาณครึง่หนึ่งสูบบุหรีม่วนเองหรอืยาเสน้ทีม่ภีาษตี ่ามาก 
(0.01%) นอกจากนี้ก่อนหน้าปี พ.ศ.2552 รฐับาลไม่เคยขึน้ภาษีบุหรีซ่กิาแรตสูงกว่า
ค่าเงนิเฟ้อ (สงูสุด 5%ของราคาหน้าโรงงาน) ดว้ยขอ้จ ากดัของการขบัเคลื่อนนโยบาย
ภาษใีนประเทศไทย เมื่อเทยีบเคยีงกบัประเทศอื่นๆ ถอืว่ามปีระสทิธผิลระดบัหนึ่ง แต่
ก็ยงัมขี้อจ ากดัไม่สามารถใช้เครื่องมอืทางนโยบายชนิดนี้ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ 
เช่นมกีารเปลีย่นไปบรโิภคยาสบูประเภทราคาถูกแทนที ่เป็นตน้ 

ตารางท่ี 3.1 สดัส่วนการกระจายรายได้ เทยีบจากบุหรีย่อดนิยม 1 ซองที่ราคา 86 
บาท 

ผูเ้กีย่วขอ้ง รายไดต่้อซอง (บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 
เกษตรกร 3.59  4.2 
รายไดภ้าษทีัง้หมด 63.95  74 
ผูผ้ลติบุหรี ่ 11.68  14 
ตวัแทนจ าหน่ายและคา้ส่ง 1.38  2 
ผูค้า้ปลกี 5.40  6 
หมายเหตุ: ขอ้มลูก่อนมกีารปรบัปรุงตามพ.ร.บ.สรรพสามติ 2560

                                                   

5 Isara Sarntisart. 2003. An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand. HNP Discussion Paper 
Economics of  Tobacco Control Paper No.15. 
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รปูท่ี 3.1 ภาพซอ้นรายไดส้รรพสามติบุหรีซ่กิาแรต ยอดจ าหน่าย อตัราภาษบีุหรีซ่กิาแรต ราคาบุหรีช่อง กบัอตัราการสบูบุหรี่ปัจจุบนั 
ทีม่า : กราฟโดยศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู (ศจย.)  

ขอ้มูลรายไดส้รรพสามติบุหรี ่ยอดจ าหน่าย อตัราภาษีสรรพสามติบุหรี ่และราคาบุหรีต่่อซองจากกรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั และขอ้มูล
อตัราการสบูบุหรีจ่ากส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
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ราคาบหุรี ่ 
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าราคาขายปลกีบุหรีน่ าเข้าที่ถูกที่สุดอยู่ที่ราคาซองละ 

40 บาท และบุหรี่น าเข้ายอดนิยมอยู่ที่ราคาซองละ 98 บาท ส าหรบับุหรี่ที่ผลติใน
ประเทศพบว่า ราคาขายปลกีที่ถูกที่สุดอยู่ที่ราคาซองละ 40 บาท และบุหรีย่อดนิยม
อยู่ที่ราคาซองละ 86 บาท การปรบัขึ้นอัตราภาษีสรรพสามติบุหรี่ซกิาแรตส่งผลให้
ราคาขายปลกีบุหรีซ่กิาแรตเพิม่สงูขึน้เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 28    

ทีส่ าคญัคอืบุหร่ีน าเข้าย่ีห้อท่ีถกูท่ีสุด มีแนวโน้มราคาลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ.
2549 จนถงึปี 2557 มบีุหรีร่าคาต ่าสุดอยู่ที่ซองละ 25 บาท ในขณะเดยีวกนับุหรีผ่ลติ
ในประเทศก็แข่งขนัด้านราคา โดยมรีาคาต ่าสุดที่ซองละ 37 บาท6 และปรบัเป็น 40 
บาทในปีพ.ศ.2559 ท าใหม้กีารใชบุ้หรีซ่กิาแรตมากขึน้ ในขณะที่สดัส่วนของผูใ้ชบุ้หรี่
มวนเองลดลง ในปี 2558 

จากการขึ้นภาษีบุหรีซ่กิาแรตในเดอืนเมษายน 2559 ส่งผลให้โรงงานยาสูบ
ออกบุหรีย่ ีห่้อใหม่ในขนาดประมาณ 7.1 มลิลเิมตร ซึ่งเป็นขนาดเลก็กว่ารุ่นปกตทิี่มี
ขนาดประมาณ 7.7 มลิลเิมตร ราคาจ าหน่ายประมาณ 40 บาทต่อซองเพื่อเจาะตลาด
ผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อยให้สามารถซื้อบุหรี่ซองมาสูบได้  ซึ่งการที่ราคาบุหรีป่รบัตัว
สูงขึน้จะส่งผลกระทบให้ผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อย บางส่วนไม่มกี าลงัซื้อบุหรีแ่บบซอง
มาสูบ อาจจะมกีารซื้อบุหรีแ่บบแบ่งมวน หรอือาจมกีารซื้อบุหรี่ที่ไม่เสยีภาษี บุหรี่
ปลอม หรอืบุหรีท่ีผ่ดิกฎหมายมาสบูแทนเพราะราคาถูกกว่า 

 

                                                   
6 กาญจนา และคณะ.2557. โครงการการส ารวจราคาขายปลกีบุหรีซ่กิาแรตและยาเสน้ในประเทศไทย. รายงาน
วจิยั. ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู มหาวทิยาลยัมหดิล 
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รปูท่ี 3.2 ราคาบุหรีร่าคาถูกทีสุ่ดต่อซอง เทยีบกบัอตัราการสบูบุหรีข่องเยาวชน 
ทีม่า : วเิคราะหโ์ดยศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู (ศจย.) 
ขอ้มลูราคาจาก กรมสรรพสามติ และขอ้มลูอตัราการสบูบุหรีจ่ากส านกังานสถติแิห่งชาติ 
 
การค้าผลิตภณัฑย์าสบูท่ีผิดกฎหมาย 

การค้าผลติภณัฑ์ยาสูบที่ผดิกฎหมายเป็นเหตุให้ยาสูบเกิดการแพร่กระจาย
มากยิง่ขึน้ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดบัโลกและส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน และควรไดร้บัการตอบสนองที่มปีระสทิธผิล เหมาะสม และครอบคลุม
ทัง้ในประเทศและสากล  

ในปี ค.ศ.1995 การลกัลอบน าเขา้บุหรีทุ่กประเทศในโลกประมาณ 4 แสนลา้น
มวน ซึง่เท่ากบัประมาณ 1 ใน 3 ของบุหรีน่ าเขา้ถูกกฎหมายทัง้หมด7 ส่วนในประเทศ
ไทยรฐัต้องสูญเสยีรายได้จากการหลกีเลี่ยงภาษีบุหรีโ่ดยเฉลี่ยในช่วงปี 2534-2549 
ประมาณ 11% ของรายได้แทจ้รงิหากได้รบัภาษีบุหรีค่รบตามกฎหมาย และในช่วงปี 
2544-2556 ประมาณ 10% ของรายได้แท้จรงิหากได้รบัภาษีบุหรีค่รบตามกฎหมาย 

                                                   
7 Mackay, J. & Eriksen, M. 2002. The Tobacco Atlas. World Health Organization, Geneva. 
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โดยในปี พ.ศ. 2549 รฐัต้องสญูเสยีรายไดจ้ากการหลกีเลีย่งภาษบีุหรีสู่งถงึ 14% หรอื
มูลค่าแท้จรงิประมาณ 4,508 ล้านบาท8 และในปี พ.ศ. 2556 รฐัต้องสูญเสยีรายได้
จากการหลกีเลีย่งภาษบีุหรีส่งูถงึ 15% หรอืมลูค่าแทจ้รงิประมาณ 8,742 ลา้นบาท9 

จากข้อมูลผลการปราบปรามผู้กระท าผิดพ.ร.บ.ยาสูบของกรมสรรพสามิต
พบว่ามจี านวนของกลางและค่าปรบัมจี านวนไม่น้อย ดงัรปูที ่3.3 และ 3.4 
 

 

รปูท่ี 3.3 แสดงจ านวนของกลางจากการจบักุมผูก้ระท าผดิ พ.ร.บ.ยาสบู 
ปี พ.ศ. 2550 - 2560 

ทีม่า : กรมสรรพสามติ 
 

                                                   
8 Pavananunt P.,2011. Illicit cigarette trade in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 
Nov;42(6):1531-9. 
9 Pavananunt P.,2011. Updated Illicit Cigarette Cigarettes Consumption and Trade in Thailand (2001-
2013). Draft manuscript. 
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รปูท่ี 3.4 แสดงค่าปรบัรวมคดกีระท าผดิ พ.ร.บ.ยาสบูปี พ.ศ. 2550 - 2560 
ทีม่า : กรมสรรพสามติ 
 

4. การเฝ้าระวงัมิติท่ี 4 ด้านการป่วย/ตายด้วยโรคท่ีสมัพนัธ์กบั
ยาสบู (Morbidity / Mortality) 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย  

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มที่ม ีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนัน้
ประกอบด้วยโรคต่างๆ จ านวน 25 โรค 10 ในจ านวนนี้ม ี มะเร็งตามส่วนต่างๆ 
1 0  ช น ิด  ค ือ   lungs, laryngeal, esophageal, pancreatic, renal and bladder, 

                                                   
10World Health Organization.Guidelines for Controlling and Monitoring the Tobacco Epidemic. 1998 
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cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute myeloid 
leukemia11 

การบรโิภคยาสบูและยาเสน้ มผีลเสยีต่อสุขภาพไม่แตกต่างกนั จากการศกึษา
ของสถาบนั IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) จากสหรฐัอเมรกิา
ในปี พ.ศ.2553 พบว่า การบรโิภคยาสูบก่อให้เกิดภาระโรคเป็นอนัดบัที่ 2 รองจาก
ความดนัโลหติสูง และมผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 6.3 ล้านคน ทีเ่สยีชวีติจากโรคทีเ่นื่องมาก
จากการบรโิภคยาสบู12 

ในขณะที่ประเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัเสี่ยงส าคญัที่เป็น
สาเหตุของภาระโรคและบาดเจบ็ปี 2552 พบว่าปัจจยัเสีย่งในการบรโิภคยาสบูนับเป็น
ปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญัที่ท าใหเ้กดิการสูญเสยีปีสุขภาวะเป็นอนัดบั 2 รองจากปัจจยัเสีย่ง
ดา้นการดื่มแอลกอฮอล ์ 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสบูของประชาชนไทย 

จากการประมาณการความสูญเสยีทางเศรษฐศาสตรจ์ากโรคทีเ่กดิจากการสูบ
บุหรี่ ในปีพ.ศ. 2552 (Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่
เกดิจากความสูญเสยีทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 74,884 ลา้นบาท (ค านวณเป็นความ
สญูเสยี 42 บาทต่อบุหรี ่1 ซอง) หรอื 0.78% ของ GDP โดยคดิเป็นค่าใชจ้่ายทางตรง
ทางการแพทย์เท่ากับ 11,473 ล้านบาท (15% ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด), ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมทางการแพทย์เท่ากบั 1,168 ล้านบาท (1.56%), การสูญเสยีผลติภาพจาก
การขาดงานของผู้ป่วยเท่ากบั 731 ล้านบาท (0.98%), การสูญเสยีผลติภาพจากการ
ขาดงานของผูดู้แลผูป่้วยเท่ากบั 293 ลา้นบาท (0.39%) และการสญูเสยีผลติภาพจาก

                                                   
11การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเสีย่งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547.  โครงการพฒันาการด าเนินการจดัท า
เครือ่งชีว้ดัภาระโรคและปัจจยัเสีย่งของประเทศไทย (Burden of Disease).  ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
12Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk 
assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 
regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The 
Lancet.2013;380(9859):2224-60. 
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การตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 61,219 ล้านบาท (81.75%) (ข้อมูลปีพ.ศ. 2552 
ปรบัปรงุปีพ.ศ 2558 โดยโครงการBOD) 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนตายจากโรคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการสบูบุหรี ่พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนตายจากโรคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการสบูบุหรีพ่.ศ.2556 (เพศชาย) 
โรค / อาย ุ(ปี) 35-44 45-59 60-69 70-79 80+ รวม 
มะเรง็ช่องปาก 126 1,853 1,465 1,057 754 5,256 
มะเรง็ปอด 165 2,501 3,217 3,585 1,174 10,641 
มะเรง็อื่นๆ 829 10,690 8,512 8,086 4,411 32,529 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 38 987 2,851 4,742 6,445 15,063 
ทางเดนิหายใจอื่นๆ 404 3,170 2,079 3,395 4,021 13,070 
หลอดเลอืดสมอง 1,378 13,250 11,635 14,588 15,205 56,055 
อื่นๆ 592 6,695 6,209 8,300 9,557 31,354 
รวม 3,533 39,146 35,968 43,753 41,567 163,968 

 

 

 
 

 

โรค ชาย หญิง รวม 

มะเรง็ช่องปาก                  5,256                2,269                   7,525  

มะเรง็ปอด                10,641                4,940                 15,581  

มะเรง็อื่นๆ                32,529              29,663                 62,192  

ปอดอุดกัน้เรือ้รงั                15,063                5,408                 20,471  

ทางเดนิหายใจอื่นๆ                13,070                9,357                 22,427  

หลอดเลอืดสมอง                56,055              55,502              111,557  

อื่นๆ                31,354              38,236                 69,590  

รวม             163,968            145,376              309,343  



สรุป 25 ปี การควบคมุการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 

   

 
 44 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนตายจากโรคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการสบูบุหรีพ่.ศ.2556(เพศหญงิ) 

ท่ีมาของตาราง 5.7 - 5.9  : การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเสีย่งของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2554  
ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนปีสุขภาวะทีส่ญูเสยี(DALY) จากโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่ 
พ.ศ. 2552 
โรค ชาย หญิง รวม 
มะเรง็ช่องปาก         37,983             3,410          41,393  
มะเรง็ปอด       111,669          38,786        150,455  
มะเรง็อื่นๆ         58,524             1,969          60,493  
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั       114,099          14,709        128,809  
ทางเดนิหายใจอื่นๆ         42,050             2,693          44,744  
หลอดเลอืดสมอง       164,786          15,691        180,477  
อื่นๆ       128,796          19,820        148,616  
รวม       657,909          97,078        754,986  
 

 
 
 
 
 

โรค / อาย ุ(ปี) 35-44 45-59 60-69 70-79 80+ รวม 
มะเรง็ช่องปาก 33 406 421 608 802 2,269 
มะเรง็ปอด 77 1,336 1,063 1,369 1,095 4,940 
มะเรง็อื่นๆ 882 9,355 7,065 7,147 5,214 29,663 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 2 221 1,035 1,839 2,311 5,408 
ทางเดนิหายใจอื่นๆ 92 868 996 2,718 4,682 9,357 
หลอดเลอืดสมอง 479 6,361 7,198 14,557 26,907 55,502 
อื่นๆ 601 6,824 7,690 11,063 12,058 38,236 
รวม 2,165 25,372 25,468 39,300 53,070 145,376 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนปีสุขภาวะทีส่ญูเสยี (DALY) จากโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่ 
พ.ศ. 2552 (เพศชาย) 

โรค 35-44 45-59 60-69 70-79 80+ รวม 
มะเรง็ช่องปาก 4,707 17,449 9,517 5,130 1,181 37,983 
มะเรง็ปอด 11,336 34,577 34,249 28,022 3,485 111,669 
มะเรง็อื่นๆ 10,402 25,583 13,302 8,074 1,163 58,524 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 4,499 24,665 35,930 36,425 12,580 114,099 
ทางเดนิหายใจอื่นๆ 12,850 17,919 5,342 5,226 713 42,050 
หลอดเลอืดสมอง 37,486 75,188 30,173 19,034 2,905 164,786 
อื่นๆ 27,261 58,680 25,987 14,449 2,419 128,796 
รวม 108,540 254,060 154,502 116,359 24,448 657,909 

 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนปีสุขภาวะทีส่ญูเสยี (DALY) จากโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่ 
พ.ศ. 2552 (เพศหญงิ) 

โรค 35-44 45-59 60-69 70-79 80+ รวม 
มะเรง็ช่องปาก 199 618 637 1,499 457 3,410 
มะเรง็ปอด 895 17,704 9,056 8,735 2,396 38,786 
มะเรง็อื่นๆ 191 714 388 524 153 1,969 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 229 808 2,901 7,738 3,034 14,709 
ทางเดนิหายใจอื่นๆ 172 620 487 1,140 273 2,693 
หลอดเลอืดสมอง 1,012 4,367 3,665 4,984 1,662 15,691 
อื่นๆ 1,728 6,400 6,055 4,481 1,155 19,820 
รวม 4,426 31,231 23,190 29,100 9,130 97,078 
 

ท่ีมาของตาราง 4.1 - 4.6 : การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเสีย่งของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552  
ส านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสขุ. 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนปีสุขภาวะทีสู่ญเสยีจากการตายก่อนวยัอนัควร (YLL) จากโรคที่
เกดิจากการสบูบุหรี ่พ.ศ.2552 
โรค ชาย หญิง รวม 
มะเรง็ช่องปาก         37,577             3,295          40,872  
มะเรง็ปอด       110,967          38,452        149,420  
มะเรง็อื่นๆ         57,962             1,936          59,898  
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั         86,150          13,242          99,392  
ทางเดนิหายใจอื่นๆ         40,471             2,543          43,014  
หลอดเลอืดสมอง       151,009          14,146        165,155  
อื่นๆ         60,292          10,018          70,311  
รวม       544,429          83,631        628,061  
 

 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนปีสุขภาวะที่สูญเสยีจากการตายก่อนวยัอนัควร (YLL) จากโรคที่
เกดิจากการสบูบุหรี ่พ.ศ.2552 (เพศชาย) 

โรค 35-44 45-59 60-69 70-79 80+ รวม 
มะเรง็ช่องปาก 4,625 17,293 9,441 5,058 1,160 37,577 
มะเรง็ปอด 11,278 34,383 34,016 27,860 3,430 110,967 
มะเรง็อื่นๆ 10,293 25,381 13,175 7,978 1,135 57,962 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 2,340 13,288 26,607 32,539 11,376 86,150 
ทางเดนิหายใจอื่นๆ 12,026 17,407 5,196 5,140 701 40,471 
หลอดเลอืดสมอง 31,424 69,847 28,625 18,334 2,779 151,009 
อื่นๆ 10,180 29,226 11,727 7,724 1,435 60,292 
รวม 82,167 206,825 128,787 104,633 22,017 544,429 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนปีสุขภาวะทีสู่ญเสยีจากการตายก่อนวยัอนัควร (YLL) จากโรคที่
เกดิจากการสบูบุหรี ่พ.ศ.2552 (เพศหญงิ) 

ท่ีมาของตาราง 4.7 - 4.9 : การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเสีย่งของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552  
ส านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสขุ 

 
ในการวเิคราะห์ต้นทุนประสทิธผิลของแผนงานการควบคุมการบรโิภคยาสูบ

โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ(สสส.) โดย HITAP13 พบว่า 
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรต่์อนกัสูบหน้าใหมเ่พศชาย 1 คนมคี่าประมาณ 158,000 บาท
ตลอดช่วงชวีติ (โดยแบ่งเป็นต้นทุนจากการสูญเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร 96,000 บาท, 
ต้นทุนจากการสูญเสยีผลติภาพในการท างาน 62,000 บาท)และจะมอีายุสัน้ลง 4.6 ปี 
ส าหรบัในเพศหญิงนัน้ ต้นทุนต่อนักสูบหน้าใหม่ 1 คนจะมคี่าประมาณ 55,000 บาท 
(แบ่งเป็น ต้นทุนจากการสูญเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร  32,000 บาท และตน้ทุนจากการ
สญูเสยีผลติภาพในการท างาน  53,000 บาท)และจะมอีายสุัน้ลง 3.4 ปี  

                                                   
13ลีล่ี อิงศรีสวา่ง และคณะ., การประเมนิผลลพัธข์องการด าเนินมาตรการสรา้งเสรมิสุขภาพ โครงการยอ่ยที ่1 การ
พฒันาแนวทางการก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัของการด าเนินงานสรา้งเสรมิสุขภาพของส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ(สสส.) โดยใชข้อ้มลูจากการศกึษาตน้ทุนความเจบ็ป่วย, ส านกังานพฒันานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.  
 

โรค 35-44 45-59 60-69 70-79 80+ รวม 
มะเรง็ช่องปาก 191 600 625 1,451 429 3,295 
มะเรง็ปอด 879 17,617 8,956 8,645 2,355 38,452 
มะเรง็อื่นๆ 187 704 382 515 148 1,936 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 29 557 2,704 7,143 2,808 13,242 
ทางเดนิหายใจอื่นๆ 121 569 464 1,120 269 2,543 
หลอดเลอืดสมอง 697 3,721 3,351 4,776 1,601 14,146 
อื่นๆ 671 3,052 2,873 2,680 743 10,018 
รวม 2,775 26,820 19,355 26,329 8,353 83,631 
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การศกึษาต้นทุนทีป้่องกนัได ้เมื่อเลกิบุหรีไ่ดส้ าเรจ็ในช่วงอายุ 30-40 ปี มคี่า
อยู่ระหว่าง 23,000 บาท ถงึ 85,000 บาท รายละเอยีด ดงัตารางที ่4.10 และ สสส.ได้
ลงทุนในแผนงานการควบคุมการบรโิภคยาสูบเฉลี่ยเท่ากบั 143,730,000 บาท ต่อปี
ในรอบ 10 ปี (2544 - 2553) ดังนั ้นจากการวิเคราะห์พบว่า จุดคุ้มทุนของการ
ด าเนินงานอยู่ที ่การป้องกนันักสูบน้าใหม่ไม่ใหสู้บไปตลอดชวีติในแต่ละปีเป็นจ านวน 
อยา่งน้อย 920 ราย หรอืจ านวนผูเ้ลกิบุหรี ่ทีม่ผีลไดเ้ทยีบเท่ากนั 

ตารางท่ี 4.10 ตน้ทุนทีป้่องกนัได ้เมือ่เลกิบุหรีไ่ดส้ าเรจ็ในช่วงอาย ุ30 - 40 ปี 

ต้นทุน/ อายุ 
 

ป้องกนั
รายใหม ่

เลิกได้ท่ี
อายุ 30 ปี 

เลิกได้ท่ี
อายุ 35 ปี 

เลิกได้ท่ี
อายุ 40 ปี 

สูบตลอด
ช่วงชีวิต 

ตน้ทุนทีป่ระหยดัได ้ชาย(บาท) 158,333 71,333 55,333 42,333 3 
อายุสัน้ลง (ปี) 3 1.4 1.7 2 4.5 
ตน้ทุนทีป่ระหยดัได ้หญงิ(บาท) 85,333 43,333 51,333 25,333 3 
อายุสัน้ลง (ปี) 3 3.5 3.8 1 5.4 
ทีม่า: โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสขุภาพ 
 

5. การเฝ้าระวงัมิติท่ี 5 การตรวจจบัความผิดปกติ  (Event-based) 
ตามนิยามการตรวจจบัความผิดปกติหรอืการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ หมายถึง 

การรบัแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติอย่างรวดเรว็โดยมีการจดัการที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้
ข่าวสารและข้อมูลการเกิดโรคและภยัสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ ทัง้ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และด าเนินการตอบสนองอย่างรวดเรว็ กรณีการตรวจจบั
ความผดิปกตขิองการควบคุมยาสูบ ซึง่เป็นการตรวจจบัและเฝ้าระวงัสถานการณ์การ
เพิม่ขึน้และการเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
ยาสูบของประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ สื่อโฆษณา กลยุทธ์ด้าน
การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ หรอืการกระท าความผดิทัง้ที่อยู่ในกฎหมายและ
นอกเหนือกฎหมาย (เพื่อเฝ้าระวงัเตอืนภยั) 
 จากการตรวจจบัความผิดปกติโดยหน่วยงานภาคีเครอืข่ายต่างๆ สามารถ
สรปุผลจากแหล่งขอ้มลูการตรวจจบัความผดิปกตไิด ้ดงันี้ 
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 ข้อมลูจากระบบเฝ้าระวงัปกติ 
 ระบบเฝ้าระวงัปกต ิหมายถงึ การตดิตามวเิคราะหข์อ้มลูแบบเฉพาะกาล หรอื
การก าหนดช่วงเวลาที่จะติดตามหรอืวิเคราะห์เองตามการใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้
ค านึงถงึขอ้ก าหนดทีถู่กก าหนดขึน้ โดยผลการตรวจจบัความผดิปกตจิากแหล่งขอ้มลู
เฝ้าระวงัปกต ิพบว่า อายุเฉลีย่ในการเริม่สูบบุหรีค่ร ัง้แรกของประชาชน ใน 3 กลุ่มวยั 
ได้แก่ เยาวชน วยัท างาน และวยัสูงอายุ ลดลงเรื่อยๆ อีกทัง้ยงัพบว่าเยาวชนไทยที่
เป็นผูสู้บบุหรีใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ซือ้บุหรีจ่ากรา้นคา้ รา้นขายของช า แผงลอย ตลาด
นัด หรอืห้างสรรพสนิค้า โดยสามารถหาซื้อผลติภณัฑ์ยาสูบได้จากรา้นขายของช า
มากที่สุด รองลงมาเป็นรา้นสะดวกซื้อ แสดงให้เหน็ว่ารา้นค้าส่วนใหญ่ไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย มกีารจ าหน่ายบุหรีใ่หแ้ก่ผูท้ีม่อีายุไม่ครบ 18 ปีบรบิูรณ์โดยไม่สอบถามอายุ
ของผูซ้ือ้  

 ข้อมลูจากชุมชน 

นิยามของค าว่าข้อมูลจากชุมชน ไม่ได้ตีกรอบแค่เพียงข้อมูลที่ได้จาก
ประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชนเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงาน ร้านค้า 
หรอื กลุ่ม องคก์ร และสื่อต่างๆ ทีม่ใีนชุมชนดว้ย ซึง่เหตุการณ์ผดิปกตทิีพ่บในชุมชน
ส่วนใหญ่ เช่น  การพบการใชผ้ลติภณัฑย์าสูบรูปแบบใหม่ การแบ่งมวนขายการแบ่ง
ขายยาเส้น การผลติยาเส้นในชุมชน  การซื้อขายบุหรีน่ าเข้าที่ผดิกฎหมาย เป็นต้น  
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจจบัความผดิปกติจากแหล่งข้อมูล
ชุมชนไดด้งันี้ 

- การแบ่งขายบุหรีแ่ละยาเสน้ 
 โดยมทีัง้การเคาะจากบรรจุภณัฑ์ขนาดปกติเพื่อขายเป็นมวน และ
แบบทีบ่รรจุบุหรีไ่วใ้นซองขนาดเลก็เพื่อจ าหน่าย เพื่อใหผู้ซ้ือ้สามารถซือ้บุหรี่
ได้ในราคาถูกนอกจากการแบ่งขายบุหรีแ่ล้วยงัพบการแบ่งขายยาเส้นโดยมี
ทัง้แบบบรรจุยาเสน้ไวใ้นซองขนาดเลก็เพื่อจ าหน่าย และการแบ่งขายแบบชัง่
น ้ าหนักบรรจุใส่ซองเล็กหรอืตักใส่ถุงตามจ านวนที่ผู้ซื้อต้องการ  ซึ่งการ
กระท าดงักล่าวถอืเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมายประเดน็จ าหน่ายบุหรี่
ทีไ่มม่ภีาพค าเตอืน 

- การเปิดตูโ้ชวบ์ุหรีแ่ละการโฆษณาบุหรี ่
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 พบการใชตู้้โชวบ์ุหรีเ่ป็นสื่อในการโฆษณาบุหรี ่โดยมกัเปิดตู้โชวบ์ุหรี่
ไวต้ลอดเวลา หรอืเลอืกใชตู้้โชวบ์ุหรีท่ีเ่ป็นกระจกใสสามารถมองเหน็ซองบุหรี่
ภายในตู้ได้และวางซองหรอืโลโก้บุหรีไ่ว้นอกตู้โชว์บุหรี่เพื่อให้เห็นได้อย่าง
ชดัเจน อกีทัง้ยงัพบการใชตู้้โชวบ์ุหรีท่ีม่ลีกัษณะและสสีนัคลา้ยหรอืสื่อถงึยีห่อ้
บุหรีย่ ีห่อ้ใดยีห่อ้งหนึ่ง โดยผูข้ายใหข้อ้มลูว่าตู้โชวบ์ุหรีด่งักล่าวเป็นตู้โชวท์ีไ่ด้
รบัมาเมือ่สัง่ซือ้บุหรีย่ ีห่อ้นัน้ๆ  

- การส่งเสรมิการขายผลติภณัฑย์าสบูในพืน้ที ่
 พบการซื้อขายบุหรีแ่ถมสนิค้าอื่นๆ โดยมทีัง้การแถมของสมนาคุณ
จากบรษิทัใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย และจากตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัผูซ้ือ้รายยอ่ย 
ซึ่งสนิค้าที่แถมส่วนใหญ่จะเป็นลูกอม ไฟแช็ค ปฏทินิ ซองกนัน ้า จาน ชาม 
เสื้อทีม่โีลโก้หรอืยีห่้อบุหรี ่และการลดราคาบุหรีโ่ดยการน าซองบุหรีท่ี่ใชแ้ล้ว
มาแลกเพื่อเป็นส่วนลดในการซือ้บุหรีค่ร ัง้ต่อไป  

- การจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ลยีนแบบบุหรี ่
 มกัพบในชุมชนเมอืง และการจ าหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต์ สื่อออนไลน์ 

โดยผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่จะมเีครื่องหมาย/ยีห่้อบุหรี ่หรอืมลีกัษณะคล้ายซอง
บุหรีห่รอืมวนบุหรี ่เช่น ดนิสอรูปมวนบุหรี ่พวงกุญแจรูปบุหรีห่รอืซองบุหรี ่
กรอบ/ซองส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื แบตเตอรีส่ ารอง ขนมทีม่ลีกัษณะคลา้ยบุหรี ่
เป็นตน้ 

 
 ภาพท่ี 5.1 ผลติภณัฑเ์ลยีนแบบบุหรีท่ีพ่บ  
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- การจ าหน่ายผลติภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ  พบการจ าหน่ายบุหรี่
กลิน่ต่างๆ รวมไปถงึการจ าหน่ายบุหรีม่วนเลก็ (บุหรีท่ีม่เีสน้ผ่าศูนยก์ลางของ
มวนน้อยกว่าบุหรีข่นาดปกต ิ) การจ าหน่ายบุหรีซ่องเลก็ (บุหรีท่ีม่ขีนาดบรรจุ
ภณัฑเ์ลก็กว่าปกต ิโดยมจี านวนมวนบุหรีท่ี่บรรจุในซองน้อยกว่า 20 มวนต่อ
ซอง) นอกจากนี้ยงัพบการจ าหน่ายหรอืใหบ้รกิารมอระกู่ หรอืบารากู่ ซึง่ก าลงั
ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ทีเ่ขา้ใจว่าการ
สูบผลติภณัฑน์ี้มอีนัตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี ่และอกีหนึ่ งผลติภณัฑท์ี่ก าลงั
เป็นกระแสและได้รบัความนิยมอยู่ในขณะนี้  คือ เคลาด์ สโตนส์ ที่ทาง
บริษัทผู้ผลิตกล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากส่วนประกอบของ ยาสูบ 
นิโคตนิ และทาร ์ไม่มสีิง่เจอืปนใดๆ เป็นเพยีงการน าเอาหนิจากธรรมชาตมิา
ผสมผสานกบักลิน่และรสที่ปรุงแต่งขึ้น ยงัมผีลติภณัฑ์อกีประเภทหนึ่งที่พบ
และเป็นที่นิยมมากเช่นกนั คอืผลติภณัฑจ์ าพวกเครื่องส่งนิโคตนิไฟฟ้า เช่น 
บุหรีไ่ฟฟ้า หรอืมอระกู่ไฟฟ้า ซึง่ก็เป็นผลติภณัฑอ์กีรปูแบบหนึ่งของการเสพ
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชนเช่นกนั เพราะมคีวามเชื่อว่าผลติภณัฑ์ดงักล่าว
เป็นเครื่องมอืที่ช่วยเลกิบุหรี ่เมื่อสูบแลว้จะไม่ตดิเนื่องจากไม่มนีิโคตนิ  จงึท า
ใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคออกค าสัง่ เรื่องหา้มขายหรอืหา้มใหบ้รกิาร
สนิค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้า หรอืตวัยาบารากู่ น ้ายาส าหรบั
เตมิบารากู่ไฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้า แต่กย็งัคงพบการลกัลอบน าเขา้และจ าหน่าย
อยูต่ามสถานบนัเทงิและบนเวบ็ไซต์ 

 ข้อมลูจากส่ือต่างๆ 
 หากดูข้อมูลจากสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆโดยจ าแนกประเภทตามมาตราของกรอบ
อนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control : 
FCTC)  พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ มาตรา 12 การศึกษา การให้
ความรู ้และการสรา้งความตระหนักฯ รองลงมาคอื มาตรา 6 เรือ่ง มาตรการดา้นราคา
และภาษียาสูบ มาตรา 26 แหล่งทุน มาตรา 27 อื่นๆ และมาตรา 20 การวจิยั เฝ้า
ระวงั และแลกเปลีย่นขอ้มลู ตามล าดบั (ภาพที ่5.2) 
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ภาพท่ี 5.2 แผนภมูแิสดงรอ้ยละขอ้มลูจากสื่อสิง่พมิพ ์ 

ส าหรบัขอ้มลูจากสื่ออเิลคทรอนิคสท์ัง้เวบ็ไซต์ และ social media พบเวบ็ไซต์
ทีม่กีารโฆษณาบุหรีส่ะสมตัง้แต่เดอืน กนัยายน 2558 – มนีาคม 2559 ทัง้สิน้ 63 เวบ็
ไซด ์โดยเมือ่พจิารณาการกระท าผดิตามพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.
2535 พบว่าเวบ็ไซดส์่วนใหญ่มคีวามผดิ ตามมาตรา 13 การขายผลติภณัฑย์าสบูไม่มี
ภาพค าเตือน มากที่สุด รองลงมา คอื มาตรา 8 การโฆษณาผลติภณัฑ์ยาสูบ และ
มาตรา 6 การขายสนิค้าแถมบุหรี/่ขายบุหรีแ่ถมสนิคา้ รวมถงึการบรกิารหลงัการขาย 
โดยไม่พบการกระท าผดิตามมาตรา 7 การแจกผลติภณัฑ์ยาสูบ มาตรา 9 การขาย
สินค้าที่มีชื่อหรอืเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 สิ่งเลียนแบบ
ผลติภณัฑ์ยาสูบ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความผิดตามค าสัง่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค ที ่9/2558 เรื่อง หา้มขายหรอืหา้มใหบ้รกิารสนิคา้ “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรอื
บุหรีไ่ฟฟ้า หรอืตวัยาบารากู่ น ้ายาส าหรบัเตมิบารากู่ไฟฟ้า หรอืบุหรีไ่ฟฟ้า” ลงวนัที ่9 
ม.ค. 2558 พบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มกีารจ าหน่ายบุหรีไ่ฟฟ้า และน ้ายาบุหรีไ่ฟฟ้า 
พบจ านวน 46เวบ็ไซต์ คดิเป็น รอ้ยละ 73.02 และเวบ็ไซต์ทีข่ายเตาบารากุ และน ้ายา
บารากุ จ านวน 11 เวบ็ไซต ์คดิเป็น รอ้ยละ 17.46  
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ภาพท่ี 5.3 แผนภมูแิสดงรอ้ยละขอ้มลูจากสื่ออเิลคทรอนิกส์  

 จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจจบัความผิดปกตินัน้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชน
ยงัคงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัของธุรกจิยาสูบ ซึ่งเยาวชนเองก็มทีศันคตเิชงิบวกกบั
การใช้ยาสูบและมแีนวโน้มที่จะใช้ยาสูบในอนาคต ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืในทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ใน
การเฝ้าระวงัตรวจจบัความผดิปกต ิและควบคุมปัจจยัที่เกี่ยวกบัการบรโิภคยาสูบใน
พื้นที่ควบคู่ไปกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อลดหรอืไม่ท าให้อตัราการบรโิภคยาสูบ
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเยาวชน และลดโอกาสทีเ่ยาวชนจะกลายเป็นนักสูบ
หน้าใหม่ในอนาคต โดยร่วมกนัสนับสนุนการสรา้งมาตรการโรงเรยีนปลอดบุหรีอ่ย่าง
จริงจัง ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการให้มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเป็น
กระบวนการที่ด าเนินการทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่ใช่การด าเนินการ
เพียงแค่ติดป้ายหรอืสญัลักษณ์ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่เพียงเท่านัน้ รวมไปถึงการ
สนับสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะประเดน็ “การไม่จ าหน่ายบุหรี่
ให้แก่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี” และเคร่งครดักบัผู้ประกอบการ/รา้นค้าที่มกีารจ าหน่าย
ผลติภณัฑย์าสูบประเภทต่างๆ โดยอาศยัการมสี่วนร่วมของกลุ่มแกนน าในชุมชนและ
อาจเกี่ยวโยงไปถึงการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการที่กระท าผิด  รวมถึง
ประเด็นส าคญัและจ าเป็นอื่นๆ สุดท้ายคอืการส่งเสรมิให้ด าเนินโครงการบ้านปลอด
บุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครวัมผีลต่อการสูบบุหรี่ของสมาชิก 
โดยเฉพาะเยาวชนทีอ่าจเลยีนแบบพฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบอย่างทีไ่มด่ ีท าใหเ้ดก็เกดิการ
รบัรูคุ้ณค่าเชงิบวกของการสูบบุหรี ่ซึง่อาจส่งผลใหเ้ขาเหล่านัน้กลายเป็นผูสู้บบุหรีใ่น
อนาคตได ้
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บทที ่3 สมัฤทธผิลของพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู  
พ.ศ. 2535  

ดร.ศรรีชั ลอยสมทุร 

พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ ปีพุทธศกัราช 2535 บงัคบัใชม้า 25 
ปีแล้ว เกดิผลส าเรจ็เป็นที่ประจกัษ์ในการควบคุมการบรโิภคยาสูบ แต่อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยก็ยงัประสบปัญหาและอุปสรรคบางประการเช่นกนัเนื่องด้วยบรบิททาง
สงัคมทีเ่ปลีย่นไปและการแทรกแซงจากธุรกจิผลติภณัฑย์าสบู 

ทบทวนประเดน็ส ำคญัในพระรำชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์ำสบูปี พ.ศ. 2535 

 ตามมาตรา 3  ในพระราชบญัญัตนิี้ ได้นิยาม ผลติภณัฑ์ยาสูบว่า  หมายถึง 
ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลติภณัฑ์อื่นใดที่มสี่วนประกอบของใบยาสูบ
หรอืพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ 
ดดู ดม อม เคีย้ว กนิ เป่าหรอืพ่นเขา้ไปในปากหรอืจมกู หรอืโดยวธิอีื่นใดเพื่อใหไ้ดผ้ล
เป็นเช่นเดยีวกนัและไดน้ิยาม “หบีห่อ” ว่า หมายความว่า ซอง ห่อ หรอืสิง่บรรจุอื่นซึง่
ใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ  รวมทัง้มาตรา 3 ได้ให้นิยามของค าว่า 
“โฆษณา” ให้หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวธิีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยนิ 
หรอืทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 

 ในด้ำนกำรขำย มาตรา 4  ไดห้า้มมใิหผู้ใ้ดจ าหน่าย ขาย แลกเปลีย่นหรอืให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรอืผู้รบัเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปี
บรบิรูณ์ และมาตรา 5  หา้มมใิหผู้ใ้ดขายผลติภณัฑย์าสบูโดยใชเ้ครือ่งขาย 

 ในด้ำนกำรควบคมุกำรส่งเสริมกำรขำย มาตรา 6  ไดห้า้มมใิหผู้ใ้ดกระท า
การอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารโดยมกีารแจก แถม ให้ผลติภณัฑ์ยาสูบ
หรอืแลกเปลีย่นกบัผลติภณัฑย์าสบู แลว้แต่กรณี 

(2) ขายผลติภณัฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรอืแลกเปลี่ยนกบัสนิค้า
อื่นหรอืการใหบ้รกิารอยา่งอื่นประกอบ 
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(3) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การ
ให้บรกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลติภณัฑ์ยาสูบหรอืแก่
ผูน้ าหบีห่อผลติภณัฑย์าสบูมาแลกเปลีย่นหรอืแลกซือ้  
 ประเด็นด้านการควบคุมการส่งเสรมิการขายนัน้ ยงัรวมไปถึงมาตรา 7   คอื
การหา้มมใิหผู้ใ้ดแจกจา่ยผลติภณัฑย์าสบูในลกัษณะเป็นตวัอยา่งของผลติภณัฑย์าสูบ 
หรอืเพื่อใหผ้ลติภณัฑย์าสบูแพร่หลาย หรอืเป็นการจงูใจสาธารณชนใหเ้สพผลติภณัฑ์
ยาสบูนัน้  ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นการใหต้ามประเพณนีิยม 

 ในด้ำนกำรโฆษณำ มาตรา 8  ห้ามมใิห้ผู้ใดโฆษณาผลติภณัฑ์ยาสูบหรอื
แสดงชื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภณัฑย์าสูบในสิง่พมิพ ์ทางวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์หรอืสิง่อื่นใดทีใ่ชเ้ป็นการโฆษณาไดห้รอืใชช้ื่อหรอืเครือ่งหมายของผลติภณัฑ์
ยาสูบในการแสดง การแข่งขนั การให้บรกิารหรอืการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มี
ว ัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  รวมทัง้มาตรา 9  ที่ห้ามมใิห้ผู้ใดโฆษณาสนิค้าที่ใช้ชื่อหรอืเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นเครื่องหมายของสินค้านัน้ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่า
หมายถงึผลติภณัฑย์าสบู 

 ในด้ำนกำรผลิต มาตรา 10  ได้ห้ามมใิห้ผู้ใดผลติ น าเขา้เพื่อขาย หรอืเพื่อ
จา่ยแจกเป็นการทัว่ไป หรอืโฆษณาสนิคา้อื่นใดทีม่รีปูลกัษณะท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นสิง่
เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสูบ ประเภทบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรีซ่กิารต์ามกฎหมายว่าดว้ย
ยาสูบ หรอืหบีห่อผลติภณัฑด์งักล่าว มาตรา 11  ก าหนดว่าผลติภณัฑย์าสูบทีจ่ะขาย
ได้จะต้องมสี่วนประกอบตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ผู้ผลติหรอืผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และมาตรา 12  ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสูบต้องแสดงฉลากทีห่บี
ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนที่จะน าออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่จะน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร โดยวธิกีารและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากให้เป็นไป
ตามที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา และมาตรา 13 หา้มมใิหผู้ใ้ดขาย
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ผลติภณัฑ์ยาสูบที่มไิด้แสดงฉลากตามที่ก าหนดในมาตรา 12 บนหีบห่อผลติภณัฑ์
ยาสบู 

 ส่วนมาตรา 14-16 ระบุถึงพนักงานเจา้หน้าที่ผู้มอี านาจตามพระราชบญัญัต ิ
มาตรา 17-25 กล่าวถงึระวางโทษต่างๆตามการกระท าผดิตามพระราชบญัญตันิี้ ส่วน
มาตรา 26 ระบุ ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ร ักษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 เหตุผลและวตัถุประสงค์ในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื “เป็นที่
ยอมรบัในทางการแพทยว์่าผลติภณัฑย์าสูบท าใหเ้กดิโรคภยัรา้ยแรงแก่ผูบ้รโิภคและผู้
ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง การโฆษณาและส่งเสรมิการขายผลติภณัฑย์าสูบดว้ยวธิกีารต่างๆท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัโรคอนัเกิดจากการบรโิภคผลติภณัฑ์ยาสูบและการดูแล
รกัษาสุขภาพอนามยัของประชาชน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเยาวชน” 

สรปุสมัฤทธิผลของพระรำชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์ำสบู พ.ศ. 2535 

 ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในการควบคุมผลติภณัฑย์าสูบหลายประการ 
ไม่ว่าในด้านการควบคุมการขาย การส่งเสรมิการขาย การโฆษณาทัง้ในสื่อมวลชน
และสื่อ ณ จุดขาย การปรบับรรจุภณัฑแ์ละค าเตอืน ตลอดจนการก าหนดสถานทีห่า้ม
สบูบุหรี ่ไปจนถงึการก าหนดอายผุูซ้ือ้  

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัประสบอุปสรรคบางประการในการควบคุม
ผลติภณัฑย์าสูบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการส่งเสรมิการขายดว้ยรปูแบบใหม่และ
เทคนิคการตลาดแบบใหม ่การโฆษณาผ่านสื่อใหม ่และบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป ก็
ยงัผลใหก้ารควบคุมผลติภณัฑย์าสบูประสบความยากล าบากยิง่ขึน้ 

มำตรำ 4  กำรห้ำมขำยผลิตภณัฑย์ำสบูให้เยำวชนอำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปี 

 ในมาตรา 4 สมัฤทธผิลในดา้นการหา้มขายผลติภณัฑย์าสูบใหเ้ยาวชนอายุต ่า
กว่า 18 ปี ปรากฎผลความส าเรจ็ในด้านการขบัเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลบงัคบัใช้
อย่างจริงจังและครอบคลุมไปถึงภาคธุรกิจได้เป็นผลดีและมีความเกี่ยวโยงกับ
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กฎหมายอื่นๆทีส่ามารถร่วมกนับงัคบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดและคุม้ครองประชากร
กลุ่มเยาวชนไดใ้นดา้นการหา้มการเขา้ถงึผลติภณัฑย์าสบู โดยปรากฎผลส าเรจ็ ดงันี้ 
1. มมีาตรการหา้มขายบุหรีใ่หเ้ยาวชนอายตุ ่ากว่า 18 ปี 
2.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ได้ให้ความส าคัญกับการซื้อ-ขายบุหรี่
เช่นกนั โดยมาตรา 26 (10) หา้มมใิหผู้ใ้ดกระท าการ จ าหน่าย แลกเปลีย่น หรอืใหสุ้รา
หรอืบุหรีแ่ก่เดก็อายไุมเ่กนิ18ปี ไมว่่าเดก็จะยนิยอมหรอืไม ่ 
3. ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตาม
กฎหมาย มีมาตรการตรวจสอบอายุผู้ซื้อบุหรี่โดยให้พนักงานสอบถามหรือขอ
ตรวจสอบบตัรประชาชนของผูซ้ือ้และไมข่ายบุหรีใ่หผู้ซ้ ือ้ทีอ่ายตุ ่ากว่า 18 ปี 
4. สมาคมการคา้ยาสบูไทยออกประกาศรณรงคใ์ห้รา้นคา้ปลกีปฎบิตัติามกฎหมาย ไม่
จ าหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชนอายุต ่ากว่า 18 ปี โดยแจกคู่มอืปฏิบตัิตามกฎหมายให้
รา้นค้าปลกีที่รบัจ าหน่ายบุหรี ่ในคู่มอืแจกรา้นค้าปลกี สมาคมได้เน้นย ้าให้ผู้ขาย ไม่
จ าหน่ายบุหรีใ่หเ้ยาวชนและถ้าไม่แน่ใจอายุผูซ้ื้อ ให้ขอดูบตัรประชาชนของผูซ้ื้อก่อน
ตดัสนิใจขาย รวมทัง้ไดแ้จกสตกิเกอรใ์หร้า้นคา้ปลกีส าหรบัตดิทีร่า้นคา้                                       
 

 

 

 

                      

ภำพท่ี 3.1 สตกิเกอรท์ีแ่จกรา้นคา้ปลกีเพื่อใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

ปัญหำและอปุสรรค  

1. ผลติภณัฑย์าสูบที่ผลติเพื่อจงูใจเยาวชน พบว่า มผีลติภณัฑย์าสูบลกัลอบน าเขา้ที่
น ามาจ าหน่ายตามสถานทีต่่างๆทีเ่ยาวชนชอบไป เช่น ตลาดนดัสวนจตุจกัร ตลาดนัด
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สะพานพุทธ สยามสแควร ์ฯลฯ โดยเป็นผลติภณัฑย์าสูบชูรสเป็นหลกัทีม่จี าหน่ายใน
ยา่นเหล่านี้ เพื่อจงูใจเยาวชน 
2. ผูข้ายไม่เครง่ครดัในการตรวจสอบอายุผูซ้ือ้ โดยเฉพาะผูข้ายรา้นคา้ประเภทรา้นช า
และเร่ขาย เนื่องจากผู้ขายประเภทรา้นช าแบบเดมิ ได้แก่ รา้นช าที่เปิดตามบ้านพกั
อาศัย ตามตลาดสด ตลาดนัด ผู้เร่ขาย ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมายค้าปลีก
เช่นเดยีวกบัรา้นสะดวกซือ้สมยัใหม ่ท าใหผู้ข้ายประเภทรา้นช าแบบเดมิและเรข่าย ไม่
เคร่งครดัในการตรวจสอบอายุผู้ซือ้บุหรีเ่หมอืนรา้นสะดวกซื้อสมยัใหม่ ท าให้เยาวชน
สามารถไปซื้อบุหรีต่ามรา้นเหล่านี้ได้ ถงึแมร้า้นสะดวกซื้อสมยัใหม่จะไม่ยนิยอมขาย
ใหก้ต็าม1   
3. การเร่ขายใกล้สถาบนัการศกึษา ผลการส ารวจการบรโิภคยาสูบของเยาวชน ระบุ
ว่า เยาวชนรอ้ยละ 79 กล่าวว่าแถวโรงเรยีนมรีา้นบุหรีท่ีส่ามารถซือ้ได้1 

 

Cigarette sale at a road-side stall in Chatuchak weekend 
market  

ภำพท่ี 3.2 บุหรี่ผลไม้ที่จูงใจเยาวชนและการขายบุหรีต่ามหน้าห้างสรรพสนิค้าและ
ยา่นชอปป้ิงทีว่ยัรุน่นิยม 

                                                   
1 บุหรีเ่กลือ่น รร เดก็ซื้อสบูเกร่อ https://www.hfocus.org/content/2012/10/1537 
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มำตรำ 5 กำรห้ำมขำยผลิตภณัฑย์ำสูบด้วยวิธีอ่ืน 

 ในมาตรา 5 สมัฤทธิผ์ลในด้านการห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสูบด้วยวธิอีื่น เช่น 
ผ่านเครื่องขายอัตโนมตัิ หรอืผ่านวธิกีารอื่นนัน้ปรากฎผลว่าได้รบัความส าเรจ็ตาม
มาตรานี้เป็นอย่างด ีโดยในประเทศไทย ไม่มกีารขายผลติภณัฑย์าสูบใดๆผ่านเครื่อง
ขายอตัโนมตัหิรอืผ่านวธิกีารอื่นแต่อย่างใด ไม่มกีารตดิตัง้ตู้ขายบุหรีแ่บบอตัโนมตัใิน
สถานทีต่่างๆ   

มำตรำ 6 และมำตรำ 7 กำรห้ำมท ำกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภณัฑย์ำสบู 

 ปัจจุบนั ประเทศไทยมมีาตรการ Total ban ห้ามท าการส่งเสรมิการขายทุก
รปูแบบในสื่อมวลชนทุกแขนง ท าให้ประเทศไทยปลอดจากการส่งเสรมิการขายบุหรี่
ในสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น กจิกรรมดนตร ีกจิกรรมกฬีา 
ฯลฯ 

 ในดา้นการส่งเสรมิการขายด้วยวธิแีจก แถม สมนาคุณ ฯลฯ ด้วยผลติภณัฑ์
ยาสบูหรอืแลกเปลีย่นดว้ยวธิอีื่นนัน้ ไมพ่บในเนื้อหารายการในสื่อมวลชนใดๆเช่นกนั 

 ในด้านการส่งเสริมการขายด้วยวิธีอื่นๆ และรวมวิธีลดแลกแจกแถม ณ 
สถานที่ๆจ าห น่ายบุหรี่ ตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม ่
หา้งสรรพสนิคา้ ไม่พบการส่งเสรมิการขายใดๆ นอกจากนี้ จุดจ าหน่ายบุหรีใ่นรา้นค้า
ปลกีสมยัใหม่ รา้นสะดวกซื้อสมยัใหม่ ห้างสรรพสนิค้า ได้ด าเนินการตามมาตรการ
จดัเก็บสนิคา้บุหรีใ่นตู้ที่มฝีาปิดและไม่วางแสดงสนิคา้บุหรี ่เพื่อไม่ใหเ้ป็นการส่งเสรมิ
การขายดว้ยการจดัแสดงบรรจุภณัฑ ์

 การวางบรรจุภณัฑบ์ุหรี ่ณ จุดขาย ถอืว่าเป็นการส่งเสรมิการขาย ณ จุดขาย
ประเภทหนึ่งเช่นกนั (POS) และถอืว่าเป็น product display ประเภทหนึ่งซึ่งสามารถ
จงูใจผูซ้ือ้และสะดุดสายตาผูบ้รโิภคได ้ในปี 2548 กระทรวงสาธารณสุขจงึมมีาตรการ
ให้รา้นคา้ปลกี รา้นสะดวกซื้อและหา้งสรรพสนิคา้ห้ามการวางบรรจุภณัฑบ์ุหรี ่ณ จุด
ขาย ห้ามแสดงบรรจุภณัฑ์บุหรี่บนชัน้วางใดๆ ห้ามจดัวางบรรจุภณัฑ์บุหรี่ร่วมกับ
สนิค้าอื่นๆเพื่อแสดงสินค้า และให้จดัเก็บบรรจุภณัฑ์บุหรี่ในที่มดิชิดหรอืมกีารปิด
ไม่ใหแ้สดงบรรจุภณัฑ ์โดยไดก้ าหนดให้วนัที่ 24 กนัยายน 2548 หรอืวนัมหดิล เป็น
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วนัเริม่การห้ามจดัวางบรรจุภณัฑ์บุหรี ่ณ จุดขายในรา้นค้าปลกีและห้างสรรพสนิค้า 
อย่างไรก็ตาม ธุรกจิบุหรีแ่ละธุรกจิค้าปลกีบางรายได้คดัค้านมาตรการนี้โดยกล่าวว่า 
การวางแสดงบรรจุภณัฑบ์ุหรี ่ณ จุดขาย เป็นการแสดงสทิธขิองผูบ้รโิภคในการเลอืก
สนิค้า ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแสดงบุหรี ่ณ จุดขายถอืเป็นการ
โฆษณา ประเดน็ดงักล่าวคณะกรรมการกฤษฎกีาไดต้คีวามตามกระทรวงสาธารณสุข 
และเสยีงประชาชนในสงัคมไม่คดัค้านแต่เห็นว่าควรห้ามการแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย 
ธุรกจิค้าปลกีจงึยนิยอมปฏบิตัิตามในที่สุดจนถึงปัจจุบนั โดยไม่จดัแสดงบุหรี ่ณ จุด
ขายแต่เกบ็ในตูท้ีม่ฝีาปิด  

                       

ภำพท่ี 3.3 การไมแ่สดงบรรจภุณัฑบ์ุหรี ่ณ จดุขายตามรา้นคา้ปลกีและรา้นสะดวกซือ้ 

ปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินตำมมำตรำ 6 และ 7 

1. ปัญหาการส่งเสรมิการขายในสื่อออนไลน์และสื่อ social media: ปัจจุบนั การค้า
บุหรีไ่ด้ขยบัไปสู่โลกออนไลน์และในสื่อ social media ซึง่เป็นสื่อที่ควบคุมและตดิตาม
ได้ยาก รวมทัง้มลีกัษณะก ้ากึ่งระหว่างการเป็นสื่อส่วนตวัและสื่อสาธารณะ ช่องว่าง
เช่นนี้ท าให้มผีู้ท าการค้าบุหรีใ่นสื่อออนไลน์และสื่อ social mediaและท าการส่งเสรมิ
การขายในสื่อออนไลน์และสื่อ social media กนัอยา่งมากมาย และท าการส่งเสรมิการ
ขายทุกรปูแบบ การส่งเสรมิการขายทีพ่บมากที่สุด คอื การลดราคา การแถมหากซื้อ
จ านวนมาก การขายด้วยราคาพิเศษ การสาธิตสินค้าบุหรี่ และการโน้มน้าวด้วย
คุณสมบตัขิองสนิคา้ 
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2. ปัญหาการส่งเสรมิการขายแบบแฝง: ถงึแมจ้ะมมีาตรการห้ามการส่งเสรมิการขาย
ในสื่อมวลชนและอื่นๆแล้วพบว่า ธุรกจิบุหรีแ่ละผู้ค้าบุหรีม่วีธิแีนบเนียนและวธิแีฝง
การส่งเสรมิการขายหลายรปูแบบ ดงันี้ 

 การใชส้ื่อบุคคล เช่น พรติตี ้พนกังานเชยีรบ์ุหรี ่ในสถานทีต่่างๆ 
 การแสดงบูธบุหรี ่โดยใช้สสีญัลกัษณ์เหมอืนซองบุหรี ่เพื่อให้นักสูบ

เขา้ใจ  โดยจดัแสดงบูธตามสถานทีต่่างๆทีเ่ป็นทีส่าธารณะ เช่น งาน
คอนเสิร์ต  งานกีฬ า งานจัดแสดงสินค้า ผับบาร์ ร้าน เหล้า 
รา้นอาหาร ฯลฯ 

 การจดัสถานทีสู่บบุหรี ่โดยใชส้สีญัลกัษณ์เหมอืนซองบุหรี ่เพื่อใหน้ัก
สูบเขา้ใจ และเป็นการแสดงสญัลกัษณ์สนิคา้โดยจดัซุ้มสูบบุหรีต่าม
สถานทีต่่างๆทีเ่ป็นทีส่าธารณะ เช่น งานคอนเสริต์ งานกฬีา งานจดั
แสดงสนิคา้ ฯลฯ 

 การใช ้social marketing ผ่านวธิต่ีางๆ เช่น การบรจิาค กจิกรรมการ
กุศล การสันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กร การ
ส่งเสรมิภาพองค์กรหรอืการท าให้รู้จกัองค์กรมากขึ้นถือเป็นการ
ส่งเสรมิการขายเช่นกนั 
 

 

    ภำพท่ี 3.4  การส่งเสรมิการขายดว้ยพรติตี้และบูธบุหรี่และการส่งเสรมิการขายใน
สื่อออนไลน์ 
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มำตรำ 8 กำรห้ำมกำรโฆษณำผลิตภณัฑย์ำสบู 

 ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ตามมาตรา 8  เป็นอย่างดยีิง่ สมัฤทธผิลตาม
มาตรานี้ปรากฎในด้านมาตรการ Total ban ห้ามโฆษณาผลติภณัฑย์าสูบทุกรูปแบบ
ในทกุสื่อมวลชน หา้มแสดงภาพผลติภณัฑย์าสูบทุกรปูแบบในทุกสื่อมวลชน หา้มการ
แสดงภาพที่มนีัยยะด้านการสูบบุหรี่หรอืเกี่ยวข้องกับสินค้าบุหรี่ทุกรูปแบบในทุก
สื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนทุกแขนง คอื สื่อโทรทศัน์ สื่อวทิยุ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร 
ภาพยนตร ์สื่อบลิบอรด์ขนาดใหญ่ตามท้องถนน สื่อตดิตามยานพาหนะ และสื่อนอก
สถานที ่(outdoor media) ไมป่รากฎโฆษณาผลติภณัฑย์าสบูแต่อยา่งใด 

 คณะรฐัมนตรใีนสมยัรฐับาลพลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ มมีตหิ้ามโฆษณาบุหรี่
ทุกรูปแบบ  และด าเนินการออกเป็นกฎหมายโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถใช้
มาตรการ Total ban หรอืการห้ามการโฆษณาผลติภณัฑ์ยาสูบในทุกสื่อมวลชน คอื
สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ บิลบอร์ด สื่อตามยานพาหนะ และสื่ออื่นๆ โดย
สื่อมวลชนไม่ปรากฎการโฆษณาผลติภณัฑ์ยาสูบทุกประเภท ไม่ปรากฎเนื้อหาการ
ส่งเสรมิการขายผลติภณัฑย์าสูบ และไม่แสดงสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมายทางการค้า
ของผลติภณัฑย์าสบู 

 มาตรา 8 ระบุชัดเจนว่า ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อ
เครือ่งหมายผลติภณัฑย์าสูบในสื่อ ส่งผลใหธุ้รกจิยาสบูไดร้บัความกระทบกระเทอืนใน
เรื่องของยอดขาย โดยจากการเปิดเผยของผู้จดัการบรษิทัแห่งหนึ่ง ได้กล่าวว่า ยอด
ขาดลดลงประมาณรอ้ยละ 10 เป็นผลจากการหา้มโฆษณา2 

 นอกจากนี้ การโฆษณาผลติภณัฑย์าสูบยงัเกีย่วขอ้งกบัมาตรการหา้มโฆษณา
บุหรี ่ณ จุดขาย เพราะถอืว่าเป็นการโฆษณาประเภทหนึ่ง ประเทศไทยเริม่บงัคบัใช้
การห้ามโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขายในปี 2548 ปัจจบัน ประเทศไทยปลอดจากการ

                                                   
2 ภยัจากบุหรีท่่าทยีงัขยายกวา้งขึน้ http://www.saf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=24 
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โฆษณาบุหรี ่ณ จดุขายในทุกรปูแบบ ไมว่่าจะเป็นสื่อโปสเตอร ์สื่อตดิตัง้ต่างๆ และสื่อ
ประกอบจดุขาย เช่น รม่ เคาน์เตอร ์บธู ฯลฯ 

 การห้ามโฆษณาบุหรี่ส่งผลเกี่ยวข้องกับการจดัระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาสื่อมวลชนดว้ยเช่นกนั คณะกรรมการกจิการการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) มกีารจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ
ที่แพร่เนื้อหาในสื่อมวลชน โดยประเดน็เรื่องผลติภณัฑ์บุหรี/่การสูบบุหรีเ่ป็นเงื่อนไข
หนึ่งในการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ  

ปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินตำมมำตรำ 8 

1. ปัญหาการโฆษณาด้วยสื่อใหม่ : สื่อใหม่ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์และสื่อ  social 
media เป็นสื่อที่ควบคุมได้ยาก แต่เขา้ถึงผู้รบัสารได้อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดการ
โฆษณาผลติภณัฑย์าสูบในสื่อออนไลน์และสื่อ social media อย่างแพร่หลาย เขา้ถงึ
เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์และสื่อ social media ส่งผลต่อการบริโภค
ผลติภณัฑย์าสบูและทศันคตต่ิอการสบูบุหรี ่

 ผลการเฝ้าระวงัทางอนิเตอรเ์น็ตของกรมควบคุมโรคในเดอืนมกราคม 2559 
พบว่ามเีวบ็ไซต์ทีโ่ฆษณาขายบุหรีม่ากถงึ 50 เวบ็ไซต์ บางเวบ็ไซต์มผีูเ้ขา้ชม
มากกว่า 2 ลา้นครัง้ ท าให้ในรอบ 10 กว่าปีทีผ่่านมาอตัราการสบูบุหรีใ่น กลุ่ม
วยัรุ่นเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2547 พบรอ้ยละ 6.58 เพิม่เป็นรอ้ยละ 8.25 
ในปี 2557 เฉลีย่รอ้ยละ 0.17 ต่อปี ทัง้ที่ ในช่วงก่อนหน้านัน้ตัง้แต่ปี 2534 – 
2547 อตัราการสบูบุหรีล่ดลงเฉลีย่รอ้ยละ 0.42 ต่อปี3  

2. ปัญหาการโฆษณาแฝง: เนื่องจากการโฆษณาตรง (direct advertising) ถูกห้ามใน
ทุกๆสื่อ ท าให้มกีารท าโฆษณาแฝงในบางสื่อ วธิกีารแฝงที่พบมากที่สุด คอื การใช้
เทคนิคการแฝงแบบ tie-in และ product placement คอืการแฝงในเนื้อหาของสื่อใน
หลายรปูแบบ เช่น แฝงในฉาก แฝงในค าพดู/บทสนทนา/การแสดงของผูแ้สดง แฝงใน

                                                   
3 มาตรการในการควบคุมปัจจยัเสีย่งต่อสุขภาพดา้นยาสบู สมชัชาสุขภาพ https://www.samatcha.org/node/103 
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วตัถุต่างๆในภาพทีป่รากฎในสื่อ วางบรรจุภณัฑ/์สนิคา้ในสื่อ และเทคนิคนี้ใชไ้ดก้บัทุก
สื่อ ไมว่่าจะเป็นรายการวทิย ุและรายการโทรทศัน์ รวมทัง้ละครและภาพยนตร์ 

 การศกึษาของ ภรีกาญจน์ ไค่นุ่นนา  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  พบการ
โฆษณาแฝงสนิค้าบุหรี ่ในรายการละคร คลบัฟรายเดยภ์าค 4 ตอน หรอืรกั
แท้จะแพ้ความต้องการ ซึ่งเป็นละครแนวซีรสี์ทางโทรทัศน์ช่องออนไลน์/
ดิจติอลทีวี4 และเผยแพร่ทาง Youtube โดยพบการแฝงฉากสูบบุหรี่ การ
แสดงยีห่้อและซองบุหรีผ่่านตวัละคร การวางซองบุหรีใ่ห้เหน็ในฉาก และบท
สนทนา รวมทัง้พบการแฝงโฆษณาบุหรีแ่ละการสูบบุหรีใ่นรายการละครซรีสี์
อื่นๆเช่นกนั 

3. ปัญหาการโฆษณาดว้ยเทคนิคอื่น: เนื่องจาก การโฆษณาตรง (direct advertising) 
ถูกห้ามในทุกๆสื่อ ท าให้ธุรกิจบุหรี่หาทางโฆษณาและสื่อสารด้วยเทคนิคอื่นที่
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบปี 2535 ยงัไม่ไดค้รอบคลุมถงึหรอืตคีวามได้
อย่างตรงไปตรงมา เช่น โฆษณาด้วยวธิกีารสื่อสารองค์กร CSR ท ากจิกรรมการกุศล
ผ่านชื่อสินค้า/องค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด การให้ทุนอุปถัมภ ์
(sponsorship) กจิกรรมต่างๆ การแฝงประชาสมัพนัธใ์นกจิกรรมดนตร/ีกฬีา 

 

 

ภำพท่ี 3.5 การโฆษณาขายผลติภณัฑย์าสบูในสื่อ social media และความสุ่มเสีย่งต่อ
กฎหมายของการโฆษณาแฝง/ฉากสูบบุหรีใ่นรายการละครซรีสี์ คลบัฟรายเดย ์และ 
ฮอรโ์มน 

                                                   
4 โฆษณาแฝงบุหรีเ่รือ่งจรงิจากซรีสี ์http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/607705 
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มำตรำ 11 ผลิตภณัฑ์ยำสูบท่ีขำยได้จะต้องมีส่วนประกอบตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนดในกระทรวงและกำรแจ้งรำยงำนส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์ำสบู 

ในมาตรา 11 นี้จะดผูลส าเรจ็ตามผลการด าเนินงานในยทุธศาสตรท์ี ่3 การลด
พษิภยัของผลติภณัฑย์าสูบของแผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสูบแห่งชาตฉิบบัแรก 
พ.ศ. 2555-2557 จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานจะเน้นไปในทางการปรบักระบวนการ
รายการส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสูบ ซึง่ได้มกีารจดัท าร่าง กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการแจ้งรายการส่วนประกอบของ
ผลติภณัฑย์าสบู โดยมกีารเปลีย่นแปลงหน่วยงานผูร้บัผดิชอบจากเดมิกรมการแพทย์
เป็นกรมควบคุมโรค และระบุการไม่จ าเป็นต้องเก็บรกัษาให้หรอืคืนเอกสารแสดง
รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ประกอบการหลงัจากหมดอายุ ซึ่ง
ยุทธวิธีนี้ ย ังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่ องจากข้อมูลการแจ้ง
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบถือว่าเป็นความลับทางการค้าซึ่งเป็นเรื่องที่
ละเอยีดอ่อนต้องมกีฎหมายให้อ านาจ อกีทัง้กฎหมายยงัไม่ได้ให้อ านาจที่จะเปิดเผย
ขอ้มลูของบรษิทับุหรีใ่นเรื่องของส่วนประกอบอะไรบา้งทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคและ
สาธารณชน5  ดงันัน้จงึจ าเป็นที่จะต้องมขีอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการรายงานส่วนประกอบ
ผลติภณัฑย์าสูบและรายงานสารที่เกดิจากการเผาไหมข้องส่วนประกอบทัง้หมด ซึ่ง 
“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 25606” ในมาตรา 37 ได้ระบุว่า 
ผลติภณัฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจกัรต้องมสี่วนประกอบและสารที่เกิดจากการ
เผาไหม้ของส่วนประกอบบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผู้ผลิตหรอืผู้น าเข้า
ผลติภณัฑย์าสูบมหีน้าที่ต้องแจง้รายการส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสูบสารที่เกดิ
จากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ และการให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่4 กรกฎาคม 2560  

                                                   
5 แผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสบูแห่งชาต ิฉบบัทีส่อง พ.ศ. 2559-2562.ส านักควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ 
6 พระราชบญัญตั ิควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2560 
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มำตรำ 12 กำรแสดงฉลำกเป็นรูปภำพและข้อควำมค ำเตือนบนผลิตภณัฑ์
ยำสบู7 

ในมาตรา 12 สมัฤทธผิลในด้านการแสดงฉลากเป็นรูปภาพและขอ้ความค าเตอืนบน
ผลติภณัฑย์าสบู ไดม้กีารด าเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยปรากฏผลส าเรจ็ดงันี้  
1.ในปี 2535 ได้มีการเริม่บังคับใช้การพิมพ์ค าเตือนบนซองบุหรี่ โดยเพิ่มขนาด
ตวัอกัษร และข้อความเป็น 10 ข้อความ ต่อมาในปี 2540 กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศแก้ไขเงื่อนไขของการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากค าเตอืนบนซองบุหรี ่
โดยแก้ไขขอ้ความในฉลากค าเตอืนเป็น 10 ขอ้ความ และในปี 2541 ก าหนดใหบุ้หรีท่ี่
ผลติในประเทศไทยหรอืน าเข้าจะต้องพมิพค์ าเตอืนเป็นภาษาไทยและเปลีย่นต าแหน่ง
ของค าเตอืนไปอยูด่า้นบนซอง  
2. ในปี 2548 ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ ีข่องโลกที่พมิพค์ าเตอืนพรอ้มภาพสีส่ ี และ
จากงานวจิยัถงึแมว้่าภาพค าเตอืนจะไม่น่าสนใจ แต่มผีลท าให้ผู้สูบบุหรีเ่ปลีย่นแปลง
ค่านิยมโดยกระตุน้เตอืนใจและความจ าของผูส้บู  
3. ตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2549 ได้เพิม่ภาพค า
เตือนฉลากรูปภาพ 4 สี พร้อมข้อความค าเตือนแสดงพิษภยัของบุหรี่ซกิาแรตและ
บุหรีซ่กิาร ์จาก 6 ภาพเป็น 9 ภาพ ต่อมาในปี 2553 ไดเ้พิม่ภาพค าเตอืนจาก 9 ภาพ
เป็น 10 ภาพ ซึ่งทุกภาพค าเตือน มกีารแสดงข้อความ “เลกิบุหรี ่โทร.1600” พรอ้ม
เพิม่พื้นทีแ่สดงฉลากภาพค าเตอืนจากรอ้ยละ 50  เป็นรอ้ยละ 55 และเพิม่จากเดมิ 9 
ภาพเป็น 10 ภาพ ภายใน 1 คาตอน จะต้องมีอย่างน้อย 2 ภาพที่แตกต่าง และในปี 
2557 บุหรีซ่กิาแรตที่ผลติโดยโรงงานยาสูบและที่น าเข้าจากต่างประเทศจะต้องเพิม่
ขนาดค าเตอืนพษิภยับนซองบุหรีจ่ากรอ้ยละ 55 เป็นรอ้ยละ 85 

 จากผลส าเรจ็ข้างต้นที่กล่าวมานี้จะพบว่าประเทศไทยได้ด าเนินการและได้
พัฒนาการแสดงฉลากเป็นรูปภาพและข้อความค าเตือนบนผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมยาสูบกย็งัใชบ้รรจุภณัฑข์องยาสูบเป็นช่องทางในการท าการ

                                                   
7 ศริวิรรณ พทิยรงัสฤษฏ ์ปานทพิย ์โชตเิบญจมาภรณ์ และปวณีา ปัน้กระจ่าง. สถานการณ์การควบคุมการบรโิภค
ยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2559. เจรญิดมี ัน่คงการพมิพ ์กรุงเทพฯ; 2559. 
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ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขายเพิม่มากขึน้ ดงันัน้บรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑย์าสูบ
ปราศสสีนั หรอืซองบุหรีแ่บบเรยีบ ก็เป็นอกีทางเลอืกส าหรบัการลดการโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขายของอุตสาหกรรมยาสบูและยงัเป็นมาตรฐานเดยีวกนัอกีดว้ย 
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บทที ่4 ผลสมัฤทธขิองพระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพ 
ของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 

รศ.ดร. นิภาพรรณ กงัสกลุนิต ิ
 
ทบทวนพระราชบญัญติัคุ้มครองสขุภาพของผูไ้ม่สูบบหุร่ี พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญัตคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 25351   มไิดค้รอบคลุมถงึผู้ที่
ไม่สูบบุหรีซ่ึ่งได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพจากผู้สูบบุหรีอ่นัเนื่องจากอยู่ในสิง่แวดล้อม
เดยีวกนั จงึมกีารตราพระราชพระราชบญัญตัคิุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่พ.ศ. 
2535 เพิม่ขึน้มา2  มาตราที ่4, 5, และ 6 เป็นมาตรการเฉพาะที่ก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่ดงันี้ 

มาตรา 4 ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
(1) ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มกีารคุ้มครอง

สุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่
(2) ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดของสถานที่สาธารณะตาม 

(1) เป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่
(3) ก าหนดสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรีแ่ละเขต

สบูบุหรีเ่กีย่วกบัการระบายควนัหรอือากาศ 
(4) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบ
บุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่

มาตรา 5 เมือ่รฐัมนตรปีระกาศตามมาตรา 4 แลว้ ใหผู้ด้ าเนินการมหีน้าที ่
(1) จดัให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขต

สบูบุหรีแ่ละเขตปลอดบุหรี ่

                                                   
1 พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.2535 
2 พระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 
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(2) จดัให้เขตสูบบุหรีม่สีภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามที่รฐัมนตรี
ก าหนด 

(3) จัดให้มีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกี าหนด 
มาตรา 6 หา้มมใิหผู้ใ้ดสบูบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามมาตราต่างๆขา้งตน้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบั
ต่างๆ3, 4 จงึไดก้ าหนดออกมาตามล าดบัจนถงึปัจจุบนัคอื 

 พ.ศ. 2535 แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2535 (ฉบบัที่ 2) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานที่สาธารณะที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดบรเิวณหรอืพื้นที่ของ
สถานทีด่งักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) เรื่อง ก าหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ . 2535 (ฉบับที่  4) เรื่อ ง บัตรประจ าตัวพนักงาน เจ้าห น้าที่ ต าม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2535 (ฉบับที่  5) เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2540 (ฉบบัที่ 6) เรื่อง แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

                                                   
*ยกเลกิประกาศดงักล่าว 
3 ชลธาร วศิรุตวงศ ์และคณะ  2552 รวมกฎหมายยาสบู. ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู. 
4 ส านกัควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2554 พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของ
ผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 พมิพค์รัง้ที ่3 โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 
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 พ.ศ. 2540 (ฉบบัที่ 7) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานที่สาธารณะที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีแ่ละก าหนดบรเิวณหรอืพื้นที่ของ
สถานทีด่งักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 8) ก าหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอด
บุหรี*่  

 พ.ศ. 2540 (ฉบับที่  9) เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2545 (ฉบบัที1่0) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะ ที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดบรเิวณหรอืพื้นที่ของ
สถานทีด่งักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ . 2546 (ฉบับที่  11) เรื่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าห น้าที่ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2546 (ฉบบัที่ 12) เรื่อง แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบิตัิการตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2546 (ฉบบัที ่13) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะ ที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดบรเิวณหรอืพื้นที่ของ
สถานทีด่งักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ. 2547 (ฉบบัที่ 14) เรื่อง แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบิตัิการตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 15) เรื่อง ก าหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่16) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดบรเิวณหรอืพื้นที่ของ
สถานทีด่งักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี*่  

 พ.ศ. 2549 (ฉบบัที ่17) เรือ่ง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรอื
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ทัง้หมดของสถานที่สาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรอืเขตปลอดบุหรี ่
รวมทัง้ก าหนด สภาพ ลกัษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรีห่รอืเขตปลอด
บุหรี ่ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่18) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรอื
ทัง้หมดของสถานที่สาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรอืเขตปลอดบุหรี ่
รวมทัง้ก าหนด สภาพ ลกัษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรีห่รอืเขตปลอด
บุหรี ่ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535*  

 พ.ศ. 2550 เรื่อง สภาพและลกัษณะของเขตปลอดบุหรี ่ตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 

 พ .ศ . 2550 เรื่ อ ง  แ ต่ งตั ้งพ นั ก งาน เจ้า ห น้ าที่ เพื่ อ ปฏิบัติ ก าร  ต าม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบ
บุหรีแ่ละเขตปลอดบุหรี ่

 พ.ศ. 2553 (ฉบบัที ่19) เรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะที่
ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรอื
ทัง้หมดของสถานที่สาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรอืเขตปลอดบุหรี ่
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มสู่บบุหรี ่พ.ศ. 2535 
ซึ่งประกาศฯฉบับที่  19 นี้ ได้เพิ่มเติมเขตปลอดบุหรี่ โดยแบ่งสถานที่

สาธารณะที่ ให้ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั ้งหมด 5 ประเภทได้แก่  1) สถานบริการ
สาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพ 2) สถานศึกษา 3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 4) ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ และ 5) ศาสนสถาน โดยแบ่ง
ประเภทการบังคับใช้กฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่
ทัง้หมด ซี่งรวมถงึห้องท างานส่วนตวัในสถานทีท่ างานราชการและเอกชน รวมทัง้ใน
โรงพยาบาลดว้ย และสถานทีท่ีเ่ป็นเขตปลอดบุหรีแ่ต่มขีอ้ยกเวน้ใหส้ามารถจดัเขตสูบ
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บุหรี่ได้ คือ บรเิวณนอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และท่า
อากาศยานนานาชาต ิประกาศฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชใ้นวน้ที ่28 มถุินายน 2553 

สถานการณ์การด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองผูไ้ม่สบูบุหร่ี 

 แผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสูบแห่งชาติ ไดก้ าหนดเป้าหมาย เพื่อลดอตัราการ
บรโิภคยาสูบของประชาชน และท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่5 โดยแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่ งชาติฉบับ ที่หนึ่ ง  พ .ศ . 2555 – 2557 
ประกอบดว้ย 8 ยุทธศาสตร ์ โดยมยีุทธศาสตรท์ี ่4 การสรา้งสิง่แวดลอ้มใหป้ลอด
ควนับุหรี6่ 

ในการนี้กระทรวงศกึษาธกิารได้ ออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏบิตัิตามแผน
ยทุธศาสตรก์ารควบคุมยาสบูแห่งชาต ิพ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศกึษา7   

และ เดอืนมนีาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการลดควนับุหรีม่อื
สองในทีท่ างาน ในทีส่าธารณะ และทีบ่า้น 

พฤศจกิายน 2556 ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืในการดาเนินงานโรงเรยีน
ปลอดบุหรีร่ะหว่างกรมควบคุมโรค สานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และมลูนิธริณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี ่

มถุินายน 2557 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ผนึก
เครอืข่ายสรา้งเสรมิสุขภาพทัว่ไทยเดนิหน้าเปิดโครงการรณรงค์จติอาสาขยาย
พื้นที่ปลอดบุหรี่ “รวมพลงั ทวงสิทธิ ์ห้ามสูบในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

                                                   
5 ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู. มหาวทิยาลยัมหดิล. 2559. สรุปสถานการณ์การควบคุมการ
บรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2559. กรุงเทพมหานคร.  
6 ส านกัควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2555 แผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสบู
แห่งชาตฉิบบัทีห่นึ่ง พ.ศ. 2555 – 2557 ส านกังานกจิการโรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 
7 กระทรวงศกึษาธกิาร. (2555, 29 มถุินายน). ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามแผน
ยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสบูแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 – 2557 ในสถานศกึษา. 



สรุป 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560 

  

  

 
 73 

100%” โดยตัง้เป้าหมายของการรณรงค์ลดจานวนผู้ได้รบัควนับุหรีม่อืสองลงได ้
รอ้ยละ 10 

ผลการด าเนินงานตามแผนของยทุธศาสตรท์ี ่4 การสรา้งสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดควนั
บุหรี ่(ในฉบบัทีห่นึ่ง) โดยสรปุคอื 

- สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายเพยีงบางส่วนในการสรา้งสิง่แวดลอ้มให้
ปลอดควนับุหรีเ่พื่อคุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่ 

 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2559 – 2562 
ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์โดยมยีทุธศาสตรท์ี ่5 คอืท าสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดควนั
บุหรี8่   

- มตขิองสมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่3 (17 ธนัวาคม พศ. 2553) 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต(ิคสช.) ไดม้มีตทิี่ 6 ในสมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้
ที่ 3 (17 ธนัวาคม พศ. 2553) เรื่อง มาตรการในการควบคุมปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพ
ดา้นยาสูบ9  โดยในทีน่ี้จะอ้างองิถงึเฉพาะในส่วนของการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบ
บุหรี ่ ซีง่มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อไปนี้ 

 ให้กระทรวงศึกษาธกิารบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกบับุหรีเ่ข้าไปในหลกัสูตรการ
เรยีนการสอน และหน่วยงานทีม่สีถานศกึษาในสงักดัทัง้ภาครฐัและเอกชน ด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาสบูในสถานศกึษา ก าชบัใหส้ถานศกึษาทุกแห่ง 

                                                   
8ส านกัควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2559 แผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสบู
แห่งชาต ิพ.ศ. 2559 – 2562 บรษิทัไนซ์เอริธ์ ดไีซน์จ ากดั: กรุงเทพมหานคร. 
9สมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่3  เอกสารสมชัชาสขุภาพ 3. มต ิ6 วนัที ่17 ธนัวาคม 2553 
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- ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด 

- หา้มสบูบุหรีใ่นขณะทีอ่ยูใ่นชุดของสถาบนัหรอืชุดนกัศกึษา 
- ให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย ์นักการภารโรง ผู้น าทางศาสนา 

เป็นตน้ เป็นแบบอยา่งแก่นกัเรยีน นกัศกึษา 
- สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวตักรรมเพื่อการเรยีนรู้ด้านพิษภยัจาก

บุหรีอ่ย่างเป็นรูปธรรมและการวจิยักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมสุขภาพ 

 ใหก้ระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแห่งชาต ิ
(คบยช.) เป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณาการ โดยรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกระทรวงการคลงั และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการ
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรีใ่หก้ระจายอย่างทัว่ถงึ โดยจดัสถานทีป่ลอดบุหรีแ่ละ
ไม่สูบบุหรี่ทัง้ในที่สาธารณะ ที่ท างาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บรษิัท ห้างร้าน 
เอกชน โดยเฉพาะสถานทีร่าชการ และส่งเสรมิใหม้หีมูบ่า้นปลอดบุหรี ่

 ให้คณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแห่งชาต ิ(คบยช.) เป็นหน่วยงาน
หลกั ร่วมกับภาคีเครอืข่ายระดับจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชน สร้าง
แรงจงูใจในการด าเนินการตามมต ิและตดิตามผลการด าเนินงานตามมตนิี้ 

- โครงการมุง่สู่สิง่แวดลอ้มปลอดบุหรี ่(Towards 100% Smoke Free 
Environment)  

กรมควบคุมโรคและส านักงานผู้แทนองค์การอนามยัโลกประจ าประเทศไทย ได้
ร่วมด าเนินการโครงการมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ (Towards 100% Smoke Free 
Environment) เพื่อให้ประเทศไทยปลอดควันบุหรี่และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
อนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่ประเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิ (WHO-FCTC ใน
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มาตราที่ 8) ซึง่ไดด้ าเนินการในช่วงปีพศ. 2551- 2553 จากการด าเนินงานโครงการนี้ 
พบว่านโยบายและกฏหมายยงัไม่ครอบคลุมเพียงพอส าหรบัการท าสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดบุหรีเ่พื่อคุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่จงึไดน้ าไปสู่การปรบัปรุงกฏระเบยีบ
ใหม่ไดเ้ป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่19 เรือ่ง ก าหนดชื่อหรอืประเภทของ
สถานทีส่าธารณะทีใ่หม้กีารคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรีแ่ละก าหนดส่วนหนึ่งส่วน
ใดหรอืทัง้หมดของสถานทีส่าธารณะดงักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่  

- โครงการในมลูนิธริณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี ่และหน่วยงานอื่น 

- มูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีไ่ด้มโีครงการรณรงค์ขบัเคลื่อนเพื่อสิง่แวดล้อม
ปลอดบุหรีต่่างๆ เช่น  

- โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรีต่้นแบบในการแก้ปัญหาบุหรีแ่ละสุขภาพ10 
พบว่าผู้รบับรกิารส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) เหน็ด้วยกบันโยบายห้ามสูบ
บุหรีใ่นโรงพยาบาล รู้สกึสบายใจที่ทราบว่าโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี ่ 
บุคลากรในโรงพยาบาลเองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายห้ามสูบบุหรี่ใน
โรงพยาบาล รูส้กึสบายใจที่โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี ่แต่เกินครึง่ของ
บุคลากรเหน็คนสบูบุหรีใ่นเขตใกลท้ีท่ างานของเขา 

- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ด าเนินโครงการสถานีต ารวจปลอด
บุหรี่ โดยเป้าหมายรณรงค์ให้สถานีต ารวจทัง้ 1 ,500 แห่งในประเทศไทย
ภายในปี 2555 จดัสิ่งแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยสนับสนุนป้าย 
“สถานีต ารวจเป็นเขตปลอดบุหรี่” ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ขา้ราชการต ารวจ
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้

                                                   
10 กรองจติ วาทสีาธกกจิ 2551 โรงพยาบาลปลอดบุหรีต่น้แบบ: ถอดบทเรยีน. มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี.่ 
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สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้องสุขภาพทัง้เจา้หน้าที่ต ารวจ
และผูม้าตดิต่องาน จากการไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง 

- การให้ความรูเ้ผยแพร่สู่มวลชนผ่านสื่อสิง่พมิพ์ของมูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่
สบูบุหรี1่1 ดงัเช่น ท าไม!บา้นจงึตอ้งปลอดบุหรี ่ช่วยกนัเรยีกรอ้ง“สทิธิข์องผูไ้ม่
สูบบุหรี่” คนไทยตายจาก….ควนับุหรี่มอืสองปีละกี่คน โรงพักปลอดบุหรี่:
ส าคญัมาก “สุขกาย สบายใจ ทีไ่หนๆกป็ลอดควนับุหรี”่  เป็นตน้ 

- โครงการเครอืข่ายร่วมใจเพื่อลดอนัตรายของการได้รบัควนับุหรีม่อืสอง  จาก
การประเมนิผลในพื้นที่ด าเนินการ12  กลุ่มตวัอย่างการศกึษาพบว่า 1) ส่วน
ใหญ่เคยพบเหน็สื่อการรณรงคเ์พื่อลดอนัตรายจากการได้รบัควนับุหรี ่2) ส่วน
ใหญ่เคยรบัรูใ้นระดบัปานกลางว่า การไดร้บัควนับุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
3) หอ้งสมุด ยานพาหนะ และโรงหนัง/โรงมหรสพ เป็นสามสถานที่ล าดบัแรก
ทีร่บัรูว้่าเป็นเขตปลอดบุหรี ่ส าหรบัการปฏบิตัติามกฏหมายการจดัเขตปลอด
บุหรีก่็ยงัไม่เคร่งครดั 4)การรกัษาสทิธขิองตนเองจากการได้รบัอนัตรายจาก
ควนับุหรี่นัน้ ส่วนใหญ่ขอร้องด้วยวาจาสุภาพส าหรบัในบ้าน แต่จะเดินหนี
ส าหรบัในพื้นที่นอกบ้าน การแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายจะน้อยที่สุด 5) กระบวนการเผยแพร่ขอ้มูลอนัตรายจากการได้รบั
ควนับุหรีข่ององคก์ร หน่วยงานยงัค่อนขา้งจ ากดั ไม่สม ่าเสมอ และขาดความ
ต่อเนื่อง 

 

 

                                                   
11 ประกติ วาทสีาธกกจิ 2553 จุดประกายเปลีย่นโฉมประเทศไทยปลอดควนับุหรี.่ มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี ่
12 ศรณัญา เบญจกุล และคณะ 2551 รายงานการประเมนิผล โครงการเครอืขา่ยร่วมใจเพือ่ลดอนัตรายของการ
ไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี.่และศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู. 
มหาวทิยาลยัมหดิล.  
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ผลสมัฤทธ์ิของการคุ้มครองสขุภาพผูไ้ม่สบูบหุร่ี 

1. พบว่าประสบความส าเรจ็ระดบัหนึ่ง แต่ยงัมผีูพ้บเหน็ควนับุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ 
โดยจากผลการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิพ.ศ.2554 และพ.ศ.2557 สถานที่
สาธารณะทีม่ผีูพ้บเหน็ควนับุหรีม่อืสองมาก 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ตลาดสดหรอืตลาดนัด
, รา้นอาหาร / ภตัตาคาร / สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม , ศาสนสถาน, สถาน
บรกิารขนส่งสาธารณะและอาคารสถานทีร่าชการ โดยสถานบรกิารขนส่งสาธารณะลด
จากเดมิมากกว่าสถานทีอ่ื่นๆ  (ตารางที ่4.1)   
ตารางท่ี 4.1  ล าดบัการไดพ้บเหน็ควนับุหรีม่อืสองในสถานทีส่าธารณะ 

สถานท่ีสาธารณะ 

พ.ศ. 2554 
ร้อยละ 

สถานท่ีสาธารณะ 

พ.ศ. 2557 
ร้อยละ 

ตลาดสดหรอืตลาดนดั 73.01 ตลาดสดหรอืตลาดนดั 66.03 

สถานบรกิารขนส่งสาธารณะ 49.57 รา้นอาหาร/ภตัตาคาร/สถานที่
จ าหน่ายอาหาร เครือ่งดื่ม 

41.90 

รา้นอาหาร/ภตัตาคาร/สถานที่
จ าหน่ายอาหาร เครือ่งดื่ม 

48.33 ศาสนาสถาน 27.56 

ศาสนาสถาน 29.93 สถานบรกิารขนส่งสาธารณะ 24.27 
อาคารสถานทีร่าชการ 25.79 อาคารสถานทีร่าชการ 18.07 

สถานบรกิารสาธารณสุข 17.16 สถานบรกิารสาธารณสุข 13.84 

รร./สถานศึกษาระดบัต ่ากว่า
อุดมศกึษา 

15.01 รร./สถานศึกษาระดบัต ่ากว่า
อุดมศกึษา 

10.89 

อาคารของมหาวทิยาลยั 8.97 อาคารของมหาวทิยาลยั 3.78 

ทีม่า: ส านักงานสถติแิห่งชาติ: โครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2557 
ดดัแปลงตารางจาก ศูนย์วิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ: สรุปสถานการณ์การ
ควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2559.  
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จากการส ารวจของ GYTS 13 พ.ศ.2558 เยาวชนรอ้ยละ 33.8 ไดร้บัควนับุหรี่
มอืสองในบ้านของตน ในช่วง 7 วนัที่ผ่านมา ได้รบัสมัผสัควนับุหรีม่อืสองในสถานที่
สาธารณะภายในตวัอาคาร (ร้อยละ 38.6) และนอกตัวอาคาร (ร้อยละ 37.7) อีกทัง้
เยาวชนรอ้ยละ 47.9 พบเหน็ผูส้บูบุหรีใ่นบรเิวณโรงเรยีนในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา  

จากการส ารวจของ GATS14  ปีพ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2554 ในเรื่องการได้รบั
ควนับุหรีม่อืสอง  พบว่ารอ้ยละ 39.1 และ รอ้ยละ 36 ไดร้บัควนับุหรีใ่นบา้น  โดยรอ้ย
ละ 27.2 และรอ้ยละ 30.5 ไดร้บัควนับุหรีใ่นทีท่ างาน  อกีทัง้รอ้ยละ 21.6 และรอ้ยละ 
25.6 ไดร้บัควนับุหรีใ่นขนส่งสาธารณะตามล าดบัปีการส ารวจ 

2. พบการกระท าผดิตามพ.ร.บ. 

ส านักควบคุมการบรโิภคยาสูบ ไดอ้อกปฏบิตังิานเฝ้าระวงัเพื่อประชาสมัพนัธ์
ขอ้กฎหมายและแนวทางการด าเนินการให้สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขต (เดือน
พฤศจกิายน 2556 ถงึ เดอืนตุลาคม 2557) ไดพ้บการกระท าผดิตามพ.ร.บ. คุ้มครอง
สุขภาพของผูไ้มสู่บบุหรี ่พ.ศ.2535 ในตลาด รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ สถานีขนส่ง
สาธารณะ รา้นโชห่วย โรงแรม สถานบรกิารสาธารณสุข สถานศกึษาและอื่นๆ โดย
สรปุคอื 
- ไม่จดัให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี ่และ

เขตปลอดบุหรี ่รอ้ยละ 67.79 
- ไมจ่ดัใหเ้ขตสบูบุหรีม่สีภาพ ลกัษณะและมาตรฐานทีป่ระกาศก าหนดรอ้ยละ 17.31 
- ไม่จดัให้มเีครื่องหมายในเขตสูบหรอืเขตปลอดบุหรีต่ามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่

ก าหนด รอ้ยละ 7.21 
- ฝ่าฝืนสบูบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่รอ้ยละ 7.69 
                                                   
13 โครงการสารวจการบรโิภคยาสบูในเยาวชนระดบัโลก (Global Youth Tobacco Survey : GYTS) เอกสาร
ขอ้เทจ็จรงิประเทศไทย พศ. 2558 
14 โครงการส ารวจการบรโิภคยาสบูในผูใ้หญ่ระดบัโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS), เอกสาร
ขอ้เทจ็จรงิประเทศไทย พศ. 2552 และ พศ. 2554 
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ศูนย์วิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ได้สนับสนุนให้มกีารส ารวจ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน  10 จงัหวดั15(ตุลาคม 2556 ถึง 
มนีาคม 2558) เพื่อทราบถงึสถานการณ์การปฏบิตัติามกฎหมาย สรปุผลไดด้งันี้ 
- ผูป้ระกอบการมคีวามเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นต้องจดัเขตสูบบุหรีใ่นรา้นอาหาร (รอ้ย

ละ 48) 
- ลกูคา้มคีวามพงึพอใจต่อการเขม้งวดในการหา้มสูบบุหรีใ่นรา้นอาหาร (รอ้ยละ 75) 
- ไดร้บัควนับุหรีม่อืสองในรา้นอาหาร (รอ้ยละ 45) 
- รา้นอาหารตอ้งการสติก๊เกอรเ์ขตปลอดบุหรี ่(รอ้ยละ 55)  

ดา้นเกีย่วกบัการรบัรูก้ฎหมายคุม้ครองสุขภาพผูไ้มสู่บบุหรี ่พบว่า 
- มากกว่ารอ้ยละ 70 มกีารรบัรู้ถูกต้องว่าโรงพยาบาล สถานบรกิารสุขภาพ สปา 

รา้นขายยา โรงเรยีน/สถานศกึษาต ่ากว่าอุดมศกึษา และรา้นอาหารที่ไม่มแีอรเ์ป็น
สถานทีห่า้มสบูบุหรีต่ามกฎหมายฯ 

- รอ้ยละ 50-70 มกีารรบัรูถู้กต้องว่าห้างสรรพสนิค้า โรงภาพยนตร ์รา้นอาหารที่มี
แอร ์ห้องพกัในโรงแรมและเกสต์เฮาส ์สถานที่ท างานเอกชน และศาสนสถานเป็น
สถานทีห่า้มสบูบุหรีต่ามกฎหมายฯ 

- น้อยกว่ารอ้ยละ 50 มกีารรบัรูถู้กต้องว่ามหาวทิยาลยั/สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ขึน้ไป สนามแข่งขนักฬีา รา้นอนิเทอรเ์น็ต สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ตลาด
สด ตลาดนัด ยานพาหนะขนส่งมวลชน และสถานีขนส่งมวลชน ป้ายรถเมล ์สถานี
รถไฟเป็นสถานทีห่า้มสบูบุหรีต่ามกฎหมายฯ 
ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายจากการสงัเกต พบว่า 

- มกีารสบูบุหรีใ่หเ้หน็แบบซึง่หน้าในรา้นอาหาร (รอ้ยละ 22) 
- มกีารแสดงป้ายเขตปลอดบุหรีต่ามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด (รอ้ยละ 29) 
- มกีารแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบุหรีใ่นรา้นอาหาร (รอ้ยละ 43) 

                                                   
15 ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู มหาวทิยาลยัมหดิล 2558. รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวงั
เพือ่ควบคุมการบรโิภคยาสบู 5 มติ.ิ 
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- มกีารแสดงขอ้ความ “ห้ามสูบบุหรี ่ฝ่าผนืมโีทษปรบั 2,000 บาท” ในเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรีใ่นรา้นอาหาร (รอ้ยละ 40) 

- มีการจัดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ไว้บริเวณทางเข้าทุกช่องทางของ
รา้นอาหาร (รอ้ยละ 13) 

- มกีารจดัอุปกรณ์/สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัสบูบุหรีใ่นรา้นอาหาร (รอ้ยละ 15) 
- มกีารจดัใหม้สีถานที่ส าหรบัสูบบุหรี ่นอกบรเิวณบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม (รอ้ย

ละ 20) 
- ไดก้ลิน่ควนับุหรีใ่นรา้นอาหารทีไ่ปสงัเกต (รอ้ยละ 19) 
- มกีน้บุหรีใ่นบรเิวณหอ้งน ้า / ถงัขยะในบรเิวณทีต่ดิแอรใ์นรา้นอาหาร (รอ้ยละ 15) 

3. การรบัรูเ้รื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและทศันคติต่อการห้ามสูบบุหรีใ่น
สถานทีส่าธารณะของกลุ่มต่าง อยูใ่นระดบัสงู 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินการสร้างสิ่งแวดล้อม
ปลอดบุหรี:่ กรณี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธ์านี16 ในปีพ.ศ.2554 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
รอ้ยละ 45.8 รบัทราบกฏหมายสถานทีป่ลอดบุหรีผ่่านช่องทางโทรทศัน์/เคเบิล้ทวีมีาก
ที่สุด โดยสามสถานที่สาธารณะที่ร ับทราบว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
เรยีงล าดบัจากมากสุดลงไป คือ โรงพยาบาล /สถานพยาบาล สถานศึกษาต ่ ากว่า
ระดบัอุดมศกึษา และหา้งสรรพสนิคา้ แต่ทีเ่รยีงจากน้อยสุดขึน้มา คอื ตลาดสด/ตลาด
นดั สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร/ภตัตาคาร  ไดพ้บเหน็การสูบบุหรีห่รอืไดร้บัควนับุหรีม่อื
สองโดยจดัเรยีงจากมากไปน้อย คอื  ตลาดสด/ตลาดนัด บรกิารขนส่งสาธารณะ ป้าย
รถประจ าทาง/ที่พักรอรถ  ทัง้นี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่
สาธารณะ รวมทัง้เหน็ด้วยกบัการด าเนินการโครงการสรา้งสิง่แวดล้อมปลอดบุหรีใ่น
พืน้ทีเ่กาะสมยุ 

                                                   
16 ส านกัควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2555 จากผลงานเชงิวชิาการสู่การ
ขบัเคลือ่นนโยบาย และกฏหมายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมยาสบู 
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การส ารวจโรงพยาบาลปลอดบุหรี่17 ในช่วง พค.-กย. 2552 ใน 1,040 
โรงพยาบาล พบว่ารอ้ยละ 86.4 จดัเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่100% มนีโยบายเรื่อง
บุหรีป่ระกาศโดยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล มโีครงการและมกีารด าเนินกจิกรรมการลด 
ละ เลกิบุหรี ่มกีารตดิป้ายประกาศนโยบายของโรงพยาบาล มกีจิกรรมเกีย่วกบับุหรีใ่น
ชุมชน มกีิจกรรมวนังดสูบบุหรีโ่ลก มคีลนิิกเลกิบุหรีใ่นโรงพยาบาลและสนับสนุนให้
เจา้หน้าโรงพยาบาลเลกิบุหรี ่

การส ารวจสถานการณ์การสูบบุหรีใ่นส านักงานต ารวจแห่งชาติ18 ในปี 2551 
พบว่า ในส่วนความคดิเห็นต่อนโยบายสุขภาพเรื่องบุหรี ่ต ารวจในส านักงานต ารวจ
แห่งชาตเิหน็ชอบรอ้ยละ 84.7  และถา้ก าหนดใหโ้รงพกัปลอดบุหรี ่100% ต ารวจทีสู่บ
บุหรีก่ย็งัเหน็ชอบดว้ยรอ้ยละ 76 

สรปุผลสมัฤทธ์ิ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา อนุมานสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิของ
พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี ่พ.ศ. 2535 นัน้ยงัไม่สมบูรณ์เพยีงพอเท่าที่ควร 
นัน่คอื 

 แผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสูบแห่งชาตฉิบบัที่หนึ่ง สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายเพียงบางส่วนในการสร้างสิง่แวดล้อมให้ปลอดควนับุหรีเ่พื่อ
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่ 

 แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่สอง(พ.ศ. 2559 – 2562) ได้ปรบัปรุงยุทธวิธีท า
สิง่แวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหรีเ่พื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 การบงัคบัใชก้ฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งยงัไม่สามารถปฏบิตัไิดเ้ตม็ที่ 
ดว้ยยงัมคีวามซบัซอ้นและยุง่ยาก  

                                                   
17 จนัทนา วธิวาศริ ิและสมศร ีเผ่าสวสัดิ ์2553 การส ารวจโรงพยาบาลปลอดบุหรี1่00%ในประเทศไทย.  
18 จนัทนา วธิวาศริ ิและสมศร ีเผ่าสวสัดิ ์2552 การส ารวจสถานการณ์การสบูบุหรีใ่นส านกังานต ารวจแห่งชาต ิJ 
Med Assoc Thai 2009; 92 (10): 1361-6. 
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 หน่วยงานที่ท าหน้าที่บงัคบัใช้กฏหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรีม่เีพยีง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านัน้ จึงท าให้ระบบการบังคับใช้กฎหมายมี
ขอ้จ ากดัในทางปฎบิตั ิ

 มกีารฝ่าฝืนกฎหมายดว้ยความไม่รูข้องประชาชน 
 ความรู ้ความเขา้ใจ และ ความตระหนักของประชาชนทีม่ต่ีออนัตรายของควนั

บุหรีม่อืสอง มอืสามยงัเพยีงผวิเผนิ ไมล่กึซึง้ 
 ประชาชนยงัไมท่ราบถงึรายชื่อทัง้หมดของสถานทีป่ลอดบุหรี ่
 ประชาชนขาดการรกัษาสทิธขิองตนเองจากการไดร้บัอนัตรายจากควนับุหรี ่
 การรณรงค ์เผยแพร่ขอ้มลูอนัตรายจากการไดร้บัควนับุหรีแ่ก่ประชาชน และ

การใหค้วามรูผู้้รบัผดิชอบสถานที่สาธารณะ/สถานประกอบการใหป้ลอดบุหรี ่
ขององคก์ร/หน่วยงานยงัค่อนขา้งจ ากดั ไมส่ม ่าเสมอ และขาดความต่อเนื่อง    

ข้อเสนอแนะ 

 เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจดักระบวนการบงัคบัใช้กฏหมายตามพ.ร.บ.
ฉบบัพ.ศ 2560 ลดขัน้ตอนและความซบัซอ้นลง 

 เสนอใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัโปรแกรมและวธิกีารถ่ายทอดใหเ้หมาะสมแก่
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมการเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจถูกต้องถงึผลการไดร้บัสมัผสัควนั
บุหรีว่่าท าให้มกีารตาย เกดิโรค และความพกิาร โดยผ่านช่องทางหลกั และ
ผ่านทางสื่อต่างๆ  

 เสนอให้สื่อสารสาธารณะให้ผู้รบัผดิชอบดูแลสถานที่สาธารณะทราบว่าเป็น
หน้าที ่ทีต่อ้งจดัเป็นเขตปลอดบุหรี ่

 เสนอให้มขียายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่นสนามบินนานาชาติ, ในยานพาหนะ
ส่วนตัวเมื่อมีผู้โดยสารที่เป็นเด็ก/สตร/ีผู้สูงอายุ , พื้นที่ระยะ 10 เมตรจาก
ทางเขา้และในพืน้ทีโ่ดยรอบของสถานที่ปลอดบุหรี ่

 เสนอใหม้กีารส่งเสรมิวฒันธรรมทางสงัคมใหบ้า้นปลอดบุหรี ่
 เสนอใหค้วามรูผ้่านสื่อรณรงค์ถงึกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มปลอด

บุหรีแ่ก่นกัท่องเทีย่ว 
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บทที ่5 ผลสมัฤทธิข์องการควบคุมยาสบู 25 ปี พ.ศ. 2535 - 2560  
 รศ.ดร.อรณุรกัษ์ คเูปอร ์มใีย 

 
การบรโิภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา  

พบว่ามแีนวโน้มลดลง กล่าวคือประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บรโิภคยาสูบในปี  
พ.ศ. 2534 มีจ านวน 12.26 ล้านคน (ร้อยละ 32) ลดลงเป็น 10.9 ล้านคน (ร้อยละ 
19.9) ในปี พ .ศ. 2558 มกีารเปลีย่นแปลงลดลงเฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 1.5 ต่อปี  เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่าในรอบ 25 ปีที่ผ่านมาความชุกของการบรโิภคยาสูบของ
ประชากรเพศชายมกีารเปลี่ยนแปลงลดลงที่ร้อยละ 34  ในขณะที่ความชุกของการ
บรโิภคยาสบูของประชากรเพศหญงิมกีารเปลีย่นแปลงลดลงทีร่อ้ยละ 44 เมือ่พจิารณา
ตามกลุ่มอายพุบว่าในรอบ 25 ปีทีผ่่านมาพบว่า ความชุกของการบรโิภคยาสบูของทุก
กลุ่มอายลุดลงในช่วง 20 ปีแรก  แต่ในช่วงปีพ .ศ.  2550 เป็นตน้มา จะเหน็ว่าความชุก
ของการสบูบุหรีใ่นกลุ่มอาย ุ15-24 ปี มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

งานวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet1 ปี พ.ศ. 2558 เกี่ยวกบัการพยากรณ์
แนวโน้มการบรโิภคยาสูบของประเทศต่างๆทัว่โลก ในช่วง 35 ปี (พ.ศ.2533-2568) 
ได้พยากรณ์ว่าความชุกสมัพทัธ์ของการบรโิภคยาสูบของประชากรไทยทัง้ชายและ
หญงิจะลดลง โดยการลดลงของความชุกสมัพทัธข์องประชากรชายไทยและหญงิไทย
จะน้อยกว่าภาพรวมทัว่โลกร้อยละ 13 และ 35 ตามล าดับ นอกจากนี้  งานวิจัย
ดงักล่าวยงัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าความน่าจะเป็นทีป่ระเทศไทยจะสามารถลดความชุกของ
การบรโิภคยาสูบลงไดถ้งึรอ้ยละ 30 ภายในปีพ.ศ.2568 (คดิเทยีบจากฐานค่าความชุก
ของปีพ.ศ.2553) ของประชากรชายไทยมีน้อยกว่าร้อยละ 5 และของประชากร
หญิงไทยมีน้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใต้ข้อสมมุติว่าแนวโน้มการบรโิภคยาสูบของ
ประเทศไทยคงที ่ทัง้นี้จะเหน็ว่าการพยากรณ์ว่าโอกาสความน่าจะเป็นทีป่ระเทศต่างๆ
จะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดความชุกของการบรโิภคยาสูบลงได้ถึงร้อยละ 30 

                                                   
1 Bilao V, Gilmour S, Moffiet T, d’Espaignet ET, Stevens GA, Commar A, Tuyl F, Hudson I, Shibuya K. 
Global trends and projections for tobacco use, 1990-2025:  an analysis of smoking indicators from the 
WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control. Lancet. 2015;385:966-76. 
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ดงักล่าวนัน้เป็นเพยีงมาตรวดัตวัหนึ่ง การศกึษาวเิคราะหเ์หตุปัจจยัในแต่ละช่วงเวลา 
ตลอดจนสงัเคราะหใ์หเ้หน็ถงึพฒันาการ กระบวนการ วธิกีาร และผลของการควบคุม
การบรโิภคยาสูบ เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงกระบวนการและวธิีการการควบคุมการ
บรโิภคยาสูบเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายคือการไม่บรโิภคยาสูบต่างหากที่เป็นสิ่ง
ส าคญั 

25 ปีแห่งการควบคุมการบรโิภคยาสูบของประเทศไทยที่ผ่านมา (พ.ศ.2535-
2560) ไดม้เีหตุการณ์ส าคญัต่างๆเกดิขึน้มากมาย ทัง้ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงและโดยอ้อม
กับการควบคุมการบริโภคยาสูบ อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง ตลอดจนสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ก่อนปี พ.ศ.2535 การควบคุมการบรโิภคยาสูบ
ของประเทศไทยได้ด าเนินการโดยไม่มรีะบบและนโยบายทศิทางแผนปฏบิตัทิีช่ดัเจน 
จวบจนเขา้สู่ปี พ.ศ.2535 การควบคุมการบรโิภคยาสูบของประเทศไทยจงึได้เริม่ต้น
ขึน้อย่างชดัเจน การน าเอาเหตุการณ์ที่ส าคญัของการควบคุมการบรโิภคยาสูบและ
สถานการณ์ทีแ่สดงถงึผลของการควบคุมดงักล่าวมาศกึษาโดยแบ่งเป็นสามช่วงเวลา 
ช่วงแรกปีพ.ศ. 2535-2539 ช่วงต่อมาเป็นช่วงเวลาละทศวรรษปีพ.ศ. 2540-2550 
และปีพ.ศ. 2550-2560 ตามล าดบั (ดูบทที่ 1) โดยมุ่งเน้นการวเิคราะห์เหตุปัจจยัที่
น าไปสู่เหตุการณ์ที่ส าคญัในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนสงัเคราะห์ให้เหน็ถงึพฒันาการ 
กระบวนการ วธิกีาร และผลของการควบคุมการบรโิภคยาสูบ ในช่วงสามทศวรรษที่
ผ่านมา อนัน าไปสู่ขอ้เสนอส าหรบัการปรบัปรงุกระบวนการและวธิกีารการควบคุมการ
บรโิภคยาสบูทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อไป  

ผู้เขยีนและคณะวจิยัของศูนยว์จิยัและจดัการความรูแ้ละควบคุมยาสูบ ได้ใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อแสดงใหเ้หน็ว่านโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสูบ
ภายใต้กรอบกฎหมายในด้านการขึน้ภาษี การจ ากดัการขาย การห้ามโฆษณา การ
หา้มสูบบุหรีใ่นสถานทีต่่างๆ การเตอืนทางสุขภาพ การสรา้งเสรมิสุขภาพ และการเฝ้า
ระวงัสถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2535-2539 , พ.ศ. 2540-2550 และ พ.ศ. 2550-2560 
ในระดบัความเข้มข้นที่ต่างกนั (ดงัแสดงในตารางที่ 5.1) ส่งผลให้ความชุกของการ
บรโิภคบุหรีข่องประชากรไทยลดลง   
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แต่เมื่อพจิารณาค่าประมาณความชุกจากแบบจ าลองในปี พ.ศ. 2560 (ดงัภาพ
ที ่5.1) จะพบว่าเพศชายในกลุ่มอายุ 19-40 ปี ยงัมคี่าความชุกของการบรโิภคบุหรีท่ี่
สูงกว่ารอ้ยละ 40 ถึงแม้จะมรีะดบัความเข้มข้นของนโยบายการควบคุมการบรโิภค
ยาสบูโดยรวม อยู่ทีม่ากกว่ารอ้ยละ 60 ในทุกกลุ่มมาตรการ ยกเวน้กลุ่มมาตรการการ
จ ากดัการขาย ดว้ยเหตุนี้แนวทางในการลดความชุกของการบรโิภคยาสบูของประเทศ
ไทยจงึควรเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ของกลุ่มมาตรการทีจ่ะสามารถส่งผลกระทบต่อการ
บรโิภคยาสบูของประชากรชายไทยในกลุ่มอายุ 19 - 40 ปี เป็นส าคญั ซึง่จะสอดคลอ้ง
กับพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเป้าไปที่การยกระดับ
ความเขม้ขน้ของกลุ่มมาตรการ การจ ากดัการขาย ห้ามโฆษณา และห้ามสูบบุหรีใ่น
สถานทีต่่างๆ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงระดบัความเขม้ขน้ของนโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสบู  

นโยบายการควบคมุ 
การบริโภคยาสูบ 

ระดบัความเข้มข้นของนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสูบ  

พ.ศ.2535-2539 พ.ศ.2540-2550 พ.ศ.2550-2560 พ.ศ.2560 

การออกกฎหมายเพื่อควบคมุการ
บริโภคยาสูบ  

-พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 
-พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535   

-การขยายขอบเขตกฎหมาย โดยออก
ประกาศกระทรวงสาธรณสขุหลายฉบบั  

-การขยายขอบเขตกฎหมาย โดยออกประกาศ
กระทรวงสาธรณสขุหลายฉบบั  

-พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ.๐๖๕๒ 

1.การขึ้นภาษี ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% ระดบัความเขม้ขน้ 80-100% - 

2.การจ ากดัการขาย ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% 

3.การห้ามโฆษณา ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% ระดบัความเขม้ขน้ 80-100% 

4.การห้ามสูบบุหร่ี ระดบัความเขม้ขน้ 20-40% ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% ระดบัความเขม้ขน้ 80-100% 

5.การเตือนทางสุขภาพ ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% ระดบัความเขม้ขน้ 80-100% - 

6.การเฝ้าระวงัสถานการณ์ ระดบัความเขม้ขน้ 20-40% ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% - 

7.การสร้างเสริมสุขภาพ - ระดบัความเขม้ขน้ 40-60% ระดบัความเขม้ขน้ 60-80% - 

สถานการณ์การควบคมุการบริโภค
ยาสูบ 

อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.
2529 และปี พ.ศ. 2539 คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 และรอ้ยละ 
28.8  ตามล าดบั โดยทีอ่ ัตราการสูบบุหรีข่องประชากร
ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2529 และ ปี พ.ศ. 2539 
คิดเป็นร้อยละ 58.0  และร้อยละ 54.5  ตามล าดับ 
ในขณะทีอ่ตัราการสูบบุหรีข่องประชากรหญงิอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ปี พ.ศ.2529 และ ปี พ.ศ. 2539 คดิเป็นร้อยละ 
4.8  และรอ้ยละ 3.5  ตามล าดบั 

อตัราการสูบบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ปี พ.ศ.2539 และ ปี พ.ศ. 2550 
คิดเป็นร้อยละ 28.8 และร้อยละ   21.2 
ตามล าดับ โดยที่อัตราการสูบบุหรีข่อง
ประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.
2539 และ ปี พ.ศ. 2550 คิดเป็นร้อยละ 
54.5  แ ล ะ ร้อ ย ล ะ  41.7 ต าม ล า ดั บ 
ในขณะทีอ่ัตราการสูบบุหรีข่องประชากร
หญงิอายุ 15 ปีขึน้ไป ปี พ.ศ.2539 และ ปี 
พ.ศ. 2549 คดิเป็นร้อยละ 3.5  และรอ้ย
ละ 1.9  ตามล าดบั 

อตัราการสูบบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป 
ปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ. 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 
21.2 และรอ้ยละ 19.6  ตามล าดับ โดยทีอ่ ัตรา
การสูบบุหรีข่องประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ. 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 
41.7  และร้อยละ 39.2 ตามล าดับ ในขณะที่
อตัราการสูบบุหรีข่องประชากรหญิงอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ปี พ.ศ.2549 และ ปี พ.ศ. 2558 คดิเป็น
รอ้ยละ 1.9  และรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 

 

หมายเหตุ : ระดบัความเข้มขน้ในแต่ละมาตรการองิตามพระราชบญัญตัแิละประกาศกระทรวงสาธรณสขุดงัแสดงอยู่ในรายละเอยีดเนื้อหาดา้นลา่ง 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงค่าความชุกและค่าประมาณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการบรโิภคยาสบู
ของประชากรชายไทยแยกตามกลุ่มอายุ (15-18 ปี, 19-24 ปี, 25-40 ปี, 41-59 ปี และ 60 ปีขึ้น
ไป) ในช่วงปี 2523 - 2563 
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บทที ่6 เปิดศกัราชใหม ่พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู 
พ.ศ. 2560 : กลไกสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

 พญ.ปานทพิย ์ โชตเิบญจมาภรณ์ และจริะวฒัน์ อยูส่บาย 
 

 มาตรการเพื่อควบคุมปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะมาตรการควบคุม
ปัจจยัเสีย่งจากการบรโิภคผลติภณัฑย์าสบู หรอืการสูบบุหรี ่ถอืเป็นมาตรการทีส่ าคญั
ทีทุ่กหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต้องเร่งด าเนินการ  ซึง่มาตรการทีส่ าคญัประการหนึ่ง ทีจ่ะ
ช่วยควบคุมหรอืลดปัจจยัเสี่ยงที่ได้ผลด ีคอื “มาตรการทางกฎหมาย” เนื่องจากเป็น
มาตรการทีส่ามารถด าเนินการไดใ้นวงกวา้ง ครอบคลุมทุกภาคส่วนในสงัคม เนื่องจาก
กฎหมายเป็น  สิ่งที่ถูกก าหนดให้ทุกคนต้องทราบ รบัรู้และต้องปฏิบตัิตาม และสิ่ง
ส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือเป็นมาตรการที่ลงทุนน้อยและประหยดังบประมาณได้
มากกว่ามาตรการอื่นที่ใช้ควบคู่กันไปในการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสูบ
ส าหรบัประเทศไทยนั ้น ได้พยายามพัฒนานวัตกรรมทางกฎหมาย เพื่อใช้เป็น
เครือ่งมอืหนึ่งในการควบคุมการบรโิภคยาสบู และการแพรห่ลายของผลติภณัฑย์าสูบ 
มาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันากฎหมายทัง้ใน
ระดับพระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิางๆมาโดยตลอด โดยยดึโยงกบัสาระส าคญั ขอ้ก าหนด และ
แนวปฏิบัติ(Guideline) ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (WHO-Framework Convention on Tobacco Control : WHO-FCTC) 
ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านคุ้มครองสุขภาพเพียงฉบับเดียวของโลก ซึ่ง
ประเทศไทยไดล้งนามใหส้ตัยาบนัเขา้รว่มเป็นรฐัภาคตีามกรอบอนุสญัญาดงักล่าว 

 “พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ถือเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบฉบบัล่าสุดของประเทศไทย ซึ่งสภานิติบญัญัติ
แห่งชาต ิ(สนช.) มมีตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใช้เป็นกฎหมาย  เมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2560 
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และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา1 เพื่อให้รบัทราบเป็นการทัว่ไป เมื่อวนัที่  5 
เมษายน 2560 โดยมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายตัง้แต่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้น
ไป 
 ส าหรบัเหตุผลทีต่้องมกีารประกาศใช ้พระราชบญัญตัคิวบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 
พ.ศ. 2560 มเีหตุผลส าคญั 4 ประการ กล่าวคอื 
 1. ก าหนดมาตรการทางกฎหมาย โดยมุ่งหมายปกป้องคุม้ครองเดก็และยาว
ชน ให้ห่างไกลจากการบรโิภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งถือเป็นสินค้าเสพติดที่ท าลาย
สุขภาพ 
 2. ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 2  ฉบับเดิม ซึ่งได้แ ก่ 
พระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บงัคบัมากว่า 25 ปี ให้มเีนื้อหาสาระ และ
มาตรการทางกฎหมายที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์ และสภาพปัญหารวมถงึ
กลยทุธข์องธุรกจิยาสบูรปูแบบใหม ่ในการเพิม่จ านวนลกูคา้และนกัสบูหน้าใหม ่
 3. ก าหนดมาตรการในการคุม้ครองสทิธแิละสุขภาพในสถานทีส่าธารณะ ของ
ประชาชนผูไ้มส่บูบุหรี ่
 4. อนุวตักิารกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ใหส้อดคลอ้ง
กับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-
Framework Convention on Tobacco Control :  WHO-FCTC) 

 

 

                                                   
1 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที ่34 ก วนัที ่5 เมษายน 2560 
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องคป์ระกอบและโครงสร้างพระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์าสบู พ.ศ.2560 

พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  แบ่งออกเป็น 7 หมวด รวม 79 
มาตรา  

   

  

                          

 

 
 

 

สาระส าคญัพระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์าสบู พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีควรรู้ 

 บทนิยามกฎหมายท่ีส าคญั (มาตรา 4) 

ขยายนิยาม “ผลติภณัฑย์าสบู”  
ใหค้รอบคลุมถงึผลติภณัฑอ์ืน่ทีม่สีารนิโคตนิเป็นส่วนประกอบ  

การขยายบทนิยามค าส าคญั อย่างเช่น “ ผลติภณัฑ์ยาสูบ” ให้มคีวามหมาย
กวา้งขึน้จากกฎหมายฉบบัเดมิ ซึง่ครอบคลุมเฉพาะผลติภณัฑท์ีม่สี่วนประกอบของใบ
ยาสูบ หรอืพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม เท่านัน้ ถือเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมาย 
เพื่ อให้สามารถด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีสารนิโคตินเป็น
ส่วนประกอบทีก่ าลงัแพรห่ลายในปัจจุบนั เช่น บารากู่ไฟฟ้า บุหรีไ่ฟฟ้า 



สรุป 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560 

  

   

 
 91 

 สร้างกลไก และความเช่ืองโยงการด าเนินงานควบคมุการบริโภคยาสูบ
ด้วยกลไกคณะกรรมการ     

การด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสูบให้มปีระสทิธภิาพ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
กลไกทุกทุกภาคส่วนต้องด าเนินงานและหนุนเสรมิกันทัง้ในส่วนของการก าหนด
นโยบายมาตรการภาพรวมประเทศ และการด าเนินงานควบคุมการบรโิภคยาสูบใน
ระดับพื้นที่หรือจังหวัด เพื่อให้นโยบายและมาตรการน าไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2560 ก าหนดกลไกคณะกรรมการขึน้ใน 
2 ระดบั ไดแ้ก่  

1. กลไกระดบัชาต ิ: คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูแห่งชาต ิ 
2. กลไกระดบัพืน้ที ่: คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสูบจงัหวดั                               

และคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสูบกรงุเทพมหานคร  
กลไกคณะกรรมการภายใต้พระราชบญัญัติฉบบันี้ ได้เปิดโอกาสการมสี่วน

ร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ใหเ้ขา้ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิม่
มากขึ้น เพื่อให้มบีทบาทในการ่วมก าหนดมาตรการและขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ควบคุมการบรโิภคยาสบู ใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถแกไ้ขปัญหาในแต่ละพืน้ทีไ่ด้ 

 มาตรการการควบคมุผลิตภณัฑย์าสบู (หมวด 4) 

มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของ
กฎหมาย และผลลัพธ์จากการด าเนินมาตรการนัน้แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 4 
มาตรการยอ่ย ดงันี้ 

1. มาตรการป้องกนัการเข้าถึงผลิตภณัฑย์าสบู  

เป็นมาตรการเพื่อปิดกัน้ช่องทางการเขา้ถงึผลติภณัฑ์ยาสูบได้โดยง่ายทัง้ใน
ดา้นอาย ุสถานทีข่าย วธิกีารขาย และราคา ซึง่ก าหนดไวใ้นหลายมาตรการดงันี้ 
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1.1 มาตรการด้านอาย ุ 

1.1.1 หา้มขาย ใหผ้ลติภณัฑย์าสบูแก่บุคคลซึง่มอีายตุ ่ากว่า 20 ปี 

1.1.2 ห้ามใช้ จ้าง วาน ยนิยอมให้บุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปี ขาย หรอื
ใหผ้ลติภณัฑย์าสบู 

1.2 มาตรการด้านสถานท่ี 

1.2.1 ห้ามขายผลติภณัฑ์ยาสูบนอกสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ขายยาสบู 

1.2.2 ก าหนดสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งได้แก่ วัดหรือ
สถานที่ปฏิบตัิพิธกีรรมทางศาสนา สถานบรกิารสาธารณสุข สถานพยาบาล 
รา้นขายยา สถานศกึษาทุกระดบั สวนสาธารณะ สวนสตัว์ และสวนสนุก เป็น
ต้น นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศกระทรวง เพื่อก าหนดระยะห่างจากสถานที่ดงักล่าว
เพื่อไม่ให้มกีารขายผลติภณัฑย์าสูบก็ได ้หากมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการใน
อนาคต 

1.3 มาตรการด้านวิธีการขาย และวิธีการเข้าถึง 

ก าหนดวธิกีารห้ามขายผลติภณัฑ์สูบที่ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะ
เดก็และเยาวชนเขา้ถงึ หรอืมโีอกาสเลอืกซือ้ผลติภณัฑย์าสบูมาสบูไดโ้ดยงา่ย 
เช่น การห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การห้ามขายผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์วธิกีารขายที่มกีารแถม การให้สทิธปิระโยชน์เพื่อกระตุ้นในมี
การเลอืกซื้อหรอืเลอืกบรโิภค การเร่ขาย รวมทัง้มาตรการที่ส าคญัยิง่อย่าง
การหา้มแบ่งซองขายบุหรีเ่ป็นรายมวน 

1.4 มาตรการด้านราคา 

หา้มลดราคาขายผลติภณัฑย์าสูบ และการหา้มแสดงราคาผลติภณัฑ์
ยาสบู ณ จดุขายในลกัษณะทีจ่งูใจใหบ้รโิภคผลติภณัฑย์าสบู  
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2. มาตรการห้ามการโฆษณา และการสือ่สารการตลาด  

ถอืเป็นมาตรการเพื่อป้องกนัและควบคุมวธิีการที่ธุรกจิยาสูบใช้เป็นช่องทาง
ในการหาฐานลูกค้าเพิม่ขึน้ รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของนักสูบรายใหม่ ซึ่งในกฎหมายได้
ก าหนดมาตรการใหม้คีวามครอบคลุมในทุกมติ ิโดยน าหลกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร ์
การตลาด ผสมผสานเขา้กบัหลกัการทางนิตศิาสตร ์จนเกดิเป็นมาตรการควบคุมแบบ
เบ็ดเสร็จทุกมิติ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา และการสื่อสาร
การตลาดทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 

- มาตรการหา้มโฆษณา และท าการสื่อสารการตลาดผลติภณัฑย์าสบู 
- มาตรการห้ามการแสดงชื่อ เครื่องหมายของผลติภณัฑ์ยาสูบ รวมทัง้การ

หา้มแสดงชื่อ เครือ่งหมายของผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูในสื่อต่างๆ 
- มาตรการห้ามน าชื่อ เครื่องหมายของทัง้ผลติภณัฑย์าสูบ และผู้ผลติ ผูน้ า

เขา้ ไปแสดงบนผลติภณัฑอ์ื่นทีไ่มใ่ช่ผลติภณัฑย์าสูบ รวมถงึหา้มดดัแปลง
ชื่อ หรือเครื่องหมายเหล่านั ้นแล้วไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่
ผลติภณัฑย์าสบูดว้ย 

- มาตรการห้ามการโฆษณาผลติภณัฑ์หรอืสนิค้าประเภทอื่นที่ใช้ชื่อ หรอื
เครื่องหมายเดยีวกนักบัผลติภณัฑย์าสูบ เช่น น ้าหอมทีใ่ชช้ื่อตราเดยีวกบั
ผลิตภัณฑ์ยาสูบตราหนึ่ ง สามารถขายได้แต่ห้ามท าการโฆษณาตัว
ผลติภณัฑน์ ้าหอมนัน้ 

- มาตรการเกีย่วกบัสิง่เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสบู โดยก าหนดหา้มผลติ ขาย 
น าเข้ามาขาย น าเข้ามาแจก โฆษณา สื่อสารการตลาดสิ่ งเลียนแบบ
ผลติภณัฑย์าสบูในทุกกรณ ี

- มาตรการห้ามผู้ประกอบการ และผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิยาสูบ ให้การ
อุปถัมภ์ หรอืให้การสนับสนุนทัง้ที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ และท า
กจิกรรมสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)  
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3. มาตรการลดแรงจงูใจของนักสูบ  

ถอืเป็นมาตรการการใหข้อ้มลูความเชงิสุขศกึษา ผ่านภาพค าเตอืนพษิภยัและ
อนัตรายของผลติภณัฑย์าสบู ซึง่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัพมิพแ์สดงไวบ้นซอง หรอื
หบีห่อของผลติภณัฑ์ยาสูบประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรีโ่รงงาน 
ยาเสน้ ยาเสน้ปรงุ หรอืบุหรีซ่กิาร ์เพื่อเป็นการใหค้วามรูเ้พื่อกระตุ้นเตอืนใหผู้้บรโิภค 
นกัสบู หรอืแมแ้ต่ประชาชนผูพ้บเหน็ไดร้บัทราบถงึอนัตรายและพษิภยัของผลติภณัฑ์
ยาสูบ นอกจากนี้ยงัก าหนดเกี่ยวกบั ขนาด สสีนั ฉลาก และการแสดงเครื่องหมาย
การค้า สญัลกัษณ์ รูปภาพ ข้อความ บนซองหรอืหีบห่อ เพื่อป้องกนัธุรกิจยาสูบใช้
พืน้ทีบ่นซองหรอืหบีห่อ เป็นพืน้ทีจ่ าการโฆษณาและส่งเสรมิการขาย 

4. มาตรการควบคมุมาตรฐานผลิตภณัฑย์าสบูทีจ่ าหน่ายในประเทศ  

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานของรฐัซึง่มภีารกจิในการดูแลสุขภาพ
อนามัยประชาชน จ าเป็นต้องมีกลไกระบบการตรวจสอบรายการส่วนประกอบ
ผลติภณัฑย์าสบูทีจ่ าหน่ายในประเทศ โดยก าหนดใหผู้ผ้ลติ ผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูมี
หน้าที่ต้องแจง้รายการส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสูบที่จะจ าหน่ายในประเทศไทย
ใหก้ระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตรวจสอบ โดยขอ้มลูทีแ่จง้ต่อกระทรวงสาธารณสุข
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่ อ
ประกอบการตดัสนิใจ 

  การคุ้มครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุร่ี (หมวด 5) 

การคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี ่ถอืเป็นมาตรการทางกฎหมายที่หยบิ
ยกมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยมีการ
ปรบัปรุงสาระส าคญั และมาตรการทางกฎหมายใหม้คีวามชดัเจนครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
เพื่อใหง้า่ยและสะดวกต่อการตคีวามและบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทัง้เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบตัิตามกฎหมายของประชาชนเจ้าของ ผู้จดัการ หรอืผู้รบัผิดชอบสถานที่
สาธารณะทีก่ าหนดให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี ่ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสถานที่
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สาธารณะ สถานทีท่ างาน หรอืแมแ้ต่ยานพาหนะก็ตาม ซึ่งมาตรการทางกฎหมายใน
หมวดว่าดว้ยการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่ประกอบดว้ย 

1.ก าหนดเขตปลอดบหุรี ่และเขตสบูบหุรี ่

มกีารก าหนดใหส้ถานทีส่าธารณะ สถานทีท่ างาน หรอืยานพาหนะใหเ้ป็นเขต
ปลอดบุหรี่   โดยก าหนดให้เป็นสดัส่วนไม่รบกวนบุคคลผู้ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงมกีาร
ก าหนดบรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นทีส่บูบุหรีภ่ายในเขตปลอดบุหรี ่

ในกรณีทีม่ผีูฝ่้าฝืนสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่ต้องระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

2.ก าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการจดัเขตปลอดบุหรี ่และเขตสูบ
บหุรีต่ามกฎหมาย 

2.1 สภาพและลกัษณะเขตปลอดบุหรี ่ก าหนดใหผู้ด้ าเนินการ จดัสถานที ่หรอื
ยานพาหนะ ใหม้สีภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

 - มเีครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แสดงไว้ให้เห็นได้โดยชดัเจนว่า “เป็นเขต
ปลอดบุหรี”่ 
- ปราศจากอุปกรณ์ หรอืสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการสบูบุหรี ่
- มสีภาพและลกัษณะอื่น ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

2.2 สภาพและลกัษณะเขตสบูบุหรี ่ก าหนดขึน้เพื่อเป็นหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ส าหรบักรณีเขตปลอดบุหรีท่ี่ประกาศให้สามารถจดัเขตสูบบุหรีไ่ด้ โดยผู้ด าเนินการ
อาจจดัใหม้เีขตสบูบุหรีก่ไ็ด ้โดยตอ้งมสีภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

 - มเีครือ่งหมายตดิแสดงไวใ้หเ้หน็ไดโ้ดยชดัเจนว่า “เป็นเขตปลอดบุหรี”่ 
- เขตสูบบุหรีต่้องไม่อยู่บรเิวณทางเขา้ออกของสถานที่หรอืยานพาหนะนัน้ 
หรอืบรเิวณทีเ่ปิดเผยเหน็ไดช้ดัเจน 
- มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค านึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม 
รวมทัง้ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ผูอ้ื่น 
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- แสดงสื่อรณรงค์ ลด ละ เลกิ การบรโิภคยาสูบ ตามที่รฐัมนตรปีระกาศ
ก าหนด 
- มสีภาพและลกัษณะอื่น ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

3. ก าหนดหน้าทีใ่ห้กบัผู้ด าเนินการ ในการประชาสมัพนัธ์ แจ้งเตือน 
หรือควบคมุดแูล ห้ามปราม เพือ่ไม่ให้มีการสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุรี ่

กฎหมายฉบับนี้มีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ด าเนินการ ซึ่งได้แก่ 
เจา้ของ ผูจ้ดัการ หรอืผู้รบัผดิชอบในการด าเนินงานของสถานที่สาธารณะนัน้ๆ ให้มี
ส่วนร่วมในการระงบัยบัยัง้ไม่ให้มกีารสูบบุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะทีต่นเองรบัผดิชอบ
ดแูล 

 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 ฉบบั
นี้  นับเป็นนวตักรรมทางกฎหมายเพื่อควบคุมปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพที่ส าคัญของ
ประเทศไทย เพื่อเป็นเครือ่งมอืมุง่ไปสู่การลดลงของประชาชนคนไทยทีจ่ะบรโิภค เสพ
ตดิ เจบ็ป่วยและลม้ตายจากอนัตรายและพษิภยัจากการบรโิภคผลติภณัฑย์าสบู จงึถอื
เป็นก้าวย่างส าคัญในการใช้มาตรการกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรพัยากรที่ ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต ดงัที่กล่าวว่า “ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
คือกลไกสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยืน” 
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บทที ่7 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย เพือ่ลดจ านวนผูบ้รโิภคยาสบู 
ใหเ้หลอืไมเ่กนิ 7.63 ลา้นคน ภายในปีพ.ศ.2568  

 ศริวิรรณ พทิยรงัสฤษฏ ์
 

ประเทศไทยควบคุมยาสูบได้ระดบัหนึ่ง แต่มกีารขยบัของจ านวนผู้สูบบุหรีข่ ึ้น
ลงเลก็น้อยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จากผลการส ารวจล่าสุดในปีพ.ศ.2558 โดยส านักงาน
สถติแิห่งชาต ิพบว่า ผู้บรโิภคยาสูบอายุ 15 ปีขึน้ไปมจี านวน 10.9 ล้านคนซึ่งเท่ากบัปี
พ.ศ.2552 และอตัราการบรโิภคยาสูบอยู่ที่รอ้ยละ 19.9 ต ่าสุดจากทุกปีที่ผ่านมา แต่ถึง
กระนัน้ การจะไปใหถ้งึเป้าหมายลดการบรโิภคยาสูบใหไ้ด ้30% ภายในปีพ.ศ.2568 เมื่อ
เปรยีบเทยีบจากปีพ.ศ.2553 ตาม Global NCD Target ยงัตอ้งใชค้วามพยายามอกีมาก  

ดงันัน้จ าเป็นตอ้งมมีาตรการเชงิรุกเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายหลกัคอื  
 เพศชายอายุ 15 - 40 ปี  
 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ลงมา 
 อาศยัในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 อาศยันอกเขตเทศบาล 

โดยการยกระดบัความเขม้ขน้ของกลุ่มมาตรการดา้นราคา การจ ากดัการขาย หา้ม
โฆษณา และหา้มสูบบุหรีใ่นสถานทีต่่าง ๆ ไดด้งันี้ 

1. มาตรการดา้นราคา: เพิม่ภาษสีรรพสามติตามสภาพบุหรีซ่กิาแรต จาก 1.1 บาท
ต่อกรมั เป็น 1.1 บาทต่อมวน/กรมั และเพิม่ขึ้น 0.25 บาทต่อปี, ตดัวงจรบุหรี่
ราคาถูกทีล่กัลอบขายโดยไมเ่สยีภาษ ี

2. การจ ากดัการขาย: ทุกฝ่ายเคร่งครดัในการไม่ขายบุหรีใ่ห้ผู้ทีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี, 
ห้ามน าเข้า ห้ามขาย ห้ามให้บรกิาร สนิค้าประเภทบุหรีอ่เิลก็โทรนิกส์ มอระกู่ 
และมอ่ระกู่ไฟฟ้า ทุกประเภท, หา้มขายผ่านสื่อออนไลน์และทางอนิเทอรเ์นต,  
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3. หา้มโฆษณา: เฝ้าระวงัตรวจจบัการโฆษณาและการส่งเสรมิการขายทุกรปูแบบ 
4. หา้มสบูบุหรีใ่นสถานทีต่่าง ๆ: เรง่รดัใหเ้จา้ของสถานทีป่ฏบิตติามกฎหมาย 
5. เพิม่มาตราการช่วยเลกิบุหรีอ่ย่างเขม้ขน้ดงันี้  

โดยการพจิารณาแต่ละขัน้ของ stage of change ของ Transtheoretical  Model 
– TTM การเพิ่มความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ เพื่อให้เลิกได้
ส าเรจ็ อาจท าไดด้งันี้ 
1. Precontemplation – ขัน้ไมส่นใจปัญหา  

ส าหรบัผู้ที่ยงัไม่ป่วย หรอื เพยีงไดค้วนัมอืสอง อาจใช ้ชุดภาพเคลื่อนไหว
บอกเล่าประสบการณ์ของเหยื่อในการแสดงให้ผู้สูบเห็นถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นใกล้ตัว, ใช้เครื่องวดั CO ในการคดักรอง หรอื การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี, การค านวณรายจ่ายค่าบุหรีใ่นครวัเรอืน เป็นตน้.,  
ส าหรบัผูท้ีป่่วยหรอืมอีาการแลว้หรอืเป็นผูป่้วยในจากโรคอื่น ใหแ้พทยช์วน
เขา้โครงการเลกิบุหรีทุ่กราย  

2. Contemplation – ขัน้ลงัเลใจ  
บทบาท อสม. จะเด่นชดัมาก โดยใช้กระบวนการทางสงัคม กดดนั เกลี้ย
กล่อม รวมทัง้ การก าหนดมาตรการบ้านปลอดบุหรี่, หรอื ให้ลูกเขยีนจด
หมายถงึพ่อ, การปฏญิานตนเป็นกลุ่ม เป็นตน้ 

3. Preparation – ขัน้ตดัสนิใจและเตรยีมตวั   
แนะน าใหผู้้สูบที่ต้องการเตรยีมตวัที่จะเลกิบุหรีโ่ทร 1600 หรอื อสม.ชีแ้นะ
ขอ้มลูเพื่อเตรยีมตวัในการ อดบุหรี ่(มคีู่มอืใหอ้สม.) 

4. Action – ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ 
อสม.ควรได้รบัการพฒันาศกัยภาพในการให้ก าลงัใจผู้ที่ต้องการเลกิ, เพิม่
ศกัยภาพในการนวดกดจุด, การใช้สมุนไพร เพื่อน ามาสนับสนุนให้ลงมอื
เลกิ  

5. Maintenance – ขัน้กระท าต่อเนื่อง    
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การจดัให้มมีาตรการระดบัหมู่บ้าน ระดบัต าบล เช่นจดัสถานที่ปลอดบุหรี ่
จดับ้านปลอดบุหรี่, จดัเชิดชูเกียรติผู้เลิกบุหรี่ส าเร็จ , และการติดตาม
สอบถามผูท้ีพ่ยายามเลกิบุหรีโ่ดยอสม.ใหก้ าลงัใจทุกเดอืน จนครบ 6 เดอืน 
หากพบว่ากลบัมาสูบซ ้า ควรส่งต่อมาที่คลนิิกฟ้าใส เพื่อรบัค าปรกึษาแบบ
สมบรูณ์หรอื รบัยาช่วยเลกิบุหรี ่ 

6. Relapse – การกลบัไปมปัีญหาซ ้า   
การป้องกนัการกลบัไปสูบซ ้า คอืตอ้งตดิตามผูเ้ลกิบุหรีใ่หน้านกว่า 6 เดอืน
ขึ้นไป หากกลบัไปสูบซ ้า ให้ส่งต่อคลนิิกช่วยเลกิบุหรี่หรอืคลนิิกจติเวช 
เพื่อขอรบัการบ าบดัดว้ยยา  

 
ขอ้เสนอส าหรบัหน่วยงานดงัต่อไปนี้ ใหด้ าเนินการเพิม่ความเขม้ขน้ขึน้คอื 
1. กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิก าหนดให้ สถาน
บรกิารสุขภาพในระบบทุกแห่ง ท าการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ (NCD screen) ให้ครบ
100%ของกลุ่มเป้าหมาย และกรอกข้อมูลลงระบบข้อมูลสุขภาพของสถานพยาบาล 
(หมวดPP special ขอ้ค าถามประวตักิารสูบบุหรี ่และ ระดบัการตดินิโคตนิ) เพื่อใหผู้สู้บ 
ตระหนกัถงึปัญหาของบุหรีต่่อสุขภาพ 
2. กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ เชญิชวน
หน่วยงานต่างๆและภาคภีาคประชาสงัคม ด าเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรี่ทัว่ไท 
เทดิไทองคร์าชนั อยา่งเขม้ขน้  
3. คลินิกเลิกบุหรี่, คลนิิกจติเวช, คลินิกยาเสพติด ควรเพิ่มศักยภาพผู้ให้ค าปรกึษา 
(Counselor) ในการจดัการ ให้ค าปรกึษาทัง้แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และประชาสมัพนัธ ์
เปิดรบับ าบดัผูท้ีเ่คยลงมอืเลกิบุหรีใ่นรอบปีทีผ่่านมาแต่ตอ้งกลบัไปสบูซ ้า  

 
โดยขอเชญิชวนใหทุ้กฝ่ายร่วมกนัลดจ านวนผูบ้รโิภคยาสูบใหเ้หลอืไม่เกนิ 7.63 

ลา้นคน ภายในปีพ.ศ.2568 ตามเป้าหมายควบคุมโรคไมต่อิต่อระดบัโลก 
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ภาคผนวก ก พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู  
พ.ศ. 2560 

 
พระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์าสบูพ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
  

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

  
สมเด ็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ม ีพระราช

โองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบและ
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี่  

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า และ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรียกว่า “พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดเก้าสบิวนันับแต่วนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 
(๑) พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 

                                      
1[๑] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๓๙ ก/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
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“ผลติภณัฑย์าสบู” หมายความว่า ผลติภณัฑท์ีม่สี่วนประกอบของใบยาสบูหรอื
พชืนิโคเทยีนา ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และใหห้มายความรวมถงึผลติภณัฑ์อื่นใดที่มสีาร
นิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบรโิภคโดยวธิสีบู ดูด ดม อม เคีย้ว กนิ เป่า หรอืพ่นเขา้ไปในปากหรอื
จมกู ทา หรอืโดยวธิอีื่นใดเพื่อใหไ้ดผ้ลเป็นเช่นเดยีวกนั  ทัง้นี้ ไม่รวมถงึยาตามกฎหมายว่าดว้ยยา 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบส าหรับการขายส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามติ 

“ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง” หมายความว่า บุคคลหรอืองคก์รทีท่ าการแทนผูป้ระกอบการ 
สมาคมหรอืชมรมผูเ้พาะปลกู ผูบ้่ม ผูค้า้ใบยาสบู หรอืสมาคมหรอืชมรมผูค้า้ผลติภณัฑย์าสบู 

“เสพติดผลติภณัฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ภาวะที่ร่างกายต้องบรโิภคผลติภณัฑ์
ยาสบูเป็นประจ าและตกอยู่ในสภาพทีจ่ าเป็นตอ้งพึง่ผลติภณัฑย์าสบู 

“สบูบุหรี”่ หมายความรวมถงึ การกระท าใด ๆ ซึง่มผีลท าใหเ้กดิควนัหรอืไอระเหย
จากผลติภณัฑย์าสบูหรอืการครอบครองผลติภณัฑย์าสบูขณะเกดิควนัหรอืไอระเหย 

“เขตปลอดบุหรี”่ หมายความว่า บรเิวณทีห่า้มสบูบุหรี ่
“เขตสบูบุหรี”่ หมายความว่า บรเิวณทีจ่ดัไวใ้หเ้ป็นทีส่บูบุหรีภ่ายในเขตปลอดบุหรี่ 
“หบีห่อ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรอืสิง่บรรจุอื่นซึง่ใชใ้นการหุม้ห่อบรรจุผลติภณัฑ์

ยาสบู 
“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวธิใีด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน 

หรอืทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการ

โฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสรา้งขา่ว การเผยแพร่ขา่วสาร การสง่เสรมิการขาย การแสดง ณ จุด
ขาย การตลาดแบบตรง การขาย หรอืส่งเสรมิการขายโดยใชบุ้คคลเป็นการเฉพาะ และการตลาดใน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ทัง้นี้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขายสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืสรา้งภาพลกัษณ์ 

“ข้อความ ” หมายความรวมถึง ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสง เสียง 
เครื่องหมาย หรอืสิง่อื่นใดทีท่ าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจความหมายได ้

“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดษิฐ์ กระดาษ หรือสิง่อื่นใดที่ท าให้ปรากฏ
ขอ้ความเกีย่วกบัสนิคา้ซึง่แสดงไวท้ีส่นิคา้ ภาชนะบรรจุ หรอืหบีห่อบรรจุสนิคา้ หรอืสอดแทรก หรอื
รวมไว้กบัสนิค้า ภาชนะบรรจุ หรอืหีบห่อบรรจุสนิค้า และให้หมายความรวมถึงเอกสารหรอืคู่มือ
ส าหรบัใชป้ระกอบกบัสนิคา้นัน้ 

“ขาย” หมายความรวมถงึ จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น หรอืให้ เพื่อประโยชน์
ในทางการคา้ 
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“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จ ัดการ หรือผู้ร ับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของสถานทีส่าธารณะ สถานทีท่ างาน หรอืยานพาหนะ ทีเ่ป็นเขตปลอดบุหรี่ 

“สถานทีส่าธารณะ” หมายความว่า สถานทีซ่ึง่ประชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเขา้
ไปได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมกีารเชือ้เชญิหรอืตอ้งจ่ายค่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

“สถานทีท่ างาน” หมายความว่า สถานทีร่าชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่นของรฐั 
และสถานประกอบการของเอกชนหรือสถานที่ใด ๆ ที่บุคคลใช้ท างานร่วมกนัตามหลักเกณฑ์ที่
รฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

“ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะสาธารณะ หรอืยานพาหนะอื่นใดทีใ่ชใ้น
การรบัขนสง่บุคคล 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูแห่งชาต ิ
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่ งตั ้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตันิี้ 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้

และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที ่กบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ย
พระราชบัญญัตินี้  และลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทัง้ออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อ
ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบั
ได ้

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑย์าสบูแห่งชาต ิ

    
มาตรา ๖  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์

ยาสบูแห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 
(๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงพาณิชย์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
ยุติธรรม ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิเลขาธกิาร
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิและผูจ้ดัการกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูม้คีวามรู ้
ความเชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข กฎหมาย 
การคุ ้มครองสทิธสิตรหีรอืสทิธเิดก็ และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ ด้านละ
หนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสีค่น ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ได้รบัการ
เสนอชื่อโดยองคก์รเอกชนที่มวีตัถุประสงค์มใิช่เป็นการแสวงหาก าไร และด าเนินกจิกรรมเกี่ยวกบั
ดา้นการคุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชน จ านวนสามคน และดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนจ านวนหนึ่งคน 

ให้อธบิดกีรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธบิดกีรมควบคุม
โรคแต่งตัง้ขา้ราชการกรมควบคุมโรคซึง่รบัผดิชอบงานดา้นการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูจ านวนสอง
คนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

การไดม้าซึง่กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบตั ิ
(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 
(๑) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 
(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๓) เป็นผู้เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท 
(๔) เป็นผูเ้คยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั 

หรือรฐัวิสาหกจิ เพราะทุจรติต่อหน้าที่ ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง หรอืถือว่ากระท าการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่ง
รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๖) เป็นผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่
เกีย่วกบัผลติภณัฑย์าสบูไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 



สรุป 25 ปี การควบคมุการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 

 

 104 

มาตรา ๘  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่นับแต่วนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ ผูซ้ึ่งพ้นจากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนั
เกนิสองวาระไม่ได ้

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้
กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทน เวน้แต่วาระของกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิหลอืไม่ถงึเกา้สบิวนั จะไม่แต่งตัง้
กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้และในการนี้ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รบัแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่ว่างนัน้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

มาตรา ๙  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิน้จาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก เพราะบกพร่องหรอืไม่สุจรติต่อหน้าที ่มคีวามประพฤติ

เสือ่มเสยีหรอืหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกบัการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

การคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑ์
ยาสบูต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

(๒) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสบู การคุม้ครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลติภณัฑ์ยาสูบ รวมทัง้ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรกึษาและประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ และองค์กร
เอกชนเพื่อด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว 

(๓) ให้ค าแนะน าหรอืให้ค าปรกึษาแก่รฐัมนตร ีคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑ์
ยาสบูกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูจงัหวดั สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั
รฐัวสิาหกจิ องคก์รเอกชน และพนกังานเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๔) ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
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(๕) ตดิตาม ประเมนิผล และตรวจสอบการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสบูกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสบูจงัหวดั เพื่อให้ปฏบิตัิ
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) และมาตรการตาม (๒) รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารรายงานผลการด าเนินการดงักล่าว 

(๖) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการเปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๗ ) ปฏิบัติการอื่ น ใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจห น้าที่ ของ

คณะกรรมการหรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรมีอบหมาย 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาด 

ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครัง้ 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายกไ็ด้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหน้ ามาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืเรยีกให้บุคคลใดมาให้ขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความ
คดิเหน็ หรอืใหจ้ดัสง่เอกสารหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาได้  

มาตรา ๑๔  ในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ ใหก้รรมการและอนุกรรมการ
ตามหมวดนี้เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา ๑๕  ใหก้รมควบคุมโรคเป็นส านกังานเลขานุการรบัผดิชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และใหม้อี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จ ัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี ่ยวก ับการควบคุมผลิตภ ัณฑ์
ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เสพติด
ผลติภณัฑ์ยาสบู เสนอต่อคณะกรรมการ  ทัง้นี้ โดยต้องค านึงถงึพนัธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยมอียู่ดว้ย 
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(๒) ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสบูการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของ
ผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู 

(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครอง
สขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมอืกบัคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบู
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจงัหวดั ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ รวมทัง้นโยบายและแผนยุทธศาสตรต์ามมาตรา ๑๐ (๑) 
และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒) 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมควบคุมโรค 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑย์าสบูกรุงเทพมหานคร 

   
มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย 
(๑) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสบิหกคน ได้แก่ ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
มอบหมายต าแหน่งละหนึ่งคน สรรพสามติพืน้ทีก่รุงเทพมหานครซึง่อธบิดกีรมสรรพสามติมอบหมาย
หนึ่งคน ผู้อ านวยการส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสงัคมกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวฒันธรรม กีฬา และการ
ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักเทศกจิกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักอนามยั
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการกองประชาสมัพนัธก์รุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และผูแ้ทน
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
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(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนหกคน ซึง่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้
จากผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์เป็นทีป่ระจกัษ์ในด้านการแพทยห์รอืการสาธารณสุข 
กฎหมาย นิเทศศาสตร ์หรอืสื่อสารมวลชน การคุม้ครองสทิธสิตรหีรอืสทิธเิดก็ การคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพของประชาชน และดา้นอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในการคุม้ครองสุขภาพอนามยัของประชาชน ดา้นละ
หนึ่งคน 

ให้ รอ งผู้ อ าน วยการส านั ก อน ามัยก รุ ง เท พมห านครซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชก าร
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้จ านวนหนึ่ งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้ข้าราชการในสงักัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครจ านวนสองคน เป็น
ผูช้่วยเลขานุการ  

มาตรา ๑๗  คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒติาม
มาตรา ๑๖ (๔) ใหน้ ามาตรา ๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ส าหรบัการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร มีอ านาจ
หน้าทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การ
คุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู 

(๒) ด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒) 

(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัมิให้เดก็และเยาวชนเขา้ถึงผลติภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลกิการ
บรโิภคผลติภณัฑย์าสบู และการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่แลว้รายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(๔) เสนอแนะและประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ และ
องค์กรเอกชนเกี่ยวกบัการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสบู การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่และการ
บ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในการ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู ต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏบิตัิการอื่นใดที่เกีย่วกบัการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสบู การคุม้ครองสุขภาพ
ของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู ตามทีร่ ัฐมนตร ี
คณะกรรมการ หรอืผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
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มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครจะแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุม
ผลติภณัฑย์าสบูกรุงเทพมหานครมอบหมายกไ็ด ้

มาตรา ๒๐  การประชุมและการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์
ยาสูบกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้ ใหน้ ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑย์าสบูจงัหวดั 

    
มาตรา ๒๑  ใหม้คีณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูจงัหวดั ประกอบดว้ย 
(๑) ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผูว้่าราชการจงัหวดัซึ่งไดร้บัมอบหมายจากผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นรอง

ประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสบิสามคน ได้แก่ อยัการจงัหวดั ปลดั

จงัหวดั ผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขต
จงัหวดัซึ่งเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานมอบหมายหนึ่งคน ผูอ้ านวยการส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาทีร่บัผดิชอบในเขตจงัหวดั ผูอ้ านวยการส านักงานป้องกนัควบคุมโรค
ที่รบัผดิชอบในเขตจงัหวดั พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั 
สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัง้หนึ่งคน ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาขาเขตพืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบในเขตจงัหวดั และผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ภายใน
เขตจงัหวดัซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้จ านวนสามคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้จากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้านการแพทย์หรอืการสาธารณสุข 
กฎหมาย นิเทศศาสตรห์รอืสื่อสารมวลชน การคุ้มครองสทิธสิตรหีรอืสทิธเิดก็ การคุม้ครองสทิธแิละ
เสรีภาพของประชาชน และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ด้านละหนึ่งคน 

ใหน้ายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ และใหผู้ว้่าราชการ
จงัหวดัแต่งตัง้ขา้ราชการในสงักดัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจ านวนสองคน เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๒  คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๑ (๔) ใหน้ ามาตรา ๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ส าหรบัการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
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มาตรา ๒๓  คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูจงัหวดั มอี านาจหน้าทีใ่นเขต
จงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การ
คุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู 

(๒) ด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒) 

(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัมิให้เดก็และเยาวชนเขา้ถึงผลติภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลกิการ
บรโิภคผลติภณัฑย์าสบู และการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่แลว้รายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(๔) ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รฐัวสิาหกจิ และองค์กรเอกชนเกี่ยวกบัการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในการ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบูต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏบิตัิการอื่นใดที่เกีย่วกบัการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสบู การคุม้ครองสุขภาพ
ของผูไ้ม่สบูบุหรี ่และการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูเ้สพตดิผลติภณัฑย์าสบู ตามทีร่ฐัมนตร ี
คณะกรรมการ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย 

มาตรา ๒๔   คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดจะแต่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุม
ผลติภณัฑย์าสบูจงัหวดัมอบหมายกไ็ด ้

มาตรา ๒๕  การประชุมและการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์
ยาสูบจงัหวดัและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจงัหวดัแต่งตัง้ ให้น า
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
การควบคุมผลติภณัฑย์าสบู 

   
มาตรา ๒๖  ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต ่ากว่า

ยี่สบิปีบรบิรูณ์ 



สรุป 25 ปี การควบคมุการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 

 

 110 

ในกรณีที่มีข้อสงสยัเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รบัการให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้
ผูข้ายหรอืผูใ้หซ้ึง่ผลติภณัฑย์าสบูแจ้งใหบุ้คคลดงักล่าวแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหลกัฐานอื่น
ทีแ่สดงอายุของบุคคลนัน้ก่อน แลว้แต่กรณี 

หา้มผูใ้ดใช ้จา้ง วาน หรอืยนิยอมใหบุ้คคลอายุต ่ากว่าสบิแปดปีบรบิูรณ์ขายหรอื
ใหซ้ึง่ผลติภณัฑย์าสบู 

มาตรา ๒๗  ในการขายผลติภณัฑย์าสบูโดยผูข้ายปลกี หา้มผูข้ายปลกีกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขายผลติภณัฑย์าสบูโดยใชเ้ครื่องขาย 
(๒) ขายผลติภณัฑย์าสบูโดยผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
(๓) ขายผลติภณัฑย์าสบูนอกสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตขายยาสบู 
(๔) ขายผลติภณัฑย์าสบูโดยแจก แถม ให ้หรอืแลกเปลีย่นผลติภณัฑย์าสบูกบัสนิคา้

อื่น การใหบ้รกิาร หรอืสทิธปิระโยชน์อื่น แลว้แต่กรณี 
(๕) ขายผลติภณัฑ์ยาสูบโดยกระท าการในลกัษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลติภณัฑ์

ยาสบู ณ จุดขาย 
(๖) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ

แลกเปลีย่นกบัผลติภณัฑย์าสบู แลว้แต่กรณี 
(๗) เร่ขายผลติภณัฑย์าสบู 
(๘) ให้หรอืเสนอให้สทิธใินการเข้าชมการแข่งขนั การแสดง การให้บรกิาร การชิง

โชค การชงิรางวลั หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ือ้ผลติภณัฑย์าสบูหรอืแก่ผูน้ าหบี
ห่อหรอืสลากหรอืสิง่อื่นใดเกีย่วกบัผลติภณัฑย์าสบูมาแลกเปลีย่นหรอืแลกซือ้ 

(๙) แสดงราคาผลติภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลกัษณะจูงใจให้บรโิภคผลติภัณฑ์
ยาสบู 

มาตรา ๒๘  ห้ามผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรอืเพื่อให้ผลติภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรอืเพื่อเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บรโิภค
ผลติภณัฑย์าสบู 

มาตรา ๒๙  หา้มผูใ้ดขายผลติภณัฑย์าสบูในสถานที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วดัหรอืสถานทีส่ าหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา 
(๒) สถานบรกิารสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

และรา้นขายยาตามกฎหมายว่าดว้ยยา 
(๓) สถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ
(๔) สวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสวนสนุก 
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(๕) สถานทีอ่ื่นตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
รฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจประกาศก าหนดระยะห่างจาก

สถานทีต่ามวรรคหนึ่งเพื่อมใิหม้กีารขายผลติภณัฑย์าสบูภายในระยะห่างดงักล่าวกไ็ด ้ในการนี้ ใหม้ี
การจดัท าเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ใหท้ราบถงึเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนดดงักล่าวดว้ย 

มาตรา ๓๐  หา้มผูใ้ดโฆษณาหรอืท าการสือ่สารการตลาดผลติภณัฑย์าสบู 
มาตรา ๓๑  หา้มผูใ้ดแสดงชื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภณัฑย์าสบู แสดงชื่อหรอื

เครื่องหมายของผู้ผลิตหรอืผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสญัลกัษณ์หรือสิง่อื่นใดโดยท าให้
สาธารณชนเขา้ใจว่าเป็นชื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภณัฑย์าสบู หรอืชื่อหรอืเครื่องหมายของผูผ้ลติ
หรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบู  ทัง้นี้ เพื่อการโฆษณาผลติภณัฑย์าสบู ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในสิง่พมิพ ์เทปหรอืวสัดุโทรทศัน์ ภาพยนตร ์วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์หรอืป้ายโฆษณา 

(๒) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด 
การแขง่ขนั การใหบ้รกิาร หรอืการประกอบกจิกรรมอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

(๓) ในสื่อสิง่อื่นใดหรอืสถานที่ใดที่ใชเ้พื่อโฆษณาหรอืท าการสื่อสารการตลาดได้
ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒  ห้ามผู้ใดน าชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชื่อหรือ
เครื่องหมายของผูผ้ลติหรอืผู้น าเขา้ผลติภณัฑ์ยาสูบ ไปแสดงบนผลติภณัฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่ผลติภณัฑ์
ยาสูบ หรอืน าชื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภณัฑ์ยาสบูมาตดั ต่อเติม หรอืดดัแปลงขอ้ความให้เป็น
ส่วนหนึ่งของผลติภัณฑ์นัน้เพื่อการโฆษณาชื่อหรอืเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือ
เครื่องหมายของผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบู 

ห้ามผู้ใดน าเข้าเพื่อขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ งใน
ราชอาณาจกัร 

มาตรา ๓๓  ห้ามผู้ใดโฆษณาผลติภณัฑ์ที่ใชช้ื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภณัฑ์
ยาสูบเป็นชื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภัณฑ์นัน้ หรอืโฆษณาโดยการน าชื่อหรอืเครื่องหมายของ
ผลติภัณฑ์ยาสูบมาตดั ต่อเติม หรอืดดัแปลงขอ้ความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรอืเครื่องหมายของ
ผลติภณัฑน์ัน้  ทัง้นี้ ในลกัษณะทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าหมายความถงึการโฆษณาผลติภณัฑย์าสบู 

มาตรา ๓๔  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น าเข้าเพื่อขายหรอืเพื่อแจกจ่ายเป็นการทัว่ไป 
โฆษณาหรอืท าการสือ่สารการตลาดผลติภณัฑ ์ในราชอาณาจกัร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลติภณัฑท์ีม่รีปูลกัษณะท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นสิง่เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสบู 
(๒) ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่

รฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
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(๓) หบีห่อของผลติภณัฑต์าม (๑) และ (๒)  
มาตรา ๓๕  ห้ามผูป้ระกอบการและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งใหก้ารอุปถมัภ์ หรอืให้การ

สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรฐั หรือองค์กรเอกชน ในลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ต่อผลติภณัฑ์ยาสูบ ผู้ผลติ หรอืผู้น าเขา้ผลติภณัฑ์
ยาสบู 

(๒) ทีส่ง่ผลหรอืทีอ่าจสง่ผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลติภณัฑย์าสบู 
(๓) โฆษณาผลติภณัฑย์าสบู ผูผ้ลติ หรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบู 
(๔) สง่เสรมิการบรโิภคยาสบู 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคบักับการกระท าในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วน

เกี่ยวขอ้ง และผู้ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติและค้าผลติภณัฑ์ยาสบู หรอืการบรจิาค หรอืการ
ช่วยเหลอืตามมนุษยธรรมในกรณีทีเ่กดิสาธารณภยัรา้ยแรง 

หา้มผูใ้ดเผยแพร่กจิกรรมหรอืข่าวสาร เพื่อประชาสมัพนัธก์จิกรรมตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

มาตรา ๓๖  หา้มผูข้ายปลกีผลติภณัฑย์าสบูแสดงหรอืยนิยอมใหแ้สดงผลติภณัฑ์
ยาสบู ณ สถานทีข่ายปลกี 

การแสดงชื่อและราคาของผลติภณัฑย์าสบู และการแสดงการเป็นสถานทีข่ายปลกี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขจดัท าขึ้น ตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขที่รฐัมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๗  ผลติภณัฑย์าสบูทีจ่ะขายในราชอาณาจกัรตอ้งมสีว่นประกอบและสาร
ทีเ่กดิจากการเผาไหมข้องสว่นประกอบตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการ
ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ยาสูบ สารที่เกดิจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนัน้ และส่งตวัอย่าง
ผลติภณัฑย์าสบูใหก้ระทรวงสาธารณสขุด าเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามทีไ่ดร้บัแจง้  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีผ่ลติภณัฑ์ยาสูบตามวรรคสองมสี่วนประกอบและสารทีเ่กดิจากการเผา
ไหม้ของส่วนประกอบเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุข
ออกใบรบัรองการจดแจง้รายการสว่นประกอบของผลติภณัฑย์าสบูและสารทีเ่กดิจากการเผาไหมข้อง
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ส่วนประกอบนัน้  ทัง้นี้ การออกใบรบัรอง อายุใบรบัรอง และการออกใบแทนใบรบัรองดงักล่าว 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีผ่ลติภณัฑ์ยาสูบตามวรรคสองมสี่วนประกอบและสารทีเ่กดิจากการเผา
ไหม้ของส่วนประกอบไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้รฐัมนตรอีอกค าสัง่
หา้มขาย หา้มน าเขา้ หรอืใหท้ าลายผลติภณัฑย์าสบูทีผ่ลติหรอืน าเขา้นัน้ และประกาศใหส้าธารณชน
ไดร้บัทราบถงึค าสัง่ 

ค่าใชจ้่ายอนัเกดิขึน้จากการตรวจสอบสว่นประกอบของผลติภณัฑย์าสบูตามวรรค
สอง หรอืการท าลายหรอืการประกาศตามวรรคสี ่ใหผู้ผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูดงักล่าวเป็น
ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เพื่อคุม้ครองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของประชาชน กฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งจะก าหนดให้รฐัมนตรปีระกาศหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัรายละเอียดทางเทคนิค ทางวชิ าการ 
หรอืเรื่องทีต่อ้งเปลีย่นแปลงรวดเรว็กไ็ด ้

มาตรา ๓๘  ผู้ผลติหรอืผู้น าเขา้ผลติภณัฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจกัรต้อง
ด าเนินการให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบมีขนาด สี สญัลกัษณ์ ฉลาก รวมทัง้
ลกัษณะการแสดงเครื่องหมายการคา้ สญัลกัษณ์ รปูภาพ และขอ้ความเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื่อนไขที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ก่อนที่จะน าออกจากแหล่ง
ผลติหรอืก่อนทีจ่ะน าเขา้มาในราชอาณาจกัร แลว้แต่กรณี 

ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จดัให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดง
เครื่องหมายการคา้สญัลกัษณ์ รูปภาพ และขอ้ความ ตามทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง 

เพื่อคุม้ครองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของประชาชน ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาว่าสมควรปรบัปรุงประกาศตามวรรคหนึ่งหรอืไม่ ทุกสองปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบั  ทัง้นี้ ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น คณะกรรมการจะพจิารณาปรบัปรุงประกาศดงักล่าวในก าหนด
ระยะเวลาทีเ่รว็กว่านัน้กไ็ด ้

  
มาตรา ๓๙ ห้ามผู้ใดผลติหรอืน าเขา้ผลติภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจกัร 

ประเภทบุหรีซ่กิาแรตทีม่ขีนาดบรรจุต ่ากว่ายีส่บิมวนต่อซองหรอืต่อภาชนะบรรจุบุหรีซ่กิาแรต 
หา้มไม่ใหม้กีารแบ่งขายผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิาแรต 
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๔๐  ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจกัร มี
หน้าที่ส่งขอ้มูลเกี่ยวกบัปรมิาณการผลติหรอืการน าเข้าในราชอาณาจกัร ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
รายได ้ค่าใชจ้่ายตามมาตรา ๓๕ รายงานประจ าปี งบดุลทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดร้บัรองแลว้ และ
ขอ้มูลอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสบูใหแ้ก่คณะกรรมการ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด ๕ 
การคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่

   
มาตรา ๔๑  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศ

ประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทัง้หมดของสถานทีแ่ละยานพาหนะดงักล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี ่

รฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรีต่ามวรรคหนึ่งกไ็ด ้

มาตรา ๔๒  หา้มผูใ้ดสบูบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่เวน้แต่เป็นเขตสบูบุหรีท่ี่ก าหนด
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

  
มาตรา ๔๓  เมื่อรฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่

สาธารณะ สถานที่ท างาน หรอืยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี ่ให้ผูด้ าเนินการจดัให้สถานทีห่รอื
ยานพาหนะดงักล่าวมสีภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มเีครื่องหมายแสดงไวใ้หเ้หน็ไดโ้ดยชดัเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการสบูบุหรี ่
(๓) มสีภาพและลกัษณะอื่นใดตามที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการ 
มาตรา ๔๔  ในกรณีทีเ่ขตปลอดบุหรีใ่ดมปีระกาศก าหนดเขตสบูบุหรีต่ามมาตรา 

๔๑ วรรคสอง ผูด้ าเนินการอาจจดัใหม้เีขตสบูบุหรีไ่ด ้โดยตอ้งมสีภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มเีครื่องหมายตดิแสดงไวใ้หเ้หน็ไดโ้ดยชดัเจนว่าเป็นเขตสบูบุหรี ่
(๒) ไม่อยู่ในบรเิวณทางเขา้ออกของสถานทีห่รอืยานพาหนะนัน้ หรอืในบรเิวณอื่น

ใดอนัเปิดเผยเหน็ไดช้ดั 
(๓) มพีืน้ทีเ่ป็นสดัสว่นชดัเจน โดยค านึงถงึการระบายอากาศทีเ่หมาะสม และไม่มี

ลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ผูอ้ื่น 
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(๔) แสดงสือ่รณรงคเ์พื่อการลด ละ เลกิการบรโิภคผลติภณัฑย์าสบูตามทีร่ฐัมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

(๕) มสีภาพและลกัษณะอื่นใดตามที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๕  เครื่องหมายเขตปลอดบุหรีต่ามมาตรา ๔๓ (๑) หรอืเขตสบูบุหรีต่าม
มาตรา ๔๔ (๑) ทีผู่ด้ าเนินการจดัใหม้ ีต้องเป็นไปตามลกัษณะและวธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๔๖  ให้ผู้ด าเนินการมหีน้าที่ประชาสมัพนัธ์หรอืแจ้งเตือนว่าสถานที่นัน้

เป็นเขตปลอดบุหรี ่และควบคุมดูแล หา้มปราม หรอืด าเนินการอื่นใด เพื่อไม่ใหม้กีารสบูบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี ่

ในกรณีที่มีผู ้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ด าเนินการได้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งตามสมควรแลว้ ผูด้ าเนินการนัน้ไม่มคีวามผดิ 

หมวด ๖ 
พนกังานเจา้หน้าที ่
    

มาตรา ๔๗  เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามหมวด ๔ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อี านาจ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เขา้ไปในสถานทีใ่ด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กหรอืใน
ระหว่างเวลาท าการของสถานทีน่ัน้ หรอืเขา้ไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้นในกรณีทีม่เีหตุอนั
ควรสงสยัว่ามกีารกระท าความผดิตามหมวด ๔ 

(๒) น าผลติภณัฑย์าสบูในปรมิาณเท่าทีจ่ าเป็นไปเพื่อตรวจสอบ 
(๓) ยดึหรอือายดัผลติภัณฑ์ยาสูบหรอืสิง่อื่นใดทัง้หมดหรอืบางส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการผลติ การน าเขา้ การขาย หรอืการด าเนินการทีเ่ป็นการกระท าความผดิตามหมวด ๔ 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการด าเนินคด ี

(๔) มหีนังสอืสอบถามหรอืมหีนงัสอืเรยีกบุคคลใดมาใหถ้้อยค าหรอืใหส้่งค าชีแ้จง 
เอกสาร ขอ้มูล หรอืวตัถุใดที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรอืเพื่อการ
ด าเนินคด ี

(๕) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บนัทึกเสยีง หรอืเกบ็รวบรวมวตัถุอื่นใด เพื่อ
เป็นพยานหลกัฐาน 
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มาตรา ๔๘  เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามหมวด ๕ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อี านาจ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เขา้ไปในสถานทีส่าธารณะหรอืสถานทีท่ างาน ในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึน้
ถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาท าการของสถานทีน่ัน้ เพื่อตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหมวด ๕ 

(๒) เรยีกให้หยุดหรอืเขา้ไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด 
๕ ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีารกระท าความผดิ 

(๓) มหีนังสอืสอบถามหรอืมหีนังสอืเรยีกบุคคลใดมาใหถ้้อยค าหรอืใหส้่งค าชีแ้จง 
เอกสาร ขอ้มูล หรอืวตัถุใดที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรอืเพื่อการ
ด าเนินคด ี

(๔) เรยีก ขอดูบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และ
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบตัรเพื่อบนัทกึขอ้มูล ในกรณีที่มกีารกระท าความผดิหรอืกรณีที่มหีลกัฐาน
ตามสมควรว่ามกีารกระท าความผดิตามหมวด ๕ 

(๕) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บนัทึกเสยีง หรอืเกบ็รวบรวมวตัถุอื่นใด เพื่อ
เป็นพยานหลกัฐาน 

(๖) ออกค าสัง่เป็นหนังสอืเพื่อให้ช าระเงนิค่าปรบัตามที่เปรยีบเทยีบในกรณีที่มี
การกระท าความผดิตามหมวด ๕  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการออกค าสัง่ และแบบของ
หนงัสอืดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๙  พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจตามที่ได้
ก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น หรอืจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากบุคคล
ใดก่อนด าเนินการ รวมทัง้วธิกีารปฏบิตัหิน้าที่ และคุณสมบตัขิองพนักงานเจา้หน้าที่แต่ละต าแหน่ง
หรอืแต่ละระดบัให้เป็นไปตามที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนด  ทัง้นี้ ในการปฏบิตัิหน้าที่ให้ท าเอกสาร
มอบหมายไวป้ระจ าตวัพนกังานเจา้หน้าทีผู่ไ้ดร้บัมอบหมายนัน้ เพื่อแสดงต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

มาตรา ๕๐  ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏบิตัหิน้าที ่ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ตามสมควร 

  
มาตรา ๕๑  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่สดง

บตัรประจ าตวัต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หน้าที ่ใหเ้ป็นไปตามแบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 
มาตรา ๕๒  ในการปฏบิตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด ๗ 
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บทก าหนดโทษ 
    

มาตรา ๕๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสาม หรอืมาตรา ๒๗ (๑) 
(๒)หรอื (๓) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๕๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๔) (๕) (๖) (๘) หรอื (๙) มาตรา ๒๘ หรอืมาตรา 
๒๙ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 

มาตรา ๕๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๗) ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
มาตรา ๕๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรอืมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก

เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
หากการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ เป็นการกระท าของ

ผู้ผลติ ผู้น าเขา้ ผู้ส่งออกผลติภัณฑ์ยาสูบ ผู้รบัท าการโฆษณา หรอืผู้ท าการสื่อสารการตลาด ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรอืท าการ
สือ่สารการตลาด  ทัง้นี้ ค่าปรบัตอ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งลา้นหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรบัอกีวนัละไม่เกนิหา้หมื่นบาท ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนหรอืจนกว่าปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 

  
มาตรา ๕๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งแสน

บาท 
ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 
มาตรา ๕๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 
มาตรา ๕๙  ผู้ใดผลิต น าเข้าเพื่อขายหรอืเพื่อแจกจ่ายเป็นการทัว่ไป โฆษณา 

หรอืท าการสื่อสารการตลาดผลติภณัฑ์ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรอื (๓) ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกนิหนึ่งแสนบาท 

ผู้ใดขายผลติภณัฑ์ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรอื (๓) ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกนิห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๖๐  ผูป้ระกอบการผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิกึง่หนึ่งของค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว  ทัง้นี้ ค่าปรบั
ตอ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งลา้นหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าของผู้ร ับจ้างหรือผู้ได้รับ
มอบหมายใหด้ าเนินการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ใหร้ะวางโทษเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบการตามวรรคหนึ่ง 
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ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่ง
ปี หรอืปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท 
มาตรา ๖๑  ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 
ผูข้ายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบูผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม 

ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ หรอืมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เป็นผูผ้ลติหรอืผู้น าเขา้ผลติภณัฑ์ยาสูบ ต้องระวางโทษเป็น
สามเท่าของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้ 

มาตรา ๖๓  ผู ้ผล ิตหรือผู ้น าเข ้าผล ิตภ ัณฑ์ยาสูบผู ้ใดไม่แจ ้งรายการ แจ ้ง
รายการไม่ครบถ้วนหรอืแจง้รายการอนัเป็นเทจ็ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
หกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูผ้ลติหรอืผู้น าเขา้ผลติภณัฑ์ยาสูบผู้ใดฝ่าฝืนค าสัง่ห้ามขาย ห้ามน าเขา้ หรอืให้
ท าลายผลติภณัฑ์ยาสูบตามมาตรา ๓๗ วรรคสี ่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่
เกนิห้าแสนบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

กรณีที่ผู้ฝ่าฝืนค าสัง่ห้ามขาย ห้ามน าเขา้ หรอืให้ท าลายผลติภณัฑ์ยาสบูตามมาตรา 
๓๗ วรรคสี ่มใิช่ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบู ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 

มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกนิสองแสนบาท  

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 
มาตรา ๖๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสามแสน

บาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ต้อง

ระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 
มาตรา ๖๖  ผู้ผลติหรอืผู้น าเขา้ผลติภณัฑ์ยาสูบผู้ใดไม่ส่งขอ้มูลหรอืส่งขอ้มูลไม่

ครบถ้วนตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั 

ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดส่งข้อมูลอนัเป็นเท็จตามมาตรา ๔๐ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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มาตรา ๖๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 
มาตรา ๖๘  ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต้อง

ระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 
มาตรา ๖๙  ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรบัไม่

เกนิห้าพนับาท 
มาตรา ๗๐  ผูด้ าเนินการผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

ปรบัไม่เกนิสามพนับาท 
มาตรา ๗๑  ผู้ใดขดัขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน

เจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๔๗ หรอืมาตรา ๔๘ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๗๒  ผู้ใดไม่ช าระเงนิค่าปรบัตามค าสัง่ที่ออกโดยพนักงานเจา้หน้าทีต่าม
มาตรา ๔๘ (๖) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสัง่โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ต้องระวางโทษปรบัเป็น
สองเท่าของค่าปรบัตามค าสัง่ดงักล่าว 

มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผดิ
ของนิติบุคคลนัน้เกิดจากการสัง่การหรอืการกระท าของกรรมการ หรอืผู้จดัการ หรอืบุคคลใดซึ่ง
รบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรอืในกรณีที่บุคคลดงักล่าวมหีน้าที่ต้องสัง่การหรอื
กระท าการและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนัน้กระท าความผดิ ผู้นัน้
ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย 

มาตรา ๗๔  บรรดาความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ที่มีโทษปรบัสถานเดยีว ให้
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เมื่อผูต้้องหาไดช้ าระเงนิค่าปรบัตามจ านวนที่เปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
แลว้ ใหถ้อืว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

   
มาตรา ๗๕  ในวาระเริม่แรก ให้คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบแห่งชาติ

ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และให้อธบิดกีรมควบคุมโรคเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูแห่งชาตไิปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) และ (๕) ซึง่ต้องไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยี่สบิวนันับแต่
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วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั  ทัง้นี้ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคแต่งตัง้ขา้ราชการกรมควบคุมโรค
ซึ่งรบัผิดชอบงานดา้นการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูจ านวนสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรก ให้ คณะกรรมการควบคุ มผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) และให้รองผู้อ านวยการ
ส านักอนามยักรุงเทพมหานครซึง่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
และเลขานุการปฏบิตัิหน้าที่คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน
จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๖ (๔) ซึ่งต้องไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับ
แต่วนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ในสงักดั
ส านกัอนามยักรุงเทพมหานครจ านวนสองคน เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๗  ในวาระเริม่แรก ให้คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบจงัหวดั
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) และให้นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเป็น
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบจงัหวดัไปพลางก่อน
จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๒๑ (๔) ซึง่ต้องไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับ
แต่วนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั และให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ขา้ราชการในสงักดัส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัจ านวนสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๘  การแจ้งรายการส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ยาสูบที่ได้แจ้งไว้ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหค้งใชไ้ด้
ต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารรบัรองการจดแจง้รายการส่วนประกอบ
ของผลติภณัฑย์าสบู 

มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัตคิวบคุม
ผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
พระราชบญัญตันิี้ จนกว่าจะมกีฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ใหด้ าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศตามพระราชบญัญตันิี้ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บงัคบั หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รฐัมนตรี
รายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจด าเนินการไดต่้อคณะรฐัมนตร ี
ผูร้บัสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
         นายกรฐัมนตร ี
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อตัราค่าธรรมเนียม 
   

๑. ใบรบัรองการจดแจง้รายการสว่นประกอบของผลติภณัฑย์าสบู 
    และสารทีเ่กดิจากการเผาไหมข้องสว่นประกอบ   ฉบบัละ  ๑๐๐,๐๐๐
 บาท 
๒. ใบแทนใบรบัรองการจดแจง้รายการสว่นประกอบ 
    ของผลติภณัฑย์าสบูและสารทีเ่กดิจากการเผาไหมข้องสว่นประกอบ ฉบบัละ      ๒,๐๐๐ 
 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภ ัณฑ์ยาสูบ พ .ศ . ๒๕๓๕ และพระราชบญัญ ัติคุ ้มครองสุขภาพของผู ้ไม่ส ูบบุหรี่ พ .ศ . 
๒๕๓๕ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานและมบีทบญัญตัหิลายประการไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
ซึ่งท าให้การควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจาก
ผลติภณัฑย์าสบูไม่สมัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วร ประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคขีองกรอบอนุสญัญา
ว่าดว้ยการควบคุมยาสบูขององคก์ารอนามยัโลก  ดงันัน้ สมควรปรบัปรุงกฎหมายทัง้สองฉบบั เพื่อ
ก าหนดมาตรการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ และยกระดบัการคุ้มครองสุขภาพอนามยัของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้
สอดคลอ้งกบักรอบอนุสญัญาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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ภาคผนวก ข พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู  
พ.ศ. 2535 

 

พระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                         

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ โปรด
เกลา้ ฯ ใหป้ระกาศว่า  

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการควบคุมผลติภณัฑย์าสบู  

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดย ค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิท าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า "พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑ ์ยาสบู 
พ.ศ. ๒๕๓๕"  

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั นบัแต่วนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

    มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้  

    "ผลติภณัฑย์าสบู" หมายความว่า ยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยยาสบู และผลติภณัฑ์
อื่นใดทีม่สีว่นประกอบของใบยาสบูหรอืพชืนโิคเชยีนาทาแบกกุม้ (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะ

                                      
๑ [รก.๒๕๓๕/๓๘/๔/๕ เมษายน ๒๕๓๕] 
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ใชเ้สพโดยวธิสีบู ดดู ดม อม เคีย้ว กนิ เป่า หรอืพ่นเขา้ไปในปากหรอืจมกู หรอืโดยวธิอีื่นใดเพื่อให้
ไดผ้ลเป็น เช่นเดยีวกนั  

"หบีห่อ" หมายความว่า ซอง หอ่ หรอืสิง่บรรจุอื่นซึง่ใชใ้นการหุม้ห่อ บรรจุ
ผลติภณัฑย์าสบู 

    "โฆษณา" หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวธิใีด ๆ ใหป้ระชาชนเหน็ ไดย้นิ 
หรอืทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทางการคา้  

    "พนกังานเจา้หน้าที"่ หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิาร ตาม
พระราชบญัญตันิี้  

  "รฐัมนตร"ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  

     มาตรา ๔ หา้มมใิหผู้ใ้ดจ าหน่าย ขาย แลกเปลีย่นหรอืใหผ้ลติภณัฑย์าสบู แก่
บุคคลซึง่ตนรูอ้ยู่ว่าผูซ้ือ้หรอืผูร้บัเป็นผูม้อีายุไม่ครบสบิแปดปีบรบิรูณ์  

     มาตรา ๕ หา้มมใิหผู้ใ้ดขายผลติภณัฑย์าสบูโดยใชเ้ครื่องขาย  

     มาตรา ๖ หา้มมใิหผู้ใ้ดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้  
     (๑) ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารโดยมกีารแจก แถม ใหผ้ลติภณัฑย์าสบู หรอื

แลกเปลีย่นกบัผลติภณัฑย์าสบู แลว้แต่กรณี  
     (๒) ขายผลติภณัฑย์าสบูโดยแจก แถม ใหห้รอืแลกเปลีย่นกบัสนิคา้อื่น หรอืการ

ใหบ้รกิารอย่างอื่นประกอบ  
     (๓) ใหห้รอืเสนอใหส้ทิธใินการเขา้ชมการแขง่ขนั การแสดง การใหบ้รกิาร หรอื

สทิธปิระโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแกผู่ซ้ือ้ผลติภณัฑ ์ยาสบูหรอืแก่ผูน้ าหบีห่อผลติภณัฑย์าสบูมา
แลกเปลีย่นหรอืแลกซือ้  

     มาตรา ๗ หา้มมใิหผู้ใ้ดแจกจ่ายผลติภณัฑย์าสบูในลกัษณะเป็นตวัอย่าง ของ
ผลติภณัฑย์าสบู หรอืเพื่อใหผ้ลติภณัฑย์าสบูแพรห่ลาย หรอืเป็นการจงูใจ สาธารณชนใหเ้สพ
ผลติภณัฑย์าสบูนัน้ ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นการใหต้ามประเพณี นิยม  

 มาตรา ๘ หา้มมใิหผู้ใ้ดโฆษณาผลติภณัฑย์าสบูหรอืแสดงชื่อหรอื เครื่องหมาย
ของผลติภณัฑย์าสบูในสิง่พมิพ ์ทางวทิยุกระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ หรอืสิง่อื่นใดทีใ่ชเ้ป็นการ
โฆษณาได ้หรอืใชช้ื่อหรอืเครื่องหมายของผลติภณัฑย์าสบู ในการแสดง การแขง่ขนั การใหบ้รกิาร
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หรอืการประกอบกจิกรรมอื่นใดทีม่ ีวตัถุประสงคใ์หส้าธารณชนเขา้ใจว่าเป็นชื่อ หรอืเครื่องหมายของ
ผลติภณัฑย์าสบู  

บทบญัญตัใินวรรคหนึ่ง มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการถ่ายทอดสดรายการจาก ต่างประเทศ
ทางวทิยุโทรทศัน์ และการโฆษณาผลติภณัฑย์าสบูในสิง่พมิพซ์ึง่ จดัพมิพน์อกราชอาณาจกัรโดยมไิด้
มวีตัถุประสงคใ์หน้ าเขา้มาจ าหน่ายจ่ายแจก ในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ  

   มาตรา ๙ หา้มมใิหผู้ใ้ดโฆษณาสนิคา้ทีใ่ชช้ื่อหรอืเครื่องหมายของ ผลติภณัฑ์
ยาสบูเป็นเครื่องหมายของสนิคา้นัน้ในลกัษณะทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่า หมายถงึผลติภณัฑย์าสบู  

   มาตรา ๑๐ หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ น าเขา้เพื่อขาย หรอืเพื่อจ่ายแจก เป็นการทัว่ไป 
หรอืโฆษณาสนิคา้อื่นใดทีม่รีปูลกัษณะท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็น สิง่เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสบู ประเภท
บุหรีซ่กิาแรตหรอืบหุรีซ่กิารต์ามกฎหมาย ว่าดว้ยยาสบู หรอืหบีห่อผลติภณัฑด์งักล่าว  

มาตรา ๑๑ ผลติภณัฑย์าสบูทีจ่ะขายไดจ้ะตอ้งมสีว่นประกอบตาม มาตรฐานที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูมหีน้าทีต่อ้งแจง้รายการสว่นประกอบ ของ
ผลติภณัฑย์าสบูใหก้ระทรวงสาธารณสขุทราบตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและ เงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง  

ในกรณีทีผ่ลติภณัฑย์าสบูใดมสีว่นประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที ่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจออกค าสัง่หา้มมใิหม้กีารขายหรอื น าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูนัน้  

มาตรา ๑๒ ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูตอ้งแสดงฉลากทีห่บีห่อ 
ผลติภณัฑย์าสบูก่อนทีจ่ะน าออกจากแหล่งผลติหรอืก่อนทีจ่ะน าเขา้มาในราชอาณาจกัร แลว้แต่กรณี  

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลาก ใหเ้ป็นไป
ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา  

มาตรา ๑๓ หา้มมใิหผู้ใ้ดขายผลติภณัฑย์าสบูทีม่ไิดแ้สดงฉลากตามที ่ก าหนดใน
มาตรา ๑๒ บนหบีห่อผลติภณัฑย์าสบู  

มาตรา ๑๔ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นกังาน เจา้หน้าทีม่ี
อ านาจ  
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(๑) เขา้ไปในสถานทีใ่ด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึ พระอาทติยต์ก หรอื
ในระหว่างเวลาท าการของสถานทีน่ัน้ หรอืเขา้ไปใน ยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจคน้ในกรณีทีม่เีหตุ
อนัควรสงสยัว่ามกีารกระท า ความผดิตามพระราชบญัญตันิี้  

(๒) น าผลติภณัฑย์าสบูในปรมิาณพอสมควรไปเป็นตวัอย่างเพื่อตรวจสอบ  
(๓) ออกหนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรอืใหส้ง่บญัช ีเอกสาร 

หลกัฐานหรอืสิง่อื่นทีจ่ าเป็นมาประกอบการพจิารณาได ้ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งอ านวยความสะดวก ตาม

สมควร มาตรา ๑๕ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ พนกังานเจา้หน้าที ่ตอ้งแสดงบตัร
ประจ าตวัต่อบุคคลซึง่เกีย่วขอ้ง บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามแบบทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๖ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นกังาน เจา้หน้าทีเ่ป็น
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔ หรอืมาตรา ๕ ตอ้งระวางโทษจ าคุก ไม่เกนิหนึ่ง
เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๑๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ ตอ้งระวาง
โทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท  

มาตรา ๑๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ สองแสน
บาท  

มาตรา ๒๐ ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผูใ้ดไมแ่จง้รายการหรอืแจง้รายการ ไม่ครบถว้น 
หรอืแจง้รายการอนัเป็นเทจ็ หรอืขายหรอืน าเขา้ผลติภณัฑย์าสบู โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ หนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๒๑ ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ตอ้งระวางโทษ ปรบัไม่เกนิ
หนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๒๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ สองหมื่นบาท 

มาตรา ๒๓ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมอ่ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เจา้หน้าทีใ่นการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๑๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ หนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
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มาตรา ๒๔ ในกรณีทีผู่ฝ่้าฝืนมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรอืมาตรา ๑๓ เป็นผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ ผูฝ่้าฝืนตอ้งระวางโทษเป็น
สองเท่าของโทษทีบ่ญัญตัไิว ้ส าหรบัความผดินัน้  

มาตรา ๒๕ ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิซึง่ตอ้งรบัโทษตาม พระราชบญัญตันิี้เป็น
นิตบิุคคล กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัผดิชอบในการ ด าเนินการของนิตบิุคคลนัน้ ตอ้งรบัโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไวส้ าหรบั ความผดินัน้ดว้ย เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าการกระท าของนติบิุคคลนัน้ได้
กระท า โดยตนมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย  

มาตรา ๒๖ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการ ตามพระราชบญัญตัิ
นี้ และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที ่กบัออก กฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัิ
นี้  

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช ้บงัคบัได ้
 
    ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
            อานนัท ์ปันยารชุน 
               นายกรฐัมนตร ี
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที ่ปัจจุบนัเป็นทีย่อมรบัในทาง
การแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบท าให้เกิดโรคภัยร้ายแรง แก่ผู้บรโิภค รวมทัง้ยงัส่งผลกระทบไปถึง
ทารกในครรภ์ในกรณีทีผู่บ้รโิภคก าลงั ตัง้ครรภ์ และยงัเป็นผลรา้ยแก่ผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัผูบ้รโิภคอกี
ดว้ย แต่ใน ปัจจุบนันี้ยงัไม่มกีฎหมายควบคุมผลติภณัฑ์ยาสบูโดยเฉพาะ ท าให้มกีารโฆษณา และ
ส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์ยาสบูด้วยวธิกีารต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดย เฉพาะอย่างยิง่ในหมู่ของ
เยาวชนซึง่เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของชาต ิท าให ้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการป้องกนัโรคภยัอนัเกดิ
จากการบรโิภคผลติภณัฑ ์ยาสบู และการดแูลรกัษาสุขภาพอนามยัของประชาชน จงึจ าเป็นตอ้งตรา 
พระราชบญัญตันิี้ 
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ภาคผนวก ค พระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่ 
พ.ศ. 2535 

 

พระราชบญัญติัคุ้มครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                         

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี่ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิท าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบู
บุหรี ่พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้ 

“บุหรี”่ หมายความว่า บุหรีซ่กิาแรต บุหรีซ่กิาร ์บุหรีอ่ื่น ยาเสน้หรอืยาเสน้ปรุงตาม
กฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

“สบูบุหรี”่ หมายความรวมถงึการกระท าใด ๆ ซึ่งมผีลท าให้เกดิควนัจากการเผา
ไหมข้องบุหรี ่
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“สถานทีส่าธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รอืยานพาหนะใด ๆ ซึง่ประชาชนมี
ความชอบธรรมทีจ่ะเขา้ไปได ้

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จดัการ ผู้ควบคุม หรือผู้ที่รบัผิดชอบ
ด าเนินงานของสถานทีส่าธารณะ 

“เขตปลอดบุหรี”่ หมายความว่า บรเิวณทีห่า้มมใิหม้กีารสบูบุหรี่ 

“เขตสบูบุหรี”่ หมายความว่า บรเิวณทีใ่หม้กีารสบูบุหรีไ่ด้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๔ ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๑) ก าหนดชื่อหรอืประเภทของสถานทีส่าธารณะทีใ่หม้กีารคุม้ครองสขุภาพของผู้
ไม่สบูบุหรี ่

(๒) ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เป็นเขต
สบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่

(๓) ก าหนดสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่
เกีย่วกบัการระบายควนัหรอือากาศ 

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการแสดงเครื่องหมายในเขตสบูบุหรีห่รอืเขต
ปลอดบุหรี ่

ประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ให้ก าหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผู้ด าเนินการ
จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในประกาศดว้ย 

มาตรา ๕ เมื่อรฐัมนตรปีระกาศตามมาตรา ๔ แลว้ ใหผู้ด้ าเนินการมหีน้าที ่

(๑) จดัใหส้่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสบูบุหรี่และ
เขตปลอดบุหรี ่
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(๒) จดัใหเ้ขตสบูบุหรีม่สีภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

(๓) จดัให้มีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

มาตรา ๖ หา้มมใิหผู้ใ้ดสบูบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่

มาตรา ๗ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อี านาจเขา้ไปในสถานทีส่าธารณะตามทีร่ฐัมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔ (๑) และ (๒) ในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึน้ถึงพระอาทติย์ตก หรอืเวลาท า
การของสถานทีน่ัน้ เพื่อตรวจสอบหรอืควบคุมใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๘ ในการปฏบิตัหิน้าที่ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีแ่สดงบตัรประจ าตวัพนกังาน
เจา้หน้าทีต่่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตวัพนักงานเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามแบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดใน
ราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๙ ให้ผู้ด าเนินการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกบัสถานที่สาธารณะอ านวย
ความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๗ 

มาตรา ๑๐ ในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๑ ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๕ (๑) ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกนิสองหมื่นบาท 

ผูด้ าเนินการผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๕ (๒) ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่น
บาท 

ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๕ (๓) ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนั
บาท 

มาตรา ๑๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท 
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มาตรา ๑๓ ผู้ใดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏบิตักิารตามมาตรา ๗ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้
จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๑๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวนผู้
ม ีอ านาจท าการสอบสวนคดีนัน้ มอี านาจเปรยีบเทียบได้ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความ
อาญา 

มาตรา ๑๕ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ
นี้ และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที ่กบัออกประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

ประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

  

  

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ปันยารชุน 

นายกรฐัมนตร ี

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  โดยที่เป็นการยอมรบัในทาง
การแพทย์ว่าควนับุหรี่เป็นผลเสยีแก่สุขภาพของผู้สูบและผู้ไม่สูบบุหรีท่ี่อยู่ใกล้เคยีงหลายประการ  
เช่น อาจท าใหเ้กดิมะเรง็ของปอดและอวยัวะอื่น โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี อกีทัง้ควนับุหรีย่งัท าใหโ้รค
บางโรค เช่น โรคหอบ หดืหรอืโรคภูมแิพม้อีาการก าเรบิขึน้ นอกจากนัน้ยงัพสิจูน์ไดว้่าการทีผู่ไ้ม่สบู
บุหรีต่้องสดูควนับุหรีซ่ึง่ผูอ้ื่นสบูเขา้ไปกย็งัเป็นผลเสยีแก่สุขภาพของผูน้ัน้เช่นเดยีวกบัทีเ่กดิขึน้กบัผู้
สบูบุหรีเ่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีผู่ส้ดูควนับุหรีน่ัน้เป็นเดก็ สมควรทีจ่ะคุม้ครองสุขภาพของผู้
ไม่สบูบุหรีม่ใิห้ต้องรบัควนับุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่หรอืการจดั
เขตใหส้บูบุหรีโ่ดยเฉพาะหรอืโดยวธิอีื่น ๆ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



สรุป 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560 

   

 
 131 

ภาคผนวก ง เหตุการณ์ส าคญัดา้นการควบคุมการบรโิภคยาสบู 
พ.ศ. 2535 - 2560  

 ปวณีา ปัน้กระจา่ง 

เหตุการณ์ส าคญัเกีย่วกบัการควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.
2535 – 2560 สรุปตามเหตุการณ์ ดงันี้ 

2535 - สภานิตบิญัญัติแห่งชาติผ่านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสบูและ 
พ.ร.บ.คุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่

- เริม่บงัคบัใชก้ารพมิพค์ าเตอืนบนซองบุหรี ่โดยเพิม่ขนาดตวัอกัษร และขอ้ความ
เป็น 10 ขอ้ความ 

2536 - โครงการรณรงค์ฯร่วมกบักระทรวงสาธารณสุขผลกัดนัให้มีการขึ้นภาษีบุหรี่        
(เริม่ตน้ทีร่อ้ยละ 55) และ ครม. มมีตใิหม้กีารขึน้ภาษบีุหรีเ่ป็นระยะๆ ตามอตัรา
เงนิเฟ้อ  

- กระทรวงสาธารณสุขท าหนังสอืถึงกรมสรรพสามติขอความร่วมมอืไม่ให้ออก
ใบอนุญาตขายบุหรีแ่บบเคีย้ว หรอืบุหรีไ่รค้วนั 

- เริม่โครงการทีใ่หเ้ดก็อนุบาลเป็นสือ่รณรงค ์
- เริม่โครงการสายด่วนทางโทรศพัท ์1600  เพื่อใหค้ าปรกึษาการเลกิสบูบุหรี ่

2537 - กระทรวงการคลงัขึน้ภาษีสรรพสามติบุหรีซ่กิาแรตจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 
60  

- คดัคา้นการผลติบุหรีส่ าหรบัผูห้ญงิและเริม่โครงการหญงิไทยไม่สบูบุหรี่ 
- เริม่โครงการรา้นอาหารปลอดบุหรี ่
- จัดตัง้สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการสังกัดมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาต ิด าเนินงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทยห์ทยั ชติานนท ์
โดยได้ด าเนินงานทางด้านวชิาการ และกจิกรรมการเคลื่อนไหว เกี่ยวกบัการ
ควบคุมการบรโิภคยาสูบ โดยเฉพาะในเรื่องการชี้แนะสาธารณะ (Advocacy) 
เพื่อผลกัดนัใหเ้กดินโยบายทีส่ าคญัในการควบคุมการบรโิภคยาสบู 

2538 - รฐับาลขึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตจากรอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 62  
- เริม่โครงการรณรงคใ์หว้ดัปลอดบุหรี ่
- เริม่โครงการรณรงคใ์หเ้วทปีระกวดนางงามทุกเวทปีลอดบุหรี่ 

2539 - กระทรวงการคลงัตัง้คณะท างานเพื่อศกึษาการจดัตัง้หน่วยงานเพื่อสนับสนุน
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 การสรา้งเสรมิสขุภาพและควบคุมยาสบูดว้ยภาษยีาสบู 
- รฐับาลขึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตจากรอ้ยละ  62 เป็นรอ้ยละ 68 

2540 - กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง เรื่อง ส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสบู 
และออกประกาศกระทรวงแก้ไขเงื่อนไขของการแสดงฉลากและข้อความใน
ฉลากค าเตอืนบนซองบุหรี ่โดยแกไ้ขขอ้ความในฉลากค าเตอืนเป็น 10 ขอ้ความ 
เพิม่ขอ้ความค าเตอืนบนฉลาก “บุหรีท่ าใหส้มรรถภาพทางเพศเสือ่ม” 

- 4 พฤศจกิายน 2540 กระทรวงสาธารณสขุประกาศเรื่อง สภาพและลกัษณะของ
เขตสบูบุหรี ่เพื่อขยายสถานทีท่ีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรีเ่พิม่ขึน้ 

- โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหรี ่ปรบัฐานะเป็นมูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี ่

- หลวงพ่อคณูเลกิสบูบุหรี ่
2541 - รฐับาลขึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตครัง้ที ่ 4  จากรอ้ยละ 68 เป็นรอ้ยละ 70 

- กฎกระทรวงสาธารณสุขฉบบัใหม่  เรื่องก าหนดสถานที่ต้องจดัเขตปลอดบุหรี่
ขยายเพิม่เตมิ  มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่  5  กุมภาพนัธ ์ 2541 

- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชน  จัดกิจกรรม 
“รถเมลป์ลอดบุหรี่”  โดยติดสติ๊กเกอรบ์นรถเมลเ์พื่อสรา้งกระแสค่านิยมการไม่
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่กฎหมายก าหนด
คุม้ครองสขุภาพคนสว่นรวมไม่ใหไ้ดร้บัอนัตรายจากควนับุหรี่ 

- มูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยื่นจดหมายต่อ  นายชวน  หลีกภัย  พร้อม
เสนอให้รฐับาลพจิารณาด าเนินการในเรื่องการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้
ทราบถงึกฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

- นพ.หทัย  ชิตานนท์  ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  เปิดเผยถึงเล่ห์
บริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่ได้มาตัง้โรงงานผลิตในเอเชียหวงัตีตลาดบุหรี่ในกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะเยาวชน 

- นพ.หทยั  ชติานนท ์ ประธานสถาบนัสง่เสรมิสขุภาพไทย  ขอความร่วมมอืจาก
องคก์รต่างๆ  ทีเ่คยร่วมจดังานประกวดศลิปกรรมยอดเยีย่มอาเซยีน  ครัง้ที ่ 5  
ไม่ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทับุหรี ่

- พล.ต.เหมราช  ธารีไทย  รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  กวดขนัจบัปรบั
รถเมล ์ รถยนต ์ หรอืจกัรยานยนต์  ทีฝ่่าฝืนตดิสติก๊เกอรช์ื่อ  หรอืเครื่องหมาย
โฆษณาบุหรี่  เนื่องจากผิด พ.ร.บ.การบริโภคยาสูบ พ.ศ.2535  ปรบัสูงสุด
จ านวน  20,000  บาท 

- บรษิทับุหรี ่ BAT  เสวนานักข่าว  ปฏเิสธเรื่องอนัตรายของการสบูบุหรีม่อืสอง  
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และโตร้ายงานของส านกังานคุม้ครองสิง่แวดลอ้มแห่งสหรฐัอเมรกิา(EPA) 
- นพ.หทยั  ชติานนท์  ประธานสถาบนัส่งเสรมิสุขภาพไทย  มูลนิธสิาธารณสุข

แห่งชาติ  ไดท้ าหนังสอืเตอืนไปยงัรา้นค้าปลอดภาษี Airport Duty Free Shop  
ในท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่กีารจดัโปรแกรมสง่เสรมิการขายทีผ่ดิกฎหมาย 

- ค าเตอืนใหม่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่  5  พ.ย.  2541  โดยก าหนดใหบุ้หรีท่ี่ผลติใน
ประเทศไทยหรอืน าเขา้จะต้องพมิพ์ค าเตอืนเป็นภาษาไทย 10 ค าเตือน “บุหรี่
ท าใหส้มรรถภาพทางเพศเสือ่ม”  และเปลีย่นต าแหน่งของค าเตอืนไปอยู่ดา้นบน
ซอง 

- มูลนิธิรณรงค์เพื่ อการไม่สูบบุหรี่เรียกร้องให้รัฐบาลไทย  โดยกระทรวง
สาธารณสขุ  เปิดเผยสว่นประกอบสารปรุงแต่งในบุหรีแ่ต่ละยีห่อ้  รวมทัง้ชื่อสาร
ทีม่อียู่ในควนับุหรีข่องแต่ละยีห่อ้ใหป้ระชาชนทราบ 

2542 - 12  ตุลาคม  2542  รฐับาลมีมติให้ปรับภาษีสรรพสามติบุหรี่ขึน้เป็น  ร้อยละ  
71.5  เพื่อน าไปชดเชยการลดภาษสีรรพสามติน ้ามนัดเีซล 

2543 - เชญิชวนภาครี่วมรณรงคเ์ลกิบุหรีถ่วายในหลวง 
- เยาวชนรณรงค ์“มหาวทิยาลยัปลอดบุหรี”่ 
- ขยายเครือข่ายรณรงค์สู่อาเซียน  เกิด South East Asia Tobacco Control 

Alliance (SEATCA) 
2544 - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ มนีาคม  2544  รฐับาลมมีตใิหป้รบัภาษีสรรพสามติบุหรี่

จากอตัรารอ้ยละ  71.5  เป็น  รอ้ยละ  75 
- เริม่รณรงค ์ สนบัสนุนวทิยากรช่วยการเลกิสบูบุหรีใ่หห้น่วยงานต่าง ๆ 
- จัดตัง้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นตาม

พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2544 โดยมหีน้าที่
รเิริม่ ผลกัดนั กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ในการ
ขบัเคลื่อนกระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพ เพื่อใหค้นไทยมสีขุภาพดคีรบ 4 ดา้น 
กาย จติ ปัญญา สงัคม 

- งบประมาณส่งเขา้กองทุนสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 2% ของภาษีสรรพสามติ
ยาสบู 

2545 -  8 พฤศจิกายน 2545 กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ ให้
รา้นอาหารทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรี ่100% 

-   มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการรณรงค์ที่ยัง่ยืน เกิดพระราชบญัญัติกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2545 (สสส.) 
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-  ฟุตบอลโลกปลอดบุหรี ่
-  คา้นแปรรปูโรงงานยาสบู 

2546 - ผลกัดนัโรงเรยีนปลอดบุหรีร่ะดบันโยบาย 
- องคก์ารอนามยัโลกรณรงคใ์หภ้าพยนตรป์ลอดบุหรี ่

2547 - ประเทศไทยมภีาพค าเตอืนบนซองบุหรีเ่ป็นรปูภาพ มผีลตัง้แต่มนีาคม 2547 
- รณรงคใ์หบ้า้นปลอดบุหรี ่
- ในหลวงมพีระราชด ารสัทรงห่วงใยการสบูบุหรีข่องเยาวชนไทย 
- ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคปีระเทศของอนุสญัญาควบคุมการบรโิภคยาสบู 

( Frame Work Convention on Tobacco Control “ FCTC ) 
2548 - ธนัวาคม 2548  รฐับาลมมีตขิึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตจากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 79 

- กระทรวงสาธารณสุข มีม าตรการให้ร้านค้าปลีก  ร้านสะดวกซื้ อและ
หา้งสรรพสนิคา้หา้มแสดงบรรจุภณัฑบ์ุหรี ่ณ จุดขาย 

- จัดตั ้งศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่ อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มการด าเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

- ก่อตัง้เครอืขา่ยวชิาชพีสขุภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่
- เกดิเครอืขา่ยครนูกัรณรงคเ์พื่อโรงเรยีนปลอดบุหรี ่

2549 - มลูนิธริณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรี ่จดัใหม้กีารรณรงคเ์พื่อสรา้งกระแสตื่นตวัเรื่อง
การรณรงคใ์หบ้า้นปลอดบุหรี ่

- เกดิเครอืขา่ยวชิาชพีสขุภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี่ 
- กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ ห้ามมีการโฆษณา ณ จุดขาย 

โดยหา้มตัง้ตูโ้ชวบ์ุหรีบ่รเิวณจุดขายโดยเดด็ขาด 
- กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ การเพิ่มภาพค าเตือนฉลาก

รูปภาพ 4 ส ีพร้อมข้อความค าเตือนแสดงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่
ซิการ์ จาก 6 ภาพเป็น 9 ภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที่ 11 
พ.ศ. 2549 

- กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ พิมพ์ชื่อสารพิษและสารก่อน
มะเรง็ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที ่10 พ.ศ. 2549 

- กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ  ห้ามพมิพ์สรรพคุณบุหรี่ว่า รส
อ่อน รสเบา ในบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์และยาเส้น ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัที ่12 พ.ศ. 2549 
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- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที่ 16 พ.ศ. 2548 ประกาศให้เพิม่พื้นที่เป็น
เขตปลอดบุหรี ่เช่น ลอ็บบีโ้รงแรม สถานนวดแผนไทย กจิการสปา เป็นตน้ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่17  พ.ศ. 2549 ประกาศใหเ้พิม่พื้นที่เป็น
เขตปลอดบุหรี่ ได้ปรับปรุงแก้ไขจากประกาศฯ ฉบับเดิมเพิ่มเติม โดยได้
ประกาศให้สถานที่หลายแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ทัง้หมด เช่น โรงเรียนหรือ
สถานศกึษา หรอืสถานบนัการศกึษาระดบัทีต่ ่ากว่าอุดมศกึษา ศาสนสถาน หรอื
สถานทีป่ระกอบศาสนกจิในนิกาย หรอืศาสนาต่างๆ  เป็นตน้ 

2550 - รฐับาลมมีตขิึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตจากรอ้ยละ 79 เป็นรอ้ยละ 80 
- กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่18 พ.ศ. 2550 ประกาศเพิม่เติมพื้นที่ปลอดบุหรี ่

ให้รา้นอาหารที่ติดเครื่องปรบัอากาศปลอดบุหรี่ทัง้หมด ตลาดต้องจดัพื้นที่สูบ
บุหรี ่

- 20 มนีาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและ
เงื่อนไขการแสดงฉลากรปูภาพและขอ้ความค าเตอืนถงึพษิภยัของบุหรีซ่กิาร์ 

- 22 มถุินายน 2550 กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและ
เงื่อนไขการแสดงฉลากรปูภาพและขอ้ความค าเตอืนถงึพษิภยัของยาเสน้ 

- 22 มถุินายน 2550 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สภาพและลกัษณะของ
เขตปลอดบุหรี ่

- 13 กรกฎาคม 2550 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เงื่อนไขการแสดงภาพและขอ้ความค าเตือนถงึพษิภยั วนัเดอืนปีที่ผลติ แหล่ง
ผลติ และการขายไดเ้ฉพาะในราชอาณาจกัรไทยในฉลากของบุหรีซ่กิาแรต และ
บุหรีซ่กิาร ์

- จดัตัง้ศูนยร์อ้งเรยีนสุราและยาสบู เพื่อสนับสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายสุราและ
ยาสบู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยการสนบัสนุนของ สสส. 

- เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ น า “หลกัสูตรโรงเรียนปลอด
บุหรี่” เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พิจารณาในหลักสูตรชัน้
มธัยมศกึษา 

- ริเริ่มโครงการ “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และ
สขุภาพ” 

- องคก์ารอนามยัโลกรณรงคใ์หส้ านกังานและสถานทีส่าธารณะปลอดบุหรี ่100 % 
2551 - ผลกัดนัให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติมให้ ผบั -บาร์ และตลาดปลอด

บุหรี ่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2551 
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- 28 กุมภาพนัธ ์2551ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแกไ้ขต้นแบบฉลาก
รปูภาพรปูภาพและขอ้ความค าเตอืนพษิภยัของบุหรีซ่กิาร์ 

- 28 กุมภาพนัธ ์2551ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ในการแสดงเครื่องหมายของเขตสบูบุหรีแ่ละเขตปลอดบุหรี ่

2551 
– 
2553  

- กรมควบคุมโรคและส านกังานผูแ้ทนองคก์ารอนามยัโลกประจ าประเทศไทย ได้
ร่วมด าเนินการโครงการมุ่งสู่สิง่แวดล้อมปลอดบุหรี่ (Towards 100% Smoke 
Free Environment) 

2552 - รฐับาลมมีตขิึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตจากรอ้ยละ 80 เป็นรอ้ยละ 85 
- 30 กนัยายน 2552 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลกัเกณฑ์ วธิกีารและ

เงื่อนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากของบุหรีซ่กิาแรต 
2553 - มภีาพค าเตือนใหม่ จากเดมิ 9 ภาพ เพิม่เป็น 10 ภาพ โดยมภีาพค าเตือนชุด

ใหม่ 3 ภาพ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่29 มนีาคม 2553 เป็นต้นไป โดยทุกภาพ
ค าเตอืน มกีารแสดงขอ้ความ “เลกิบุหรี ่โทร.1600” เพื่อใหค้ าแนะน าแก่นกัสบูที่
อยากเลกิสบูบุหรี ่พรอ้มเพิม่พื้นที่แสดงฉลากภาพค าเตอืนจากรอ้ยละ 50 เป็น 
55 และเพิม่จากเดมิ 9 ภาพเป็น 10 ภาพ ภายใน 1 คาตอน จะต้องมอีย่างน้อย 
2 ภาพทีแ่ตกต่าง 

- 30 มนีาคม 2553 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก าหนดชื่อหรอืประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีแ่ละก าหนด
สว่นหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของสถานทีส่าธารณะดงักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอื
เขตปลอดบุหรี ่ไดเ้พิม่เขตปลอดบุหรีโ่ดยแบง่สถานทีส่าธารณะใหเ้ป็นเขตปลอด
บุหรี่ 5  ประเภท ได้แก่  สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริ มสุขภาพ 
สถานศึกษา สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนั ยานพาหนะและสถานี
ขนสง่สาธารณะ และศาสนสถาน 

2554 - มิถุนายน พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการปรบัปรุงและจดัท าร่างพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบูขึน้ 
และน าร่าง พ.ร.บ. เขา้สูก่ารประชาพจิารณ์ตามขัน้ตอน และด าเนินการปรบัปรุง
จนร่าง พ.ร.บ. ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการทัง้หมด 66 ครัง้ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไขการแสดง
ค าหรอืขอ้ความทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืจงูใจใหผู้้บรโิภคในฉลากของ
บุหรีซ่กิาแรต บุหรีซ่กิาร ์ยาเสน้หรอืยาเสน้ปรุง 



สรุป 25 ปี การควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560 

   

 
 137 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไขการแสดง
ขอ้ความเกีย่วกบัสารพษิและสารก่อมะเรง็ในฉลากของบุหรีซ่กิาแรต 

2554-
2558 

- โครงการจงัหวดัขบัเคลื่อนปลอดบุหรี ่31 จงัหวดั โดยในปีพ.ศ.2554 สสส. ไดใ้ห้
ทุนสนับสนุนการ ด าเนินการขบัเคลื่อนจงัหวดัปลอดบุหรีผ่่านมูลนิธริณรงคเ์พื่อ
การไม่สบูบุหรีใ่นพืน้ทีน่ าร่อง 5 จงัหวดัและสนบัสนุนโดยตรงรุ่นที ่1  10 จงัหวดั 
แก่จงัหวดัที่มอีตัราการบรโิภคยาสูบสูง1-2  และในปีพ.ศ.2556 สนับสนุนเพิ่ม  
16 จงัหวดั(รุ่นที ่2)แก่จงัหวดัทีม่อีตัราการบรโิภคยาสบูในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-
18 ปี สงู รวมเป็น 31 จงัหวดั นอกจากนี้แลว้ไดส้นบัสนุนงบประมาณผ่านส านัก
ควบคุมการบรโิภคยาสบู ในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดบัจงัหวดัอกี 19 จงัหวดั 

2555 - กุมภาพนัธ ์2555 ระเบยีบกรมควบคุมโรคว่าดว้ยการตดิต่อผูป้ระกอบการและผู้
มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.2555 ออกแทนฉบบัปี พ.ศ.2553 และ
ปรับปรุงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 59 เป็นระเบียบว่าด้วยการติดต่อระหว่าง
เจ้าหน้าที่กบัผู้ประกอบการหรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2559 

- มีนาคม 2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2554 เรื่อง
ขอ้ความที่อาจก่อให้เกดิ ความเขา้ใจผดิหรอืจูงใจให้บรโิภคในฉลากของซอง
บุหรีแ่ละยาเสน้ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2555 

- 17 เมษายน 2555 มต ิครม. เหน็ชอบมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่3 พ.ศ.
2533 เรื่องมาตรการควบคุมปัจจยัเสีย่งด้านยาสูบ ในประเดน็นี้ศจย.ได้ให้ทุน
สนับสนุนโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อการขบัเคลื่อนมตสิมชัชาสุขภาพเรื่อง
มาตรการควบคุมปัจจยัเสีย่ง ต่อสุขภาพดา้นยาสบู ไปสูภ่าคปฏบิตัทิีร่ะดบัพืน้ที่
ใน 15 จงัหวดั 

- มต ิครม.วนัที ่17 เมษายน 2555 กระทรวงการคลงัหา้มธุรกจิยาสบูท ากจิกรรม
ภายใตน้โยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- 25 เมษายน 2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่16) พ.ศ.2554 เรื่อง
การแสดงขอ้ความเกีย่วกบั สารพษิและสารก่อมะเรง็ในฉลากของซองบุหรีซ่กิา
แรต  

- คณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแห่งชาติมมีติเหน็ชอบให้ออกประกาศ
เปลี่ยนภาพค าเตือนจากขนาดร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ตามข้อเสนอของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

- 12 มิถุนายน 2555 มติครม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
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แห่งชาติพ.ศ.2555 - 2557 ซึ่งมีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบของ
ประชาชน ลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชาชนและการท าให้
สิง่แวดลอ้มปลอดควนับุหรี ่ต่อมากระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกประกาศเรื่องแนว
ทางการปฏบิตัติามแผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสบูแห่งชาต ิพ.ศ.2555-2557 
ในสถานศกึษา  

- ตุลาคม 2555 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดตวัชีว้ดัปี 2556 เดก็อายุ 15-18 ปี 
สบูบุหรีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 10 และสถานบรกิารสาธารณสขุปลอดบุหรีร่อ้ยละ 100 

- 21 สงิหาคม 2555 การปรบัขึน้ภาษีสรรพสามติยาสบู (รวมภาษียาเสน้และยา
เสน้ปรุง) ของประเทศไทยเป็นครัง้ที่ 10 นับตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 การปรบัครัง้นี้
ก าหนดอตัราตามมูลค่าและอตัราตามปรมิาณใบยาสูบ ท าให้บุหรี่ซิกาแรตมี
อตัราจดัเกบ็ตามมูลค่า จากรอ้ยละ 85 รอ้ยละ 87 หรอืตามปรมิาณ 1 บาทต่อ
หนึ่ง กรมั สว่นภาษียาเสน้เพิม่เป็นครัง้แรก จาก 0.01 บาท/10 กรมั เป็น 0.01 
บาท/กรมัถดัมาครัง้ที ่11 วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์ 2559  คณะรฐัมนตรมีมีตขิึน้ภาษี
บุหรีซ่กิาแรตเป็นรอ้ยละ 90 และอตัราภาษตีามปรมิาณ เป็นกรมัละ 1.1 บาท 

- เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการบรโิภคยาสูบฉบบัใหม่ พ.ศ. ... ซึ่ง เป็นการรวมกฎหมายควบคุม
ผลติภณัฑย์าสบูและกฎหมายคุม้ครองสขุภาพผูไ้ม่สบูบุหรีเ่ป็นฉบบัเดยีวกนั 

- สือ่ทวี ีmass media campaign เรื่อง ยาเสน้อนัตราย ตายเหมอืนบุหรี ่
2556 - 1 กุมภาพนัธ ์2556  ทีป่ระชุมคณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสบูแห่งชาต ิ 

มเีป็นมตเิอกฉนัทเ์รื่องการออกประกาศเพิม่ขนาดภาพค าเตอืนบนซองบุหรีจ่าก
ขนาดร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ รวมถึง
ผูท้รงคุณวุฒแิละสือ่มวลชน  ร่วมเป็นสกัขพียานในทีป่ระชุม 

- เดอืนตุลาคม 2556  เปิดตวัสมาพนัธเ์ครอืขา่ยแหง่ชาตเิพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่ 
ซึง่ก่อตัง้ขึน้เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในการควบคุมการบรโิภคยาสบูเพื่อปกป้อง
สขุภาพของประชาชน 

- มนีาคม 2556 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิม่” 
3 ลด 1. การลดนกัสบูหน้าใหม่ (อายุ 15-24 ปี,19-24 ปี ) 2. ลดจ านวนผูส้บู

เดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะผู้ใช้ยาเส้น 3. ลดควันบุหรี่มือสองในที่ท างาน ในที่
สาธารณะ และทีบ่า้น  

3 เพิ่ม 1. เพิ่มกลไกการป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบของรฐั 2. เพิม่ผู้ขบัเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดบัพื้นที่จงัหวดัและ
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ทอ้งถิน่ 3. เพิม่นวตักรรมการด าเนินงานควบคุมยาสบูโดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 6 มนีาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มขนาดค า

เตือนพิษภัยบนซองบุหรี่จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 โดยให้จดัพิมพ์ภาพ 
ขอ้ความค าเตอืน 10 แบบคละกนั ในอตัรา 1 แบบ ต่อ 5,000 ซอง ก าหนดใหม้ี
ผลบังคับใช้ตัง้แต่ 2 ตุลาคม 255613 แต่ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ศาล
ปกครองชัน้ตน้ไดม้คี าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามประกาศฯ เน่ืองจากบรษิทับุหรีฟ้่อง
ศาลปกครองเพื่อใหทุ้เลาการบงัคบัใชแ้ละเพกิถอนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่องการเพิม่ขนาดขอ้ความภาพค าเตอืนพษิภยับนซองบุหรีจ่ากรอ้ยละ 55 เป็น
รอ้ยละ 85 ท าใหป้ระกาศดงักล่าวยงัไม่มผีลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย16 จนกระทัง่ 
29 พ.ค. 2557 ศาลปกครองสงูสดุใหย้กค าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามประกาศฯของ
ศาลปกครองชัน้ตน้แลว้ จงึมผีลบงัคบัใช ้23 กนัยายน 2557  

- 5 เมษายน 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ขอ้ความค าเตือนเกี่ยวกบัพษิภยัและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลกิยาสบูในฉลากของบุหรีซ่กิาแรต 

- 1 กรกฎาคม 2556 การลงนามความร่วมมอื “ยกเวน้ค่าโทรศพัท ์1600 สายเลกิ
บุหรี่” ระหว่างศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่และโทรศพัท์ประจ าที ่
เพื่อเพิม่ช่องทางใหบ้รกิารประชาชนทีต่อ้งการเลกิบุหรีโ่ดยประชาชนไม่ตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายและกระตุน้ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารเพิม่มากขึน้ 

- 5 สงิหาคม 2556 เริม่การบังคบัใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่17) 
พ.ศ.2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ขอ้ความค า
เตือนเกีย่วกบัพษิภยัและช่องทางติดต่อเพื่อการเลกิยาสบู ในฉลากของยาเสน้
หรอืยาเสน้ปรุง 

- 28 พฤศจิกายน 2556 ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินงาน
โรงเรยีนปลอดบุหรีร่ะหว่างกรมควบคุมโรค ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและมลูนิธริณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรี ่

2557 - บุหรี่ซิกาแรตที่มีขนาดภาพค าเตือนร้อยละ 85 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการวางจ าหน่ายแล้วทัง้บุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบและที่
น าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนที่กระทรวง
สาธารณสขุก าหนดวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ.2557 

- 18 ธนัวาคม 2557 รมต.สธ.แถลงข่าวเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู
ฉบบัใหม่ ต่อ ครม. 
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- 18 มถุินายน 2557 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(คสช.) ไดม้มีตเิหน็ชอบมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ 6 มติ 5 การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลติภณัฑย์าสบูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

- 19 มถุินายน 2557 สสส. ผนึกเครอืข่ายสรา้งเสรมิสุขภาพทัว่ไทยเดนิหน้าเปิด
โครงการรณรงคจ์ติอาสาขยายพื้นทีป่ลอดบุหรี ่“รวมพลงั ทวงสทิธิ ์หา้มสบู ใน
พื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%” โดยตัง้เป้าหมายของการรณรงค์ลด
จ านวนผูไ้ดร้บัควนับุหรีม่อืสองลงได ้รอ้ยละ 10 

- 21 พฤศจิกายน 2557 ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกได้มาประเมิน
สมรรถนะด้านประสทิธผิลการด าเนินนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
(Joint National Capacity Assessment on the Implementation of Effective 
Tobacco Control Policies in Thailand) 

- 25 พฤศจกิายน 2557 เสนอร่างพระราชบญัญตัิผลติภณัฑ์ควบคุมยาสูบ พ.ศ. 
.... ไปยงัส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีจากนัน้ วนัที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่
ประชุมครม.เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตั(ิพ.ร.บ.) ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 
... 

- 26 ธนัวาคม 2557 กระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศเรื่อง ก าหนดใหบ้ารากู่และบา
รากู่ไฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้าเป็นสนิคา้ทีต่้องหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 
พ.ศ. 2557 ก าหนดใหส้นิคา้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. บารากู่ดัง้เดมิ 2. บารากู่ไฟฟ้า 
3. บุหรีไ่ฟฟ้า รวมทัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง หา้มน าเขา้มาในราชอาณาจกัรในทุก
กรณี 

2558 - 12  มกราคม 2558  700 องค์กรหนุนกฎหมายบุหรี่ ผู้ป่วยจากบุหรี่ จบัมือ
สมาคมแพทยแ์ละ 700 องคก์ร หนุนกฎหมายบุหรีฉ่บบัใหม่เพื่อปกป้องเยาวชน
ไม่ใหต้กเป็นเหยื่อบรษิทับุหรี ่โดยรวบรวมรายชื่อไดม้ากกว่า 118,000 รายชื่อ 
ณ ลานสยามสแควรว์นั (SQ ONE) 

- 18 กุมภาพันธ์ 2558  รมว.สาธารณสุข และ WHO ร่วมแถลงข่าว ผอ.ใหญ่
องค์การอนามยัและเลขาธิการภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภค
ยาสบู โลกสง่จดหมายถงึนายก หนุนใหค้ลอดกฎหมายบุหรีโ่ดยเรว็ 

- 18 กุมภาพนัธ ์2558 ค าสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ฉบบัที่ 9/2558 ลง
นามเมื่อวนัที ่28 มกราคม 2558 ลงประกาศลงราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่18 
กุมภาพนัธ ์2558 ก าหนดหา้มขาย / หา้มใหบ้รกิาร สนิคา้ ดงัต่อไปนี้  1. บารา
กู่ดัง้เดมิ 2. บารากู่ไฟฟ้า 3. บุหรีไ่ฟฟ้า 4. ตวัยาบารากู่ดัง้เดมิ 5. น ้ายาส าหรบั
เตมิบารากู่ไฟฟ้า/บุหรีไ่ฟฟ้า 
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- 30 มนีาคม 2558  หนังสอืสนับสนุนพ.ร.บ.โดยแพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุข
อาวุโส  จ านวน 60 รายชื่อถงึท่านนายก 

- 2 เมษายน 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลกัเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภค
ผลติภณัฑย์าสบูในฉลากของบุหรีซ่กิาแรต(เปลีย่นภาพค าเตอืนบนซองบุหรี ่10 
แบบ) 

- 26 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุม
ผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. ... โดยสาระหลกัของร่างพ.ร.บ.ดงักล่าวจะก าหนดอายุขัน้
ต ่าของผู้ซื้อผลติภณัฑ์ยาสบู จากเดมิอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี และแบ่งขาย ห้าม
ผู้ค้า ผู้ผลติท าการโฆษณาด้วยวิธกีารต่างๆ รวมถึงการส่งเสรมิกิจกรรมเพื่อ
สงัคม ทัง้นี้กระท าผิดข้อห้ามจะเพิ่มโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรบัไม่เกิน 
20,000 บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

- 30 พฤษภาคม 2558  สมาพันธ์เครอืข่ายแห่งชาติเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่
มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ นายสุรชยั เลี้ยงบุญเลศิชยั รองประธานคนที่ 1 
สภานิติบญัญัติแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ โดย
ปลอดจากการแทรกแซงของบรษิทับุหรี ่

- 25 - 27 กนัยายน 2558 ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามญั ครัง้ที่ 70 
ประชุมว่าดว้ยการพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Summit โดยขอ้ที่
มคีวามเกีย่วขอ้งและส าคญักบัการควบคุมยาสบูอยู่ในเป้าหมายที ่3 ท าใหแ้น่ใจ
ถงึการมสีุขภาวะในการด ารงชวีติ และส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีองทุกคนในทุก
ช่วงอายุ เป้าหมาย SDG 3.a ส่งเสรมิการด าเนินงานขององคก์ารอนามยัโลกใน
เรื่องของการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

-   กนัยายน – ธนัวาคม  2558  ภาคีเครอืข่ายภาคประชาชน จดัท ากจิกรรมล่า
รายชื่อ 15 ลา้น รายชื่อ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสบูฉบบัใหม่
ทัว่ประเทศ 

2559 - 9 มกราคม 2559  เยาวชนจดักจิกรรม “แถลงข่าวเปิดตวัภาพยนตร์เรื่อง The 
Assassin : ฆาตกร” ซึง่ท าโดย เครอืขา่ยเยาวชนยุวทศัน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ร่วมรณรงคแ์ละสนบัสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสบูฉบบัใหม่ 

- 9 กุมภาพนัธ ์ 2559  คณะรฐัมนตรมีมีตขิึน้ภาษบีุหรีซ่กิาแรตตามมลูค่าจากรอ้ย
ละ 87 เป็นร้อยละ 90 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ และปรบั
อตัราภาษตีามปรมิาณเป็น 1.10 บาท/กรมั 

- 25 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสบูแห่งชาติ ฯ มมีติ
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แต่งตัง้คณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดบัจงัหวดั ให้ทุกจงัหวดั
ด าเนินงานควบคุมยาสบู และใชง้บประมาณ สสส. ในการด าเนินงาน  และมมีติ
ใหด้ าเนินงาน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาการบรโิภคยาสบูในวยัรุ่น คอื 
การเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้รอบสถานศกึษาให้มีความเขม้ขน้ การโฆษณา/การ
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในการตลาดออนไลน์ และ การก าหนดเรื่องบุหรี่เป็น
ตัวชี้ว ัดในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิ เทศและประเมินผล
สถานศกึษา 

- 19 เมษายน 2559 คณะรฐัมนตรเีห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติฉบับที่สองพ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดอตัราการ
บริโภคยาสูบและท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่  โดยประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร ์

- 13 ธนัวาคม 2559 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่าง พ.ร.บ.การยาสบูแห่ง
ประเทศไทยเพื่อ”ยกระดบัโรงงานยาสูบขึน้เป็นนิติบุคคล” ร่างนี้อยู่ในชัน้การ
พจิารณาของกฤษฎกีา 

2560 - 3 มีน าคม  2560  สภานิ ติบัญญั ติแห่ งชาติมีมติ เห็นชอบ ให้ป ระกาศ
พระราชบญัญัติควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นกฎหมาย 5 เมษายน 
2560 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา และ 4 กรกฎาคม 2560 มผีลบงัคบัใช ้

- 20 มนีาคม 2560 พระราชบญัญตัภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาและจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่16 กนัยายน 2560 

 

แหล่งทีม่า : สถาบนัส่งเสรมิสุขภาพไทย มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุม
โรค, ระเบยีบมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาติ, มลูนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีแ่ละศูนย์วจิยัและจดัการความรูเ้พื่อการ
ควบคุมยาสบู, รายงานประจ าปี กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
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ภาคผนวก จ สรปุสถานการณ์ตามตวัชีว้ดั 
การควบคุมยาสบูของประเทศไทย   

 
ประเทศไทยได้รวบรวมตัวชี้ว ัดการควบคุมยาสูบจากหลายแหล่ง และได้

จดัล าดับความส าคัญในการสร้างชุดข้อมูลและติดตามตัวชี้ว ัดเหล่านี้  ซึ่งส่วนใหญ่
สอดคล้องกับ List of Indicators ที่องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ โดยน าเสนอ
สถานการณ์ล่าสุดตามตวัชีว้ดั ดงัตารางภาคผนวก จ 
ตารางภาคผนวก จ สถานการณ์ตามตวัชีว้ดัการควบคุมยาสบูของประเทศไทย 

List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. อตัราการบริโภค
ยาสบูของผูใ้หญ่  

   

1.1 ผูส้บูบุหรีปั่จจบุนั / อตัราเพศชาย= 40.5% 
อตัราเพศหญงิ = 2.2% 
อตัรารวม = 20.7% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2558) 

1.2 สบูบุหรีเ่ป็นประจ า / อตัราเพศชาย= 33.92% 
อตัราเพศหญงิ = 1.24% 
อตัรารวม = 17.04% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2558) 

1.3 สบูบุหรีเ่ป็นครัง้คราว / อตัราชาย= 5.24% 
อตัราเพศหญงิ = 0.52% 
อตัรารวม = 2.80% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2558) 

1.4 เคยสบูบุหรี ่ / อตัราเพศชาย= 29.77% 
อตัราเพศหญงิ = 1.54% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2558) 
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

อตัราการสบูบุหรีร่วม = 
11.88% 

1.5 ไม่สบูบหุรี ่ / อตัราเพศชาย= 60.57% 
อตัราเพศหญงิ = 98.12% 
อตัรารวม = 79.96% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2558) 

1.6 ค่าเฉลีย่ของจ านวน
ผลติภณัฑย์าสบูทีใ่ชม้าก
ทีส่ดุต่อวนัของผูใ้ชป้ระจ า  

/   

2. อตัราการบริโภค
ยาสบูไรค้วนั  

   

2.1 อตัราการบรโิภคยาสบู
ไรค้วนัปัจจุบนั  

/ อตัราเพศชาย = 2.53% 
อตัราเพศหญงิ = 3.94% 
อตัรารวม = 3.26% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2557) 

2.2 อตัราการบรโิภคยาสบู
ไรค้วนัเป็นประจ า  

/ อตัราเพศชาย = 1.8% 
อตัราเพศหญงิ = 3.44% 
อตัรารวม = 2.65% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2557) 

2.3 อตัราการบรโิภคยาสบู
ไรค้วนัเป็นครัง้คราว 

/ อตัราเพศชาย = 0.73% 
อตัราเพศหญงิ = 0.5% 
อตัรารวม = 0.61% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2557) 

2.4 อตัราผูเ้คยบรโิภค
ยาสบูไรค้วนั  

/ อตัราเพศชาย = 0.64% 
อตัราเพศหญงิ = 0.56% 
อตัรารวม = 0.6% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2557) 

2.5 อตัราผูไ้ม่เคยบรโิภค
ยาสบูไรค้วนั  

/ อตัราเพศชาย = 96.83% 
อตัราเพศหญงิ = 95.5% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2557) 
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

อตัรารวม = 96.1% 
2.6 ค่าเฉลีย่ของจ านวน
ผลติภณัฑย์าสบูไรค้วนัที่
ใชม้ากทีส่ดุต่อวนัของผูใ้ช้
ประจ า  

/   

3. อตัราการบริโภค
ยาสบูของเยาวชน 
(13-17 ปี) 

   

3.1 อตัราการบรโิภคยาสบู
ปัจจบุนัของเยาวชน 

/ อตัราเพศชาย = 25.5% 
อตัราเพศหญงิ = 1.4% 
อตัรารวม = 13.5% 

ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ(2557) 

3.2 อตัราการบรโิภคยาสบู
ไรค้วนัปัจจุบนัของเยาวชน 

/  ยงัไมพ่บ
แหล่งขอ้มลู 

4. การสมัผสัควนับุหรี ่
ของผูใ้หญ่  

   

4.1 รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บั
ควนับุหรีใ่นบา้น  

/ GATS2009 = 33.2% 
GATS2011 = 36% 

การส ารวจการ
บรโิภคยาสบูใน
ผูใ้หญ่ระดบัโลก
(2552, 2554) 

4.2 รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บั
ควนับุหรีใ่นทีท่ างาน  

/ GATS2009 = 27.2% 
GATS2011 = 30.5% 

การส ารวจการ
บรโิภคยาสบูใน
ผูใ้หญ่ระดบัโลก
(2552, 2554) 
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

4.3 รอ้ยละของผูไ้ดร้บัควนั
บุหรีใ่นขนสง่สาธารณะ 

/ GATS2009 = 21.6% 
GATS2011 = 25.6% 

การส ารวจการ
บรโิภคยาสบูใน
ผูใ้หญ่ระดบัโลก
(2552, 2554) 

5. การสมัผสัควนับุหรี ่
ของเยาวชน  

   

5.1 รอ้ยละของเยาวชน
ไดร้บัควนับุหรีใ่นบา้น  

/ ภายในบา้น = 33.8% ส ารวจการบรโิภค
ยาสบูในเยาวชน
ระดบัโลก(2558) 

5.2 รอ้ยละของผูไ้ดร้บัควนั
บุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ
หรอืขนสง่สาธารณะ  

/ ภายในตวัอาคาร = 38.6% 
ภายนอกตวัอาคาร = 37.7% 

ส ารวจการบรโิภค
ยาสบูในเยาวชน
ระดบัโลก(2558) 

6. อตัราการเสียชีวิตที ่
เกีย่วข้องกบัยาสบู  

   

6.1 ประมาณการจ านวน
ผูเ้สยีชวีติอนัเนื่องจากการ
ใชย้าสบู  

/ เพศชาย = 163,968 ราย 
เพศหญงิ = 141,387 ราย 

Burden of 
Disease(2556) 

7. ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบั
การสูบบุหรี ่ 

   

7.1 ตน้ทุนรวมของการใช้
ยาสบู  

/ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิจาก
ความสญูเสยีทาง
เศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 74,884 
ลา้นบาท (ค านวณเป็นความ

Burden of 
Disease(2552) 
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

สญูเสยี 42 บาทต่อบุหรี ่1 
ซอง) หรอื 0.78% ของ GDP 

7.2 ตน้ทุนทางตรงของ
ผูใ้ชย้าสบู(ตน้ทุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการรกัษา) 

/ ค่าใชจ้่ายทางตรงทาง
การแพทยเ์ท่ากบั 11,473 ลา้น
บาท (15%ของค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด) 

Burden of 
Disease(2552) 

7.3 ตน้ทุนทางออ้มของ
ผูใ้ชย้าสบู 

/ ค่าใชจ้่ายทางออ้มทาง
การแพทยเ์ท่ากบั 1,168 ลา้น
บาท (1.56%ของค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด) 

Burden of 
Disease(2552) 

 8. อปุทานของยาสบู
และผลิตภณัฑย์าสูบ 

   

8.1 มลูค่ารวมของ
ยอดขายสนิคา้ปลอดอากร
ของผลติภณัฑย์าสบู  

/  ยงัไมพ่บ
แหล่งขอ้มลู 

8.2 ปรมิาณการผลติใน
ประเทศของยาสบูและ
ผลติภณัฑย์าสบู 

/ จ าหน่ายในประเทศ =  
28,221 ลา้นมวน 
 

โรงงานยาสบู
(2559) 

8.3 ปรมิาณสง่ออกของ
ยาสบูและผลติภณัฑย์าสบู 

/ สง่ออก = 75.79 ลา้นมวน โรงงานยาสบู
(2559) 

8.4 ปรมิาณน าเขา้ของ
ยาสบูและผลติภณัฑย์าสบู 

/ น าเขา้ = 10,268 ลา้นมวน กรมสรรพสามติ
(2559) 

9. การจบัผลิตภณัฑ์
ยาสบู  
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

9.1 ปรมิาณการยดึ
ผลติภณัฑย์าสบูทีผ่ดิ
กฎหมาย 

/ มลูค่ายดึบหุรี ่=  
211.50 ลา้นบาท 
ปรมิาณยดึม่อระกู่ = 
1,117,488.360 กรมั 
 

ส านกัตรวจสอบ
ป้องกนัและ
ปราบปราม กรม
สรรพสามติ(2558) 

9.2 รอ้ยละของผลติภณัฑ์
ยาสบูหนีภาษใีนตลาด
ยาสบูระดบัชาต ิ

/  ยงัไมพ่บ
แหล่งขอ้มลู 

10. การปลูกยาสบู    
10.1 จ านวนชาวไร่ปลกู
ยาสบู  

/ ชาวไร่ยาสบู = 34,123 คน กรมสรรพสามติ
(2559) 

10.2 สว่นแบ่งของมลูค่า
ของผลติภณัฑใ์บยาสบูใน
ผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ  

/ National GDP = 0.03% โรงงานยาสบู
(2557) 

11. การจดัเกบ็ภาษีของ
ผลิตภณัฑย์าสบู 

   

11.1 สดัสว่นของราคาขาย
ปลกีของแบรนดท์ีม่ ี
ยอดขายมากทีส่ดุ  

/  ยงัไมพ่บ
แหล่งขอ้มลู 

11.2 ภาษสีรรพสามติตาม
ปรมิาณ  

/ อตัราภาษยีาเสน้ =  
0.01 บาท/กรมั 
อตัราภาษบีุหรีซ่กิาแรต = 1.10 
บาท/กรมั 
อตัราภาษซีกิาร ์=  

กรมสรรพสามติ
(2559) 
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.00 บาท/กรมั 
อตัราภาษบีุหรีอ่ื่น =  
0.01 บาท/กรมั 
อตัราภาษยีาเสน้ปรุง = 1.00 บาท/
กรมั 
อตัราภาษยีาเคีย้ว =  
0.10 บาท/กรมั 

11.3 ภาษสีรรพสามติตาม
มลูค่า  

/ อตัราภาษยีาเสน้ =  
รอ้ยละ 10 
อตัราภาษบีุหรีซ่กิาแรต = รอ้ยละ 
90 
อตัราภาษซีกิาร ์=  
รอ้ยละ 20 
อตัราภาษบีุหรีอ่ื่น =  
รอ้ยละ 10 
อตัราภาษยีาเสน้ปรุง = รอ้ยละ 20 
อตัราภาษยีาเคีย้ว =  
รอ้ยละ 10 

กรมสรรพสามติ
(2559) 

11.4 อากรขาเขา้  / อตัราอากรขาเขา้ =  
รอ้ยละ 60 

กรมศุลกากร 

11.5 ภาษมีลูค่าเพิม่/ภาษี
สนิคา้และบรกิาร/ภาษี
การคา้ 

/ อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ = รอ้ยละ 
7 

 

11.6 จดัสรรรอ้ยละของ
รายไดก้ารจดัเกบ็ภาษเีพื่อ
การควบคุมยาสบู  

 ภาษสีง่เขา้กองทุนสรา้งเสรมิ
สขุภาพ(สสส.) = 2% ของภาษี
สรรพสามติยาสบู 

กรมสรรพสามติ
(2559) 
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List of Indicators 

ดชันีท่ี
ประเทศไทย
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ภาษทีวีสีาธารณะ(TPBS) = 
1.5% ของภาษสีรรพสามติ 

12. ราคาของผลิตภณัฑ์
ยาสบู 

   

12.1 ยีห่อ้ทีข่ายดทีีส่ดุของ
ผลติภณัฑย์าสบูหรอื
ผลติภณัฑย์าสบูไรค้วนั  

/ บุหรีใ่นประเทศ =  
กรองทพิย ์90, WONDER, 
SMS 
บุหรีน่ าเขา้ = L&M 7.1, 
Marlbolo 7.1, Mevius 

กรมสรรพากร
(2558) 

12.2 ราคาขายปลกีของ
ยีห่อ้ทีข่ายดทีีส่ดุของ
ผลติภณัฑย์าสบู  

/ กรองทพิย ์90 ราคา =  
86 บาทต่อซอง 
WONDER ราคา =  
63 บาทต่อซอง 
SMS ราคา =  
45 บาทต่อซอง 
L&M 7.1 ราคา =  
40 บาทต่อซอง 
Marlbolo 7.1 ราคา =  
98 บาทต่อซอง 
Mevius ราคา =  
125 บาทต่อซอง 

กรมสรรพากร
(2559) 
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