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ในช่วงปีพ.ศ. 2535 ถึง 2554 ทัง้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมกันรณรงค์ให้สงัคมรับรู้พิษภยั

ของบหุร่ี และการรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี รวมถึงการออกพระราชบัญญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 
2535 (ห้ามโฆษณาบหุร่ีทกุชนิดทัง้ทางตรงและทางอ้อม ห้ามไมใ่ห้มีการสง่เสริมการขายบุหร่ีทุกชนิด ห้าม
ขายบหุร่ีให้เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ให้เปิดเผยรายการสว่นประกอบท่ีมีอยู่ในบุหร่ี และต้องมีค าเตือนบนหน้า
ซองบหุร่ีและภาพบนซองบหุร่ี) และพระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหร่ี (เขตห้ามสบูบุหร่ีในท่ีสา
ธารณ) รวมถึงการขึน้ภาษีบหุร่ี ท าให้ยอดขายบุหร่ีลดลงร้อยละ 15 ส่งผลให้จ านวนประชากรไทยสบูบุหร่ี
และอตัราการสบูบหุร่ีเฉล่ียลดลงเป็นอย่างมาก  

ในปัจจบุนัการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วขึน้นัน้ท าให้การเข้าถึงข้อมลูผ่าน
อินเตอร์เน็ตในปัจจบุนันัน้สามารถเข้าถึงได้ทกุเพศทกุวยั ท าให้เกิดการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าทัง้ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก เพราะคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาหรือขายท่ีไมแ่พงและยงัมีช่องวา่ง
ในการตรวจสอบ อีกทัง้มาตรการในการป้องกันและตรวจสอบทัง้ตวัข้อความเนือ้หาสาระและโฆษณาใน
อินเตอร์เน็ตยังขาดความจริงจังและต่อเน่ืองในการจัดการดแูลโดยเฉพาะเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับ
บคุคลท่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี และเวบ็ไซต์ท่ีเสนอสิ่งท่ีผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความมัน่คงของประเทศ ท าให้การ
โฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูชนิดตา่งๆ ได้ใช้ช่องโหวนี่เ้ข้ามามีบทบาทในสื่อผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

การโฆษณาทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการส่งเสริมการขายและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบู
ชนิดตา่งๆ โดยเฉพาะบหุร่ีตา่งประเทศและผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ทางอินเตอร์เน็ตโดยมีแหล่งในประเทศไทย ถือ
เป็นการผิดกฎหมายของกรมสรรพสามิต และผิดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
เน่ืองจาก  

1. ไมอ่นญุาตให้มีการน าเข้าบหุร่ีบางชนิดและไมไ่ด้เสียภาษีสรรพสามิต  
2. ไมส่ามารถควบคมุมิให้จ าหน่ายแก่ผู้ ซือ้ท่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีได้  
3. ตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตในการขาย และผู้ ขายก็อาจไม่ได้ขอ

อนญุาตในการจ าหน่าย และผิดกฎหมายในการโฆษณา  
4. ในการน าบุหร่ีและผลิตภัณฑ์เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ บุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้แจ้ง

ส่วนประกอบตามมาตรา 11 ของ พรบ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู (หากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับอนุญาตให้
จ าหน่ายในประเทศไทย ก็ไมผ่ิดตาม ข้อ 3 และ 4)  

จากปัญหาท่ีเกิดจากการขาดความจริงจงัและต่อเน่ืองในการป้องกันและจัดการดแูลเว็บไซต์ ท่ีไม่
เหมาะสมท าให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ออก
พระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เก่ียวกับการกระท าความผิด



ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยจะเป็นการท างานแบบป้องกนัและปราบปรามกบัผู้กระท าผิดในทกุรูปแบบ 
โดยมีการจดัการเวบ็ไซต์ไมเ่หมาะสมด้วยการปิดเวบ็ไซต์หรือปรับผู้ดแูลเวบ็ไซต์และเจ้าของเว็บไซต์ (web-
master and web-owner) แต ่เน่ืองจากการจดัตัง้เวบ็ไซด์นัน้สามารถท าได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ตัง้เว็บไซด์
บนอินเตอร์เน็ตนัน้ไมจ่ าเป็นต้องยืนยนัตวัตน ทัง้สามารถ เปิดเวบ็ไซด์ได้อย่างไม่จ ากัด จึงท าให้ปัญหาการ
ลกักลอบโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูชนิดตา่งๆอินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถใช้
ก าลงัคนควบคมุได้ 

ท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐ ได้มกีารก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัปราบปรามและลงโทษผู้ ท่ีเผยแพร่
ข้อมลูเพ่ือการโฆษณา หรือจ าหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย (เช่นบหุร่ีและผลิตภณัฑ์ยาสบู) ทางอินเตอร์เน็ตเพราะ
เป็นการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น 
กรณีเดก็มธัยมลกัลอบซือ้ยาท าแท้งท่ีจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ ซือ้ใช้แล้วเกิดปัญหาตกเลือด จนต้อง
เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่ายาท่ีเด็กซือ้มาใช้
เป็นยาท่ียงัไมไ่ด้มีการขึน้ทะเบียนเพ่ือใช้เป็นยาส าหรับยตุิการตัง้ครรภ์หรือท าแท้ง หรือเป็นยาเถ่ือน ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวนัน้ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ต้องถูกด าเนินการตามกฎหมาย และปิดเว็บไซด์ 
(ส านกังานสารนิเทศและประชาสมัพนัธ์ กระทรวงสาธารณสขุ) ดงันัน้คณะวิจยัจึงมุง่เน้นการศึกษากลยุทธ์
การโฆษณาและการขายบหุร่ีและผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย การล่อซือ้
และการปิดเว็บไซด์ฯ เพ่ือลดการโฆษณา จ าหน่ายบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการ
ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่นศนูย์ปฏิบัติการความปลอดภยัอินเตอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน (CAT) และ
กระทรวงสาธารณสขุ โดยทาง ศจย. และทีมผู้ วิจยั เป็นเจ้าภาพหลกัในการดแูล เพ่ือเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์และด าเนินการจดัการกบัเวบ็ไซด์ขายผลิตภณัฑ์บหุร่ี  

ในการประเมินติดตามการโฆษณา จัดจ าหน่ายและจัดซือ้บุห ร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบทาง
อินเตอร์เน็ต จะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเดิมใช้การตรวดจับแบบสุ่มซึ่งไม่ค่อยจะเป็นระบบ ท าให้
เกิดความลา่ช้าและผิดพลาดบ่อยครัง้เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขาดทัง้ก าลงัเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลรวมถึง
ขาดระบบและโปรแกรมการจัดการข้อมลูรายละเอียด ไม่ทันสมยัและขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆมากมาย จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมลูออนโลน์ท่ีสามารถจัดการ
แฟ้มข้อมลู ประวตัิและรายละเอียด ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมและฐานข้อมลูนี ้
จะช่วยจัดการข้อมลูท าให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับเพ่ิมขึน้ การท างานแบบเว็บแอพลิเคชั่นท่ีมีระบบ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบของฐานข้อมูล 
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล ข้อมลูตามเหตกุารณ์เพ่ือช่วยสนบัสนนุในการตดัสินใจป้องกัน
และปราบปรามได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสง่ผลให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารท่ีมีอ านาจจัดการ กรณี
อย่างเช่นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อาจขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 



พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ดังนัน้จึงต้องมีการน า
กระบวนการบริหารจัดการมาสนับสนุนระบบการท างานของเจ้าหน้าท่ี โดยเร่ิมตัง้แต่การรวบรวม การ
จดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการน าข้อมลูไปใช้อย่างถกูต้องและมีความปลอดภยัของข้อมลู ทัง้นีเ้พ่ือมิ
ให้เกิดการปลอมแปลงหรือท าลายพยานหลกัฐาน หรือการโต้แย้ง เมื่อน าไปสูก่ระบวนการสืบสวน สอบสวน
ในขัน้ศาลตอ่ไป 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็นค าส าคญัของเหตุผลท่ีจ าเป็นต้องมีงานวิจัยชิน้นี  ้โดย
งานวิจยันีจ้ะเป็นการส ารวจ และเก็บข้อมลูเว็บไซด์ท่ีมีการโฆษณาและขายบุหร่ีและผลิตภณัฑ์ยาสบูบน
อินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย โดย Keyword ท่ีใช้คือ ยาสบู บหุร่ี ผลิตภณัฑ์ยาสบู การจ าหน่าย 
เป็นต้น และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั จ านวนเวบ็ไซด์ และรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เช่น ชนิดผลิตภณัฑ์ 
ย่ีห้อ ราคา การสัง่ซือ้ การช าระเงิน การสง่สินค้า จ านวนผู้เข้าชม เป็นต้นเพ่ือสร้างฐานข้อมลูเพ่ือจัดท า ICB 
Web Gateway / database ตลอดจนการจดัท า Program เป็น Web Application และด าเนินการปิดเว็บท่ี
ผา่นการกรองแล้ว โดยใช้กรอบวิธีการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาเวบ็ไซด์โฆษณาและการขายบหุร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศ
ไทย  

2. จดัสร้าง และพฒันา ICB Database  
3. เก็บหลักฐานการใช้เครือข่าย ส าหรับกระบวนการสืบสวนสอบสวน เมื่อมีผู้ กระท าผิด
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
4. ประเมินและสนบัสนนุการบริหารจดัการในการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นีส้ามารถสรุปผลท่ีได้รับจากการวิจยัดงันี ้
1. ติดตามและตรวจสอบเวบ็ไซด์โฆษณาและการขายบหุร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ตของตลาด
ภายในประเทศไทย ผา่นทาง ICB Web Gateway ทัง้สิน้ 636 เวบ็ไซด์ 

 2. ได้ Web Application ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมลูและแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีต้องการ 
3. ศจย. สามารถด าเนินการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องปรามการกระท าผิด
เก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
4. ศจย. สามารถก ากบัดแูลการท างานของพนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือความโปร่งใสและยตุิธรรมในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าท่ีโดยมีอปุกรณ์ส าหรับการจดัเก็บหลกัฐานข้อมลูการโฆษณาและ
การขายบหุร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย 



5. ได้ท าการติดต่อประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
ส านกังาน ต ารวจแห่งชาติ และhotline สายของส านักนายกฯ เพ่ือลดแหล่งจ าหน่ายและโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสบูทางเว็บไซด์ โดยได้ท าการปิดเว็บไซด์ไปแล้วเป็นจ านวน 171 เว็บ ณ วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2555 หรือคิดเป็น 27%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จได้ ด้วยการสนบัสนนุจาก ศนูย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู 
(ศจย.) และ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผู้ วิจยัและทีมใคร่ขอขอบพระคณุเป็น
อย่างย่ิง ท่ีได้ให้โอกาสในการศกึษาวิจัยโครงการนี ้ซึ่งผู้ วิจัยได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในเร่ือง 
ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เน็ตภายในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการผิดกฎหมายของกรม
สรรพสามิต และผิดพระราชบัญญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ และ สงัคมตลอดจนถึง
ผู้ ท่ีไมท่ราบถึงเร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาสิ่งเสพติดทัง้ท่ีได้กระท าแล้วและยงัไมไ่ด้กระท า 
  

ผู้ วิจยัใคร่ขอขอบพระคณุผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูและเป็นท่ีปรึกษา
ในการท างานวิจยัฉบบันีจ้นเสร็จสมบรูณ์ ตลอดจนให้การดแูลและให้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัฉบบันี ้ซึ่ง
ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
 
 
 

       ดร. พิจิตรพงศ์ สนุทรพิพิธ 
หวัหน้าโครงการวิจยั 
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บทน า 
 
1. ชื่อโครงการ  
(ภาษาไทย) ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอนิเตอร์เน็ต ช่วงท่ี 1: ประตูหลัก ICB Web ตลาดใน
ประเทศไทย 
(ภาษาองักฤษ) Internet Cigarette Business (ICB): Phase I; ICB Web Gateway for Domestic 
Market and Order-for-Investigation Purchase    
 
2. ความส าคัญของปัญหาท่ีต้องด าเนินการวจิัย 

ในแตล่ะปีประชากรโลกประมาณ 5.4 ล้านคน เสียชีวิตจากการสบูบหุร่ี และการสบูบหุร่ีเป็นสาเหตุ
ส าคญัของโรคหัวใจและหลอดเลือด ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด และปอดบวม (Peto, 2000) โดยเฉพาะ
ประ เทศไทย  มีคนไทย เสี ย ชี วิต ด้วย โรค ท่ี เ กิดจากการสูบบุห ร่ี อย่ าง น้อย  40,000 คน  ต่อ ปี 
(http://www.thaihealth.or.th/node/9296) สว่นคนท่ีไมส่บูยงัได้รับอนัตรายจากการสดูดมควนับุหร่ีมือสอง 
โดยเฉพาะกลุม่เดก็และสตรี ท่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองท่ีบ้าน (Royal college of Physical, 2005) ท าให้ต้อง
เสียคา่รักษาพยาบาลคนท่ีป่วยจากโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี และยงัสง่ผลกระทบตอ่สงัคม ส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ (Thunstall-Pedoe H, et al 1995, Hachshaw, et al 1997)  

ในช่วง พ.ศ. 2535 ถึง2554 ทัง้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมกนัรณรงค์ให้สงัคมรับรู้พิษภยัของ
บหุร่ี และการรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี รวมถึงการออกพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 
(ห้ามโฆษณาบหุร่ีทกุชนิดทัง้ทางตรงและทางอ้อม ห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการขายบุหร่ีทุกชนิด ห้ามขาย
บหุร่ีให้เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ให้เปิดเผยรายการสว่นประกอบท่ีมีอยู่ในบุหร่ี และต้องมีค าเตือนบนหน้าซอง
บหุร่ีและภาพบนซองบหุร่ี) และพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี (เขตห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณ) 
รวมถึงการขึน้ภาษีบหุร่ี ท าให้ยอดขายบหุร่ีลดลงร้อยละ 15 สง่ผลให้จ านวนประชากรไทยสบูบหุร่ีและอตัรา
การสบูบหุร่ีเฉล่ีย การเข้าถึงข้อมลูผา่นอินเตอร์เน็ตในปัจจบุนันัน้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวยั ท าให้เกิด
การโฆษณาสินค้าและขายสินค้าทัง้ถกูกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นทางเลือกใหม่ ท่ีราคาไม่แพงและยังมี
ช่องวา่งในการตรวจสอบ การโฆษณาบุหร่ีทุกชนิดทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการส่งเสริมการขายบุหร่ี
ตา่งประเทศและผลิตภณัฑ์ เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติ ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
พ.ศ. 2535 ของกระทรวงสาธารณสขุแล้ว บุหร่ีต่างประเทศบางชนิด เช่นบุหร่ีรสผลไม้ รสช็อคโกแลต เป็น
ต้น กรมสรรพสามิตก็ไมอ่นญุาตให้มีการน าเข้าประเทศ บหุร่ีรสผลไม้หรือบหุร่ีชรูสจึงเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 
และสินค้าดงักลา่วไมม่ีการเสียภาษี จากการท่ีมีการลกัลอบน าเข้าสินค้าไม่เสียภาษีท าให้ผู้ขายบุหร่ีนอก
ขายสินค้าได้ในราคาถกู จึงเป็นเหตใุห้เกิดธุรกิจนอกระบบ และผิดกฎหมาย รวมถึงการโฆษณาและแสดง
รูปภาพ เชิญชวนสรรพคณุว่าบุหร่ีรสอ่อน (ไลท์/ไมลด์) เป็นอนัตรายต่อสขุภาพน้อย หรือสบูบุหร่ีแล้วลด
น า้หนกั ให้เพรียวสวยได้ (http://thaiecigforum.com)  



การโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูชนิดต่างๆ โดยเฉพาะบุหร่ีต่างประเทศและผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงบุหร่ีอีเลคทรอนิคส์ทางอินเตอร์เน็ตโดยมีแหล่งในประเทศไทย ถือเป็นการผิดกฎหมายของกรม
สรรพสามิต และผิดพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 เน่ืองจาก  

(1.) ไมอ่นญุาตให้มีการน าเข้าบหุร่ีบางชนิดและไมไ่ด้เสียภาษีสรรพสามิต  
(2.) ไมส่ามารถควบคมุมิให้จ าหน่ายแก่ผู้ ซือ้ท่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีได้  
(3.) ตวัผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตในการขาย และผู้ขายก็อาจไม่ได้ขอ

อนญุาตในการจ าหน่าย และผิดกฎหมายในการโฆษณา  
(4.) ในการน าบุหร่ีและผลิตภัณฑ์เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ บุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ แจ้ง

สว่นประกอบตามมาตรา 11 ของ พระราชบญัญัติ ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู  
ในปัจจบุนัการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสะดวกสบายนัน้ท าให้ ผู้คนหันมาเสพข่าวสาร

ผา่นทางอินเตอร์เน็ตมากขึน้จึง ท าให้สื่อโฆษณาตา่งๆหนัมาให้ความสนใจกบัการโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจ านวนผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงสื่อทางสารสนเทศนีไ้ด้ง่ายและมีจ านวนมากขึน้ทกุเพศทกุวยั อีก
ทัง้มาตรการในการป้องกันและตรวจสอบทัง้ตวัข้อความเนือ้หาสาระและโฆษณาในอินเตอร์เน็ตยังขาด
ความจริงจงัและตอ่เน่ืองในการจดัการดแูลโดยเฉพาะเวบ็ไซต์ท่ีไมเ่หมาะสมส าหรับบุคคลท่ีอายุต ่ากว่า 18 
ปี และเวบ็ไซต์ท่ีเสนอสิ่งท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อความมัน่คงของประเทศ ท าให้การโฆษณาและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ยาสบูชนิดตา่งๆ ได้ใช้ช่องโหวนี่เ้ข้ามามีบทบาทในสื่อผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการขาดความจริงจงัและตอ่เน่ืองในการป้องกนัและจดัการดูแลเว็บไซต์ท่ีไม่
เหมาะสมท าให้รัฐบาลได้มีการจดัตัง้หน่วยงานท่ีดแูลสื่อทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเช่นกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ทัง้ยังออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เก่ียวกับการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยจะเป็นการท างาน
แบบป้องกนัและปราบปรามกบัผู้กระท าผิดในทกุรูปแบบ โดยมีการจดัการเวบ็ไซต์ไม่เหมาะสมด้วยการปิด
เวบ็ไซต์หรือปรับผู้ดแูลเวบ็ไซต์และเจ้าของเวบ็ไซต์ (web-master and web-owner) แต ่เน่ืองจากการจดัตัง้
เวบ็ไซด์นัน้สามารถท าได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ตัง้เวบ็ไซด์บนอินเตอร์เน็ตนัน้มนัจ าเป็นต้องยืนยันตวัตน ทัง้
สามารถ เปิดเวบ็ไซด์ได้อย่างไม่จ ากัด จึงท าให้อินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถใช้ก าลงัคน
ควบคมุได้ 

เน่ืองจากในปี 2554 ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคญัของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและการ
ให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ หากมีผู้ กระท าด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถท างานตามค าสัง่ท่ีก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสัง่ท่ีก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการ
ใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมลู แก้ไข หรือท าลายข้อมลูของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเพ่ือการโฆษณา จ าหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย (เช่นบุหร่ีและผลิตภณัฑ์ยาสบู) 
ทางอินเตอร์เน็ตย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นการกระท าผิดตามพระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระท า



ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดต่อคอมพิวเตอร์ หรือ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการกระท าผิดก็ตาม ทางรัฐบาลได้มีก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการกระท า
ดงักลา่วเช่น กรณีเดก็มธัยมลกัลอบซือ้ยาท าแท้งท่ีจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ ซือ้ใช้แล้วเกิดปัญหาตก
เลือด จนต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่ายาท่ี
เด็กซือ้มาใช้เป็นยาท่ียังไม่ได้มีการขึน้ทะเบียนเพ่ือใช้เป็นยาส าหรับยุติการตัง้ครรภ์หรือท าแท้ง  ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวนัน้ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายเน่ืองจาก ยาดังกล่าวนัน้เป็นยาท่ีไม่ได้รับการขึน้
ทะเบียน คือยาเถ่ือนนัน้เอง ต้องถูกด าเนินการตามกฎหมาย และปิดเว็บไซด์ (ส านักงานสารนิเทศและ
ประชาสมัพนัธ์ กระทรวงสาธารณสขุ) ดงันัน้คณะวิจยัจึงมุง่เน้นการศกึษากลยทุธ์การโฆษณาและการขาย
บหุร่ีและผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย การลอ่ซือ้และการปิดเว็บไซด์ฯ เพ่ือ
ลดการโฆษณา จ าหน่ายบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่นศนูย์ปฏิบัติการความปลอดภยัอินเตอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน (CAT) และกระทรวงสาธารณสขุ โดย
ทาง ศจย. และทีมผู้ วิจัย เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์และด าเนินการจดัการกบัเวบ็ไซด์ขายผลิตภณัฑ์บหุร่ี  

ในการประเมินติดตามการโฆษณา จัดจ าหน่ายและจัดซือ้บุห ร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบทาง
อินเตอร์เน็ต จะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเดิมใช้การตรวดจับแบบสุ่มหรือไม่เป็นระบบ ท าให้เกิด
ความลา่ช้าและผิดพลาดบ่อยครัง้เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขาดทัง้ก าลงัเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลรวมถึงขาด
ระบบและโปรแกรมการจัดการข้อมลูรายละเอียด ไม่ทันสมัยขาดประสิทธิภาพ เกิดปัญหาและอปุสรรค
ต่างๆมากมาย จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลออนโลน์ท่ีสามารถจัดการแฟ้มข้อมูล 
ประวตัิและรายละเอียด ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมและฐานข้อมลูนี ้จะช่วย
จัดการข้อมลูท าให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับเพ่ิมขึน้ การท างานแบบเว็บแอพลิเคชั่นท่ีมีระบบความ
ปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ท่ีมีการจัดเก็บข้อมลูต่างๆในรูปแบบของฐานข้อมลู สามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล ข้อมลูตามเหตกุารณ์เพ่ือช่วยสนับสนุนในการตดัสินใจป้องกันและ
ปราบปรามได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารท่ีมีอ านาจจัดการ กรณี
อย่างเช่นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อาจขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535ดังนัน้ จึงต้องน า
กระบวนการบริหารจัดการมาสนับสนุนระบบการท างานของเจ้าหน้าท่ี โดยเร่ิมตัง้แต่การรวบรวม การ
จดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการน าข้อมลูไปใช้อย่างถกูต้องและมีความปลอดภยัของข้อมลู ทัง้นีเ้พ่ือมิ
ให้เกิดการปลอมแปลงหรือท าลายพยานหลกัฐาน หรือการโต้แย้ง เมื่อน าไปสูก่ระบวนการสืบสวน สอบสวน
ในขัน้ศาลตอ่ไป 

 



3. วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย    
1. วิเคราะห์สถานการณ์และเฝ้าระวงัการโฆษณาและการขายบุหร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ต

ของตลาดภายในประเทศไทย (Domestic Internet Cigarette Business, DICB) 
2. จดัสร้าง และพฒันา ICB Database  
3. จดัสร้าง และพฒันา ICB Web Gateway เพ่ือเป็น Domain ส าหรับการซือ้ขายบหุร่ีออนไลน์ 
4. จัดเก็บหลักฐานการใช้เครือข่าย ส าหรับกระบวนการสืบสวนสอบสวน เมื่อมีผู้ กระท าผิด

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

5. ท าการปิด Website ของผู้ ท่ีกระท าผิดพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 และ 
พระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

6. จดัท า Program เป็น Web Application 
 
4. กรอบวธีิการวจิัย และระเบียบวธีิวจิัย 

1. ศกึษาเวบ็ไซด์โฆษณาและการขายบหุร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศ
ไทย  

2. จดัสร้าง และพฒันา ICB Database  
3. เก็บหลักฐานการใช้เครือข่าย ส าหรับกระบวนการสืบสวนสอบสวน เมื่อมีผู้ กระท าผิด

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบั 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

4. ประเมินและสนบัสนนุการบริหารจดัการในการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้เป็นไป
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

โดยงานวิจยันี ้เป็นการส ารวจ และเก็บข้อมลูเว็บไซด์โฆษณาและการขายบุหร่ีและผลิตภณัฑ์บน
อินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย โดย Keyword ท่ีใช้คือ ยาสบู บหุร่ี ผลิตภณัฑ์ยาสบู การจ าหน่าย 
เป็นต้น และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั จ านวนเวบ็ไซด์ และรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เช่น ชนิดผลิตภณัฑ์ 
ย่ีห้อ ราคา การสัง่ซือ้ การช าระเงิน การสง่สินค้า จ านวนผู้เข้าชม เป็นต้นเพ่ือสร้างฐานข้อมลูเพ่ือจัดท า ICB 
Web Gateway / database ตลอดจนการจัดท า Program เป็น Web Application และด าเนินการปิด
เวบ็ไซต์ท่ีผา่นการกรองแล้ว 



 
5. ระยะเวลาด าเนินการและแผนด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี โดยเร่ิมตัง้แต ่เดือน เมษายน 2554 – มีนาคม 2555 
 

กิจกรรม / 
ขัน้ตอนการวจิยั 

ระยะเวลา (เดือน) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
1) ทบทวนบทเรียนกรณีการใช้อินเทอร์เน็ต
ในการโฆษณาและจ าหน่าย 

 
 

           

2) ส ารวจสถานการณ์จากอินเทอร์เน็ต             
3) จดัเก็บหลกัฐานข้อมลูการโฆษณาและ
การขายเพ่ือสร้างฐานข้อมลู 

            

4) จดัสร้าง ICB Web Gateway and 
database การเข้ามาซือ้ขายบหุร่ีออนไลน์
เพ่ือเป็น Domain ส าหรับการซือ้ขายบหุร่ี
ออนไลน์ 

            

5) เก็บหลกัฐานการใช้เครือขา่ย ส าหรับ
กระบวนการสืบสวนสอบสวน 

            

6) จดัสร้าง ICB Web Application             
7) ด าเนินการปิดเวบ็ไซตท่ี์ไมส่มควร             
8) วิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบ             

 
6. งบประมาณโครงการวจิัย ฯ 
 ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณโครงการนีจ้ากศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู 
(ศจย.) 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ติดตามและควบคมุเวบ็ไซด์โฆษณาและการขายบุหร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ตของตลาด
ภายในประเทศไทย ผา่นทาง ICB Web Gateway 
 2. ศจย. สามารถด าเนินการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องปรามการกระท าผิด
เก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 



 3.ได้ Web Application ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมลูและแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีต้องการ 
 4. ศจย. สามารถก ากบัดแูลการท างานของพนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือความโปร่งใสและยตุิธรรมในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าท่ีโดยมีอปุกรณ์ส าหรับการจดัเก็บหลกัฐานข้อมลูการโฆษณาและการขาย
บหุร่ีและผลิตภณัฑ์บนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย 
 5. ลดแหลง่จ าหน่ายและโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูทางเวบ็ไซด์ 
 
8. รายช่ือคณะผู้วจัิย 
1. ประวัติหัวหน้าโครงการ  
ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  ดร. พิจิตรพงศ์ สนุทรพิพิธ 
ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)  Dr. Pichitpong Soontornpipit 
คณุวฒุิ   Ph.D. Electrical and computer engineering (University of Utah, USA) 
ต าแหน่งปัจจบุนั (ทางวิชาการ/ราชการ) อาจารย์ 
หน่วยงานท่ีสงักดั  ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
โทรศพัท์ 02-3548530 โทรสาร 02-3548530 E-mail soontornpipit@gmail.com 
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผิดชอบในโครงการนี ้  
1.) หวัหน้าโครงการ ร่างโครงการฯ รับผิดชอบบริหารจดัการ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
2.) สืบค้นข้อมลู ออกแบบและจดัท า database และ gateway 
3.) รวบรวม รายงานผลการทดสอบ จดัท าสื่อเผยแพร่งานวิจยั 
 
2. ประวัติผู้ร่วมวจัิย 
2.1 ประวัติผู้ร่วมวจัิยคนท่ี 1 
ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลเบือ้งตนเก่ียวกับ บุหร่ีออนไลน์ 

 
1.1 ประวัติความเป็นมาของบุหร่ี          

ชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพืน้เมืองในทวีปอเมริกา ได้เร่ิมต้นใช้ยาสบูเป็นพวกแรก โดยปลกูยาสบู
เพ่ือใช้เป็นยาและน ามาสูบในพิธีกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. 2035 เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher 
Columbus) เดินเรือไปขึน้ฝ่ังท่ีซนัซลัวาดอร์ ในหมูเ่กาะเวสต์อินดีส์นัน้ ได้เห็นชาวพืน้เมืองน าเอาใบไม้ชนิด
หนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายแล้วดดูควนั ต่อมา พ.ศ. 2091 มีการปลกูยาสบูในบราซิลซึ่งเป็นอาณา
นิคมของโปรตเุกสในทวีปอเมริกาใต้ เพ่ือเป็นสินค้าส่งออก เป็นผลให้ยาสบูแพร่หลายเข้าไปในประเทศ
โปรตเุกสและสเปนตามล าดบั ตอ่มาใน พ.ศ. 2103 นายฌอง นิโกต์ (Jean Nicot) เอกอคัรราชทูตฝรั่งเศส
ประจ าประเทศโปรตเุกส ได้สง่เมลด็ยาสบูมายงัราชส านกัฝรั่งเศส ช่ือของนายนิโกต์จึงเป็นท่ีมาของช่ือสาร
นิโคติน (Nicotin) ท่ีรู้จักกันในปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2107 เซอร์จอห์น ฮอคกินส์ (Sir John Hawkins) ได้น า
ยาสบูเข้าไปในประเทศองักฤษ และใน พ.ศ. 2155 นายจอห์น รอลฟ์ (John Rolfe) ชาวองักฤษ ประสบ
ผลส าเร็จในการปลกูยาสบูเชิงพาณิชย์ เป็นครัง้แรก และ ๗ ปีตอ่มา ก็ได้สง่ออกผลผลิตไปยงัประเทศอาณา
นิคมเป็นจ านวนมหาศาล  อีก 200 ปีตอ่มา การท าไร่ยาสบูเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึน้อย่างแพร่หลายทัว่โลก 
 
1.2 การสูบบุหร่ีในประเทศไทย 
          ในประเทศไทยมีการใช้ยาสบูตัง้แต่สมยัอยุธยาแล้ว โดยมีหลกัฐานจากจดหมายเหตขุอง เมอร์ซิ
เออร์ เดอลาลแูบร์ (Monsieur De La Loubere) อคัรราชทตูฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาเมืองไทยสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เขียนเลา่เร่ืองประเทศสยามวา่ คนไทยชอบใช้ยาสบูอย่างฉนุทัง้ผู้ชาย
และผู้หญิง โดยได้ยาสบูมาจากเมืองมะนิลา ในหมูเ่กาะฟิลิปปินส์ จากประเทศจีน และท่ีปลกูในประเทศเอง 
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดรุงค์ฤทธ์ิได้ทรง
ประดิษฐ์บุหร่ีก้นป้านขึน้ เพ่ือสบูควันและอมยากับหมากพร้อมกัน ครัน้ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีการผลิตบหุร่ีขึน้โดยบริษัทท่ีมีชาวองักฤษ เป็นเจ้าของได้เปิดด าเนินการเป็นบริษัท
แรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบหุร่ีในระยะแรกจะมวนด้วยมอื ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หวั มีการน าเคร่ืองจกัรเข้ามาจากประเทศเยอรมนี และท าการผลิตบุหร่ีออกมาจ าหน่ายหลายย่ีห้อ 
การสบูบหุร่ีจึงแพร่หลายมากขึน้ จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จดัตัง้โรงงานยาสบูขึน้ โดยซือ้กิจการมา
จากห้างหุ้ นส่วนบูรพายาสูบ จ ากัด (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และด าเนินกิจการ
อตุสาหกรรมยาสบูภายใต้การควบคมุของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง หลงัจากนัน้ รัฐบาลได้ซือ้
กิจการของบริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟัน และบริษัทบริติชอเมริกนัโทแบกโคเพ่ิมขึน้ แล้วรวมกิจการทัง้หมด
เข้าด้วยกนั และด าเนินการภายใต้ช่ือวา่ โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั มาจนถึงปัจจบุนั 



 
1.3 บุหร่ีออนไลน์ 

จากการส ารวจตลาดบหุร่ีออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม 2553 พบวา่ มีการท าตลาดบหุร่ีออนไลน์อยู่
เป็นจ านวนมาก หลากหลายรูปแบบ ท่ีท้าทายการควบคมุยาสบูของไทย แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมาย
ห้ามโชว์บุหร่ีตามร้านค้า เพ่ือเป็นการป้องกันการโฆษณาบุหร่ีท่ีเข้าถึงเยาวชน แต่บริษัทบุหร่ีมีการเปิด
เว็บไซต์ขายบุหร่ีผ่านอินเตอร์เน็ต จึงเปรียบได้กับการเปิดตู้บุหร่ี โชว์สินค้าบุหร่ี ผ่านทางออนไลน์ ท าให้
ผู้ขายบุหร่ีได้โฆษณาสินค้า ด้วยซองท่ีสวยงาม สีสันสะดดุตา ราคาถูก และซือ้ขายได้ง่าย เพียงแค่ยก
หโูทรศพัท์ และโอนเงินผ่าน ATM นอกจากนี ้ยังมีการโฆษณาผ่าน Social  Marketing ในรูปแบบเกมบน 
Face book  วีดิโอคลิปผ่าน Youtube และอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงขอให้พวกเราคนไทยช่วยกันเฝ้าระวงัสื่อ
เหลา่นี ้

ทัง้นีก้ารโฆษณาสง่เสริมการขายบหุร่ีออนไลน์ การกระท าท่ีผิดกฎหมายถึง 2 ฉบบั คือ การโฆษณา
ผิดพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีห้ามโฆษณาและการขายบหุร่ีออนไลน์ และเป็นการกระท าผิด
พระราชบญัญัติยาสบู เพราะเป็นการขายท่ีไมม่ีใบอนญุาต  แตก่็ยงัมีให้พบเห็นในสงัคมออนไลน์ แม้ จะงัด
กฎหมายข้อบังคบัต่างๆ ออกมาประกาศใช้อย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยังไม่สามารถก าราบยาสบูยอดนิยมนีไ้ด้
อย่างราบคาบเสียที หรือแม้จะมีการป่าวประกาศอย่างครึกโครมถึงมหนัตภยัท่ีแฝงมากบัควนัฟุ้ งของ บุหร่ีท่ี
ให้โทษทัง้ผู้ สบู ย่ิงไปกว่านัน้ยังให้โทษเป็นทวีคูณแก่ผู้ ท่ีบังเอิญอยู่ใกล้ชิด แต่ก็ยังไม่วายก ระตุ้นเตือน
จิตส านึกได้  ครัน้ฉกุคิดถึงการด าเนินการของภาครัฐก็คล้ายสภุาษิตไทยท่ีกล่าวไว้ ว่า ‘เขียนเสือให้ววักลวั’ 
เพราะท่ีผา่นมามีทัง้กฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ, การห้ามแสดงบหุร่ี ณ จดุขาย, ห้ามจ าหน่ายบุหร่ี
แก่เยาวชน,ห้ามโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบู, ห้ามการโฆษณาและส่งเสริมการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
พร้อมกบัวาง 
บทลงโทษทัง้จบัทัง้ปรับ แตก่ลบัไมไ่ด้สร้างความเกรงกลวัแตอ่ย่างใด 
 ย่ิงในทางปฏิบตัิผู้ ค้าบางกลุม่นัน้ ก็ตา่งสรรหาช่องทางการหลบเลี่ยง แสวงหาช่องทางค้าก าไร ซึ่ง
ช่องทางหนึ่งท่ีดเูหมือนก าลงัก่อตวัเป็นพายเุฮอริเคน คงเป็นหลีกไมพ้่นออนไลน์ มาร์เกตติง้ ท่ีหยิบย่ืนบุหร่ี
แบรนด์นอกหลากกลิ่นหลากรสให้สิงห์อมควันรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ได้เลือกสรรกันอย่างสราญใจผ่านโลก
ออนไลน์ ด้านผู้ค้าเองก็กอบโกยเงินทองเป็นถงุเป็นถงั เพราะมีเพียงข้อกฎหมายท่ีระบคุวามผิด แตไ่มม่ีผู้ใด 
เข้ามาปราบปรามอย่างจริงจงั 
  แท้จริงแล้วปรากฏการณ์บหุร่ีออนไลน์นัน้ ไมใ่ช่ปรากฏการณ์ใหมข่องสงัคมไทย แต่ถือเป็นผลพวง
ของช่องว่างของกฎหมายห้ามการโฆษณาและส่งเสริมการขายผ่านทาง อินเทอร์เน็ต ท่ีกลายมาเป็น
ช่องทางในการโฆษณาและจ าหน่ายบหุร่ีผา่นระบบออนไลน์ ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจ า
ภาควิชาสขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อธิบายวา่ หลงัจากท่ี
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึน้ก็มีการก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับ ทว่าความเป็นจริงนัน้ ถือว่าเป็น



เร่ืองยาก                กระทรวงสาธารณสขุผู้ได้รับมอบหมายให้ดแูลเฝ้าระวงัเร่ืองบุหร่ีออนไลน์ ก็ไม่มีก าลงั
เพียงพอท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมายได้ เน่ืองจากอ านาจตรงนีไ้ปอยู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจและกรมสรรพสามิต เพราะ
บหุร่ีท่ีขายในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีหนีภาษี และท่ีผ่านมาดเูหมือนหน่วยงานทัง้หมดยังขาดการ
ประสานความร่วมมือในการท่ีจะ จัดการกับเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
         จริงๆ เราต้องบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัญหาคือถึงจะมีกฎหมายแต่เราบังคบัใช้มนัไม่ได้ 
เพราะดาบไมไ่ด้อยู่ในมือของคนท่ีควรจะต้องท า ซึ่งไมเ่หมือนเหล้าท่ีเจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสขุสามารถ
จบัได้เลย แตบ่หุร่ีของเรายงัไมไ่ด้ ซึ่งถือเป็นจดุออ่นของกฎหมายเหมือนกัน ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการ
เฝ้าระวงัไมส่ามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้ทนัที ต้องไปรอหน่วยงานอ่ืนให้มาจบั 
     หากมองถึงทิศทางการเติบโตของตลาดออนไลน์ ก็ย่ิงพบว่ามีอตัราท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ เพราะนอกจาก
ราคาบุหร่ีจะถูกกว่าไปซือ้ตามตลาดทั่วไปแล้ว บุหร่ีเหล่านีย้ังเป็นของนอก ซึ่งมีลูกเล่นอีกมากมาย 
โดยเฉพาะรุ่นท่ีไมม่ีขายในประเทศไทย แถมยงัไมม่ีภาพค าเตือนมารบกวนสายตาอีกด้วย ประกอบกับการ
เข้าถึงได้ง่ายมากขึน้ ผศ.ดร.มณฑา กลา่วเพ่ิมเติมวา่ตอนนีก้็เร่ิมมีตวัแทนท่ีจะน าบหุร่ีเถ่ือนเหลา่นีไ้ปส่ง ถือ
มือผู้บริโภคได้ง่ายก็ย่ิงท าให้ตลาดตรงนีโ้ตขึน้อีกมาก 
   เดก็วยัรุ่นเข้าอินเทอร์เนต็ง่าย แล้วพอไปซือ้ตรงนีม้นัดเูท่ ดไูฮโซ ซึ่งตา่งกบับหุร่ีทัว่ไปๆ และบหุร่ีบาง
ตวัเร่ิมจะเป็นกระแสเหมือนกนั เช่น พวกบหุร่ีหวานของมาเลย์ พวกกาเรม พวกเรดซึ่งเข้ามาเยอะ แถมยัง
ราคาถูกมาก 20-30 บาทต่อซอง หรือบุหร่ีสลิมจากเกาหลี บุหร่ีผู้หญิง วานิลลาของญ่ีปุ่ น ท่ีมุ่งไปท่ีกลุ่ม
วยัรุ่นเป็นสว่นใหญ่ โดยตอนนีบ้างแห่งก็เอามาขายแล้ว  
  ‚อย่างเช่นท่ีจตจุกัรก็เร่ิมเอาบหุร่ีเถ่ือนมาขาย เพราะเคยให้นกัศกึษาไปถามเขาว่า เอามาจากไหน 
เขาก็บอกวา่บางสว่นซือ้ผา่นเวบ็ไซต์ และตอนหลงัๆ ก็ย่ิงง่ายเข้าไปใหญ่ เพราะสัง่ภาษาไทยน่ีแหละ พิมพ์
บหุร่ีราคาถกูก็มีขึน้เวบ็ไซต์ ให้เตม็ แถมยงัมีบริการแบบโทร.สัง่ได้อีกตา่งหาก จะซือ้ก่ีคอตตอน ประเภทบหุร่ี
ยงัไง จะให้สง่ท่ีไหน จะเอาโอนเงินยงัไง เป็นแบบดิลิเวอร่ีเลย" 
 
1.4 การขยายตัวของบุหร่ีออนไลน์ในประเทศไทย 

ค าขวญัวนังดสบูบหุร่ีโลกประจ าปีนี ้‚พิทกัษ์สิทธิตามกฎหมาย มุง่สูส่งัคมไทยปลอดบหุร่ี‛ หลงัจาก
มีการรณรงค์เพ่ือการงดสบูบุหร่ีในประเทศไทยมากว่า 20 ปี สถานการณ์การสบูหร่ีลดลงเร่ือย แต่กลบัมี
อตัรานักสูบหน้าใหม่เป็นเยาวชนมากขึน้ เพราะเกิดการแทรกแซงนโยบายของรัฐ ในการควบคมุยาสูบ
หลายรูปแบบ  

วนังดสบูบหุร่ีโลกในปีนี ้( ปี 2555 ) องค์การอนามยัโลก เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก เร่งด าเนินการ
ตามอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบู ขณะท่ีนักวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เห็นว่า รัฐบาลต้อง
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ส่วนหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน สมาคม และมลูนิธิต่างๆ ก็ควรรู้เท่าทันกล



ยทุธ์ของบริษัทบหุร่ี และยตุิการรับเงินสนับสนุน เพ่ือลดจ านวนนักสบูหน้าใหม่ และร่วมสร้างสงัคมไทยท่ี
ปลอดบหุร่ี 
  ตลาดบหุร่ีออนไลน์ กลายเป็นช่องทางหลกัในการสร้างรายได้ให้กบัผู้ ค้า เน่ืองจากหลงัอตัราการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึน้ และมีข้อจ ากดัของกฎหมายท่ีห้ามโชว์บหุร่ีในร้านค้า ซึ่งการสัง่ซือ้ด้วยการโทรศพัท์ 
และโอนเงินผา่นเอทีเอม็สะดวกและรวดเร็ว ท าให้หลายฝ่ายกงัวลวา่ จะท าให้มีนกัสบูหน้าใหมเ่พ่ิมมากขึน้ 
  กระทรวงสาธารณสขุ รายงานวา่ การสบูบหุร่ีในประเทศไทยลดลงเร่ือยๆ แต่อตัราของนักสบูหน้า
ใหมก่ลบัเพ่ิมขึน้ โดยเยาวชนอาย ุ15-24 ปี สบูบหุร่ี 1,670,000 คน เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ท่ีมี 1,600,000 คน 
โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุ่นหญิง ท่ีเพ่ิมมากขีน้ถึงร้อยละ 4.8 ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา มีผู้ ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด
เพ่ิมขึน้ 2 เท่า จาก 9,000 คนเพ่ิมเป็น 19,000 คนในปี2552 ขณะท่ีคนไทยอีก 20 ล้านคน กลายเป็นผู้ได้รับ
ควนับหุร่ีมือสองโดยไมรู้่ตวั  

ด้านนพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี กล่าวว่า สาเหตท่ีุท าให้
การรณรงค์ไมไ่ด้ผลและมีนกัสบูหน้าใหมเ่พ่ิมขึน้ เป็นเพราะโรงงานยาสบูและบริษัทบหุร่ีข้ามชาติ พยายาม
แทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบูของรัฐด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การโฆษณาส่งเสริมการขายทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ผา่นกิจกรรมท่ีอ้างวา่ท าเพ่ือสงัคม เช่น สนบัสนนุเงินทนุ หรือบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน มลูนิธิ 
ชมุชน หน่วยงานราชการ และสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ก าหนดนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พระราชบัญญัติยาสูบ 

ในกรณีการขายบุหร่ีออนไลน์ 
 

2.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 

มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีท่ี 47 ในรัชกาลปัจจบุนั  
 
มาตรา 1 พระราชบญัญัตินีเ้รียกวา่ "พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535"  
 
มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวนันบัแตว่นัประกาศใน ราช 
กิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  
 
มาตรา 3 ในพระราชบญัญัตินี ้
"ผลิตภณัฑ์ยาสบู" หมายความวา่ ยาสบูตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบูและผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีมีสว่น  
ประกอบของใบยาสบูหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไมว่า่จะใช้เสพโดย 

วิธีสูบ ดูด ดม อม เคีย้ว กิน เป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผล เป็น
เช่นเดียวกนั     "หีบห่อ" หมายความวา่ ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอ่ืนซึ่งใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภณัฑ์ยาสบู  
 "โฆษณา" หมายความวา่ การกระท าไมว่า่โดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือ ทราบข้อความ
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

"พนักงานเจ้าหน้าท่ี" หมายความว่า ผู้ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
"รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้ 

 
มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่า ผู้

ซือ้หรือผู้รับเป็นผู้มีอายไุมค่รบสิบแปดปีบริบรูณ์ 
 
มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยใช้เคร่ืองขาย  
 
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถมให้ผลติภณัฑ์ยาสบู หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภณัฑ์

ยาสบู แล้วแตก่รณี 



 (2) ขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกบัสินค้า อ่ืนหรือการให้บริการอย่างอ่ืน
ประกอบ 

 (3) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแขง่ขนัการแสดง การ ให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
เป็นการตอบแทนแก่ผู้ ซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือ แก่ผู้น าหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซือ้ 

 
มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูในลกัษณะเป็นตวัอย่างของผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือ 
 เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแพร่หลาย หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้เสพผลิตภณัฑ์ยาสบูนัน้ทัง้นี ้

เว้นแต ่เป็นการให้ตามประเพณีนิยม  
 
มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบู

ใน สิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใ ช้ช่ือหรือ 
เคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบูในการแสดง การแขง่ขนั การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรม อ่ืนใดท่ีมี
วตัถปุระสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจวา่เป็นช่ือ หรือเคร่ืองหมายของ 

ผลิตภณัฑ์ยาสบูบทบญัญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงัคบักบัการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์นอกราชอาณาจักรโดยมิได้มี 
วตัถปุระสงค์ ให้น าเข้ามาจ าหน่ายจ่ายแจกในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ 

 
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาสินค้าท่ีใช้ช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นเคร่ืองหมาย 

ของสินค้านัน้ในลกัษณะท่ีอาจท าให้เข้าใจได้วา่หมายถึงผลิตภณัฑ์ยาสบู  
 
มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพ่ือขาย หรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทัว่ไป หรือโฆษณา สินค้าอ่ืน

ใดท่ีมีรูปลกัษณะท าให้เข้าใจได้วา่เป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภณัฑ์ยาสบู ประเภทบุหร่ีซิกาแรต หรือบุหร่ีซิการ์
ตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบู หรือหีบห่อผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว  

 
มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพ่ือขาย หรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทัว่ไป หรือโฆษณา สินค้าอ่ืน

ใดท่ีมีรูปลกัษณะท าให้เข้าใจได้วา่เป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภณัฑ์ยาสบู ประเภทบุหร่ีซิกาแรต หรือบุหร่ีซิการ์
ตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบู หรือหีบห่อผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูมีหน้าท่ีต้อง
แจ้งรายการสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ยาสบู ให้กระทรวงสาธารณสขุทราบตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ยาสบูใดมีส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสัง่ห้ามมิให้มีการขายหรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูนัน้  

 



มาตรา 12 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูต้องแสดงฉลากท่ีหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสบูก่อนท่ีจะน า 
ออกจากแหลง่ผลิตหรือก่อนท่ีจะน าเข้ามาในราชอาณาจกัร แล้วแตก่รณี หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ
แสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี ประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

 
 มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีมิได้แสดงฉลากตามท่ีก าหนดใน มาตรา 12 บนหีบ

ห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู  
 
มาตรา 14 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจ 
(1) เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท า

การของสถานท่ีนัน้ หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจค้นในกรณีท่ี มีเหตอุนัควรสงสยัวา่มีการกระท า
ความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้

 (2) น าผลิตภณัฑ์ยาสบูในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบ 
 (3) ออกหนงัสือสอบถามหรือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้สง่บญัชี เอกสาร หลกัฐานหรือสิ่ง

อ่ืนท่ีจ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา 15 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตวั 

ตอ่บคุคลซึ่งเก่ียวข้องบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 
มาตรา 16 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 4 หรือ มาตรา 5 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่

เกินสองพนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
 
มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสอง

หมื่นบาท  
 
มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองแสนบาท  
 



มาตรา 20 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ใดไมแ่จ้งรายการหรือแจ้งรายการไม่ครบถ้วน หรือแจ้งรายการ อนั
เป็นเท็จ หรือขายหรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยฝ่าฝืน มาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน หกเดือน 
หรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
มาตรา 21 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา 22 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองหมื่นบาท  
 
มาตรา 23 ผู้ใดขดัขวางหรือไมอ่ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้อง 

มาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
มาตรา 24 ในกรณีท่ีผู้ ฝ่าฝืน มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 

มาตรา 10 หรือ มาตรา 13 เป็นผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ผู้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของ โทษท่ีบัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนัน้  

 
มาตรา 25 ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบญัญัตินีเ้ป็นนิติบคุคล กรรมการ 

ผู้จดัการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบคุคลนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ส าหรับ
ความผิดนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่การกระท าของนิติบคุคลนัน้ได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็น หรือยินยอม
ด้วย  

 
มาตรา 26 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้มี 

อ านาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี กบัออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้กฎกระทรวงนัน้ 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

 
โดยการขายบุหร่ีออนไลน์ ผดิ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตราท่ี 11 

การโฆษณา บหุร่ีมีหลากหลายรูปแบบ ท่ีผิดมาตราท่ี 11 ของ พระราชบัญญัติ ควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ. 2535 ไมว่า่จะเป็น 

1. การโฆษณาบหุร่ี โฆษณาโดยใช้ป้ายไฟตามร้านค้าและร้านอาหาร 
2. การโฆษณาบหุร่ี โดยแถมสินค้าอ่ืน หรือ แจกยาสบูฟรี 
3. การโฆษณาบหุร่ี โดยโฆษณาย่ีห้อบนสินค้าอ่ืนๆ 
4. การโฆษณาบหุร่ี โดยโฆษณาย่ีห้อบหุร่ีหน้าร้านค้าปลีก 



5. การโฆษณาบหุร่ี บนเสือ้ หรือ ถงุ 
6. การโฆษณาบหุร่ี โดยใช้ข้อความบนซองบหุร่ี 
7. การโฆษณาบหุร่ี โดยใช้พร๊ิตตี ้ณ จดุขาย 
8. การโฆษณาบหุร่ี บน Viral Marketing online 
9. การโฆษณาขายบหุร่ีออนไลน์ 
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ใน พระราชบญัญัติ ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 ได้กล่าวไว้ว่า ‚ ห้ามมิให้ผู้ ใดผลิต น าเข้า
เพ่ือขาย หรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณา สินค้าอ่ืนใดท่ีมีรูปลกัษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่ง
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ‛ ตามท่ีกล่าวมา การขายบุห ร่ีออนไลน์ ได้จัดอยู่ในการกระท าผิด 
พระราชบญัญัติ ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 ด้วย ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาบุหร่ี มิได้รับอนุญาต
จากกระทรวงยาสบู หรือมิได้อนญุาตให้มีการกระท าโดยไมต้่องมีใบอนญุาต ย่อมถือวา่เป็นการผิดกฎหมาย 
พระราชบญัญัติ ทัง้สิน้ 

 
2.2 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาสูบ จึงท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนญู ในฐานะรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี  ้

  
มาตรา 1 พระราชบญัญัตินีเ้รียกวา่ ‚พระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509‛ 
 
มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชบญัญัติยาสบู พทุธศกัราช 2486 
(2) พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2490 
(3) พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2492 
บรรดา บทกฎหมาย กฎ และข้อบงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินีห้รือซึ่งขดั 

หรือแย้งกบับทแห่งพระราชบญัญัตินี ้ให้ใช้พระราชบญัญัตินีแ้ทน  
 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้
‚ต้นยาสบู‛ หมายความวา่ พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) 
‚พนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง‛ หมายความวา่ ต้นยาสบูท่ีปลกูในประเทศไทยมาแต่ดัง้เดิม และเมื่อบ่มด้วย

แดดแล้วใบเป็นสีน า้ตาล 
‚ใบยา‛ หมายความวา่ ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสบู 
‚ยาอดั‛ หมายความวา่ สว่นใดสว่นหนึ่งของต้นยาสบูซึ่งได้ป่นหรือย่อยและท าเป็นแผ่นโดยมีวตัถุ

อ่ืนเจือปนด้วยหรือไมก่็ตาม 



‚ยาเส้น‛ หมายความวา่ ใบยาหรือยาอดัซึ่งได้หัน่เป็นเส้นและแห้งแล้ว 
‚ยาสบู‛ หมายความวา่ บหุร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคีย้ว

ด้วย 
‚บหุร่ี ซิกาแรต‛ หมายความวา่ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไมว่า่จะมีใบยาแห้งหรือยาอดัเจือปนหรือไม ่

ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวตัถท่ีุท าขึน้ใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอดั 
‚บหุร่ีซิการ์‛ หมายความวา่ ใบยาแห้งหรือยาอดั ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอดั 
‚บหุร่ี อ่ืน‛ หมายความวา่ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา 

ใบจาก หรือวตัถอ่ืุนท่ีมิใช่กระดาษหรือวตัถท่ีุท าขึน้ใช้แทนกระดาษและท่ีมิใช่ใบยา แห้งหรือยาอดั 
‚ยาเส้นปรุง‛ หมายความวา่ ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมืองหรือยาอดั ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและ

ปรุงหรือปนด้วยวตัถอ่ืุนนอกจากน า้ 
‚ยา เคีย้ว‛ หมายความวา่ สว่นใดสว่นหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง ซึ่ง

ได้ปรุงหรือปนด้วยวตัถอ่ืุนนอกจากน า้เพ่ืออมหรือเคีย้ว 
‚ผู้เพาะปลกูต้นยาสบู‛ หมายความวา่ ผู้ได้รับอนญุาตให้ท าการเพาะปลกูต้นยาสบู 
‚ผู้บ่มใบยา‛ หมายความวา่ ผู้ได้รับอนญุาตให้ท าการบ่มใบยาสดเป็นใบยาแห้ง 
‚โรงบ่มใบยา‛ หมายความวา่ ส่ิงปลกูสร้างซึ่งใช้บ่มใบยา 
‚สถานี บ่มใบยา‛ หมายความวา่ สถานท่ีตัง้โรงบ่มใบยา และให้รวมตลอดถึงสถานท่ีซึ่งใช้เก่ียวกับ

การซือ้ขายหรือเก็บใบยาซึ่งอยู่ใน บริเวณเดียวกนัด้วย 
‚ผู้อบใบยา‛ หมายความว่า ผู้ ได้รับอนุญาตให้ท าการอบใบยาแห้งด้วยเคร่ืองจักรเพ่ือปรับระดบั

ความชืน้ 
‚โรงอบใบยา‛ หมายความวา่ โรงเรือนซึ่งติดตัง้เคร่ืองอบใบยาและให้รวมตลอดถึงโรงเรือนท่ีเก็บใบ

ยาแห้งในบริเวณเดียวกนัด้วย 
‚ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู‛ หมายความวา่ ผู้ ได้รับอนุญาตให้ท ายาอดั ยาเส้น หรือยาสบูเพ่ือ

การค้า 
‚โรง อตุสาหกรรมยาสบู‛ หมายความวา่ สถานท่ีซึ่งใช้ในการท ายาอดั ยาเส้น หรือยาสบูเพ่ือการค้า 

และให้รวมตลอดถึงบริเวณแห่งสถานท่ีนัน้ด้วย 
‚ซอง‛ หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กลอ่ง ขวด หรือสิ่งอ่ืนซึ่งใช้บรรจุหรือผกูมดัยา

เส้นหรือยาสบู 
‚แสตมป์ยาสบู‛ หมายความรวมตลอดถึงเคร่ืองหมายอย่างอ่ืนท่ีใช้แทนแสตมป์ยาสบู 
‚อธิบดี‛ หมายความวา่ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
‚รัฐมนตรี‛ หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้
  



มาตรา 5 ให้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสบูไม่เกินอตัรา ท้ายพระราชบัญญัตินี ้และก าหนด
กิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
  
มาตรา 5 ทวิ ใน กรณีท่ีพระราชบญัญัตินีก้ าหนดให้เสียคา่แสตมป์ยาสบูในอตัราทัง้ตามมลูค่าและ 

ตามปริมาณ ให้เสียคา่แสตมป์ยาสบูในอตัราท่ีคิดเป็นเงินสงูกวา่ 
  
มาตรา 5 ตรี การเสียค่าแสตมป์ยาสบูตามมลูค่านัน้ ให้ถือมลูค่าตาม (1) และ (2) โดยให้รวมค่า

แสตมป์ยาสบูท่ีพึงต้องช าระด้วย ดงันี ้
(1) ในกรณียาเส้นท่ีท าในราชอาณาจกัร ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรมยาสบู 
ใน กรณีไมม่ีราคาขายยาเส้น ณ โรงอตุสาหกรรมยาสบู หรือราคาขายยาเส้น ณ โรงอตุสาหกรรม

ยาสบูมีหลายราคา ให้ถือตามราคาท่ีอธิบดีประกาศตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เพ่ือ ประโยชน์ในการจดัเก็บคา่แสตมป์ยาสบู อธิบดีโดยอนมุตัิรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศมลูคา่ของ

ยาเส้นท่ีผลิตในราชอาณาจกัร เพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณคา่แสตมป์ยาสบู โดยก าหนดจากราคาขาย 
ณ โรงอตุสาหกรรมยาสบูในตลาดปกติได้ 

ในกรณียาสบูท่ีท าในราชอาณาจกัร ให้ถือตามราคายาสบูตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 
23 เป็นราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรมยาสบู 

(2) ในกรณียาเส้นหรือยาสบูท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือ
ยาสบู บวกด้วยอากรขาเข้า คา่ธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะได้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิมตามท่ีก าหนดใน
หมวด 4 ลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 

ใน กรณีท่ีผู้น าเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอตัราอากรขาเข้าตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่ เสริมการลงทุน
หรือตามกฎหมายอ่ืน ให้น าอากรขาเข้าท่ีได้รับยกเว้นหรือลดอตัราดงักล่าวมารวมในการค านวณมลูค่า 
ตาม (2) ด้วย 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ได้แก่ ราคายาเส้นหรือยาสบูท่ีบวกด้วยคา่ประกนัภยัและคา่ขนสง่ถึงดา่น
ศลุกากรในราชอาณาจกัร ทัง้นี ้เว้นแต่ 

(ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศลุกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาดส าหรับยาเส้นหรือยาสบู ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ต้องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉล่ียตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอตัราศลุกากร ให้ถือราคานัน้
เป็นราคายาเส้นหรือยาสบูในการค านวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 



(ข) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพ่ือเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมาย ว่า ด้วย
ศลุกากร ให้ถือราคานัน้เป็นราคายาเส้นหรือยาสบูในการค านวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

  
มาตรา 5 จตัวา เพ่ือ ประโยชน์ในการก าหนดมลูคา่ของยาเส้นหรือยาสบู ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรม

ยาสบูแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับราคาขายยาเส้นหรือยา สบูต่ออธิบดีหรือผู้ ท่ีอธิบดีมอบหมายตามแบบและ
ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 5 เบญจ ในกรณียาเส้นหรือยาสูบท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะประกาศ

ก าหนดให้กรมศลุกากรเรียกเก็บคา่แสตมป์ยาสบูเพ่ือกรมสรรพสามิตก็ได้ 
  
มาตรา 6 ให้ อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้ผู้ เพาะปลกูต้นยาสบูในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งใช้พันธุ์ ยาสบูใด 

ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่สถานีทดลองปลกูพนัธุ์ยาสบู 
  
มาตรา 7 ผู้ใดท าการเพาะปลกูต้นยาสบู ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน 
การ ขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่าด้วยการเพาะปลกูต้นยาสบู ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีส้ิน้อายเุมื่อครบก าหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัออกใบอนญุาต 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ปลกูต้นยาสบูพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง 
  
มาตรา 8 ห้าม มิให้ผู้ เพาะปลูกต้นยาสูบจ าหน่ายใบยาสดแก่ผู้ อ่ืนนอกจากผู้ บ่มใบยาตามท่ี 

ก าหนดไว้ในใบอนญุาต เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่การจ าหน่ายใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมืองหรือใบยาท่ีผู้บ่มใบยาไม่

รับซือ้ 
  
มาตรา 9 ผู้ใดตัง้สถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพ่ิมจ านวนขึน้ต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดี 
การ ขออนญุาต การออกใบอนญุาตและเง่ือนไขวา่ด้วยการสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยา ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีม้ีอายตุลอดไป 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ตัง้สถานีบ่มใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง 
  



มาตรา 10 ผู้ใดท าการบ่มใบยา ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน 
การ ขออนญุาต การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่าด้วยการรับซือ้ใบยาสด การบ่มใบยา การเก็บ

รักษาใบยาแห้ง ตลอดทัง้การท าบญัชี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา 

ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีส้ิน้อายเุมื่อครบก าหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัออกใบอนญุาต 
บท บญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้บ่มใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง หรือใบยาพันธุ์ยาสบูอ่ืน ตามท่ี

อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  
มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้บ่มใบยาจ าหน่ายใบยาแห้งแก่ผู้ อ่ืนนอกจากผู้ ซือ้ใบยาตามมาตรา ๒๕ เว้น

แตจ่ะได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่การจ าหน่ายใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง 
  
มาตรา 12 ผู้ใดตัง้โรงอบใบยาหรือเพ่ิมจ านวนเคร่ืองอบใบยาต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดี 
การ ขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่าด้วยการสร้างโรงอบใบยาให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีม้ีอายตุลอดไป 
  
มาตรา 13 ผู้ใดท าการอบใบยา ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน 
การ ขออนญุาต การออกใบอนญุาตและเง่ือนไขวา่ด้วยการอบใบยา การเก็บรักษาใบยา ตลอดทัง้

การท าบญัชี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีส้ิน้อายเุมื่อครบก าหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัออกใบอนญุาต 
  
มาตรา 14 ผู้ ใดท าการหั่นใบยา ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือต้องได้รับอนุญาต

ตามประกาศท่ีอธิบดีก าหนด 
บทบัญญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพืน้เมืองท่ีหั่นใบยาพันธุ์ยาสูบ

พืน้เมือง 
  
มาตรา 15 ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดราคาใบยา 
การซือ้ขายใบยา ให้เป็นไปตามราคาท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
  
มาตรา 16 การประกอบอตุสาหกรรมบหุร่ีซิกาแรตเป็นการผกูขาดของรัฐ 



  
มาตรา 17 ผู้ใดประกอบอตุสาหกรรมยาสบู ต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดี 
การ ขออนญุาต การออกใบอนญุาตและเง่ือนไขวา่ด้วยการประกอบอตุสาหกรรมยาสบู การน ายา

อดั ยาเส้น หรือยาสบูออกจากโรงอตุสาหกรรมยาสบู ตลอดทัง้การท าบัญชี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีส้ิน้อายเุมื่อสิน้ปีปฏิทิน 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ปลกูต้นยาสบูพนัธุ์ยาสบูพืน้เมืองซึ่งท ายาเส้นจากใบยาพันธุ์

ยาสบูพืน้เมืองท่ีตนปลกูได้เอง 
  
มาตรา 18 ให้ ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู บรรจุยาเส้นหรือยาสบูในซองและปิดแสตมป์ยาสบู

ตามพระราชบัญญัตินี ้ก่อนน าออกจากโรงอตุสาหกรรมยาสบู นอกจากยาเส้นท่ีท าจากใบยาพันธุ์ยาสบู
พืน้เมือง 

ยา เส้นหรือยาสบูท่ีได้รับอนญุาตให้สง่ออกไปขายนอกราชอาณาจกัรไม่ต้องปิดแสตมป์ ยาสบู แต่
ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 18 ทวิ (ยกเลิก) 
  
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสบูท่ีมิได้ปิดแสตมป์ยาสบูตามพระราชบัญญัตินีไ้ว้ในครอบครองเกิน

กวา่ห้าร้อยกรัม นอกจากผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู 
ให้ ผู้มียาสบูท่ีไมต้่องปิดแสตมป์ยาสบูหรือผู้มียาสบูท่ีปิดแสตมป์ยาสบูตามพระ ราชบัญญัติยาสบู 

พทุธศกัราช 2486 เกินกวา่ห้าร้อยกรัม ปิดแสตมป์ยาสบูให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินีภ้ายในหกสิบวนั
นบัแตว่นัท่ีพระ ราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 

  
มาตรา 20 ห้าม มิให้ผู้ ใดมียาเส้นท่ีมิได้ปิดแสตมป์ยาสบูตามพระราชบัญญัตินีไ้ว้ในครอบครอง 

เกินกวา่หนึ่งกิโลกรัม นอกจากยาเส้นท่ีท าจากใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมืองหรือผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู 
ให้ ผู้มียาเส้นท่ีไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสบูหรือผู้มียาเส้นท่ีปิดแสตมป์ยาสบู ตามพระราชบัญญัติ

ยาสบู พทุธศกัราช 2486 เกินหนึ่งกิโลกรัม ปิดแสตมป์ยาสบูให้ถกูต้องตามพระราชบัญญัตินีภ้ายในหกสิบ
วนั นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 

  
มาตรา 21 ผู้ใดขายยาเส้นหรือยาสบู หรือน ายาเส้นหรือยาสบูออกแสดงเพ่ือขายต้องได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนกังาน 



การ ขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่าด้วยการรับยาเส้นหรือยาสบูมาขาย การขาย 
หรือการน าออกแสดงเพ่ือขาย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีส้ิน้อายเุมื่อสิน้ปีปฏิทิน 
บท บญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บังคบัแก่เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ขาย และผู้ขายหรือผู้น าออกแสดงเพ่ือ

ขาย ซึ่งยาเส้นท่ีท าจากใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง 
  
มาตรา 22 การขายยาเส้นต้องขายทัง้ซอง ห้ามแบ่งขาย นอกจากยาเส้นท่ีท าจากใบยาพันธุ์ยาสบู

พืน้เมือง 
  
มาตรา 23 ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดราคายาสบู 
การขายยาสบู ห้ามมิให้ขายเกินราคาท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
  
มาตรา 24 ห้าม มิให้ผู้ ใดขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งยาเส้นหรือยาสบูท่ีมิได้ปิดแสตมป์ยาสบู ตาม

พระราชบญัญัตินี ้นอกจากยาเส้นท่ีท าจากใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง 
ให้ ผู้มียาเส้นไว้เพ่ือขายท่ีไมต้่องปิดแสตมป์ยาสบูหรือผู้ขายยาเส้นหรือยาสบู ท่ีปิดแสตมป์ยาสบู

ตามพระราชบญัญัติยาสบู พทุธศกัราช 2486 ปิดแสตมป์ยาสบูให้ถกูต้องตามพระราชบัญญัตินีภ้ายในหก
สิบวนันบัแตว่นัท่ีพระ ราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 

  
มาตรา 25 ผู้ใดซือ้ใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยา ต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดี 
การ ขออนญุาต การออกใบอนญุาตและเง่ือนไขวา่ด้วยการซือ้ใบยาแห้ง ตลอดทัง้การท าบัญชี ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
ใบอนญุาตท่ีออกตามมาตรานีส้ิน้อายเุมื่อสิน้ปีปฏิทิน 
บทบญัญัติมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่การซือ้ใบยาพนัธุ์ยาสบูพืน้เมือง 
  
มาตรา 26 (ยกเลิก) 
  
มาตรา 27 ห้าม มิให้ผู้ใดน าเมลด็พนัธุ์ยาสบู ต้นยาสบู ใบยา ยาอดั ยาเส้นหรือยาสบูเข้ามาในหรือ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
อธิบดี 



การ ขออนญุาต การออกใบอนญุาตและเง่ือนไขวา่ด้วยการน าสิ่งของตามมาตรานีเ้ข้ามาในหรือส่ง 
ออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา 

การ ขออนญุาตน าสิ่งของตามมาตรานีเ้ข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือเป็นตวัอย่างสินค้า หรือมิใช่เพ่ือ
การค้าตามจ านวนอนัสมควร จะขอเมื่อสิ่งของนัน้มาถึงดา่นศลุกากรแล้วก็ได้ 

เฉพาะ ยาเส้นหรือยาสบูให้ปิดแสตมป์ยาสบูตามพระราชบัญญัตินีก้่อนท่ีจะรับมอบไปจาก เจ้า
พนกังานศลุกากร เว้นแตอ่ธิบดีจะอนญุาตให้ปิดภายหลงัตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 28 ให้ อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันผู้ เดินทางในบางกรณีน ายาเส้นหรือยาสบูติดตวัเข้ามาใน 

หรือออกไปนอกราชอาณาจกัรได้ตามจ านวนท่ีเห็นสมควร และจะผอ่นผนัไมต้่องปิดแสตมป์ยาสบูด้วยก็ได้ 
การผอ่นผนัให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  
มาตรา 29 ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตตามพระราชบญัญัตินีแ้สดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย ดงัท่ีระบุไว้

ในใบอนญุาต 
ใน กรณีท่ีใบอนญุาตหายหรือช ารุดเสียหายมาก ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตขอใบแทนใบอนญุาตจากผู้มี

อ านาจออกใบอนญุาตภายในสามสิบ วนันบัแตว่นัท่ีใบอนญุาตหายหรือช ารุดเสียหายมาก 
  
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนญุาตเปลี่ยนสถานท่ีท่ีระบไุว้ในใบอนญุาต เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต

เป็นหนงัสือจากผู้มีอ านาจออกใบอนญุาต 
การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราช

กิจจานเุบกษา 
  
มาตรา 31 การโอนใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอ านาจออก

ใบอนญุาต 
การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราช

กิจจานเุบกษา 
  
มาตรา 32 ใบอนญุาตท่ีได้ออกให้ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคบั ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิน้อายุ

ใบอนญุาตนัน้ 
ผู้  ใดท ายาเส้นเพ่ือการค้าหรือขายยาเส้นอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้ บังคบั ถ้าประสงค์จะ

ด าเนินการตอ่ไป ให้ขออนญุาตภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 



  
มาตรา 33 ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดไม่เกินหกเดือน หรือสั่งเพิกถอน

ใบอนญุาต เมื่อปรากฏวา่ผู้ได้รับใบอนญุาต 
(1) ไมป่ฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี ้หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญัตินี ้
(2) ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดตามพระราชบญัญัตินี ้หรือ 
(3) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้
ค า สัง่เช่นวา่นัน้ให้ท าเป็นหนงัสือและแจ้งให้ผู้ ท่ีถกูสัง่พกัหรือเพิกถอนใบ อนุญาตทราบ ในกรณีท่ี

ไมพ่บตวัผู้ถกูสัง่ดงักลา่ว ให้เจ้าพนกังานปิดค าสัง่ไว้ ณ สถานท่ีท่ีปรากฏในใบอนญุาต และให้ถือว่าผู้นัน้ได้
ทราบค าสัง่นัน้แล้วตัง้แตว่นัท่ีปิดค าสัง่ 

  
มาตรา 34 ผู้  ถกูสัง่พกัหรือเพิกถอนใบอนญุาตมีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่พกัใช้ใบอนุญาตหรือค า สัง่เพิก

ถอนใบอนญุาตตอ่รัฐมนตรีได้ โดยย่ืนอทุธรณ์ตอ่อธิบดีหรือเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตภายในสามสิบวนั
นบัแต ่วนัท่ีได้ทราบค าสัง่ ค าวินิจฉยัชีข้าดของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสดุ 

  
มาตรา 35 ยา เส้นหรือยาสบูท่ียงัมีเหลืออยู่ในวนัท่ีถูกสัง่พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้ ท่ีถูกสัง่

พกัหรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ขายหรือน าออกแสดงเพ่ือขายได้ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้
ทราบค าสัง่ 

  
มาตรา 36 ผู้ใดถกูเพิกถอนใบอนญุาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี

นบัแตว่นัท่ีได้ทราบค าสัง่ 
  
มาตรา 37 เมื่อ เจ้าพนักงานต้องการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยา ยาเส้น 

ยาสบู หรือต้องการทราบรายละเอียดในการด าเนินงานเก่ียวกับการเพาะปลกูต้นยาสบู การบ่มใบยา การ
อบใบยา การประกอบอตุสาหกรรมยาสบู ให้ผู้ เพาะปลกูต้นยาสบู ผู้บ่มใบยา ผู้อบใบยา หรือผู้ประกอบ
อตุสาหกรรมยาสบู แล้วแตก่รณี แจ้งให้เจ้าพนกังานทราบ 

  
มาตรา 38 ให้ เจ้าพนักงานมีอ านาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรม

ยาสบู รวมตลอดทัง้เอกสารและบญัชีตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ในระหวา่งเวลาท างานและมีอ านาจท่ีจะเข้าควบคมุ
สถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอตุสาหกรรมยาสบู แล้วแตก่รณี เพ่ือให้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี ้

ผู้บ่มใบยา ผู้อบใบยา หรือผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสูบต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่เจ้า
พนกังานซึ่งปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้



  
มาตรา 39 ให้ เจ้าพนักงานมีอ านาจเข้าตรวจท่ีเพาะปลกูต้นยาสบู สถานท่ีขายยาเส้นหรือยาสบู 

ระหวา่งเวลาตัง้แตพ่ระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก และมีอ านาจตรวจบญัชีเอกสารเก่ียวกับการเพาะปลกู
ต้นยาสบู การขายยาเส้นหรือยาสบู รวมตลอดทัง้ยาเส้นหรือยาสบูท่ีมีไว้ด้วย 

ผู้เพาะปลกูต้นยาสบู ผู้ขายยาเส้นหรือยาสบู ต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงานซึ่ง
ปฏิบตัิการตามมาตรานี ้

  
มาตรา 40 ให้ เจ้าพนกังานผู้มีอ านาจหน้าท่ีจบักมุและปราบปรามตามพระราชบัญญัตินีม้ีอ านาจ 

ยึดยาเส้นหรือยาสูบของผู้กระท าผิดหรือของผู้ ท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่ากระท า ผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
รวมทัง้หีบห่อยาเส้นหรือยาสบูนัน้ 

ยา เส้นหรือยาสูบรวมทัง้หีบห่อท่ีได้ยึดไว้ตามความในวรรคแรก ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ หรือ
พนกังานอยัการสัง่เดด็ขาดไมฟ้่องคดี หรือศาลไมพิ่พากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้อง
ขอรับคืน ภายในก าหนดหกเดือนนบัแตว่นัยึด หรือวนัทราบค าสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวนัท่ีค าพิพากษา
ถึงท่ีสดุ แล้วแตก่รณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต 

ถ้า ยาเส้นหรือยาสบูท่ียึดไว้นัน้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาจะเกิน
คา่ของยาเส้นหรือยาสบู อธิบดีหรือเจ้าพนักงานท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดยา
เส้น หรือยาสบูรวมทัง้หีบห่อก่อนถึงก าหนดตามความในวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้
แทนยาเส้นหรือยาสบูนัน้ 

  
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจดัให้มีขึน้ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกซึ่งแสตมป์ยาสบู โดยประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา 
  
มาตรา 42 การปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสบู ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราช

กิจจานเุบกษา 
  
มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์ยาสบูปลอมหรือใช้แล้วเพ่ือขายหรือเพ่ือน า

ออกใช้โดยรู้วา่เป็นแสตมป์ยาสบูปลอมหรือใช้แล้ว 
  
มาตรา 44 เมลด็ พนัธุ์ยาสบู ต้นยาสบู ใบยา ยาอดั ยาเส้น ยาสบู หรือเคร่ืองอปุกรณ์ในคดีกระท า

ผิดพระราชบญัญัตินี ้รวมทัง้หีบห่อ ให้ศาลมีอ านาจสัง่ริบเป็นของกรมสรรพสามิต 



บหุร่ี ซิกาแรตและเคร่ืองอปุกรณ์ในการผลิตบุหร่ีซิกาแรตในคดีกระท าผิดบทบัญญัติ มาตรา ๑๗ 
หรือบหุร่ีซิกาแรตในคดีกระท าผิดบทบญัญัติมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 24 หรือมาตรา 27 รวมทัง้หีบห่อ 
ให้ศาลสัง่ริบเป็นของกรมสรรพสามิต 

  
มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ่งร้อยบาท 
  
มาตรา 45 ทวิ ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสูบใดไม่แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับราคาขายยาเส้นหรือ

ยาสบูตามมาตรา ๕ จตัวา ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองหมื่นบาท 
ผู้  ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูใดแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสบูตาม มาตรา 5 

จตัวา อนัเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึ่งปี หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
  
มาตรา 46 ผู้  ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 21 

มาตรา 22 มาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 30 มาตรา 37 มาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 39 วรรคสอง หรือ
มาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา 47 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 12 หรือมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองพนับาท 
  
มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท 
  
มาตรา 49 ผู้  ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสบูท่ี

จะต้องปิด หรือท่ียงัขาดอยู่ แตต้่องไมน้่อยกวา่หนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นบหุร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในประเทศและมิได้มี
ประกาศก าหนดราคาขายปลีกไว้ ต้องระวางโทษปรับกรัมละสองบาท แตต้่องไมน้่อยกวา่หนึ่งร้อยบาท 

  
มาตรา 50 ผู้  ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสบูท่ีจะต้องปิด 

หรือท่ียงัขาดอยู่ แตต้่องไมน้่อยกวา่หนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในประเทศและมิได้มีประกาศ
ก าหนดราคาขายปลีกไว้ ต้องระวางโทษปรับกรัมละสามบาท แตต้่องไมน้่อยกวา่หนึ่งร้อยบาท 

  
มาตรา 51 (ยกเลิก) 
  



มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

  
มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือ

ทัง้จ าทัง้ปรับ 
  
มาตรา 54 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีซ้ึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากอธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
  
มาตรา 55 ให้ อธิบดีมีอ านาจแต่งตัง้ข้าราชการกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการ ตาม

พระราชบญัญัตินี ้หรือเป็นเจ้าพนกังานมีอ านาจหน้าท่ีจบักมุและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระ ราช
บญัญัตินีโ้ดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  
หมาย เหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัตฉิบบันี ้คือ เน่ืองจากกฎหมายวา่ด้วยยาสบูท่ี

ใช้อยู่ในปัจจุบันนีไ้ด้ใช้มาเป็นเวลานานถึง 20 ปี และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 2 ครัง้ ถึงกระนัน้ก็ยังไม่
เหมาะสมกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั เช่น คา่ธรรมเนียม คา่แสตมป์ยาสบู ได้ก าหนดไว้ตามค่าน า้เงินในสมยันัน้
และบทก าหนดโทษยงัต ่ากวา่ท่ีควรอยู่มาก นอกจากนีย้ังมีบทบัญญัติท่ีไม่เหมาะสมอีกหลายประการ จึง
สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยยาสบูให้เหมาะสมย่ิงขึน้ 

  
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2511 ได้เพิ่มเติมแก้ไขบทพระราชบัญญัติบางมาตราจาก
ฉบับท่ี 1 

  
มาตรา 1 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป 
  
มาตรา 6 บหุร่ี ซิการ์ท่ีท าขึน้หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ. 2509 

และเป็นบุหร่ีซิกาแรตตามพระราชบัญญัตินี  ้ท่ียังมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบและยังมิได้น าออกจากโรง
อตุสาหกรรมยาสบูหรือรับมอบ ไปจากเจ้าพนกังานศลุกากร แล้วแตก่รณี ถ้าผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู 
หรือผู้น าเข้าปิดแสตมป์ยาสบูในอตัราบหุร่ีซิการ์ ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคบั ให้
ถือวา่ได้ปิดแสตมป์ยาสบูถกูต้องแล้ว 

  



มาตรา 7 ให้ ผู้มีไว้ในครอบครองเกินห้าร้อยกรัม หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งยาเส้นตามพระราชบัญญัติ
ยาสบู พ.ศ. 2509 และเป็นยาเส้นปรุงตามพระราชบญัญัตินี ้ปิดแสตมป์ยาสบูให้ถกูต้องในอตัรายาเส้นปรุง
ภายในหกสิบวนันบัแตว่นัท่ีพระราช บญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 

  
มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เน่ืองจากในปัจจุบันนีม้ีผู้

ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูท าบุหร่ีซิการ์โดยใช้ยา เส้นหรือยาเส้นปรุงมวนด้วยยาอดั ซึ่งมีลกัษณะและ
คณุสมบัติคล้ายกับกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรต และท ายาเส้นด้วยใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสบูพืน้เมือง
จ าหน่ายให้ผู้ ซือ้มวน ด้วยกระดาษมากขึน้ เป็นเหตใุห้กระทบกระเทือนการจ าหน่ายบุหร่ีซิกาแรตซึ่งเป็น
อตุสาหกรรมผกูขาด ของรัฐจึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 

  
พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2512 
  
หมาย เหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี ้คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะ

ยกเว้นภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร แก่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู ในการขายยาเส้นหรือยาสบู และ
เพ่ือให้ผู้ปลกูต้นยาสบูพันธุ์ยาสบูพืน้เมือง ผู้บ่มใบยาพันธุ์ยาสบูพืน้เมือง และผู้ท ายาเส้นจากใบยาพันธุ์
ยาสบูพืน้เมือง ท่ีตนปลกูได้เอง หรือใบยาพนัธุ์ยาสบูอ่ืนตามท่ีก าหนดไมต้่องขอรับอนญุาตตามกฎหมายว่า
ด้วยยา สบู จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินีข้ึน้ 

  
พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2521 
  
หมาย เหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัตฉิบบันี ้คือ เน่ืองจากอตัราคา่ธรรมเนียมตาม

กฎหมายวา่ด้วยยาสบูได้ใช้มาเป็นเวลากวา่สิบปี แล้ว เป็นอตัราท่ีไม่เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและ
ค่าของเงินในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภทให้สูงขึน้ จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี ้

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2523 
  
หมาย เหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี ้คือ เน่ืองจากอตัราค่าแสตมป์ยาสบู

ได้ก าหนดไว้ตัง้แต ่พ.ศ. 2509 ทัง้นี ้ยงัไมเ่หมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงอตัรา



คา่แสตมป์ยาสบูตามบญัชีอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่แสตมป์ ยาสบูท้ายพระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ. 2509 
ให้สงูขึน้ และโดยท่ีเป็นกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นการ ด่วนและลบัเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของแผน่ดิน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี  ้

  
พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2523 
  
หมาย เหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี ้คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะ

ผ่อนคลายภาระให้แก่ราษฎรผู้ เพาะปลกูและใช้สอย ยาเส้นท่ีท าจากใบยาพันธุ์ยาสบูพืน้เมือง สมควร
ยกเลิกค่าแสตมป์ยาสูบท่ีเก็บจากยาเส้นท่ีท าจากใบยาพันธุ์ ยาสูบพืน้ เมืองจึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญัตินีข้ึน้ 

  
พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2534 
  
มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป 
  
มาตรา 6 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ก่อนการแก้ไขเ พ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญัตินี ้ให้ยงัคงใช้บงัคบัตอ่ไป ส าหรับกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ยาเส้นหรือยาสบูท่ีการปฏิบตัิจดัเก็บคา่แสตมป์ยาสบูยงัค้างอยู่หรือท่ีถึงก าหนดช าระก่อนวนัท่ี

พระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 
(2) ยาเส้นหรือยาสบูท่ีท าในราชอาณาจกัรโดยบรรจซุองและปิดแสตมป์ยาสบูครบถ้วนแล้ว แต่ยัง

มิได้น าออกจากโรงอตุสาหกรรมยาสบูก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 
(3) ยาเส้นหรือยาสบูท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้ บังคบัท่ี ได้ปิด

แสตมป์ยาสบูแล้ว แตย่งัมิได้น าออกจากอารักขาของศลุกากรก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 
เพ่ือ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูหรือผู้น ายาเส้นหรือ

ยาสบูเข้ามาในราชอาณาจักร ย่ืนบัญชีรายละเอียดยาเส้นหรือยาสบูตาม (2) และ (3) โดยแสดงรายการ 
ประเภท ชนิด และปริมาณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 พร้อมทัง้ระบุสถานท่ีเก็บยาเส้นหรือยาสบูนัน้
และให้ย่ืนบญัชีดงักลา่วตอ่ เจ้าพนกังานสรรพสามิตแห่งท้องท่ีท่ีโรงอตุสาหกรรมยาสบูท่ีตัง้อยู่ หรือต่อเจ้า
พนกังานสรรพสามิตแห่งท้องท่ีท่ีมีการน าเข้ายาเส้นหรือยาสบู แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ภายในสิบห้าวนันับแต่
วนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั 

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูหรือผู้น าเข้ายาเส้นหรือยาสบูผู้ใดไมป่ฏิบัติตามวรรคสอง ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กินห้าพนับาท 



  
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้
  
หมาย เหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี ้คือ เน่ืองจากได้มีการปรับปรุงระบบ

ภาษีอากรของประเทศให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 ได้ยกเลิกภาษีการค้าและน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทน 
สมควรปรับปรุงค่าแสตมป์ยาสบูเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมลูค่า เพ่ิมตามประมวล
รัษฎากรดงักลา่ว อีกทัง้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจดัเก็บ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี  ้

  
พระราชบญัญัติยาสบู (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2534 
  
มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป 
  
หมาย เหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติยาสูบ 

(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2534 ได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสบูใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
จัดเก็บภาษีมูลค่าเ พ่ิมตามประมวลรัษฎากร แต่เ น่ืองจากอัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยา สบูท้ายพระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
ก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2523 ยังไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ในการ
จัดเก็บค่าแสตมป์ยาสบูดงักล่าว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอตัราค่าแสตมป์ยาสบูเสียใหม่ส าหรับยาเส้นและ
ยาสบูท่ี ผลิตในประเทศและท่ีผลิตในตา่งประเทศให้เป็นอตัราเดียวกนั จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี  ้

 
การขายบุหร่ีออนไลน์ ได้กระท าผดิพระราชบัญญัตินี ้ 

พระราชบญัญัติยาสบู กลา่ววา่ ‚ผู้ใดขายยาเส้นหรือยาสบู หรือน ายาเส้นหรือยาสบูออกแสดงเพ่ือ
ขายต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน‛ ซึ่งการขายบหุร่ีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์นัน้โดยส่วนใหญ่ไม่ได้
รับการขอบอนญุาตจากเจ้าพนกังานของรัฐ ซึ่งเป็นการกระท าผิดในมาตรานี ้ดงันัน้เราสามารถกระท าตาม 
พระราชบัญญัติยาสูบ มาตรา 40 ‚ให้ เจ้าพนักงานผู้ มีอ านาจหน้าท่ีจับกุมและปราบปรามตาม
พระราชบญัญัตินีม้ีอ านาจ ยึดยาเส้นหรือยาสบูของผู้กระท าผิดหรือของผู้ ท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่กระท า ผิด
ตามพระราชบญัญัตินี ้รวมทัง้หีบห่อยาเส้นหรือยาสบูนัน้‛ 
บทสรุป 

การขายบุหร่ีออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมายถึง 2 ประเภท คือ 
พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู และ พระราชบัญญัติยาสบู อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ ควบคมุ



ยาสบู มิได้ปรับปรุงเนือ้หาสาระให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั ท่ีมีลกัษณะตา่งไปจากเดิมมาก ท า
ให้ยงัมีการเลด็รอด ค้าขายหาผลก าไรจากบหุร่ีผา่นช่องทางออนไลน์ ในปัจจบุนั และยงัมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึน้
จึงเป็นเร่ืองท่ีจะต้องรีบแก้ไขโดยดว่น 

 
2.3  กรณีศึกษานโยบายและกฎหมายในต่างประเทศ 

 
2.3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2552 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ลงมติท่วมท้น 307 ตอ่ 97 เสียง ให้ 
สินค้าบหุร่ี เป็นสินค้าท่ีอยู่ในการควบคมุของ อ.ย. คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ หลงัจากท่ี วฒุิสภา 
ได้ลงมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 79 ตอ่ 17 ก่อนหน้านัน้หนึ่งวนั และ ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ผู้น า
สหรัฐฯ ก็รีบเซ็นเป็นกฎหมายใช้บังคบัทันที กฎหมายบุหร่ีฉบับนีถื้อเป็นกฎหมายท่ี "ปฏิวตัิธุรกิจบุหร่ี" ใน
สหรัฐฯท่ีตอ่สู้กนัมายาวนานกวา่คร่ึงศตวรรษ เพ่ือคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี ประธานาธิบดีโอบามา 
แถลงทนัทีท่ีกฎหมายฉบบันีค้ลอดวา่ เป็นเวลากวา่สิบปีมาแล้วท่ีสองพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐฯได้ต่อสู้
กบับริษัท บหุร่ี เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บริษัทบหุร่ีท าการตลาดสินค้าบหุร่ีไปยงักลุม่เดก็และ เยาวชน และให้ข้อมลู
ท่ีถกูต้องตอ่สาธารณชนถึงพิษภยัของบหุร่ี 

ผู้น าสหรัฐฯสนบัสนนุกฎหมายบหุร่ีฉบบันี ้แม้วา่ตวัเขาเองจะยงัเลิกบหุร่ีไมไ่ด้ ภายใต้กฎหมายใหม่
ฉบบันี ้อ.ย. ของสหรัฐฯ มีอ านาจควบคมุสินค้าบหุร่ีได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด มีอ านาจสัง่ให้บริษัทบุหร่ีต้องแจ้ง
สว่นผสมในบหุร่ีทัง้หมด มีอ านาจสัง่ให้บริษัทบหุร่ีเปลี่ยนแปลงสว่นผสม หรือตดัสว่นผสมท่ีเป็นพิษออกจาก
บุหร่ี และมีอ านาจท่ีจะห้ามไม่ให้บริษัท บุหร่ีแนะน าสินค้าบุหร่ีใหม่ๆด้วย ท าเนียบขาวแถลงเพ่ิมเติมว่า 
กฎหมายฉบบันีจ้ะช่วยชีวิตของผู้สบูบหุร่ีได้ปีละหลายหมื่นคน ท่ีส าคญัท่ีสดุ จะช่วยป้องกนัไมใ่ห้เยาวชนรุ่น
ใหม่ตกเป็นเหย่ือของบริษัทบุหร่ี ช่วยลดการตายของผู้สบูบุหร่ีได้ปีละกว่า 400,000 คน ประหยัดเงินค่า
รักษาผู้ป่วยจากโรคบหุร่ีได้ปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์ ราว 3.5 ล้านล้านบาท มาดเูนือ้หา กฎหมายตอ่ต้าน
บหุร่ีฉบบัใหมข่องสหรัฐฯ 

 
1.) กฎหมายของรัฐส าหรับผู้จัดจ าหน่ายบุหร่ีออนไลน์ 
 
ในระยะเร่ิมแรกท่ีมีการจ าหน่ายบุหร่ีออนไลน์ หรือมีการจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ตทางรัฐได้มีการ

ออกมาตรการเพ่ือก ากบัดแูลเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ พร้อมทัง้การใช้วิธีบังคบัทางกฎหมายตัง้แต่เอาความการ
ขายบหุร่ีให้แก่เยาวชนท่ีอายตุ ่ากวา่ก าหนดไปจนถึงห้ามมีการให้จ าหน่ายบหุร่ีในรูปแบบตา่งๆ 

 



กฎหมายท่ีใช้มีระบุความว่า เมื่อใดท่ีมีการจ าหน่ายบุหร่ีทางอินเตอร์เน็ต จะต้องมีการจ่ายภาษี
ยาสบูให้กบัทางรัฐของผู้ ซือ้อาศยัอยู่ เช่นเดียวกนักับการท่ีผู้ ชือ้มีการซือ้บุหร่ีจากร้านค้า ผู้ ซือ้ก็จะต้องจ่าย
ภาษีของบหุร่ีนัน้ๆ ซึ่งภาษีเหลา่นีท้างรัฐจะมีการเรียกเก็บก่อนท่ีจะจัดจ าหน่ายบุหร่ีไปยังร้านค้าต่างๆ โดย
จะมีการประทบัตราไว้บนบรรจภุณัฑ์ หรือซองบหุร่ีไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าได้มีการช าระภาษีให้กบัทางรัฐ 

 
ด้วยเหตผุลของความคลมุเครือในกฎหมายของการช าระภาษีให้ทางรัฐในการจ าหน่ายบุหร่ีทาง

อินเตอร์เน็ต เป็นผลให้ทางรัฐต้องเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บภาษีไปยงัผู้ ซือ้ โดยมีกฎหมายสว่นกลางเมื่อปี ค.ศ. 
1949 หรือท่ีเรียกกนัวา่ กฎ Jenkins (Jenkins Act) มีเนือ้หาให้มีอ านาจในการติดตามข้อมลูท่ีอยู่ของผู้ ซือ้ 
จากกฎ Jenkins ผู้ ซือ้จะต้องระบุ ช่ือ ท่ีอยู่ในการจัดส่งบุหร่ีรวมทัง้ช่ือผลิตภณัฑ์ และปริมาณการสัง่ซือ้ 
เพ่ือท่ีทางรัฐจะสามารถเรียกเก็บภาษีได้  

 
รัฐตา่งๆ ได้ประสบความส าเร็จจากการใช้กฎ Jenkins (Jenkins Act) ตวัอย่างเช่น รัฐวอชิงตนั ได้มี

การประกาศให้ผู้ ท่ีค้าหรือจดัจ าหน่ายบหุร่ีทางอินเตอร์เน็ตมีการค้าขายภายใต้กฎนี ้และบังคบัให้มีการส่ง
ข้อมลูของผู้ ซือ้มากลบัมายังรัฐ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีต่างเห็นสมควรว่าเป็นกฎท่ีใช้เพ่ือผลประโยชน์ และ
สอดคล้องกบัเป้าหมายของรัฐ 

 
ในขณะท่ีกฎ Jenkins (Jenkins Act) ได้มีผลท าให้การจดัเก็บภาษีของบุหร่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้

ในหลายรัฐ แต่ยังมีอีกหลายรัฐท่ีได้มีการใช้กฎหมายใหม่เพ่ือให้เก็บภาษีให้มากขึน้ และมีประสิทธิภาพ
มากกวา่ โดยการเพ่ิมหมวดหมูใ่นการจัดเก็บของข้อมลูตามกฎ Jenkins (Jenkins Act) เช่น ผู้ ค้าบุหร่ีทาง
อินเตอร์เน็ตจะต้องค านวณภาษียาสบูและสง่ข้อมลูให้ทางรัฐเพ่ิมเติม หากผู้ ค้าเลือกท่ีจะไม่เป็นผู้จ่ายภาษี
ให้กบัทางรัฐเอง ทางผู้ค้าจะต้องระบรุายละเอียดให้แก่ผู้ ซือ้บหุร่ีเพ่ือการจ่ายภาษีด้วยตนเองดงัตอ่ไปนี  ้

 
‚หากบหุร่ีเหล่านีไ้ด้ส่งถึงท่านจากผู้จ าหน่ายท่ีไม่ได้อยู่ในรัฐเดียวกัน ทางผู้จ าหน่ายได้มีรายงาน

ตามกฎหมายส่วนกลางเก่ียวกับรายละเอียดการซือ้ขายครัง้นีใ้ห้แก่เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีในรัฐของท่าน 
รวมทัง้มีการระบรุายละเอียดของ ช่ือ ท่ีอยู่ ของท่าน ท่านมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบตอ่ภาษีของบหุร่ีเหลา่นี‛้ 

 
การระบุรายละเอียดเหล่านีม้ีความจ าเป็นเพ่ือท่ีจะไม่ให้มีการหลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษี ซึ่งเป็น

เป้าหมายหลกัในการควบคมุภาษีการจ าหน่ายบหุร่ีทางอินเตอร์เน็ต และเพ่ือให้ผู้ ท่ีคิดจะหลีกเลี่ยงภาษีได้มี
การเข้าใจวา่มีกฎหมายรองรับเร่ืองการซือ้บหุร่ีทางอินเตอร์เน็ต 

 
 



2.) กฎหมายเยาวชนท่ีเก่ียวข้องกับบุหร่ีทางอนิเตอร์เน็ต 
 
จากการศกึษาและติดตามการขายบหุร่ีทางอินเตอร์เน็ต พบวา่มีการจ าหน่ายบุหร่ีทางอินเตอร์เน็ต

ให้แก่เยาวชนบ่อยครัง้ ท าให้หลายรัฐมีความจ าเป็นต้องปรับแต่งกฎหมายเยาวชนใหม่ส าหรับผู้จ าหน่าย
บหุร่ีทางอินเตอร์เน็ต โร้ดไอร์แลนด์เป็นรัฐแรกในปี ค.ศ. 2000 ท่ีการปรับแตง่กฎหมายเยาวชนโดยให้มีการ
สง่ส าเนาของผู้ ซือ้ท่ีต้องมีอายอุย่างน้อย 18 ปี และมีการรับรองส าเนาถูกต้อจากผู้จ าหน่ายก่อนท่ีจะมีการ
จดัสง่สินค้า รวมทัง้มีการจ ากดัจ านวนครัง้ในการสัง่ซือ้บหุร่ีทางอินเตอร์เน็ตให้กับลกูค้าท่ีเป็นเยาวชนในท่ี
อยู่เดียวกนั และจ าเป็นจะต้องมีลายเซ็นรับสินค้าตามท่ีระบบุนส าเนา หรือผู้อาศยัท่านอ่ืนท่ีบรรลนิุติภาวะ 

 
หลงัจากประกาศใช้กฎหมายดงักล่าว มีหลายรัฐในได้น ากฎหมายท่ีคล้ายคลงักันมาใช้พร้อมทัง้

เพ่ิมหลกัฐาน หรือข้อมลูท่ีต้องการอีกด้วย เช่น รัฐแคลิฟอเนียผู้ขายได้มีการเพ่ิมเตมิขัน้ตอนในการสัง่ซือ้เพ่ือ
ยืนยนัสถานการณ์สัง่ซือ้วา่เป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะ 

3.) รายละเอียดเพิ่มเติมข้อบังคับของรัฐแคลิฟอเนีย 
 
ตวัแทนจ าหน่าย หรือผู้ขายจ าเป็นต้องสง่ข้อมลูการซือ้ขายท่ีท าผา่นบตัรเครดติให้แก่บริษัทของบตัร

เครดิตท่ีท าธุรกรรมทางการเงิน ด้วยแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม และจ าเป็นต้องมีรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 
และข้อมลูการซือ้ขายของผู้ ซือ้ 

 
ตวัแทนจ าหน่าย หรือผู้ขายจ าเป็นต้องโทรศพัท์เพ่ือยืนยนัการซือ้ขายสินค้ากบัผู้ ซือ้หลงัเวลา 17.00 

น ก่อนการสง่สินค้า อาจจะเป็นการสนทนาโดยตรง หรือฝากข้อความผา่นเคร่ืองรับเสียงอตัโนมตัิ 
 
มีการตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงั และแจ้งข้อมลูย้อนหลงัให้กับผู้ปกครองเก่ียวกับการสัง่ซือ้สินค้า

ของบตุรหลาน ซึ่งจะช่วยในเร่ืองการแอบสัง่ซือ้สินค้าโดยท่ีผู้ปกครองไม่ได้รับรู้ ท าให้ปรามเยาวชนมิให้มี
การแอบสัง่ซือ้บหุร่ีทางอินเทอร์เน็ต 

 
การสัง่ซือ้บหุร่ีทางอินเตอร์เน็ททางรัฐแคลิฟอเนียได้มีการก าหนดให้มีการสัง่ซือ้อย่างน้อยสองกลอ่ง

ตอ่หนึ่งครัง้การสัง่ซือ้ และต้องเป็นการสัง่ซือ้ผา่นบตัรเครดิตเท่านัน้ 
 
นิวยอร์กเป็นรัฐแรกท่ีใช้ข้อบงัคบัไมใ่ห้มีการสัง่ซือ้บหุร่ีทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการเร่ิมใช้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 

2000 กฎหมายของนิวยอร์กได้มีการห้ามไมใ่ห้มีการซือ้ขายบหุร่ีในรูปแบบปลีกทัง้หมดท่ีมีการสง่ตรงถงึผู้ ซือ้ 
ตอ่มาในปี 2003 และ ปี 2004 รัฐท่ีได้มีการใช้กฎหมายตามรัฐนิวยอร์กได้แก่รัฐอลาสก้า และรัฐอาคนัซอ 



นอกเหนือจากการห้ามจ าหน่ายบหุร่ีทางอินเตอร์เน็ตแล้ว รัฐอาคนัซอได้ออกข้อกฎหมายเพ่ิมส าหรับผู้ ท่ีจะ
จ าหน่ายบหุร่ีโดยตรงท่ีรัฐอาคนัซอจ าเป็นจะต้องขอรับใบอนุญาตจากทางรัฐเพ่ือจัดจ าหน่าย  PACT การ
ป้องการการค้าบหุร่ีผิดกฎหมาย 

 
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ประธานาธิบดี บารัค โอบามา่ ได้มีการลงนามกฎหมายป้องกันการค้า

บหุร่ีท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือใช้เป็นกฎหมายความคมุการสัง่ซือ้บหุร่ีผา่นทางอินเตอร์เน็ต และไปรษณีย์ จากการ
ตัง้กฎหมายดงักลา่ว ท าให้มีความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงภาษีนัน้เป็นได้ยากขึน้ และเป็นข้อบังคบัให้ผู้
จดัจ าหน่ายต้องปฏิบตัิตามระเบียบบงัคบัข้ออ่ืนท่ีเก่ียวข้อกบัการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู รวมถึงการจ าหน่าย
ให้กบัเยาวชน 

 
ก่อนท่ีจะมีการประกาศข้อกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆ ได้มีการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษียาสบูจาก

การค้าผา่นอินเตอร์เน็ตเสมอ เป็นผลให้บุหร่ีท่ีมีจ าหน่ายบนอินเตอร์เน็ตนั่นมีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด 
หรือร้านค้าทัว่ไป และมีการสัง่ซือ้บหุร่ีจากผู้ ท่ีอายตุ ่ากวา่เกณฑ์เป็นปริมาณมาก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขายบุหร่ีออนไลน์ในประเทศไทย 

 
3.1 สาเหตุท่ีท าให้มีงานวจิัยนี ้  

จากสถิติในปี 2552 พบว่าประชากรโลก 5 ล้านคน ตายด้วยโรคท่ีเก่ียวกับการสูบบุหร่ี ได้แก่ 
โรคหวัใจล้มเหลว มะเร็ง และโรคปอด รวมทัง้โรคอ่ืนๆอีกมากมาย ยงัไมน่บัรวมถึงการตายอีก 6 แสนคน ซึ่ง 
1 ใน 4 เป็นเดก็เลก็ท่ีเสียชีวิตเพราะได้รับควนั ‚บหุร่ีมือสอง‛ และถ้าการ ‚ฆ่าตดัตอน‛ บรรดาสิงห์อมควนัไม่
เข้มแขง็จะมีผู้ ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคท่ีเกิดจากการสบู บหุร่ีถึง 8 ล้านคน ในปี 2575 ขณะท่ีในศตวรรษท่ี 20 บหุร่ี
ฆ่าคนไปแล้ว 100 ล้านคน และจะฆ่าคนในศตวรรษท่ี 21 ถึง 1,000 ล้านคน 

 
 ในขณะท่ี ประเทศไทย จากสถิติเมื่อปี 2552 พบว่า มีคนไทยสบูบุหร่ีถึง 12.5 ล้านคน โดยก่อน

หน้านีจ้ านวนผู้สบูบหุร่ีในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มลดลง แต่ระหว่างปี 2549-2552 กลบัเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุม่ ‚วยัรุ่นและสตรี‛ นัน่เพราะมีการแปรรสบหุร่ีให้เอือ้ตอ่การสบูมากขึน้ 

 
ท่ีส าคญั ณ ปัจจบุนั บหุร่ี หรือ ‚ปีศาจควนั‛ มิได้มีขายกนัแคเ่ฉพาะตามร้านค้าทั่วๆไป แต่มนัยังได้

เข้าไปโฆษนาขายอยู่ในโลกไซเบอร์ อยู่ในสงัคมออนไลน์ หรือโซเชียวเน็ตเวิร์คด้วย 
 
‚ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช‛ นกัวิชาการจากคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล บอก

วา่ จากการศกึษาข้อมลูการส ารวจ ‚ตลาดบหุร่ีออนไลน์‛ พบวา่ มีการท าตลาดบหุร่ีออนไลน์อยู่เป็นจ านวน
มาก หลากหลายรูปแบบ ซึ่งท้าทายมาตรการควบคมุยาสบูของไทย โดยพฤติการณ์ท่ีพบ คือ บริษัทบุหร่ีได้
ลกัลอบน าเข้าบหุร่ีมาจ าหน่ายอย่างผิดกฎหมายในไทย โดยเฉพาะการจ าหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่าง
เปิดเผย และมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

 
 ‚แม้ไทยจะมีกฎหมายห้ามโชว์บุหร่ีตามร้านค้า เพ่ือป้องกันการโฆษณาบุหร่ี แต่กลบัมีการเปิด

เวบ็ไซต์ขายบหุร่ีผา่นอินเตอร์เน็ต จึงเปรียบได้กบัการเปิดตู้โชว์สินค้าบหุร่ีผา่นทางออนไลน์ ท าให้ผู้ขายบุหร่ี
ได้โฆษณาสินค้า ด้วยซองท่ีสวยงาม สีสนัสะดุดตา ไม่มีค าเตือนบนซอง และซือ้ขายได้ง่ายเพียงแค่ยก
หโูทรศพัท์ โอนเงินผ่านเอทีเอ็มก็ได้รับของแล้ว นอกจากนีย้ังมีทัง้การโฆษณาผ่าน Social Marketing ใน
รูปแบบเกมบนเฟซบุ๊ค หรือท าเป็นคลิปผา่นยทูปูด้วย ซึ่งพฤติการณ์เหลา่นีถื้อวา่ผิด‛ ผศ.ดร.มณฑา กลา่ว 

 
 ด้าน ‚ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ‛ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี บอกว่า สาเหตุ

ส าคญัท่ีการสบูบหุร่ีของคนไทยไมล่ดลง เพราะบริษัทบหุร่ีได้พยายามทกุวิถีทางท่ีจะรักษาผู้สบูบุหร่ีไว้ และ



เพ่ิมจ านวนผู้ติดบหุร่ีใหม ่โดยปัจจบุนับริษัทบหุร่ีทัง้โรงงานยาสบู และบริษัทบหุร่ีข้ามชาติ ได้มีการกระท าท่ี
เข้าขา่ยโฆษณาและสง่เสริมการขายทัง้ทางตรงและทางอ้อม และกิจกรรมท่ีอ้างว่าท าเ พ่ือสงัคม เช่น การ
สนับสนุนเงินท ากิจกรรมเพ่ือสังคมกับโรงเรียน สมาคมและมูลนิธิต่างๆ ฯลฯ ด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ไข
ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีเสียหายจากการขายสินค้าเสพติดท่ี ท าลายสขุภาพ 

 
‚บริษัทเหลา่นีต้้องการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ือยับยัง้มาตรการควบคมุยาสบู 

ลดความกระตือรือร้นในการควบคุมยาสูบ สร้างความสัมพันธ์กับสื่อเพ่ือให้สื่อไม่กระตือรือร้นในการ
สนบัสนนุการควบ คมุยาสบู เพ่ือลดทอนกระแสการรณรงค์ไมส่บูบหุร่ีของสงัคม ปิดปากบุคคล หรือองค์กร
ท่ีรับการสนับสนุนการบริจาค เบ่ียงเบนความสนใจของสงัคมและผู้ก าหนดนโยบายจากธุรกิจหลกัของ
บริษัท และสร้างการยอมรับการสบูบหุร่ี‛ เลขาธิการมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี กลา่ว 

 
  ขณะท่ี ‚ผศ.ดร.กิตติ กนัภยั‛ นกัวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าว

วา่ บริษัทบหุร่ีข้ามชาติและโรงงานยาสบูไทยได้ละเมิดกฎหมายควบคมุยาสบูโลก หรือ FCTC มาตรา 13 
ซึ่งระบไุว้วา่ ‚รูปแบบใดก็ตามของการส่ือสาร การแนะน า หรือการกระท าเชิงพาณิชย์ โดยมีจดุมุ่งหมาย ผล 
หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้ เป็นการสง่เสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือการใช้ยาสบู ไมว่า่จะโดยตรงหรือโดย
อ้อมก็ตาม รวมถึง ‚การเป็นสปอนเซอร์ของยาสบู‛ คือ ‚รูปแบบใดก็ตามของการอดุหนนุแก่เหตกุารณ์พิเศษ 
กิจกรรม หรือบคุคลใด ๆ โดยมีจดุมุง่หมาย ผล หรือผลท่ีน่าจะเกิดขึน้ เป็นการสง่เสริมการตลาดผลิตภณัฑ์
ยาสบู หรือการใช้ยาสบู ไมว่า่จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม‛ 

 
  ดงันัน้ พฤติการณ์โฆษณาบุหร่ีในลกัษณะดงักล่าว จึงเท่ากับเป็นการ ‚ท้าทายกฎหมาย‛ สวน

กระแสโลกและสงัคมท่ีต้องการควบคมุการบริโภคยาสบู จึงได้เกิดการวิจัยนีข้ึน้มา เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้นีไ้มใ่ห้มีการขยายตวัและลดจ านวนเวบ็ไซต์ท่ีท าการ ‚ท้าทายกฎหมาย‛ เหลา่นีใ้ห้หมดหรือลดลงไป
ให้มากท่ีสุด รวมทัง้เพ่ือท่ีจะสามารถเก็บข้อมลูเว็บไซต์เหล่านีใ้ห้เป็นหลักฐานในการกระท าผิดต่อเจ้า
พนกังาน 
 
3.2 วธีิการแก้ปัญหา 

3.2.1  ศกึษาวิธีการในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูในรูปแบบต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต ว่ามีรูปแบบ
ใดบ้างและหาวิธีแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้

3.2.2 ศกึษา กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั การขายบหุร่ีออนไลน์ว่าผิดกฎหมาย ในด้านใดบ้างเพ่ือท่ีจะ
ได้รู้ถึงการกระท าผิดของผู้ค้าเหลา่นัน้ 



3.2.3 ค้นหาเวบ็ไซต์ท่ีขายบหุร่ีผิดกฎหมายละ ด าเนินการเก็บข้อมลูลงใน database โดยเก็บหวัข้อ
ไว้เป็นหลกัฐาน ดงันี ้

 
(1.) ช่ือเวบ็ไซต์ : เป็นเวบ็ไซต์ของผู้ขายหรือเวบ็ไซต์ท่ีผู้ขายเข้าไปโพสข้อความขายสินค้า 
(2.) IP address : กลุม่ของตวัเลขท่ีใช้อ้างอิงถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เครือข่าย

ในอินเตอร์เน็ต 
(3.) สินค้า  : ประเภทของสินค้าท่ีผู้ขายต้องการขาย 
(4.) ช่วงราคาสินค้า : ราคาต ่าสดุ – สงูสดุของสินค้าทัง้หมดท่ีเก่ียวกบับหุร่ี 
(5.) โปรโมชัน่ : เป็นการสง่เสริมทางการขายท่ีทางผู้ขายได้จดัขึน้ 
(6.) วิธีสัง่ซือ้  : วิธีการสัง่ซือ้สินค้าของผู้ ซือ้สินค้า 
(7.) วิธีช าระเงิน : วิธีการช าระเงินการซือ้สินค้า 
(8.) วิธีสง่สินค้า : วิธีการสง่สินค้าของผู้ขาย 
(9.) นามแฝงผู้ขาย : ช่ือท่ีผู้ขายใช้แทนตวัในการติดตอ่กบัผู้ ซือ้ 
(10.) เบอร์ติดตอ่ : เบอร์ท่ีใช้ติดตอ่ระหวา่งผู้ขายและผู้ ซือ้ 
(11.) E-mail  : E-mailท่ีใช้ติดตอ่ระหวา่งผู้ขายและผู้ ซือ้ 
(12.) วนัท่ีเปิดร้าน : วนัท่ีเปิดร้านค้า 
(13.) วนัท่ีเข้าชม : วนัท่ีเข้าไปตรวจเช็คครัง้แรก 
(14.) Social network : วิธีการตอ่ทาง social network ได้แก่ Facebook, Hi5 หรือ BB 
(15.) หมายเหต ุ : วนัท่ีผู้ขายเข้าไปโพสข้อความขายสินค้า 
(16.) Website ร้านค้า : เป็น website ของร้านค้าโดยตรง 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมถาพันธุ์  2555 รวมจ านวน

เวบ็ไซต์ทัง้หมด 636 เวบ็ไซต์  โดยรูปตวัอย่างการเก็บข้อมลูดงั        .1-3.4 
 



 
        .                DB                  

 
 

 
        .                DB                  



 
        .                DB                  

 
 

 
        .                DB                  

 
 

 



3.2.4 ด าเนินเร่ืองในการลดจ านวนเวบ็ไซต์ท่ีได้ท าการเก็บข้อมลูมาในหัวข้อท่ี 3.2.3 โดยมีวิธีการ
ส่งข้อมูลการปิดเวบ็ไซต์ซึ่งมีช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
 

หน่วยงานท่ีเราสามารถย่ืนเร่ืองขอให้ปิดเวบ็ไซต์มีด้วยกนัทัง้หมด 3 หน่วยงาน (ณ ปัจจบุนั)  
1.        เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) -> http://www.mict.go.th/re_complaint.php 
2. Thai Hotline สายของส านกันายกฯ  -> http://www.thaihotline.org 
3. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ E-mail: htcc@police.go.th 
 
1. กระทรวง ICT 
 

 
 

        .      ไซด์ของ       เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
 

เราสามารย่ืนขอปิดเวบ็ไซต์โดยการกรอกรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
(1.) ประเภทเร่ืองร้องเรียน 
(2.) Url เวบ็ไซต์ท่ีไมเ่หมาะสม 
(3.) รายละเอียดเร่ืองร้องเรียน 
(4.) E-Mail Address 



 
 

        .                     ไซด์ของ       เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
 

2. Thai Hotline 
 

 
 

        .      ไซด์ของ Thai Hotline สายของส านกันายกฯ 
 
 



 
        .                  ไซด์ของ Thai Hotline สายของส านกันายกฯ 

 
 

เราสามารย่ืนขอปิดเวบ็ไซต์โดยการกรอกรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
(1.) ประเภท 
(2.) URL 
(3.) หวัเร่ือง 
(4.) รายละเอียด 

 
 
3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

เราสามารย่ืนขอปิดเวบ็ไซต์โดยสง่ e-mail ไปหา ผู้ดแูล ผา่นทาง E-mail : htcc@police.go.th 
 
 
 



 
 

 
 

        .                  ไซด์                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะห์สถานการณ์และเฝ้าระวังการโฆษณาและการขายบุหร่ีและผลติภัณฑ์บน

อนิเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย 
 

จากการศึกษาเร่ืองการขายบุหร่ีออนไลน์ในประเทศไทยพบว่าลกัษณะของเว็บไซต์ท่ีปรากฏอยู่
อินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุม่โดยใช้ลกัษณ์การใช้งานของเวบ็ไซต์เป็นเกณฑ์ 

  
1. เว็บไซต์ท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือการซือ้ขายบุหร่ีโดยเฉพาะ เว็บไซต์เหล่านีจ้ะท าการจดทะเบียน 

Domain Name เป็นของตนเอง ไม่ขึน้กับเว็บไซต์ใดๆ ตวัอย่างเช่น http://www.bravoeciq.com เว็บไซต์
เหลา่นีส้ามารถปิดได้ทนัทีโดยแจ้ง IP และ Domain Name ไปยงักระทรวง ICT เพ่ือท าการปิดกัน้การเข้าถึง
ภายในประเทศไทย เว็บไซต์ในลักษณะเป็นส่วนท่ีมีปริมาณน้อยท่ีสดุ และไม่แพร่หลายมีผลกระทบต่อ
เยาวชนในสว่นน้อย 

 
2. เว็บไซต์ส าหรับการฝากขายสินค้า เว็บไซต์เหล่านีผู้้ขายสามารถวางจ าหน่ายสินค้าได้หลาย

ประเภท โดยปกติจะมีการห้ามจ าหน่ายสิ่งเสพติด หรือผิดกฎหมาย แต่มกัจะมีการลกัลอบขายซึ่งยากต่อ
การตรวจสอบของเจ้าของเวบ็ไซต์เพราะมีจ านวนผู้ใช้งานเป็นปริมาณมาก จึงมีการติดตัง้ระบบส าหรับการ
แจ้งเตือนการใช้งานท่ีผิดประเภท หรืออาจจะแจ้งผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกของผู้ดแูลเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์
เหล่านีไ้ม่สามารถแจ้ง IP ไปยังกระทรวง ICT ให้ปิดโดยตรงได้ เพราะ IP เป็นตวัท่ีระบุถึง Host ท่ีมีการ
ติดตัง้เว็บไซต์นัน้ๆ แต่ลักษณะของการเปิดหน้าร้านทางอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ฝากขายสินค้าจะเป็น
โครงสร้างย่อยบน IP เดียวกนั ดงันัน้การควบคมุจดัการเวบ็ไซต์เหลา่นีส้ามารถท าได้โดยการแจ้งไปยงัผู้ดแูล
เวบ็ไซต์เท่านัน้ และมีการบนัทึกลงฐานข้อมูลเพ่ือเป็นหลกัฐานไปยังกระทรวง ICT เพ่ือพิจารณาความผิด
ทาง พระราชบญัญัติคอมพิวเตอร์ 

 
3. เว็บไซต์ท่ีเป็น Social Network เป็นลกัษณะแบบสงัคมออนไลน์ท่ีมีการพบปะพูดคยุแบบไม่มี

ข้อจ ากดั ถือวา่เป็นสื่อกลางท่ีมีผู้คนใช้งานมากท่ีสดุ มีผู้คนไหลเวียนมาก และไม่มีการจ ากัดอายุหรือเพศ 
ท าให้มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีถูกหรือผิดกฎหมาย ในส่วนของการจ าหน่ายบุหร่ีหรือ
ผลิตภณัฑ์นัน้มีเป็นปริมาณมาก เว็บไซต์เหล่านีใ้นการควบคมุท าได้ยาก เพราะเป็นลกัษณะเดียวกันกับ
เวบ็ไซต์ฝากขายสินค้า แตม่ีข้อแตกตา่งในเร่ืองของนโยบายการใช้ ซึ่งถ้าเป็นลกัษณะของเวบ็ไซต์ขายสินค้า
จะมีความชัดเจนในเร่ืองของการจ าหน่ายสินค้า แต่ในรูปแบบ Social Network มกัจะมีนโยบายในเร่ือง
ความเป็นสว่นตวัของข้อมลูมากกว่า ประเด็นท่ีส าคญัคือการเข้าถึง Social Network ในปัจจุบันท าได้ง่าย
มาก ไมว่า่จะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่ง Application ในอปุกรณ์พกพา ในการจัดการเร่ือง



ข้อมลูท่ีผิดกฏหมายในหรือการกระท าท่ีผิดกฏหมายของเวบ็ไซต์ท่ีเป็น Social Network จะมีระบบแจ้งเตือน
ไปยังผู้ดแูลโดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิก ดงันัน้การควบคมุจัดการเว็บไซต์
เหล่านีจ้ะมีการบันทึก Link ลงไปในฐานข้อมูลและส่งไปยังกระทรวง ICT เพ่ือพิจารณาความผิดทาง 
พระราชบญัญัติเช่นกนั 

 
 

 
รูปท่ี 4.1 ผลการแบ่งประเภทเวบ็ไซตท่ี์ได้ท าการเก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐานในการวิจยั 

 
ประเภทเวบ็ไซต์ท่ีได้ท าการเก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐาน 

(1.) บหุร่ีเพ่ือสขุภาพ 24 % 
(2.) บหุร่ีทัว่ไป 18 % 
(3.) ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบับหุร่ี 14 % 
(4.) บหุร่ีนอก 20 % 
(5.) บาราก ุ24 % 
 
จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้วา่มีการแบ่งกลุ่มการขายในอตัราส่วนท่ีมีความใกล้เคียงกัน แต่ท่ีเป็น

กลุม่ใหญ่ท่ีสดุเป็นกลุม่ของบุหร่ีเพ่ือสขุภาพ จึงมีความเป็นไปได้ว่าลกัษณะของลกูค้ากลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสดุจะ
เป็นผู้ ท่ีต้องการสูบบุหร่ีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเพราะต้องการท่ีจะเลิกบุหร่ีปกติแต่หาสิ่ง
ทดแทนท่ีเข้าใจวา่จะมโีทษน้อยกวา่หรือไมม่ี อาจเป็นเพราะไมม่ีการให้ข้อมลูของบหุร่ีเหลา่นี ้มุง่เน้นแตบ่หุร่ี
ทัว่ไปมากเกินไป 
 



 
รูปท่ี 4.2 ผลการแบ่งประเภทการสัง่สนิค้าท่ีได้ท าการเกบ็ข้อมลูไว้เป็นหลกัฐานในการวิจยั 

ประเภทการสัง่สินค้าท่ีได้ท าการเก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐาน 
(1.) Email 31 % 
(2.) โทรศพัท์ 36 % 
(3.) Reply ภายในเวบ็ไซต์ 30 % 
(4.) นดัเจอหน้าร้าน 3 % 

 
อตัราสว่นของการใช้อีเมลล์ โทรศพัท์ และการตอบรับในระบบของเว็บไซต์นัน้มีการแบ่งอตัราส่วน

ใกล้เคียงกนั แตถ้่าจดักลุม่การสัง่สินค้าของอีเมลล์ และการตอบรับในเว็บไซต์เป็นกลุ่มเดียวกัน  (กลุ่มท่ีใช้
อินเตอร์เน็ต) ท าให้เห็นวา่ปัจจบุนัประชาชนมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกวา่ระบบโทรศพัท์ เพราะสะดวก
สะบายกวา่ คา่ใช้จ่ายน้อยกว่า และเทคโนโลยีบนอปุกรณ์พกพาสามารถท าให้ใช้ได้โดยง่าย ดงันัน้การมี
มาตรการควบคมุทางอินเตอร์เน็ตจึงมีผลเป็นอย่างมากส าหรับการซือ้ขายบหุร่ีออนไลน์ 
 
 



 
รูปท่ี 4.3 ผลการแบ่งประเภทการช าระเงินท่ีได้ท าการเกบ็ข้อมลูไว้เป็นหลกัฐานในการวิจยั 

 
ประเภทการช าระเงินท่ีได้ท าการเก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐาน 

(1.) เงินสด 3 % 
(2.) โอนผา่นธนาคาร 21 % 
(3.) ติดตอ่ทางเวบ็ไซต์ 69 % 
(4.) อ่ืนๆ 7 % 

 
รูปแบบการช าระเงินท่ีมีอตัราสว่นมากท่ีสดุคือการติดตอ่ผา่นทางเวบ็ไซต์ แตจ่ากการเก็บข้อมลูนัน้

การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์เกือบทัง้หมดเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารท่ีไม่ได้เปิดเผยหมายเลขบัญชีของ
ผู้ขาย จึงต้องมีการติดต่อทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นระบบฝากข้อความ เว็บบอร์ด หรืออีเมลล์เผื่อท่ีจะขอ
หมายเลขบญัชี และมีการยืนยนัการจ่ายเงินโดยสว่นตวั ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ขายส่วนใหญ่อาจจะมีความรู้ในเร่ือง
การขายบหุร่ีบนอินเตอร์เน็ตวา่เป็นสิ่งผิดกฎหมายจึงไมพ่ยายามท่ีจะเปิดเผยข้อมลูของตนยกเว้นมีการซือ้
ขายเกิดขึน้จริงๆ 
 



 
รูปท่ี 4.4 ผลการแบง่ประเภทการสง่สนิค้าท่ีได้ท าการเกบ็ข้อมลูไว้เป็นหลกัฐานในการวิจยั 

 
                                                       

(1.)                 
(2.)            
(3.)             

 
อตัราสว่นของการสง่สินค้าทางไปรษณีย์เป็นอตัราส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุ ชีใ้ห้เห็นว่าร้อยละ  70 ของการ

สง่สินค้าเกือบทัง้หมดมีการสง่ทางไปรษณีย์เน่ืองจากน า้หนกัของตวัสินค้ามีน้อย คา่ใช้จ่ายถกู อาจจะมีการ
ติดตัง้เคร่ืองสแกนเพ่ือตรวจสอบวตัถท่ีุจดัสง่ หรือตัง้โทษรุนแรงในการส่งสินค้าประเภทบุหร่ีท่ีผิดกฎหมาย
หรือไมไ่ด้ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5  
การออกแบบโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการกระท าผดิทาง พระราชบัญญัติคอมพวิเตอร์ 

 
โปรแกรมได้มีการออกแบบในรูปแบบของ Web-Based Application ท าให้สามารถเข้าถึงตัว

รายงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.icb-gateway.com และเช่ือมต่อกับระบบ MySQL ซึ่งเป็นระบบ
ฐานข้อมลูชนิดหนึ่ง ตวัโปรแกรมจะท าการบนัทึกข้อมลูของเวบ็ไซต์ท่ีผิดกฎหมาย และจัดหมวดหมู่ไปตาม 
Keyword ท่ีก าหนดได้แก่ ขายบหุร่ี, บาราก,ุ บหุร่ีนอก, บหุร่ี, บหุร่ีเพ่ือสขุภาพ และมีการรายงานติดตามผล
ทกุเดือน แสดงจ านวนของเวบ็ไซต์ท่ีเปิดตาม Keyword ตา่งๆ และเวบ็ไซต์ท่ีได้ท าการปิดไปแล้วเพ่ือติดตาม
เร่ืองการซือ้ขายจ าหน่ายบหุร่ีบนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย  

 

 
รูปท่ี 5.1 เวบ็ไซต์ http://www.icb-gateway.com ท่ีใช้แสดงการเกบ็ข้อมลูไว้เป็นหลกัฐานในการ 

 
ในด้านการออกรายงาน ตวัโปรแกรมสามารถเรียกดขู้อมลูในหลายมิติ เช่น ข้อมลูการสัง่ซือ้ในราย

ประเภทผลิตภณัฑ์ ข้อมลูวิธีการสัง่ซือ้สินค้า ข้อมลูวิธีการช าระเงิน และวิธีการสง่สินค้า ซึ่งสามารถแบ่ง
หมวดหมูย่่อยๆ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ยาสบูเชน่ บหุร่ี บาราก ุเป็นต้นโดยมกีารออกแบบ ER-Diagram 
และ Data Flow Diagram (DFD) ของโปรแกรมส าหรับฐานข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 
 



 
 

 
        .  ER-Diagram ส าหรับฐานข้อมลู 

 
 

จาก ER-Diagram จะมีการออกแบบตารางเพ่ือจดัเกบ็ข้อมลูโดยแยกรายละเอียดทัง้หมดของผู้ขาย
ออกเป็นตารางย่อยๆ ได้แก่ตาราง Promotion เพ่ือจดัเก็บข้อมลูวา่ผู้ขายมีลกัษณะในการจดัโปรโมชัน่
อย่างไร ตารางSend เพ่ือจดัเก็บข้อมลูวา่มีลกัษณะในการจดัสง่สินค้ารูปแบบใดบ้าง ตาราง Pay จะจดัเก็บ
ข้อมลูเร่ืองการจ่ายเงิน ตาราง Bought เพ่ือจดัเก็บข้อมลูในสว่นของสินค้าท่ีได้มกีารจ าหน่ายไปแล้ว ตาราง 
Goods เพ่ือบอกรายละเอียดของสินค้า ตารางทัง้หมดนีส้ามารถบ่งบอกได้วา่ Seller หรือตารางผู้ขาย มี
ขายสิน้ค้าอะไร ช าระเงินวิธีไหน มีโปรโมชัน่อย่างไร ฯลฯ สว่นตารางของ Login จะเป็นตารางท่ีเกบ็ข้อมลู
ของผู้จดัการดแูลเวบ็ไซต ์ http://www.icb-gateway.com และตารางสดุท้ายท่ีเก็บข้อมลูท่ีน่าสนใจคือ
ตาราง Check_Web ซึ่งจะจดัเกบ็ข้อมลูเมื่อมีการตรวจสอบผู้ขาย หรือเวบ็ไซต์ท่ีเคยตรวจสอบไปแล้ววา่ยงั
ให้บริการอยูห่รือปิดไปแล้ว เพ่ือจะใช้ติดตามผลการด าเนินงานตา่งๆ 
 
 

http://www.icb-gateway.com/


 
 
 
 

 

 
        .  Data Flow Diagram ของโปรแกรม DFD 0 และ DFD 1 



 
        .  Data Flow Diagram ของโปรแกรม DFD 2 – DFD 4 

 



จาก DFD ของตวัโปรแกรมจะแบ่งออกเป็นข้อมลูในกลุม่ของระบบซึ่งจะแสดงให้เห็นถงึข้อมลูของ
ผู้ใช้งานวา่มกีารเข้าใช้งานระบบอย่างไร มีฐานข้อมลูตวัไหนท่ีเก่ียวข้อง สว่นการสง่ข้อมลูทางด้าน Report 
จะมีการเลือก Report ในมิตติา่งๆ วา่อยากทราบข้อมลูทางด้านไหน แล้วตวัโปรแกรมจะไปเรียกข้อมลูและ
คดักรองตามมิติท่ีเลือกไว้แล้วน าเสนอออกเป็นรายงาน ในสว่นของการ Search นัน้จะเป็นลกัษณะเดยีวกนั 
โดยท่ีข้อมลูท่ีเข้าในระบบการค้นหาจะเป็น Keyword ท่ีผู้ใช้งานก าหนดขึน้ และระบบจะท าการเรียกจาก
ฐานข้อมลูเช่นกนั และสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของระบบคือการ Input ข้อมลูซึ่งจะท าการจดัเก็บข้อมลูทกุสว่นท่ี
ได้แสดงไว้ใน ER-Diagram (รูปท่ี 5.1) เข้าสูร่ะบบเพ่ิมพร้อมส าหรับการใช้งาน 

 
Flowchart ของโปรแกรม 

 
        .   Flowchart ของโปรแกรม 



รูปท่ี 5.4 จะเป็นแผนภาพเพ่ือใช้แสดงล าดบัขัน้ตอนวิธีการของโปรแกรม โดยเร่ิมต้นจากผู้ ใช้งานท า
การเข้าสูร่ะบบ เมื่อเข้าสูร่ะบบแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้สองค าสัง่คือ เรียกดรูายงาน หรือ ค้นหา
ข้อมลู ในสว่นของการขอดรูายงานเมื่อผู้ใช้งานเลือกข้อมลูท่ีต้องการให้แสดงผลแล้ว ถือเป็นการจบขัน้ตอน
การใช้งาน แตย่งัอยูใ่นระบบซึง่สามารถกลบัไปเลือกใช้งานในสว่นของการค้นหาข้อมลูได้ ซึ่งในสว่นนีจ้ะให้
ผู้ใช้งานใสค่ าค้นหาเข้าไปในระบบ และระบบจะท าการคดักรองข้อมลูจากฐานข้อมลูออกมาแสดงผล
เช่นกนั โปรแกรมจะหยดุท างานเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวตัถุประสงค์วิเคราะห์สถานการณ์
และเฝ้าระวงัการโฆษณา การขายบหุร่ีรวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย 
(Domestic Internet Cigarette Business, DICB)  ซึ่งได้ด าเนินการค้นหาเว็บไซต์ท่ีขายบุหร่ีรวมถึง
ผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ต พบเว็บไซต์ท่ีโฆษณาและขายรวมถึงการชวนเช่ือ ทัง้หมด 636 เว็บไซต์ 
โดยวิเคราะห์ข้อมลูโยใช้คา่สถิติเป็นร้อยละ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 หน่วยวิเคราะห์ของการวิจัยนี ้ซึ่งได้มาจากการค้นหาข้อมลูในอินเตอร์เน็ต สามารถแบ่งกลุ่มของ
เวบ็ไซต์ท่ีขายบหุร่ีรวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ตได้เป็น 3 ประเภท คือ เว็บไซต์ท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือ
การซือ้ขายบหุร่ีโดยเฉพาะ เว็บไซต์ส าหรับการฝากขายสินค้าออนไลน์ และเว็บไซท์ท่ีเป็นลกัษณะ Social 
Network ซึ่งเว็บไซต์เหล่านีไ้ด้การกระท าท่ีผิดกฎหมายถึง 2 ฉบับ คือ การโฆษณาผิดพระราชบัญญัติ
ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีห้ามโฆษณาและขายบหุร่ีออนไลน์ และเป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติยาสบู
เพราะเป็นการขายท่ีไม่มีใบอนุญาต จากการศึกษายังพบว่า เว็บไซต์ท่ีขายบุหร่ีออนไลน์ไม่มีการป้องกัน
ไมใ่ห้เดก็อยู่ต ่ากวา่ 18 ปีเข้าชมเวบ็ไซต์ตลอดจนถึงการซือ้สินค้า และเวบ็ไซต์การค้าบหุร่ีออนไลน์สว่นใหญ่
ไมจ่ดทะเบียนและเสียภาษี สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไทยเป็นจ านวนมากไม่ทราบว่าการขายบุหร่ี หรือ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูในรูปแบบตา่งๆ บนอินเตอร์เน็ตนัน้เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย และไม่มีการประชาสมัพันธ์ การ
จดักิจกรรม หรือการแจ้งให้ทราบชัดเจนว่าการกระท าผิดกฎหมายดงักล่าวผู้ ซือ้หรือผู้ขายจะต้องรับโทษ
หนกัเบาอย่างไร ดงันัน้ทางรัฐบาลควรให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนผู้ ท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ
ในการจ าหน่าย วา่เป็นการกระท าท่ีไมถ่กูต้อง  
 
 6.2 การน าผลการวจิัยไปใช้  
 ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้น าผลการวิจัยไปใช้ในการปิดเว็บไซต์ท่ีขายบุหร่ีรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบบน
อินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถ ปิดได้ 27% จากทัง้หมด 636 เวบ็ไซต์   
 



 
ตารางท่ี 6.1 กราฟแบ่งประเภทการเปิด/ปิดเวบ็ไซต ์

 จากท่ีได้กลา่วมา แสดงให้เห็นว่า มีการลดจ านวน เว็บไซต์ท่ีขายบุหร่ีรวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูบน
อินเตอร์เน็ตลง หมายความว่าหากท าการวิจัยต่อไปจะสามารถช่วยลดจ านวน เว็บไซต์ท่ีขายบุหร่ีรวมถึง
ผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ตลงได้ ตลอดจนผู้ ท่ีคิดจะเปิดเว็บไซต์ขึน้ใหม่ไม่กล้าเพ่ิมจ านวนเว็บไซต์ขึน้
อีก 
 
6.3 ข้อจ ากัดในการวจิัย 
 6.3.1 เวบ็ไซต์ท่ีขายบหุร่ีรวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ต นัน้มีจ านวนมากและมีการเปิดขึน้
ใหมแ่ทบทกุวนั เมื่อปิดแล้วยงัสามารถเปิดใหม่ได้ตลอดเวลา ท าให้การปิดเว็บไซต์ให้หมดไปนัน้เป็นเร่ือง
ยากต้องใช้เวลาจ านวนมากในการปิดเวบ็ไซด์ 
 6.3.2 เวบ็ไซต์ท่ีขายบหุร่ีรวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูบนอินเตอร์เน็ต บางเว็บไซต์ได้เช่า Web Hosting 
ท่ีตา่งประเทศท าให้การท างานของเจ้าหน้าของกรมต ารวจ และ กระทรวง ICT ด าเนินการได้โดยยาก 
 6.3.3 ทางกรมต ารวจ และ กระทรวง ICT ไมม่ีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางในการด าเนินการปิดเว็บไซต์ใน
สว่นนี ้
 6.3.4 เวบ็ไซต์บางแห่งท่ีมีการซือ้ขายบหุร่ี หรือของผิดกฎหมายต่างๆ อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นใต้
ดิน หรือเวบ็ไซต์เฉพาะกลุม่ท่ีรู้จกักนั ท าให้ไมส่ามารถเข้าไปเก็บข้อมลูจากเวบ็ไซต์ประเภทนีไ้ด้ 
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
 6.4.1 เน่ืองด้วยหลายกระบวนการมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินงาน เช่นการด าเนินเร่ือง
ให้มีการปิดเวบ็ไซต์ตา่งๆ ท าให้มีข้อมลูบางสว่นยงัไมส่ามารถน าไปแสดงผลได้ 
 6.4.2 เ น่ืองจากกรณีศึกษาของการวิจัยนีค้ือเว็บไซต์ท่ีขายบุหร่ีรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบบน
อินเตอร์เน็ต ดงันัน้หากในอนาคตมีนกัวิจยัสนใจท่ีจะศึกษาตวัแปรนีใ้นด้านอ่ืนๆ ก็จะเป็นการต่อยอดองค์



ความรู้เพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของความสมัพันธ์ของตวัแปรใน
ด้านตา่งๆอีกด้วย 
 6.4.3 ปัญหาเก่ียวกบัการขายบหุร่ีออนไลน์ เป็นปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนอย่างมาก จึงต้องการความ
ร่วมมือจากทกุหน่วยงานทัง้ทางภาครัฐ และ บคุคลทัว่ไปในการช่วยดแูล ตลอดจนถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาให้
การสนบัสนนุเพ่ือนท่ีปัญหานีจ้ะได้ลดลงจากสงัคมไทย 
 6.4.4 นอกจากการขายบหุร่ีตามเวบ็ไซต์ท่ีเป็นสาธารณะแล้วยงัมีเว็บไซต์ท่ีเป็นประเภทไม่เปิดเผย 
ซึ่งเวบ็ไซต์เหลา่นีจ้ะไมม่ีการโฆษณาเชิญชวนอย่างชดัเจน มีการให้ข้อมลูกันเฉพาะกลุม่ภายในเท่านัน้หรือ
เฉพาะสมาชิกเท่านัน้ ผู้ วิจัยจึงต้องมีการสมัครสมาชิกหรือท าเป็นผู้ ท่ีสนใจจะซือ้สินค้าเพ่ือดึงข้อมลูของ
เว็บไซต์ ซึ่งค่อนข้างล าบากในการดึงข้อมูลเว็บไซต์ประเภทนีเ้พราะกลุ่มนีม้ีความระมัดระวงัตวัสงูและ
อาจจะรู้ข้อกฎหมายจึงมีการเปิดเวบ็ไซต์แบบไมเ่ปิดเผยขึน้ 
 6.4.5 ควรมีการประชาสมัพนัธ์หรือกระจายความรู้ท่ีสอดคล้องกบัค าส าคญัของเหตผุลหลกัในการ
ท างานวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

- ผิดกฎหมายในการโฆษณา 

- ในการน าบุหร่ีและผลิตภัณฑ์เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ บุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้แจ้ง
สว่นประกอบตามมาตรา 11 ของ พระราชบญัญัติ ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 

- ไมส่ามารถควบคมุมิให้จ าหน่ายแก่ผู้ ซือ้ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีได้ 

- ไมอ่นญุาตให้มีการน าเข้าบหุร่ีบางชนิดและไมไ่ด้เสียภาษีสรรพสามิต 

- ตวัผลิตภณัฑ์ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตในการขาย และผู้ ขายก็อาจไม่ได้ขอ
อนญุาตในการจ าหน่าย 
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