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บทสรุปผูบริหาร 
 

 บุหรี่และควันบุหรี่ ยังคงเปนสาเหตุสําคัญตอปญหาทางดานสุขภาพของคนไทย แมวาในปจจุบันนี้
สังคมไทยจะเริ่มมีความตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากบุหรี่มากข้ึน ดังจะเห็นไดจากความพยายามใน
การรณรงคใหเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหรี่อยางตอเนื่องและจริงจังตามสื่อตางๆ ตลอดจนการใช
มาตรการตางๆทางกฎหมาย เชน การหามโฆษณาบุหรี่ การกําหนดวิธีการจําหนาย การกําหนดพ้ืนท่ีหามสูบ
บุหรี่ในท่ีสาธารณะ ตลอดจนการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือชวยลดปริมาณการบริโภคบุหรี่และยาสูบ เปนตน 
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากคานิยมและทัศนคติของสังคมสวนใหญท่ียังคงมองวาการสูบบุหรี่เปนเพียงเรื่อง
เล็กนอย ไมมีความรายแรงอะไรมากนัก ประกอบกับอันตรายตอสุขภาพท่ีเกิดจากบุหรี่ไมไดเกิดข้ึนอยาง
ฉับพลันทันทีหากแตตองอาศัยระยะเวลาในการแสดงอาการในลักษณะท่ีเปนภัยเงียบ และมักจะไมเปนท่ี
ปรากฏเปนท่ีรับรูตอสาธารณะมากนักเม่ือเทียบกับอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือ
สิ่งเสพติดประเภทอ่ืน สงผลใหยังคงสามารถพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานท่ีตางๆไดท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
 ดังท่ีทราบกันดีวาเด็กและเยาวชนถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตจากสถานการณ
ปจจุบันพบวาสังคมไทยกําลังมีปญหาในเรื่องของนักสูบหนาใหมในกลุมท่ีเปนเด็กและเยาวชนซ่ึงมีแนวโนมใน
การเพ่ิมจํานวนข้ึน แมวาตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 จะไดมีการกําหนดหาม
ไมใหเด็กซ้ือหรือเสพบุหรี่ โดยหากฝาฝนกฎหมายจะกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการสอบถามเด็ก
เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก รวมถึงมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและมีขอตกลง
รวมกันก็ตาม ท้ังนี้โดยท่ีมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพแวดลอมท่ีเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาทามกลางควันบุหรี่
ท่ีพบเห็นจนชินตา ไมวาจะเกิดจากการพบเห็นพอแมหรือผูปกครองท่ีสูบบุหรี่ภายในท่ีพักอาศัย การอยูในกลุม
เพ่ือนอันเปนหนวยยอยในทางสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญ และสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุนโดยเฉพาะ
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ียังคงพบปญหาการสูบบุหรี่ในกลุมนักศึกษาอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะ
เปนในบริเวณสถาบันการศึกษา หรือจะนอกสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในหอพักนักศึกษา ตลอดจนบริบท 
คานิยม ตลอดจนทัศนคติของสังคมท่ีมีตอบุหรี่ในแตละภูมิภาคท่ีมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงองคประกอบ
ตางๆดังกลาวตางสงผลท่ีเปนแบบอยางใหกับเด็กและเยาวชนในการเลียนแบบพฤติกรรม และเปนการสงผาน
พฤติกรรมดังกลาวจากรุนสูรุน ดังนั้นการพยายามกําหนดแนวทางในการใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาภายใต
สภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่โดยสมบูรณจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญ จึงนําไปสูแนวคิดในการออกกฎหมายเพ่ือ
ปองกันนักสูบหนาใหมในการเขาถึงบุหรี่ โดยเริ่มปองกันตั้งแตในวัยแรกเกิดผานทางการจัดการสภาพแวดลอม
ของเด็กท่ีเกิดใหม เชน การหามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือการหามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีเด็กหรือเยาวชน
สามารถพบเห็นไดงาย รวมถึงการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ี
คลายกับสถานบริการ ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่โดยสมบูรณ ดวย
เหตุนี้จึงเห็นสมควรทําการศึกษาถึงแนวโนม ความเปนไปได ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ โดยจากการศึกษาคณะผูวิจัยไดขอคนพบท่ีสําคัญดังนี้ 
 
 1. แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย และทางอาชญาวิทยา ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายในเด็กและเยาวชน  
 จากการศึกษาในประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยพบวาในเรื่องแนวคิดในทางกฎหมายตลอดจนบทบัญญัติ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันอยูดวยกันหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น



ง 
 

เรื่องของการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาว อาจถูกพิจารณาไปในแงท่ีวาเปนการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ
ท่ีเปนการจํากัดตัดสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจนเกินสมควร แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนหลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของแลว คณะผูวิจัยพบวาตามบทบัญญัติ
มาตรา 5 หมวดท่ี 3 วาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย อันเปนบทบัญญัติท่ีเปนหลักสําคัญในการ
รับรอง คุมครอง รวมถึงการบังคับการใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพท่ีปวงชนชาวไทยทุกคนพึงไดรับการ
รับรองและคุมครองสิทธิดังกลาวจากรัฐ อยางไรก็ตามจากการศึกษาถึงบทบัญญัติมาตราดังกลาวโดยละเอียด
คณะผูวิจัยพบวา บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณท่ีสําคัญในการใหการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยในลักษณะท่ีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญอันเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยหากวาการกระทําใดๆ ท่ีไมไดมีการหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือใน
กฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแลว การใชสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆ ของประชาชนยอมสามารถท่ีจะทําไดและ
ไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
 อยางไรก็ตาม การใชสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาวนั้นจะตองไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพท่ีเปนไป
ในทางกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมถึงตองไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพของตนในการละเมิดหรือกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนดวยเชนกัน แตจากขอเท็จจริงคือในการสูบบุหรี่จะกอใหเกิดควันบุหรี่ ซ่ึงควันดังกลาวอาจจะลอยไป
รบกวนผูอ่ืนท่ีเปนผูไมสูบบุหรี่และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายของผูท่ีไดรับควันบุหรี่นั้นในลักษณะท่ี
เปนควันบุหรี่มือสองท่ีไดรับสารพิษจากการสูดดมควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึน หรือควันบุหรี่มือสามในกรณีท่ีเปนการ
ตกคางของสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมของบุหรี่ ดังนั้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้นจึงไมอาจท่ีจะถูกถือไดวา
เปนเรื่องของการเปนสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หรือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีควรไดรับการ
รับรองหรือคุมครอง แตในทางตรงกันขามแลวพฤติกรรมดังกลาวอาจถูกมองวาเปนการละเมิดตอสิทธิของ
ประชาชนคนอ่ืนท่ีเปนผูไมสูบบุหรี่ในสิทธิท่ีจะหายใจเพ่ือรับอากาศบริสุทธิ์ การสูบบุหรี่รวมถึงควันท่ีเกิดข้ึน
จากการสูบบุหรี่จึงเปนการรบกวน และสงผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ่ืนอันจะกลายเปนการใชสิทธิ
ของตนเพ่ือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนแตเพียงฝายเดียวหรือเปนการใชสิทธิท่ีเกินสวน นอกจากนี้
ในประเด็นเรื่องการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวจะถือวาเปนการออกกฎหมายท่ีเปนการลิดรอนสิทธิหรือ
เสรีภาพของพลเมืองในสังคมมากเกินไปหรือไมนั้น คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการท่ีรัฐจะออกกฎหมายใดเพ่ือมี
ผลบังคับใชกับพลเมืองท่ีอยูอาศัยในรัฐของตนโดยเฉพาะกฎหมายท่ีอาจมีผลในการจํากัดตัดสิทธิหรือเสรีภาพ
บางประการของพลเมืองในรัฐของตนไดนั้น รัฐจําเปนท่ีจะตองชั่งน้ําหนักระหวางสิ่งท่ีเรียกวาผลประโยชน
สาธารณะ (public interest) กับสิ่งท่ีเรียกวาสิทธิสวนบุคคล (privacy) ของพลเมืองในสังคม ซ่ึงการท่ีจะชั่ง
น้ําหนักของท้ังสองสิ่งดังกลาวนับวาเปนสิ่งท่ีคอนขางจะทําไดยาก ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองสิ่งมีความเปน
นามธรรม จับตองไดยาก อีกท้ังยังมีลักษณะท่ีเรียกวาเปนอัตวิสัย (subjective) หรือเปนความรูสึกท่ีแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล แตถึงกระนั้นก็ตาม หากผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของพลเมืองมีความสําคัญ
และควรคํานึงถึงมากกกวา ดังเชนในกรณีเรื่องของการบริโภคบุหรี่ ท่ีในปจจุบันมีผลการศึกษาท้ังทาง
การแพทยและทางสังคมท่ีไดอธิบายถึงพิษภัยของบุหรี่ท่ีนอกจากท่ีจะสงผลกระทบตอตัวผูสูบโดยตรงแลว 
ยังคงสงผลตอผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับผูสูบบุหรี่ดวยในฐานะของผูท่ีสูดดมเอาควันบุหรี่ท่ีเกิดจากการเผา
ไหมหรือท่ีเรียกวาเปนควันบุหรี่มือสอง รวมถึงการตกคางของสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่ในสถานท่ีท่ีมีการ
สูบบุหรี่ เชน ในหองพัก อาคารบานเรือน หรือยานพาหนะตางๆ ในลักษณะของควันบุหรี่มือสาม นอกจากนี้ใน
การเผาไหมของบุหรี่ยังสามารถกอใหเกิดความรําคาญตอควันบุหรี่จากผูท่ีไมสูบบุหรี่ไดอีกดวย 
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 นอกจากนี้จากการศึกษาแนวความคิดทางดานอาชญาวิทยาในเรื่องของการกระทําความผิดในเด็กและ
เยาวชน พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยจึงไมใชเปนเพียงพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน (Deviant 
behavior) ไปจากบรรทัดฐานของสังคม หากแตพฤติกรรมดังกลาวถูกจัดใหเปนอาชญากรรม (Crime) 
ประเภทหนึ่งเนื่องจากเปนการกระทําความผิดเพราะกฎหมายหาม (mala prohibita) ดังนั้นเด็กและเยาวชน
จึงอาจเปนผูกระทําความผิด (Criminal) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวไดดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
เม่ือเปนการกลาวถึงเรื่องของการกระทําความผิด ก็ตองมีการกลาวถึงเรื่องโทษ (punishment) ควบคูไปดวย 
ท้ังนี้เนื่องจากเรื่องโทษนั้นเปนสภาพบังคับทางกฎหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายอาญา ซ่ึงการลงโทษ
เชิงปองกันอาชญากรรมท่ีสําคัญเห็นวาการลงโทษจะมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการยับยั้งไมใหเกิดอาชญากรรม
นั้น จะตองประกอบไดดวยเง่ือน 3 ประการคือ การลงโทษนั้นจะตองมีความรวดเร็ว (swiftness) มีความ
รุนแรง (severity) และมีความแนนอน (certainty) ในการลงโทษ อยางไรก็ตามเม่ือผูกระทําความผิดเปนเด็ก 
กฎหมายจะขาดความรุนแรงเนื่องจากไดรับยกเวนความรับผิด หรือไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดนอยลงใน
กรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนเด็ก โดยอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีในการลงโทษมาใชวิธีการวากลาวตักเตือน หรือทํา
ทัณฑบนแทน นอกจากนี้หากมีการออกกฎหมายท่ีมีการลงโทษเขามาเก่ียวของแลว แนวความคิดทางดาน
อาชญาวิทยาอีกแนวหนึ่งท่ีสําคัญและควรนําพิจารณาประกอบกันดวยเสมอคือ แนวคิดทางดานของทฤษฎีการ
ตีตรา (Labeling theory) ท่ีเห็นวา การลงโทษโดยการสงตัวผูกระทําความผิดไปคุมขังในเรือนจํานั้น ถือวา
เปนการสรางตราบาปใหแกตัวผูกระทําความผิด ผูกระทําความผิดหลายคนท่ีพนโทษไปกลับไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคม จึงสงผลใหตองกลับไปกระทําความผิดซํ้าโดยเฉพาะในกลุมผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและ
เยาวชนท่ีอาจหมดอนาคตอันเกิดจากการกระทําความผิดเล็กนอย นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังคงเห็นวา การ
ลงโทษผูกระทําความผิดไมไดเปนการแกหรือลดปญหาการเกิดอาชญากรรมอยางท่ีสังคมเคยเขาใจแตอยางใด 
ในทางตรงกันขามการลงโทษผูกระทําความผิดดวยวิธีการท่ีรุนแรงในบางกรณีอาจเปนการละเมิดตอหลักการ
ทางสิทธิมนุษยชน และอาจสงผลใหผูกระทําความผิดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูกระทําความผิดครั้งแรกเกิด
ความอับอาย ไมสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ และหวนกลับไปกระทําความผิดเดิมซํ้าหรือกระทํา
ความผิดอ่ืนข้ึนใหม ซ่ึงการมุงแตท่ีจะกําหนดโทษทางอาญาใหแกพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยในสังคมนอกจาก
อาจจะไมไดกอใหเกิดความสงบเรียบรอยข้ึนจริงในสังคมแลว ในทางตรงกันขามการใชกลไกดังกลาวอาจเปน
การเพ่ิมจํานวนของอาชญากรโดยท่ีรัฐไมไดตั้งใจใหเกิดผลเชนวานั้นก็ได 
  
 2. ความเปนไปได แนวโนม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ี
เกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 ในการศึกษาประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยโดยการเก็บขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth interview) จากผูใหขอมูลหลักท่ีเปน นักวิชาการดานกฎหมายท่ีมีประสบการณทางดานการควบคุม
การบริโภคยาสูบ ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ นักวิชาการดานอาชญาวิทยา นักวิชาการท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
ทําใหไดขอสรุปในประเด็นดังกลาววา แนวความคิดในการหามเด็กท่ีเกิดใหมภายหลังปท่ีมีการถูกกําหนด
บริโภคบุหรี่ เกิดจากแนวทางในการปดเกมสบุหรี่ หรือ End Games Tobacco โดยมีวัตถุประสงคในการสราง 
“คนรุนปลอดบุหรี่” หรือ Smoke Free Generation ข้ึน โดยมีเปาประสงคในการทําใหปริมาณการสูบบุหรี่
ของประชากรในรัฐของตนลดลงจนเหลือศูนย หากแตเปนการลดปริมาณของผูสูบบุหรี่ลงตามเปาหมายท่ีมีการ
กําหนดไว โดยท่ีแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ แนวคิดในการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ หรือ 
Smoke free generation อันเปนแนวคิดท่ีมีหลักการท่ีสําคัญคือ การกําหนดชวงอายุของบุคคลในการหาม
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เก่ียวของกับบุหรี่ไมวาจะเปนการจําหนาย ซ้ือขาย ให หรือการกระทําใดท่ีมีลักษณะท่ีทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถเขาถึงบุหรี่ได อันเปนการนําไปสูเปาหมายในการลดปริมาณการบริโภคบุหรี่ลงใหกับคนในรุนหลัง อัน
เกิดจากแนวคิดพ้ืนฐานในการลดปจจัยกระตุนในการกอใหเกิดการอยากสูบบุหรี่ในเด็ก โดยใชหลักเกณฑใน
การกําหนดชวงอายุของคนรุนปลอดบุหรี่จากปท่ีบุคคลนั้นเกิด โดยรัฐแตละรัฐจําเปนตองมีพันธกรณีในการ
กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนถึงขนาดสามารถกําหนดไดวานโยบายดังกลาวจะสําเร็จไดภายในเวลาก่ีป ซ่ึงกรณี
ดังกลาวประเทศไทยยังไมเคยมีแนวคิดในลักษณะนี้อยางเปนวงกวางเทาใดนัก ตลอดจนยังขาดงานวิจัยท่ีคอย
สนับสนุนขอมูลทางดานนี้อยูอีกมาก อีกท้ังหนวยงานหรือองคกรท่ีมีหนาท่ีในการออกกฎหมาย เชน ภาค
การเมือง ท่ีอาจจะยังขาดความรวมมือในเรื่องของการผานแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใชในการปดเกมส
บุหรี่เพ่ือใหนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้การท่ีจะประกาศใชแนวทางการปดเกมสบุหรี่
โดยใชวิธีการกําหนดเปนกฎหมายในการหามไมใหเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ไปจนตลอดอายุนั้น อาจจะเกิดแรง
ตานอยางรุนแรงจากสังคมโดยอาจถูกมองวาเปนการออกกฎหมายท่ีมีลักษณะของความสุดโตงจนเกินไป 
รวมถึงการท่ีอาจไมสามารถนํากฎหมายดังกลาวไปบังคับใชไดจริง รวมถึงการนําไปสูปญหาในการบังคับใช
กฎหมาย (Law enforcement) ท่ียังคงถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญลําดับตนๆ ในทางนิติศาสตร โดยแนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือ ความ
จริงจัง และความจริงใจในการแกไขปญหาดังกลาวจากหลายภาคสวนในสังคมไทย ท้ังเจาหนาท่ีผูรักษา
กฎหมาย แนวทางในการสรางทัศนคติท่ีดีในการเคารพกฎหมายใหแกพลเมืองในสังคมไทย การลดรูปแบบทาง
สังคมในระบบอุปถัมภ รวมถึงการสรางแนวทางในการทํางานท่ีเปนระบบและมีการประสานกันในระหวาง
หนวยงานตางๆ  
 นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวอาจจะ
ไมไดเปนการแกปญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนท่ีตนเหตุของปญหา แตอาจจะเปนการผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมในการหลบเลี่ยงกฎหมายเพ่ือลักลอบสูบบุหรี่ ซ่ึงทางแกปญหาท่ีควรจะเปนในเรื่องดังกลาวคือความ
พยายามในการรณรงคใหความรูแกสังคมเพ่ือสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแมวาอาจจะเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาอยูพอสมควร แตวิธีการดังกลาวจะนําไปสูการแกไขปญหา
ดังกลาวท่ีมีความยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางอาชญาวิทยาในทางสังคมวิทยาในประเด็นเรื่องแนวทางใน
การท่ีจะปองกันไมใหเด็กหรือเยาวชนเขาถึงบุหรี่หรือเขาถึงบุหรี่ไดยากนั้น ควรใชแนวทางหรือกลไกการ
ควบคุมทางสังคม เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน หรือโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากในทางสังคมวิทยามองวาการสูบบุหรี่
เปนเรื่องทางพฤติกรรม ดังนั้นหากจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแรกท่ีควรตองทําคือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของบุคคลนั้น ผานทางกลไกทางสังคมทางดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โรงเรียน ซ่ึงควรเปนหนวยงานหลักในการรณรงคเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องของบุหรี่ใหกับเด็ก ซ่ึงประเด็น
ดังกลาว เม่ือมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของตางประเทศพบวา ในตางประเทศจะมีการเตรียมความ
พรอมในเรื่องดังกลาวท่ีมากกวา โดยเฉพาะประเด็นทางดานการออกกฎหมายท่ีพบวาในตางประเทศจะมี
ข้ันตอนในการวางแผน ตลอดจนทําความเขาใจตอภาคสวนตางๆ ของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
หนวยงานผูใชบังคับกฎหมาย รวมถึงการปรับแกบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ท่ีอาจจะมีความขัดแยงกันเอง 
เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและเพ่ือใหเกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึง
ประเทศไทยควรท่ีจะใชรูปแบบดังกลาวมาใชในการออกกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีอาจจะ
กอใหเกิดแรงตานสูงในสังคม เชน แนวทางในการออกกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ โดย
หากมีความตองการท่ีจะบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวและตองการใหมีผลการบังคับใชกฎหมายไดอยาง
แทจริงแลว จึงควรมีการรณรงคในเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตรในการ
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วางเปาหมายหรือข้ันตอนในการปดเกมสบุหรี่โดยมีระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร ท้ังนี้เนื่องจากขอเท็จจริง
หนึ่งท่ีจําเปนตองยอมรับกันเสียกอนก็คือการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีมีการฝงรากหยั่งลึกอยางยิ่งในสังคมไทย 
จนมองวาเปนเรื่องเล็กนอยและไมไดสงผลกระทบอะไรท่ีรายแรงมากนัก ดังนั้นการจะกําจัดหรือแมแตการจะ
ลดการบริโภคบุหรี่ในสังคมไทยภายในระยะเวลาอันสั้นนับวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยากอยางยิ่ง ดังนั้นคณะผูวิจัย
เห็นสมควรเสนอระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินยุทธศาสตรในการกําจัดบุหรี่ใหหมดไปจากสังคมไทย
ภายในระยะเวลา 20 ป โดยคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอประเด็นดังกลาวท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1) รัฐไทยความเรงสรางแนวทางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานรวมตลอดจนถึงภาค
สวนตางๆ ในสังคม เพ่ือเปนการสรางเสริมความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย ท้ังนี้เนื่องจากจากการศึกษา
คณะผูวิจัยพบวาปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของสังคมไทยก็คือการขาดการทํางานในลักษณะท่ีเปนการ
ประสานงานกัน แตมักจะอยูในลักษณะท่ีตางคนตางทําในลักษณะของการแยกสวนกันทํางาน สงผลใหการ
ทํางานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐสมควรจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของการทํางานของตน รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ท้ังหนวยงาน
อ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ (NGOs) หรือหนวยงานภาคเอกชนตางๆ เพ่ือเปนการสรางความจริงใจและจริงจัง
ในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศใชกฎหมายใดท่ีตองอาศัยความเขาใจและ
ความรวมมือจากภาคประชาชนเปนฐานสําคัญในการออกกฎหมาย 
 2) ปญหาในเรื่องของสภาวะท่ีไมนิ่งในทางการเมือง ก็เปนอีกปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีอาจสงผล
กระทบตอนโยบาย หรือแนวทางในการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาว ซ่ึงเรื่องความไมนิ่งในทางการเมือง
เปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม ดังนั้นสิ่งท่ีควรรณรงคเพ่ือแกปญหาดังกลาวคือการสนับสนุนรวมถึงการ
สรางเสริมการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของภาครัฐโดยองคกรภาคประชาชน กลาวคือ แมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผูมีอํานาจในการบริหารประเทศแตการเปลี่ยนแปลงนั้นไมควรตองกระทบตอนโยบายท่ีเปน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตหรือการคุมครองทางดานสุขภาพของประชาชนใหดอยลงหรือหายไป หากจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว ผูบริหารประเทศจะตองสามารถมีคําตอบใหแกประชาชนรวมถึงตองเสนอ
แนวทางท่ีดีกวาในการนํามาบังคับแทนแนวทางท่ีถูกยกเลิกไป โดยการตรวจสอบการทํางานในลักษณะ
ดังกลาวในปจจุบันนี้สามารถทําไดงายข้ึนโดยเฉพาะการตรวจสอบการทํางานภาครัฐ รวมถึงการรองเรียน
เรื่องราวตางๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เชน เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร เหลานี้เปนตน 
 3) รัฐควรเรงสรางการเตรียมความพรอมตลอดจนสรางความเขาใจในภาคประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของตนเอง โดยรัฐไมควรใช
รูปแบบของการสั่งการแบบจากบนลงลาง (Top-down) ในลักษณะท่ีเปนการออกกฎหมายในลักษณะท่ีเปน
มุมมองการออกกฎหมายแบบบิดากับบตุร (The paternalistic view) หรือมองประชาชนเปนเพียงชนชั้นผูอยู
ใตการปกครอง แตควรจะใชยุทธวิธีในการสรางความเขาใจแกประชาชนเพ่ือใหประชาชนเปนฐานสําคัญในการ
ออกกฎหมาย ซ่ึงเม่ือประชาชนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญวาเหตุใดรัฐจึงจําเปนตองมีการออกกฎหมาย
ในลักษณะดังกลาวแลว การบังคับใชกฎหมายก็จะมีความเขมแข็งโดยท่ีผูผลิตบุหรี่ไมสามารถท่ีจะเอาชนะได 
รัฐไมควรรีบดวนในการตัดสินใจออกกฎหมายดังกลาว เนื่องจากอาจประสบปญหาแรงตานอยางรุนแรงจาก
ภาคประชาชน ดังนั้นหากมีความตองการท่ีจะออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวจริงๆ แลว จึงควรกําหนด
ยุทธศาสตรไวอยางชัดเจนใหเกิดผลภายในระยะเวลาไมเกิน 20 ป โดยเหตุท่ีกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน
ยุทธศาสตรท่ียาวนานเชนนี้ก็เนื่องมาจากคณะผูวิจัยตองการท่ีจะใหรัฐใชระยะเวลาดังกลาวสวนใหญไปกับการ
ระดมกําลังในการประสานงานรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทํางานในระหวางหนวยงานของรัฐ และ
การสรางความตระหนักรูและความเขาใจใหกับประชาชน โดยการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชนนั้น รัฐ
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ควรใชเนื้อหา (content) ท่ีมีความทันสมัย เขาใจงาย และเขาถึงงายแกประชาชนโดยมีรากฐานอยูบนความ
เปนจริงและจับตองได ไมใชเปนการนําเสนอในลักษณะท่ีเปนอุดมคติจนเกินไปนัก เนื่องจากการนําเสนอสื่อท่ี
สรางความเขาใจในลักษณะดังกลาวไมกอใหเกิดความรูสึกรวมแกพลเมืองโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน  
 4) การใชแนวทางทางกฎหมายในการสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่ควบคูไปกับการรณรงค โดย
ควรท่ีจะออกฎหมายในลักษณะท่ีเปนการควบคุมสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กหรือเปนการสรางสิ่งแวดลอมท่ี
ปลอดบุหรี่ เพ่ือใหเด็กเติบโตข้ึนโดยปราศจากปจจัยกระตุนใหเกิดการอยากสูบบุหรี่ และเพ่ือเปนการลด
พฤติกรรมการเลียนแบบบุคคลท่ีอยูใกลตัวหรือบุคคลท่ีตนเองยึดถือเปนแบบอยาง เชน พอแม ผูปกครอง ครู 
เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมภายหลังปท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนคนรุนปลอดบุหรี่
ในทันทีอาจจะเปนเรื่องทีเกิดข้ึนไดยากและตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับประชาชนท่ีมากกวา 
โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย แตใชแนวทางในการออกกฎหมายเพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอด
บุหรี่ นาจะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมในระยะสั้นท่ีมากกวา ในฐานะท่ีเปนมาตรการ
เพ่ือการเตรียมความพรอมในการนําไปสูการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ในสังคมไทย  
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1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 บุหรี่และควันบุหรี่ ยังคงเปนสาเหตุสําคัญตอปญหาทางดานสุขภาพของคนไทย ท้ังนี้เนื่องจากในควัน
บุหรี่ประกอบไปดวยสารพิษท่ีกอมะเร็งไดถึง 70 ชนิด (อารัมภพร เอ่ียมวุฒิ พรรษา นอยสกุล รัชฎาพร จั่น
เจริญ และคณะ, 2556: 4) ซ่ึงเปนอันตรายท้ังตอตัวผูสูบเองหรือตอบุคคลรอบขางในฐานะของควันบุหรี่มือ
สอง (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2555) หรือแมแตอันตรายท่ีเกิดจากสารตกคางในควันบุหรี่ในฐานะท่ี
เปนควันบุหรี่มือสาม (อารัมภพร เอ่ียมวุฒิ พรรษา นอยสกุล รัชฎาพร จั่นเจริญ และคณะ, 2556: 10-11) 
แมวาในปจจุบันนี้สังคมไทยจะเริ่มมีความตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากบุหรี่มากข้ึน ดังจะเห็นได
จากความพยายามในการรณรงคใหเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหรี่อยางตอเนื่องและจริงจังตามสื่อ
ตางๆ ตลอดจนการใชมาตรการตางๆทางกฎหมาย เชน การหามโฆษณาบุหรี่ การกําหนดวิธีการจําหนาย การ
กําหนดพ้ืนท่ีหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ตลอดจนการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือชวยลดปริมาณการบริโภคบุหรี่
และยาสูบ เปนตน แตอยางไรก็ตามเนื่องจากคานิยมและทัศนคติของสังคมสวนใหญท่ียังคงมองวาการสูบบุหรี่
เปนเพียงเรื่องเล็กนอย ไมมีความรายแรงอะไรมากนัก ประกอบกับอันตรายตอสุขภาพท่ีเกิดจากบุหรี่ไมได
เกิดข้ึนอยางฉับพลันทันทีหากแตตองอาศัยระยะเวลาในการแสดงอาการในลักษณะท่ีเปนภัยเงียบ และมักจะ
ไมเปนท่ีปรากฏเปนท่ีรับรูตอสาธารณะมากนักเม่ือเทียบกับอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล หรือสิ่งเสพติดประเภทอ่ืน สงผลใหยังคงสามารถพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานท่ีตางๆไดท่ัวทุก
ภูมิภาคในประเทศไทย 
 ดังท่ีทราบกันดีวาเด็กและเยาวชนถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตจากสถานการณ
ปจจุบันพบวาสังคมไทยกําลังมีปญหาในเรื่องของนักสูบหนาใหมในกลุมท่ีเปนเด็กและเยาวชนซ่ึงมีแนวโนมใน
การเพ่ิมจํานวนข้ึน (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2555) เชนเดียวกันกับในตางประเทศท่ีบุหรี่ถือเปนสิ่งเสพ
ติดท่ีมีวัยรุนเสพมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งเชนกัน (Regoli Hewitt and DeLisi, 2011 :319) แมวาตามมาตรา 
45 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 จะไดมีการกําหนดหามไมใหเด็กซ้ือหรือเสพบุหรี่ โดยหากฝา
ฝนกฎหมายจะกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการสอบถามเด็กเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก รวมถึงมี
หนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและมีขอตกลงรวมกันก็ตาม ท้ังนี้โดยท่ีมีสาเหตุสําคัญมา
จากสภาพแวดลอมท่ีเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาทามกลางควันบุหรี่ท่ีพบเห็นจนชินตา ไมวาจะเกิดจากการ
พบเห็นพอแมหรือผูปกครองท่ีสูบบุหรี่ภายในท่ีพักอาศัย การอยูในกลุมเพ่ือนอันเปนหนวยยอยในทางสังคมท่ีมี
บทบาทสําคัญ (Regoli Hewitt and DeLisi, 2011: 324) และสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุน
โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ียังคงพบปญหาการสูบบุหรี่ในกลุมนักศึกษาอยูเปนจํานวน
มาก ไมวาจะเปนในบริเวณสถาบันการศึกษา หรือจะนอกสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในหอพักนักศึกษา 
ตลอดจนบริบท คานิยม ตลอดจนทัศนคติของสังคมท่ีมีตอบุหรี่ในแตละภูมิภาคท่ีมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึง
องคประกอบตางๆดังกลาวตางสงผลท่ีเปนแบบอยางใหกับเด็กและเยาวชนในการเลียนแบบพฤติกรรม 
(Tibbetts, 2015: 138) และเปนการสงผานพฤติกรรมดังกลาวจากรุนสูรุน ดังนั้นการพยายามกําหนดแนวทาง
ในการใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาภายใตสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่โดยสมบูรณจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญ 
 จากความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงนําไปสูแนวคิดในการออกกฎหมายเพ่ือปองกันนักสูบหนาใหม
ในการเขาถึงบุหรี่ โดยเริ่มปองกันตั้งแตในวัยแรกเกิดผานทางการจัดการสภาพแวดลอมของเด็กท่ีเกิดใหม เชน 
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การหามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือการหามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีเด็กหรือเยาวชนสามารถพบเห็นไดงาย 
รวมถึงความเปนไปไดในการลงโทษพอแมหรือผูปกครอง ในลักษณะเดียวกันกับท่ีปรากฏในคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและ
รถจักรยานยนตในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลาย
กับสถานบริการ ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่โดยสมบูรณ ดวยเหตุนี้
จึงเห็นสมควรทําการศึกษาถึงแนวโนม ความเปนไปได ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมาย
เพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ อยางไรก็ตามการออกกฎหมายท่ีมีลักษณะดังกลาวในอีกดานหนึ่งถือ
ไดวาเปนการออกกฎหมายในลักษณะท่ีเปนการจํากัดสิทธิ และเปนการออกกฎหมายเพ่ือใหมีผลบังคับใชกับ
ประชาชนท่ัวประเทศไมใชเพียงแตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาโดยการสอบถามความคิดเห็น
จากนักวิชาการกฎหมาย ตลอดจนผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับปญหาดังกลาวในแตละ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือทราบถึงคานิยม ทัศนคติ ตลอดจนบริบทของการสูบบุหรี่ท่ีมีความแตกตางกันไปในแต
ละภูมิภาค ท้ังนี้เพ่ือใหไดแนวทางในการออกกฎหมายในเรื่องดังกลาวไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตอไป 
  
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย และทางอาชญาวิทยา ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
เบี่ยงเบน (Deviant behavior) รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายในเด็กและเยาวชน (Child delinquency)  
 2.2 เพ่ือศึกษาความเปนไปได แนวโนม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหาม
เด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุงศึกษาถึงปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เฉพาะใน
สวนท่ีเก่ียวของกับบุหรี่ รวมถึงศึกษาความเปนไปได แนวโนม ปญหา และอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
หามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ ตลอดจนศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนจาก
การเขาถึงบุหรี่ท่ีเหมาะสม โดยอาศัยหลักเกณฑทางกฎหมายและทางอาชญาวิทยา รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบ
กับแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการเขาถึงบุหรี่ 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 ทราบถึงความเปนไปได แนวโนม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหาม
เด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 5.2 นําผลท่ีไดไปกําหนดแนวนโยบายทางกฎหมายในการชวยปองกันเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
6. แผนการดําเนินการวิจัย 
  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ทบทวนวรรณกรรมและ
สรางเครื่องมือเก็บขอมูล 

             

2. สรางพ้ืนท่ีรวบรวม
ประเด็นและสังเกตการณ
เบื้องตน 

             

3.ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล              
4. วิเคราะหขอมูล              

5. ตรวจสอบความครบถวน
ของขอมูลและประเด็น
เนื้อหา 

             

6. ปรับปรุงและสรุปผล              
7. เขียนรายงานวิจัยและ
เผยแพร 

             

 

บริบท สภาพแวดลอม
ทางสังคม 

แนวคิด ทฤษฎีทางดา้น 
อาชญาวิทยา 

แนวคิด ทฤษฎีทางดา้น

นิติศาสตร์ 

ความเปนไปไดในการ
บัญญัติกฎหมายเพือ่หาม

เด็กที่เกิดใหมสูบบุหร่ี 
ตลอดอาย ุ



 
 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 
 บุหรี่หรือยาสูบ นับไดวาเปนสิ่งเสพติดท่ีอยูคูกับสังคมมาอยางชานาน โดยในยุคสมัยหนึ่งท่ีการสูบบุหรี่
เปนเรื่องท่ีทําใหบุคลิกของผูสูบดูดี ดังนั้น จึงเปนเรื่องปกติท่ีจะสามารถพบเห็นการสูบบุหรี่ไดอยางท่ัวไปไมวา
ชายหรือหญิง นอกจากนี้ดวยลักษณะของภัยอันตรายของบุหรี่ท่ีสงผลกระทบตอรางกายนั้นไมไดเปนไปอยาง
ปจจุบันทันที หากแตเปนภัยซอนเรนท่ีตองใชระยะเวลา จึงสงผลใหสังคมไมตระหนักมากนัก อยางไรก็ดีใน
ปจจุบัน ทัศนคติของสังคมท่ีมีตอผูบริโภคบุหรี่หรือยาสูบเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากความพยายามในการ
เผยแพรองคความรู รวมถึงพิษภัยตางๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบ ไมวาจะเปนการบริโภค
โดยตรงในฐานะผูสูบ หรือ เปนผูไดรับผลกระทบจากควันบุหรี่ทางออม หรือ บุหรี่มือสอง ตลอดจนมีมาตรการ
ตางๆ โดยเฉพาะมาตรการในทางกฎหมายท่ีถูกบัญญัติข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหรี่เปนสําคัญ ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเห็นสมควรในการทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะในสวนของ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบ ท้ังของประเทศไทย และตางประเทศ ตลอดจน
แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะทฤษฎีทางดานอาชญาวิทยา 
รวมถึงงานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือใชเปนองคความรูเบื้องตน และใชเปนแนวทางการศึกษาในประเด็น
อ่ืนๆ ตอไป 
 
2.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบในประเทศไทย 
 จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวา ประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุม 
รวมถึงการจํากัดพ้ืนท่ีการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบหลายฉบับ โดยเฉพาะในกฎหมายท่ีเปนระดับพระราชบัญญัติ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบ ดังตอไปนี้ 

1) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีมีเหตุผลในการประกาศใชคือการ
เปนท่ียอมรับในทางการแพทยวาผลิตภัณฑยาสูบทําใหเกิดโรคภัยรายแรงแกผูบริโภค รวมท้ังยังสงผลกระทบ
ไปถึงทารกในครรภในกรณีท่ีผูบริโภคกําลังตั้งครรภ และยังเปนผลรายแกผูท่ีอยูใกลเคียงกับผูบริโภคอีกดวย 
แตยังไมมีกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบโดยเฉพาะ ทําใหมีการโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ยาสูบดวยวิธีการตางๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูของเยาวชนซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ
ทําใหเปนอุปสรรคตอการปองกันโรคภัยอันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบและการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน จึงนําไปสูแนวคิดในการออกกฎหมายฉบับดังกลาว 

2) พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีมีเหตุผลในการประกาศใชคือ
ท่ีเปนการยอมรับในทางการแพทยวาควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหรี่ท่ีอยูใกลเคียง
หลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกท้ังควันบุหรี่ยังทํา
ใหโรคบางโรค เชน โรคหอบ หืดหรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวาการท่ีผูไมสูบบุหรี่
ตองสูดควันบุหรี่ซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนกับผูสูบบุหรี่เอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูสูดควันบุหรี่นั้นเปนเด็ก สมควรท่ีจะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่มิใหตองรับ
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ควันบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะ โดยการหามสูบบุหรี่ในบางสถานท่ีหรือการจัดเขตใหสูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดย
วิธีอ่ืน ๆ จึงจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ 

3) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายท่ีมีเหตุผลในการประกาศใช
เนื่องมาจากโดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไดมีการใชบังคับมาเปนเวลานาน และมีบทบัญญัติหลายประการท่ีไมเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน ซ่ึงทําใหการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและการคุมครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยท่ี
เกิดจากผลิตภัณฑยาสูบไมสัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกรอบอนุสัญญาวา
ดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก ดังนั้น จึงสมควรทําการปรับปรุงกฎหมายท้ังสองฉบับ เพ่ือ
กําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และยกระดับการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และใหสอดคลองกับกรอบ
อนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองมีการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ 
 นอกจากนั้น โดยผลของมาตรา 3 ของกฎหมายฉบับดังกลาวท่ีบัญญัติวาใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 จึงสงผล
ใหกฎหมายท่ีเก่ียวกับบุหรี่ท้ังสองฉบับสิ้นผลการบังคับลงในทันทีท่ีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับ และโดยหลักการในทางกฎหมายแลวการบัญญัติกฎหมายเชนนี้จะสงผลใหบรรดา
กฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวยอมสิ้นผลตามไปดวย แตอยางไรก็
ตาม โดยผลของบทเฉพาะกาล ในมาตรา 79 ท่ีบัญญัติใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 
2535 ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงสามารถใหใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ซ่ึงโดยผลของมาตราดังกลาวสงผลใหบรรดากฎหมายลําดับรองท้ังหลายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของ
บทบัญญัติของกฎหมายท้ังสองฉบับท่ีถูกยกเลิกไปแลวนั้น ยังคงมีผลใชบังคับไดอยูตอไป แตก็เปนไปเพียงเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตางๆ แหง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560  
 อยางไรก็ตามในวรรคท่ีสอง ของบทบัญญัติมาตรา 79 ไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอ
คณะรัฐมนตรี 
 
2.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบในตางประเทศ  
 จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวา ในหลายประเทศตางก็มีแนวทางในการบัญญัติกฎหมายข้ึนเพอ
ควบคุมการบริโภคบุหรี่ หรือ ยาสูบในแตละประเทศท่ีแตกตางกันออกไป อยางไรก็ดี ในเบื้องตน คณะผูวิจัยจะ
ขอนําเสนอแตเพียงในบางประเทศท่ีสําคัญ และนาสนใจในการทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการนํามาปรับ
ใชกับการบัญญัติกฎหมายใหเหมาะสมกับสังคมไทยตอไป อันไดแก กฎหมายของประเทศสิงคโปร 
 ความพยายามในการดําเนินการและรณรงคไมใหมีการสูบบุหรี่ในประเทศสิงคโปรเริ่มตนตั้งแต
ทศวรรษท่ี 1960 โดยปจจัยหลักท่ีทําใหประเทศสิงคโปรเริ่มเอาใจใสในการดําเนินการเพ่ือจัดการเก่ียวกับการ
บริโภคยาสูบในประเทศมาจากรายงานการศึกษาผลกระทบท่ียาสูบมีตอสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักร  



6 
 

 การรณรงคไมใหมีการสูบบุหรี่ในประเทศสิงคโปรนั้นดําเนินการโดยความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรภาคเอกชน อันไดแก กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร (Ministry of Health) และสมาคม
ตอตานโรคมะเร็งแหงสิงคโปร (Singapore Cancer Society) ซ่ึงเปนองคกรเอกชนท่ีกอตั้งเม่ือป 1964 และ
จดทะเบียนในฐานะองคกรการกุศลซ่ึงรายไดหลักมาจากการบริจาค  โดยการรณรงคนี้ดําเนินการในรูปแบบ
ของโปรแกรมการใหความรูแกสาธารณะถึงพิษภัยของบุหรี่และยาสูบ โดยในเบื้องตนเปนการพยายามชี้ให
สังคมเห็นวายาสูบและบุหรี่เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจ 
 นอกจากการรณรงคซ่ึงเปนมาตรการทางสังคมแลว สิงคโปรยังดําเนินมาตรการทางกฎหมายอีกดวย 
ซ่ึงสิงคโปรไดผานกฎหมายเก่ียวกับยาสูบและบุหรี่โดยการจํากัดพ้ืนท่ีการสูบยาสูบและบุหรี่ในสถานท่ี
สาธารณะและหามมีการโฆษณายาสูบและบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ ซ่ึงถือวาเปนหนึ่งในโปรแกรมการควบคุม
การบริโภคยาสูบและบุหรี่ระดับชาติ โปรแกรมการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ระดับชาติ โปรแกรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ระดับชาติ (National Smoking Control Programme หรือ NSCP) เริ่มข้ึน
ในป 1986 โดยเปาหมายคือการเสริมกําลังใหกับมาตรการตางๆในการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ใน
ประเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ระดับชาติ 
(National Smoking Control Coordinating Committee) ซ่ึงกรรมการประกอบไปดวยตัวแทนจาก
กระทรวงตางๆ องคกรภาคเอกชน สหภาพตางๆ องคกรวิชาชีพตางๆ และภาคสื่อสารมวลชน และนอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้ง คณะกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบและบุหรี่การภาคพลเมือง (Civic Committee on 
Smoking Control) ซ่ึงดําเนินการโดยชุมชนเพ่ือทบทวนและวางแนวทางกําหนดนโยบายในการควบคุม
โปรแกรมระดับชาติอีกชั้นหนึ่ง (Chng, 2000 : 482)   
 NSCP เปนโปรแกรมระยะยาวซ่ึงมีเปาหมายหลักในการลดจํานวนการสูบบุหรี่ในประเทศสิงคโปรผาน
การผสมผสานมาตรการตางๆ เชน การใหความรูแกสาธารณะ ความรวมมือกันระหวางชุมชน การจัดตั้งเขต
ปลอดบุหรี่ การข้ึนภาษีสินคายาสูบ การออกและบังคับใชกฎหมาย รวมถึงการใหบริการปรึกษาการเลิกบุหรี่  
หนึ่งในมาตรการท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของ NSCP คือ มาตรการทางกฎหมายซ่ึงเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบายในการลดการสูบบุหรี่ ซ่ึงจากรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health 
Organization หรือ WHO) ในป 1979 แสดงใหเห็นวามาตรการในการลดการสูบบุหรี่ลงนั้นมีดวยกัน 2 
รูปแบบหลักๆ อันไดแก 
 1. มาตรการท่ีทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่ (การผลิต การโฆษณาและ
การขายยาสูบและบุหรี่) เชน การมาตรการหามโฆษณายาสูบและบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ หรือมาตรการใน
การจํากัดปริมาณ ทาร (tar) นิโคติน (nicotine) หรือ กาซคารบอนมอนนอกไซด (carbon monoxide) ท่ี
ออกมาจากการเผาไหมของบุหรี่ 
 2. มาตรการท่ีทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวผูสูบบุหรี่ เชน มาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานท่ี
สาธารณะ หรือ จํากัดพ้ืนท่ีในสูบบุหรี่ไดเฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานั้น 
 ซ่ึงมาตรการท้ัง 2 รูปแบบนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยกฎหมายในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลใน
ความเปนจริง  
 สําหรับการศึกษาในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมยาสูบและบุหรี่ในสิงคโปรนั้น 
คณะผูวิจัยพบวา กฎหมายเพ่ือควบคุมควบคุมยาสูบและบุหรี่ในสิงคโปรนั้นผานออกมาใชบังคับในป 1970 
และ 1971 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีจํากัดพ้ืนท่ีในการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ และการหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ
และบุหรี่ในสื่อตางๆ รวมถึงการหามขายบุหรี่ใหกับเด็กและเยาวชน โดยกฎหมายท้ังสองนั้นมาจากแนวคิดท่ี
ตางกัน กลาวคือ กฎหมายท่ีจํากัดพ้ืนท่ีในการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะมาจากแนวคิดท่ีวาการสูบบุหรี่กอใหเกิด
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ภัยเชิงสภาพแวดลอมท่ีมีคนอ่ืนใชรวมกันอยู (อยางเชน พ้ืนท่ีสาธารณะ) ทําใหบุคคลอ่ืนท่ีไมไดสูบบุหรี่ไดรับ
อันตรายและกอใหเกิดผลรายตอสุขภาพ ในขณะท่ี กฎหมายหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบและบุหรี่ในสื่อ
ตางๆและการจํากัดอายุของผูซ้ือบุหรี่มาจากแนวคิดท่ีวาการสูบบุหรี่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพตอผูสูบบุหรี่
เองจึงไมควรมีการสนับสนุนใหมีการสูบบุหรี่ รวมท้ังการหามโฆษณาบุหรี่เปนการปองกันไมใหผูผลิตบุหรี่ใชกล
ยุทธทางการตลาดเพ่ือยั่วยุใหเด็กและเยาวชนหันมาผูสูบบุหรี่รายใหม  โดยกฎหมายเก่ียวกับการหามโฆษณา
และการจํากัดอายุของผูซ้ือบุหรี่ อยูภายใตบังคับของ Smoking (Control of Advertisements and Sales 
of Tobacco) Act 1993 ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้  

• หามไมใหมีการโฆษณาและสงเสริมการสูบยาสูบและบุหรี่ในสื่อทุกประเภท และในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

• หามการขายสินคายาสูบและบุหรี่โดยเครื่องขายอัตโนมัติ (vending machine) 

• หามการขายผลิตภัณฑเสมือนยาสูบ (imitation tobacco products) เชน ยาเสนแบบเค้ียว หรือ
บุหรี่ไฟฟา เปนตน  

• หามการขายสินคายาสูบและบุหรี่ใหกับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป  

• การท่ีบริษัทผูผลิตบุหรี่จะเปนผูสนับสนุน (sponsor) ในรายการตางๆ เชน การแขงขันกีฬา จะตอง
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขกอน  

  
 นอกจากนี้ตั้งแต 1998 เปนตนมารานท่ีจะขายบุหรี่ไดนั้นจะตองไดรับใบอนุญาต ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ตรวจสอบดูแลและการบังคับใชกฎหมายเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรการหามขาย
บุหรี่ใหแกผูมีอายุต่ํากวา 18 ป และนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปรยังกําหนดใหมีการพิมพฉลากเตือนอันตรายของ
การสูบบุหรี่ (Government Warning) ลงบนซองบุหรี่ทุกซองดวย เชน  

• ขอความวา : บุหรี่เปนสาเหตุโรคมะเร็ง  

• ขอความวา : บุหรี่เปนสาเหตุโรคหัวใจ 

• ขอความวา : บุหรี่เปนเหตุใหเสียชีวิต 

• ขอความวา : บุหรี่ทํารายคนในครอบครัว  
 
 จากการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรยังพบวามีการออกกฎหมายท่ีจํากัดพ้ืนท่ีในการสูบบุหรี่ใน
ท่ีสาธารณะ โดยหลักอยูภายใตบังคับของ Smoking (Prohibition in Certain Places) Act 1992 ซ่ึงมีการ
แกไขเพ่ิมเติมอีกครั้งในป 2002 ซ่ึง National Environment Agency ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตาม 
National Environment Agency Act 2002 โดยการอนุมัติจากกระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of 
Environment) สามารถกําหนดเขตหามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีสาธารณะได โดยบริเวณท่ีมีอํานาจในการกําหนดเขต
ปลอดบุหรี่นั้นไดแก  

• เปนสถานท่ี หรือ อาคารสิ่งกอสรางท่ีใชสําหรับธุรกิจการคา อุตสาหกรรม แหลงนันทนาการ  

• เปนสถานท่ี หรือ อาคารสิ่งกอสรางซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถเขาไดไมวาจะเสียคาบริการหรือไมก็
ตาม  

• พ้ืนท่ีใชสอยรวมกัน หรือ พ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีกําหนดใหใชสอยรวมกันท่ีอยูในสถานท่ี หรือ อาคาร
สิ่งกอสรางท่ีเปนท่ีอยูอาศัย เชน ล็อบบี้ หองออกกําลังกาย หรือ พ้ืนท่ีใชสอยสวนกลาง ของอพารต
เมนต เปนตน  

• ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ หรือ พ้ืนท่ีสวนใดสวนหนึ่งของยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 
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 ซ่ึงมีการกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนเอาไว คือ โทษปรับไมเกิน 1,000 ดอลลาหสิงคโปร 
  
2.3 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
 จากการศึกษาทฤษฎีในทางอาชญาวิทยาท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคม คณะผูวิจัยพบวายุทธศาสตรการควบคุมสังคมท่ีนําเสนอโดย ศาสตราจารย Paul Sites ซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญทางดานสังคมวิทยา (Sociology) แหงมหาวิทยาลัย Kent State (American Sociological 
Association (ASA) Footnotes, 2011) ไดเสนอแนวความคิดในการจัดแบงยุทธศาสตรการควบคุมสังคมท่ี
สําคัญออกเปน 7 กลุม (Paul Sites, 1975: 26-65) ซ่ึงมีเนื้อหาโดยสรุป ดังตอไปนี้ 
 1) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยใชวัฒนธรรม (Cultural Strategies) 
 การควบคุมสังคมโดยใชวัฒนธรรม หรือการปลูกฝง เปนกลไกหนึ่งท่ีมีความสําคัญและไดรับการยอม
รับมาตั้งแตในสังคมสมัยอดีตจวบจนกระท่ังในสังคมยุคปจจุบัน โดยท่ีคําวาวัฒนธรรม (Cultural) นั้นเปนคําท่ี
มีความหมายซับซอน ซ่ึงอาจหมายความรวมถึงความรู (Knowledge) ความเชื่อ (Belief) ศิลปะ (Art) 
ศีลธรรม (Moral) กฎหมาย (Law) ขนบธรรมเนียมประเพณี (Custom) หรือลักษณะนิสัย (Habit) ซ่ึงไดมา
โดยมนุษยในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม (Edward Tylor อางใน Paul Sites, 1975: 27) โดยเนนใน
เรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมโดยตนเอง หรือจากสมาชิกคนอ่ืนในสังคม ซ่ึงยุทธศาสตร
ดังกลาว สามารถแบงออกไดเปน 5 กลไกยอย ดังตอไปนี้ 
  1.1) กลไกบรรทัดฐานของสังคม (Norm) 
  กลไกการควบคุมโดยอาศัยบรรทัดฐานของสังคม เปนกลไกท่ีเกิดข้ึนจากความเห็นพอง
ตองกัน (Agreed) หรือความคาดหวัง (Expectation) ของสังคมท่ีมีตอปจเจกชน เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควร
กระทํา (should act) หรือไมควรกระทํา (should not act) โดยสมาชิกทุกคนท่ีอยูรวมกันในสังคมจะถูก
คาดหมายวาพึงตองประพฤติปฏิบัติตามแบบบรรทัดฐานนั้นๆ ยกตัวอยางเชน การสมรสในลักษณะมีคูสมรส
คนเดียว (Monogamous) ซ่ึงเปนท่ีแพรหลายอยางยิ่งในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแมวาปจจุบันนี้จะ
มีการยอมรับรูปแบบในการสมรสท่ีมีความหลากหลาย และมีความยืดหยุนมากยิ่งข้ึน แตการสมรสในลักษณะคู
สมรสคนเดียวก็ยังคงมีอิทธิพลตอทัศนคติ รวมถึงยังไดรับการยอมรับปฏิบัติจากสมาชิกในสังคม ซ่ึงการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยกลไกบรรทัดฐานของสังคมถือเปนการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางยิ่งกลไกหนึ่ง ท้ังนี้ก็มีสาเหตุท่ีสําคัญเนื่องมาจากกลไกดังกลาวเกิดข้ึนจากขอตกลงรวมกัน
ของสมาชิกทุกคนในสังคมนั่นเอง อยางไรก็ตาม การใชกลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยบรรทัด
ฐานของสังคมแตเพียงอยางเดียวภายใตเง่ือนไขบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการตอบสนองตอ
ความตองการข้ันพ้ืนฐานอาจไมเพียงพอ ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจจะตองอาศัยกลไกอ่ืนในการควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษยรวมดวย   
  1.2) กลไกมาตรการตอบกลับ (Sanctions) 
  กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยการใชมาตรการตอบกลับ (Sanctions) เปนไดท้ัง
การใหรางวัลแกสมาชิกในสังคมผูท่ีประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนทางวัฒนธรรมท่ีมีรวมกันในสังคมนั้นๆ เชน 
การใหการยอมรับ การยกยองชมเชย การใหความเคารพนับถือ ซ่ึงอาจเรียกวาเปนมาตรการตอบกลับใน
ทางบวก (Positive sanctions) แตในอีกดานหนึ่งมาตรการการตอบกลับอาจใชเพ่ือเปนการลงโทษ 
(Punishment) แกสมาชิกผูท่ีไมยอมประพฤติปฏิบัติตามแนวบรรทัดฐานท่ีสังคมนั้นๆ กําหนดไวเชนเดียวกัน 
อาจเรียกไดวาเปนมาตรการการตอบกลับในทางลบ (Negative sanctions) อันเปนการลงโทษโดยวิถีประชา 
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(Folkways) เชน การไมใหการยอมรับนับถือ การไมยอมคบคาสมาคม ซ่ึงในบางขณะการถูกลงโทษในลักษณะ
ดังกลาวก็อาจมีความรายแรงกวาการลงโทษในลักษณะอ่ืนได 
  1.3) กลไกทางบทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) 
  กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยบทบาทและสถานภาพ เปนกลไกท่ีมีรากฐาน
ทางความคิดมาจากสถานะ (Positions) และกิจกรรม (Activities) ท่ีควรจะเปนตามสถานะของปจเจกชนแต
ละคนในสังคม โดยสถานภาพจะถูกกําหนดหรือใหความหมายของสถานภาพนั้นๆข้ึนโดยสังคม สําหรับบทบาท 
(Roles) ก็จะเปนไปตามความคาดหวังขอสังคมวาบุคคลผูอยูในสถานภาพ หรือท่ีประกอบอาชีพนั้นๆ พึงมีพึง
เปน เชน เปนนักเรียนก็มีหนาท่ีศึกษาหาความรู การเปนอาจารยก็มีหนาท่ีตองสอนหนังสือ การเปนผูหญิงก็
ตองประพฤติตนใหเรียบรอย แตสําหรับผูท่ีเปนผูชายก็ตองแสดงออกถึงความแข็งแรง เหลานี้เปนตน อยางไรก็
ตามในบางครั้งบทบาทของปจเจกชนแตละคน อาจจะมีความขัดแยงกันเอง (Role Conflict) ข้ึนมาได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันท่ีผูหญิงซ่ึงตองทําหนาท่ีท้ังเปนแมบาน แตก็ตองทํางานนอกบานไปดวยใน
ขณะเดียวกัน ซ่ึงการมีหลากหลายบทบาทดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความคาดหวังของหนวยยอยอ่ืนๆใน
สังคมท่ีอยูรอบตัวผูหญิงนั้นอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน ความคาดหวังของผูเปนสามี ความคาดหวังของผูเปน
ลูก รวมถึงความคาดหวังของนายจาง เปนตน 
  1.4) กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยกลุม และการยอมรับ (Group and 
Societal Entry) 
  กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยกลุม และการยอมรับเขากลุมจะถูกนํามาใชกับ
บุคคลผูท่ีประสงคจะเขารวมเปนสมาชิกของกลุมหรือสังคม ซ่ึงมีลักษณะเปนกลไกการควบคุมในลักษณะตาง
ตอบแทน (Reciprocal) อยางหนึ่ง กลาวคือ หากบุคคลใดท่ีมีความตองการจะเขารวมเปนสมาชิกในสังคมใด
สังคมหนึ่ง บุคคลนั้นก็ตองควบคุมพฤติกรรมของตนใหสอดคลองกับมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ (Criteria) 
ตามท่ีสังคมนั้นๆตั้งไว โดยวิธีการดังกลาวถือเปนหลักการข้ันพ้ืนฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization)  
  1.5) กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยความแตกตาง และการจัดลําดับ 
(Differentiation & Ranking) 
  กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยความแตกตาง และการจัดลําดับ เปนกลไกท่ี
ถูกนํามาใชจัดกลุมของสมาชิกในสังคมโดยใชหลักเกณฑบางอยาง เชน ลักษณะรูปรางหนาตา สีผิว ลักษณะ
ทางกายภาพของรางกาย อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ ซ่ึงการใชกลไกในการ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในลักษณะดังกลาว คอนขางท่ีจะแฝงไปดวยการเหยียดศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย 
(Human dignity) แตอยางไรก็ตามการจัดกลุม หรือแบงชนชั้นทางสังคมโดยอาศัยหลักเกณฑตางๆดังท่ีกลาว
มานั้น ก็ไดกอใหเกิดความสงสัยแกนักวิชาการผูทําการศึกษาวาเหตุใดกลุมบุคคลท่ีถูกจัดใหอยูในกลุมลางสุด
ของระบบการจัดลําดับ ซ่ึงเปนกลุมท่ีถูกกีดกัน หรือถูกจํากัดตอการไดรับผลประโยชนยังคงยินยอมท่ีจะเขา
รวมเปนสวนหนึ่งของสังคม รวมท้ังยอมรับตอการถูกจัดอยูในลําดับเชนวานั้นซ่ึงกรณีดังกลาวนักสังคมวิทยาได
ใหคําอธิบายถึงปรากฏการณดังกลาวไววา เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เนื่องจากองคประกอบสองประการคือ ความสํานึก
รูท่ีผิด (false consciousness) และ การถูกกีดกันในเชิงความสัมพันธ (relative deprivation) นั่นเอง 
 
 2) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการแลกเปลี่ยน (Exchange Strategies) 
 ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการแลกเปลี่ยน เปนยุทธศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกับการใหรางวัล 
(Reward) ระหวางปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล ซ่ึง Peter M. Blau (อางใน Paul Sites, 1975: 47) ได
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อธิบายรูปแบบของการแลกเปลี่ยนท่ีพบเห็นไดโดยท่ัวไปในสังคม เชน เด็กแลกเปลี่ยนของเลนกัน เพ่ือน
รวมงาน (Colleagues) แลกเปลี่ยนการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การถกเถียง (Discussants) นํามาซ่ึง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Ideas) หรือแมกระท่ังแมบานท่ีแลกเปลี่ยนสูตรในการทําอาหาร ซ่ึงยุทธศาสตร
ดังกลาว สามารถแบงออกไดเปน 3 กลไกยอย ดังตอไปนี้ 
  2.1) กลไกการใชอํานาจบังคับเหนือกวา (Superordinate Exchange) 
  กลไกการใชอํานาจบังคับท่ีเหนือกวา จะถูกใชโดยบุคคล หรือกลุมท่ีมีสถานะท่ีสามารถออก
คําสั่ง (Command) รวมถึงมีอํานาจในการแบงสรร (Allocation) และกระจาย (Distribution) ทรัพยากรท่ีมี
ความขาดแคลน (Scarce resources) ท้ังในรูปแบบท่ีเปนการใหเปนผลตอบแทน (form of rewards) หรือ
อาจถูกใชเปนเครื่องมือ (Facilities) บางอยางในการจัดหาผลตอบแทนใหแกบุคคลผูอยูภายใตอํานาจ 
(Subordinate) ของตน กลาวโดยสรุปคือ กลไกการควบคุมสังคมในลักษณะดังกลาว อยูในรูปของผูมีอํานาจ
ปกครองท่ีตองใหความดูแลเอาใจใสตอบุคคลผูอยูภายใตอํานาจการปกครองของตน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
กับการดํารอยูของสถานภาพแหงอํานาจของตน 
  2.2) กลไกการอยูภายใตอํานาจ (Subordinate Exchange) 
  กลไกการยอมตนใหอยูภายใตอํานาจ เปนกลไกท่ีมีลักษณะท่ีเปนมุมกลับกับกลไกการใช
อํานาจบังคับเหนือกวา กลาวคือ ผูท่ียอมตนใหอยูภายใตอํานาจ (Obey) ของผูท่ีมีอํานาจเหนือกวาก็เพ่ือท่ีจะ
แลกเปลี่ยนกับการไดอยูในสังคมอยางสงบสุขและปลอดภัย เนื่องจากผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา หรือชนชั้น
ปกครองมีหนาท่ีในการดูแลและใหความปลอดภัยแกผูท่ีอยูภายใตอํานาจการปกครองของตนดังท่ีกลาวมาแลว  
  2.3) กลไกการแลกเปลี่ยนในลักษณะปรองดอง (Accomodation Exchange) 
  กลไกการปรองดองเปนกลไกท่ีถูกใชในการระงับขอพิพาท หรือขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
คูกรณีโดยมีลักษณะท่ีสําคัญประการหนึ่ง กลาวคือ เปนกลไกท่ีกําหนดใหคูกรณีฝายหนึ่งตองยอมลด (give 
up) สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือท่ีจะไดรับ (gain) บางสิ่งบางอยางท่ีตองการกลับมา โดยกลไกดังกลาวมักถูกนํามาใชใน
กรณีท่ีคูกรณีฝายหนึ่งตองการเรียกรองผลประโยชน (Interests) หรือเปาหมาย (Goals) บางอยางบางประการ
ท่ีตนถูกจํากัด (Restricted) จากคูกรณีอีกฝายหนึ่งภายใตความสัมพันธ (Relationships) ในบางลักษณะ 
ตัวอยางเชน ผูจัดการหรือเจาของกิจการจะตองเขาสูกระบวนการปรองดองกับคนงานเพ่ือหลีกเลี่ยงการนัด
หยุดงาน (Strikes) ซ่ึงหากไมกระทําเชนนั้น ก็อาจจะสงผลกระทบท่ีเสียหายตองานท้ังระบบได ในทางระหวาง
ประเทศก็มักจะเลือกใชแนวทางดังกลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงการกอสงคราม โดยกลไกการปรองดองนั้นหมายความ
รวมถึง การประนีประนอม (Compromise) กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หรือการไกล
เกลี่ย (Mediation) รวมถึงการใชความอดทนอดกลั้น (Toleration) ดวย 
 3) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยกระบวนการ (Procedural Strategies) 
 ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยอาศัยกระบวนการ เปนการใชกลไกในการกําหนดกฎเกณฑโดยความ
มุงหวัง (Hopefully) วาการออกกฎเกณฑตางๆเหลานั้นจะเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยขับเคลื่อนสังคมนั้นๆ
ใหไปสูเปาหมาย (Goals) ท่ีตองการได โดยยุทธศาสตรดังกลาวเชื่อวาหากสมาชิกในสังคมทุกคนมีความเคารพ
ในกฎเกณฑท่ีตั้งข้ึนมา ดวยการยอมรับ (Acceptance) และปฏิบัติตาม (Follow) กฎเกณฑตางๆเหลานั้น 
การควบคุมสังคม หรือพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมก็จะบรรลุผลสําเร็จ (Accomplished) โดยยุทธศาสตร
ดังกลาว สามารถแบงออกไดเปน 3 กลไกยอย ดังตอไปนี้ 
  3.1) กลไกระบบรัฐ (Bureaucratization) 
  กลไกระบบรัฐ เปนกระบวนการในการกําหนดกฎเกณฑ หรือกฎหมายโดยคํานึงถึงเปาหมาย
โดยรวมของสังคมนั้นๆ ซ่ึงกลไกดังกลาวมักจะถูกใชในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมในระดับ
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องคกรขนาดใหญ (Large organizations) เชน สหภาพแรงงาน (Labor union) กองทัพ (Armies) เจาหนาท่ี
ของรัฐ (Government agencies) โดยกลไกดังกลาวมีลักษณะท่ีสําคัญคืออนุญาตใหแตเฉพาะเพียงบุคคลผูท่ีมี
สถานะท่ีถูกกําหนดไวอยางแนนอนแลวเทานั้น ท่ีจะสามารถมีคุณสมบัติในการกําหนดกระบวนการ หรือ
กฎเกณฑตางๆ เหลานั้นได   
  3.2) กลไกระบบวิชาชีพ (Professionalization) 
  กลไกระบบวิชาชีพ เปนกลไกท่ีคอนขางจะมีลักษณะท่ีเปนกระบวนการควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคมเฉพาะบางกลุม หรือบางสาขาวิชาชีพ ท่ีตองมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการไดรับการ
รับรอง (Certify) ในฐานะท่ีเปนวิชาชีพ (Professional) เทานั้น โดยผูท่ีประกอบวิชาชีพนั้นจะทีความแตกตาง
จากอาชีพอ่ืนๆตรงท่ีตองมีการฝกอบรมเปนพิเศษกวาอาชีพอ่ืนๆเปนเวลาหลายป เชน แพทย หรือนักกฎหมาย 
โดยท่ีสมาชิกเหลานั้นจะตองประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีวิชาชีพตางๆ ตั้งไวเพ่ือใหไดรับการยอมรับจาก
สังคมของผูท่ีประกอบวิชาชีพเหลานั้นในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนท่ีตองการไดรับระดับคะแนนท่ีดี ก็ตอง
ปฏิบัติตามสิ่งท่ีครูผูสอนมอบหมาย  
  3.3) กลไกการควบคุมโดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) 
  กลไกการควบคุมโดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีรากฐานมาจากความรูและความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงในปจจุบันไมวาจะเปนการวางผังเมือง (City planning) หลักสูตรการฟนฟู
ผูกระทําความผิด (Rehabilitation programs) ตลอดจนการวางแผนเศรษฐกิจ (Economic planning) ลวน
แลวแตมีพ้ืนฐานมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น อันนําไปสูกลไกในการควบคุมสังคมท่ีสําคัญ และ
กาวลวงเขามาในพ้ืนท่ีการใชชีวิตประจําวันของคนในสังคม ซ่ึงกลไกดังกลาวเปนไดท้ังการสรางประโยชน 
(Benefit) อยางยิ่งใหแกสังคม แตก็อาจเปนการทําลาย (Disruption) สังคมอยางรุนแรงไดในขณะเดียวกัน 
ยกตวัอยางเชน การใชอุปกรณอิเลคทรอนิกส อันไดแก กลองวงจรปด (Closed Circuit Television System 
: CCTV) ในการสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในสังคม และเปนการปอง
ปรามผูท่ีคิดจะกระทําความผิดไปพรอมกัน แตขณะเดียวกันการใชกลไกดังกลาวท่ีมากเกินไป ก็อาจสงผล
กระทบตอความเปนสวนตัว (Privacy) อันอาจถือเปนการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสมาชิกคนอ่ืนๆในสังคมได
ดวยเชนเดียวกัน  
 4) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการจัดการ (Manipulate Strategies) 
 ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการจัดการ เปนยุทธศาสตรท่ีมุงตรงตอการควบคุมและจัดการกับ
จิตสํานึก (Conscious) ของสมาชิกในสังคม ผานทางการสื่อสาร (Communication) หรือทางพฤติกรรม 
(Behavior) บาอยาง ซ่ึงการแสดงออกตางๆเหลานั้นพยายามท่ีจะซอนเหตุผลท่ีแทจริงบางอยางผานทางชอง
ทางการสื่อสารตางๆไปสูผูรับ เพ่ือท่ีจะชักจูงใหสมาชิกในสังคมเชื่อตามขอความท่ีสื่อสารนั้นวาผูสงขาวสาร
เหลานั้นกระทํา หรือกลาวไปดวยความสุจริตใจ (good faith) โดยยุทธศาสตรดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 
2 กลไกยอย กลาวคือ 
  4.1) กลไกการจัดการโดยใชวาจา (Verbal Manipulation) 
  กลไกการจัดการโดยใชวาจา อาจแบงไดเปนหลายลักษณะ เชน การโฆษณาชวนเชื่อ 
(Propaganda) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพอยางสูงในการเปลี่ยนอารมณความรูสึก (Feeling) 
ทัศนคติ (Attitudes) ตลอดจนการใหคุณคา (Values) แกบางสิ่งบางอยาง ของสมาชิกในสังคม ซ่ึง
กระบวนการดังกลาวสามารถพบเห็นไดอยางแพรหลายในสังคม เชน การโฆษณาทางรายการโทรทัศน 
(Television commercials) อันเปนการชักจูงใหผูบริโภคยินยอม หรือเกิดความรูสึกอยากซ้ือสินคานั้นๆ หรือ
แมกระท่ังการโฆษณาชวนเชื่อของบรรดานักการเมือง (Politicians) ท่ีพยายามชักจูงใหสมาชิกในสังคมเลือก 
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(Voting) ตนใหเปนผูแทนของราษฎร นอกจากนั้นกลไกการจัดการพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโดยใชวาจา
ยังมีอีกหลายลักษณะ ไดแก การโกหก (Lying) การตีตรา (Labeling) ผูอ่ืนดวยคําพูดเหยียดหยาม เชน พวกข้ี
ขลาด (Sissy) พวกโรคจิต (Mental ill) หรือพวกฆาตกร (Criminal) เปนตน นอกจากนั้นการใชคําพูดเฉพาะ
กลุม (Jargon) ก็ถูกจัดใหอยูในกลไกการจัดการพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโดยใชวาจาดวยเชนกัน 
  4.2) กลไกการจัดการโดยใชอวัจนภาษา (Nonverbal Manipulation) 
  กลไกการจัดการโดยใชอวัจนภาษา เปนกลไกท่ีพยายามควบคุมจัดการจิตสํานึกของสมาชิก
ในสังคมผานการกระทํา (Done) มากกวาการใชคําพูด หรือเปนการควบคุมท่ีไมไดกลาวถึงอยางตรงๆ เชน 
ควบคุมหรือจัดการจิตสํานึกของสมาชิกในสังคมผานการศิลปะการแสดง (Staging and performances) การ
ระงับการขอมูลขาวสารท่ีมีประโยชน (Withholding valuable information) จากแหลงขอมูลท่ีอาจชักจูงให
สมาชิกในสังคมมีพฤติกรรมท่ีแตกตางไปจากแนวทางท่ีสังคมนั้นๆปรารถนา การเปลี่ยนกฎเกณฑหรือ
กระบวนการ (Changing rules and procedures) ในการออกกฎหมาย หรือกฎเกณฑ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมักใช
ในระดับองคกร (Organizations) ในลักษณะท่ีเปนไปเพ่ือการรักษาอํานาจในการบริหารจัดการ (maintain 
existing power arrangements) ของผูมีอํานาจ นอกจากนี้การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไมเผชิญหนาก็ถูกจัด
ใหเปนกลไกการจัดการพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโดยใชอวัจนภาษาเชนเดียวกัน     
 5) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการบีบบังคับ (Coercive Strategies) 
 ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการบีบบังคับจะถูกนํามาใชก็ตอเม่ือ ยุทธศาสตรการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมวิธีอ่ืนๆนั้นไมไดผล (Failed) ซ่ึงการใชวิธีการบีบบังคับอาจจะอยูในลักษณะของ
การบีบบังคับโดยไมใชความรุนแรง (Nonviolent) หรืออาจจะเปนการบีบบังคับโดยใชวิธีรุนแรง (Violent) ก็
ได อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปแลวการใชวิธีการบีบบังคับโดยไมใชความรุนแรงมีแนวโนมท่ีจะถูกนํามาใชกอน
วิธีการบีบบังคับโดยใชความรุนแรง ดังนั้นยุทธศาสตรดังกลาว จึงสามารถแบงออกไดเปน 2 กลไกยอย ดังนี้ 
  5.1) กลไกการบีบบังคับท่ีไมรุนแรง (Nonviolent Coercive Strategies)  
  กลไกการบีบบังคับท่ีไมรุนแรงไดรับการยอมรับวาเปนกลไกท่ีมีประโยชนมากกวากลไกการ
บีบบังคับโดยวิธีท่ีรุนแรง โดยเฉพาะในกลุมบุคคลผูมีพลังอํานาจนอย (little power) เนื่องจากกลุมบุคคล
เหลานี้ไมอาจท้ังควบคุม และไมอาจเขาถึงเครื่องมือ (Instrument) ในการบังคับใชกับประชากรสวนใหญ 
(Massive force) ท้ังหมดได กลไกดังกลาวจึงมักพบเห็นไดในกลุมสังคมท่ีมีสมาชิกในกลุมมีจํานวนไมมากนัก 
ซ่ึงลักษณะท่ีสําคัญของการใชกลไกดังกลาว ไดแก การขมขู (Threats) การโตแยง (Argument) การระงับการ
ใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทน (Withholding rewards) หรือสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) ตางๆ เปนตน  
  5.2) กลไกการบีบบังคับท่ีรุนแรง (Violent Coercive Strategies) 
  กลไกการบีบบังคับท่ีรุนแรง มักถูกนํามาใชในลักษณะท่ีเปนการใชกําลังในทางกายภาพใน
การพยายามท่ีจะทําใหบรรลุถึงความตองการหรือเปาหมายท่ีสังคมนั้นๆตั้งเอาไว ซ่ึงลําดับความเขมขน 
(Intensity) ของความรุนแรง ก็จะข้ึนอยูกับเปาหมายท่ีตองการ (Goals) ความปรารถนารวมกันของสังคม 
(Willingness) รวมถึงการยอมรับของสมาชิกทุกคนในสังคมในผลเสียรายแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาจากการใช
กลไกการควบคุมในลักษณะดังกลาว โดยลักษณะท่ีสําคัญของการใชกลไกดังกลาว ไดแก การกอการจลาจล 
(Riot and mob action) การปฏิวัติ (Revolution) รวมถึงการสรางความหวาดกลัว (Terror strategies) ก็
ถูกจัดใหอยูในลักษณะของกลไกดังกลาวดวยเชนเดียวกัน  
 6) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการมีสวนรวม (Coalitional Strategies)  
 ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการมีสวนรวม เปนการกลาวถึงการเขามามีสวนรวมกันของปจเจก
บุคคลทุกคนท่ีเปนสมาชิกในสังคม อันเปนยุทธศาสตรท่ีมุงตอการกอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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(Unification) ของสมาชิกในสังคม ซ่ึงยุทธศาสตรดังกลาวจะประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ
ใหญๆ กลาวคือ ประการแรกเปนการมุงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยางยั่งยืน (Permanent unification) 
ซ่ึงมักจะนํามาใชในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายในการอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุขอยางยั่งยืน 
(Sustain) ประการตอมาเปนการสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในลักษณะชั่วคราว (Temporary 
unification) ซ่ึงมักนํามาใชในกรณีท่ีสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นมีวัตถุประสงคบางอยางในระยะสั้น (short-
term) รวมกัน และประการสุดทายคือการรวมตัวกัน (Partial Unification) ของสมาชิกทุกคนในสังคมเพ่ือ
สรางความเปนปกแผน และเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีสังคมนั้นๆไดตั้งไว ตลอดจนเพ่ือเปนการปกปอง
ผลประโยชนของสมาชิกในสังคมนั้นๆเอง 
 7) ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการถอนตัว (Withdrawal Strategies)  
 ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยการถอนตัว มักจะถูกนํามาใชเม่ือผลประโยชนตอบแทนไมเปนไป
ตามท่ีคาดหวัง โดยกลไกดังกลาวอาจนํามาซ่ึงความเสียหายรายแรงไดหากนํามาใชโยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซ่ึงยุทธศาสตรดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ การถอนตัวทางกายภาพ (Physical 
withdrawal) หมายถึง การออกจากสถานท่ี หรือออกจากกลุมสังคมท่ีอยูเดิมไปอยูในสังคมอ่ืน ลักษณะตอมา
คือการถอนตัวทางดานพิธีการ (Ritual withdrawal) หมายถึง การท่ีสมาชิกในสังคมยังคงอยูในสังคมนั้นๆ แต
ไมสนใจรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีท่ีตนไดรับ เชน นักเรียนไปโรงเรียนตามบทบาทแตไมสนใจท่ีจะ
ทําการศึกษาเลาเรียนตามหนาท่ีท่ีควรจะเปนของตนเอง และลักษณะสุดทาย การถอนตัวลักษณะลมสลาย 
(Disbandment withdrawal) ซ่ึงหมายถึง การลมเลิก หรือทําใหระบบบางอยางลมสลาย เชน การปฏิวัติท่ี
ตองกําจัดกลุมอํานาจเกาออกไป การลมเลิกกลุมอาจเปนเพราะกลุมนั้นประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามการ
ลมสลายของกลุมอาจจะไมไดเปนไปอยางภาพท่ีเห็นเสมอไป เนื่องจากกลุมท่ีถูกสลายไปนั้นอาจแอบรวมตัวกัน
เพ่ือตั้งกลุมใหมข้ึนมาอีกก็ได   
 จะแบงออกเปน 3 ลักษณะท่ีสําคัญ (Chriss, J. J., (2007: 27) กลาวคือ 

• การควบคุมสังคมอยางเปนทางการ (Formal social control) อันเปนการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยโดยการใชกลไกทางกฎหมาย (Law) และการบังคับโทษ (Punishment)  

• การควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการ (Informal social control) อันเปนการใชกลไกการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยในดานอ่ืนท่ีไมใชกลไกทางกฎหมาย เชน กลไกทางดานศีลธรรม (Moral) หรือ 
กลไกทางดานวัฒนธรรม (Culture) ซ่ึงผูท่ีฝาฝนอาจตกอยูภายใตสภาพบังคับท่ีอยูในรูปแบบของ
มาตรการการลงทัณฑทางสังคม (Social sanction)   

• การควบคุมสังคมโดยทางการแพทย (Medical social control) การควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใน
ลักษณะดังกลาวเปนการอาศัยการใหการรักษาพยาบาลทางการแพทยกับบุคคลผูมีปญหาในการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 

 
 โดยคณะผูวิจัยขอกลาวถึงเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีทําการศึกษาเฉพาะในสวนของการ
ควบคุมสังคมอยางเปนทางการ และการควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการ ดังตอไปนี้ 
 
 1) การควบคุมสังคมอยางเปนทางการ (Formal social control) 
 เรื่องการควบคุมสังคมอยางเปนทางการโดยกลไกทางกฎหมายนั้น ซีซาร แบคคาเรีย (อางใน 
J.Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball, 2007) ไดเสนอทฤษฎีการปองกัน (Deterrence 
Theory) ซ่ึงมีรากฐานมาจากสมมติฐานในเรื่องของการลงโทษตามสํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical 
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school) โดยเสนอความเห็นวาการท่ีมนุษยจะตัดสินใจกระทําการอยางใดแลว จะมีการคํานึงถึงผลของการ
กระทําท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ดังนั้นการท่ีกลไกทางกฎหมายจะปองกันไมใหบุคคลกระทําความผิดได การลงโทษ
จะมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการยับยั้งไมใหเกิดการกระทําความผิดนั้น จะตองประกอบไดดวยเง่ือน 3 
ประการคือ การลงโทษนั้นจะตองมีความรวดเร็ว (swiftness) มีความรุนแรง (severity) และมีความแนนอน 
(certainty) ในการลงโทษ (Tibbetts, S. G., (2015: 37-38)  
 โดยรูปแบบของการลงโทษจะแบงออกเปน 2 หลักการท่ีสําคัญ (Carrabine, E., Cox, P., Fussey, 
P., Hobbs, D., South, N., Thiel, D., et al. (2014: 296-304) ดังตอไปนี้  

• หลักการลงโทษในเชิงปองปราม (Reductivist principles) หลักดังกลาวเปนการลงโทษใน
เชิงปองกันการกออาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ ลัทธิ
ประโยชนนิยม (Utilitarianism) โดย เจเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) ซ่ึงกลาววา การ
ลงโทษท่ีมุงจะลดปริมาณของการกอใหเกิดอาชญากรรมในอนาคตนั้น ตองกําหนดใหความ
เจ็บปวด (pain) และความไมมีความสุข (unhappiness) ท่ีตัวผูกระทําความผิด (offender) 
จะไดรับนั้นมากกวา (outweighed) ความพึงพอใจท่ีผูกระทําความผิดคาดวาตนเองจะได 
ดังนั้นการลงโทษในลักษณะดังกลาวจึงเนนไปท่ีการลงโทษในลักษณะท่ีเปนการยับยั้งปองกัน 
(deter) และแกไขฟนฟู (reform and rehabilitation) พฤติกรรมของผูกระทําความผิดเปน
สําคัญ โดยการแกไข (reform) โดยใชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูตองขังท่ีกระทํา
ความผิดโดยการใชแรงงานในเรือนจํา (hard labour) ประกอบกับการอบรมจริยธรรม 
(religious instruction) ควบคูกัน ในขณะท่ีการฟนฟู (rehabilitation) อันไดแก การ
กําหนดกระบวนการในการดูแลฟนฟูพฤติกรรมท่ีเหมาะแกตัวผูตองขังเฉพาะราย 
(individualized treatment programmes) โดยการลงโทษในลักษณะดังกลาวมี
จุดมุงหมายท่ีสําคัญสองประการคือ การทําใหผูตองขังกลับตัวเปนพลเมืองท่ีดี (human well 
being) ของสังคม รวมถึงการยกระดับคุณธรรมในจิตใจของผูตองขังเหลานั้น 

• หลักการลงโทษเชิงแกแคนทดแทน (Retributivist principles) เปนรูปแบบการลงโทษท่ีมี
มาตั้งแตสมัยโบราณท่ีมีทัศนคติวาผูกระทําความผิดสมควรท่ีจะไดรับการลงโทษอยางสาสม
เนื่องจากเปนสิ่งท่ีพวกเขาควรจะไดรับ โดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาในอนาคต โดยแนวคิด
ดังกลาวมีปรากฏอยางชัดเจนอยูในประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (The Code of 
Hummurabi) ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญในการลงโทษแบบตาตอตา (an eye for an eye) โดย
ถือวารัฐเปนตัวแทนของผูเสียหาย หรือเหยื่อของอาชญากรรมในการลงโทษผูกระทําความผิด 
ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหผูเสียหายกระทําการอันเปนการแกแคนตัวผูกระทําความผิดดวยตนเอง
และอาจนําไปสูความวุนวายในสังคมได ซ่ึงนักทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลตอแนวความคิดดังกลาว
ไดแก อิมมานูเอล คานส (Immanuel Kant) ท่ีเห็นวาการลงโทษเปนเรื่องท่ีไมอาจหลีกเลี่ยง
ได (imperative) หากสังคมตองการท่ีจะรักษาสมดุลทางศีลธรรม (moral equilibrium) 
เอาไว  
 

 2) การควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการ (Informal social control) 
 มาตรการในการควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการ ไดแก มาตรการในการควบคุมสังคมโดยวิธีอ่ืนท่ี
ไมใชกฎหมาย หรือ Soft law เชน จิตสํานึกรวมกันของคนในสังคม บรรทัดฐานทางสังคมในลักษณะท่ีเปน
จารีตประเพณี ซ่ึงลักษณะเฉพาะของมาตรการในการควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการนี้มีลักษณะท่ีไมชัดเจน 
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รวมถึงไมมีมาตรการในการบังคับใชอยางเปนกิจจะลักษณะ หากใครฝาฝนก็จะไดรับบทลงโทษในลักษณะท่ี
เปนการลงโทษทางสังคม (Social sanction) ซ่ึงในบางกรณีการลงโทษในทางสังคมอาจมีผลเสียตอตัวท่ีฝาฝน
ไดดียิ่งกวามาตรการลงโทษทางกฎหมายก็ได 
 การควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยกลไกทางกฎหมายมีลักษณะเดนคือ เปนกลไกการควบคุมท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน ใชเวลาไมนานในการประกาศใชกฎเกณฑดังกลาวเปนกฎหมาย หากผูใดฝาฝนก็จะตองไดรับ
โทษตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงตางจากกลไกการควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการ ท่ีแมวาจะมีลักษณะเปนนามธรรม
มากกวา และผูท่ีฝาฝนกลไกดังกลาวจะไมตองรับโทษท่ีมีการกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรดังเชนการกระทํา
อันเปนการฝาฝนกลไกการควบคุมโดยกฎหมาย  แตในบางกรณีกลไกการลงโทษผูท่ีฝาฝนบรรทัดฐาน คานิยม 
หรือวัฒนธรรม อาจไดรับผลเสียมากกวา เชน อาจถูกประณาม ทําใหไดรับความอับอาย ไปจนถึงไมมีผูใดอยาก
คบคาสมาคมดวย สงผลใหผูกระทําความผิดรูสึกเกรงกลัวการถูกลงทัณฑจากสังคมดวยตัวของตัวเอง ซ่ึงตาง
จากการควบคุมโดยกฎหมายท่ีผูกระทําจะรูสึกวาตนเองถูกบังคับมากกวา หากแตกลไกการควบคุมสังคมอยาง
ไมเปนทางการมีขอดอยท่ีสําคัญคือตองใชเวลาในการปลูกฝง    
 
2.4 แนวคิดในการ “ปดเกมสบุหรี่” (Tobacco Endgame) 

จากการศึกษาของคณะผูวิจัยพบวา ในชวงประมาณทศวรรษท่ี 1960 ไดมีการรายงานถึงพิษภัยของ
ยาสูบโดยเฉพาะอยางยิ่งบุหรี่ท่ีสําคัญอยู 2 ฉบับ คือ ตามรายงานของ UK Royal College of Physicians ใน
ประเทศสหราชอาณาจักร ท่ีมีข้ึนในป ค.ศ. 1962 และ ตามรายงานของ US Surgeon General ท่ีมีข้ึนในป 
1964 โดยมาตรการตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับโรคภัยจากการสูบบุหรี่ไดดําเนินไปอยางแข็งขัน 
การแพรกระจายของการสูบบุหรี่ลดลงอยางมากในหลายๆประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม การสูบบุหรี่ก็
ยังคงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรอยูโดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีประชากรมีรายไดปานกลาง
จนไปถึงประเทศท่ีประชากรมีมีรายไดตํ่า  จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (World Health Organization  
หรือ WHO) พบวาในศตวรรษท่ี 20 การสูบบุหรี่เปนสาเหตุในการคราชีวิตของประชากรประมาณ 100 ลานคน
ท่ัวโลก และมีการคาดการณกันวาจะมีคนตายถึง 1,000 ลานคนจากการสูบบุหรี่ในศตวรรษนี้ ในกลุมประเทศ
รายไดปานกลางถึงรายไดต่ํา (Warner, 2013)   
 การท่ีบุหรี่ยังเปนภัยคุกคามอันดับตนๆ ของปญหาในเรื่องของสุขภาพ ดังนั้นจึงนําไปสูแนวความคิด 
“ปดเกมสบุหรี่” (Tobacco Endgame) ซ่ึงเปนแนวความคิดในการควบคุมบุหรี่อยางถอนรากถอนโคน โดย
การ  “ปดเกมสบุหรี่” หมายถึง กระบวนการท่ีจะนําไปสูเปาหมาย และเปาหมายท่ีสําคัญของแนวความคิด
ดังกลาวก็คือ “การหยุดการบริโภคบุหรี่โดยสิ้นเชิง” หรือทําใหการพ่ึงพาบุหรี่ในประเทศนั้นๆ เปนศูนย ดังนั้น
จึงกลาวไดวา การ  “ปดเกมสบุหรี่” เปนท้ังกระบวนการและเปาหมายไปพรอมๆกัน (Thomson at. al., 
2012)  
 จากการศึกษาพบวา แนวคิดในการ “ปดเกมสบุหรี่” ท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนรากฐานสําคัญ 2 ประการ คือ  

(1) การไมสามารถยอมรับสถานการณในการสูบบุหรี่อยางท่ีเปนอยูในปจจุบันไดอีกตอไป และ  
 (2) การลดปริมาณผูสูบบุหรี่ลง จําเปนท่ีตองใชมาตรการใหมๆ โดยตองมีความกลาท่ีจะทํา และเปน
สิ่งท่ีโดยพ้ืนฐานแลวมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงจากมาตรการท่ีเคยมีมา  
 
 แนวความคิดในการปดเกมสบุหรี่นั้น มีตนกําเนิดมาจากขอเสนอของ  Benowitz และ Henningfield 
ในป 1994 ท่ีเสนอวาควรมีการคอยๆลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ลงจนบุหรี่มีปริมาณนิโคตินท่ีนอยจนไมสามารถ
ทําใหผูสูบติดบุหรี่ได และในเวลาเกือบทศวรรษตอมา Borland ไดเสนอโมเดลการจํากัดตลาดของบุหรี่ซ่ึงจะ
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ทําใหการตลาดท่ีขายบุหรี่ตรงสูผูบริโภค (direct-to-consumer) หมดสิ้นไปและแทนท่ีดวยการจัดตั้งองคกรท่ี
ไมแสวงหากําไรเขามาแทนท่ีในการจัดหาบุหรี่ใหกับผูบริโภคโดยมีเปาหมายสําคัญคือ ใหจัดหาบุหรี่แกผูบริโภค
ในปริมาณท่ีเปนการลดภัยอันตรายตอสุขภาพ ตอมา Callard ไดเสนอวาควรทําใหกําไรท่ีเกิดจากการคาบุหรี่
หมดไปและใหองคกรท่ีไมแสวงหากําไรเขามาดําเนินการแทนท่ี กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเสนอแนวคิดในการ
กําจัดบริษัทท่ีผลิตบุหรี่ และใหองคกรท่ีไมแสวงหากําไรมาเปนผูแจกจายบุหรี่แทนโดยสิ้นเชิง ซ่ึงแนวคิดในการ
ปดเกมสบุหรี่นั้น ก็ไดมีการตอยอดเปนแนวคิดใหมออกมาเรื่อยๆ เชน การลดเพดานอุปทาน (supply) ลงไป
เรื่อยๆ ไปจนถึงแนวคิดท่ีวาหามไมใหผูท่ีเกิดในป 2000 บริโภคบุหรี่เลย หรืออาจกลาวไดวาเปนการหามไมให
เด็กท่ีเกิดใหมหลังปท่ีกําหนดไวสูบบุหรี่ตลอดชีวิต เทากับวาคนรุนหลังๆจะถูกหามไมใหสูบบุหรี่เลย ซ่ึงเทากับ
เปนเปาหมายในการท่ีจะกําจัดการสูบบุหรี่ใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ซ่ึงแนวคิดตางๆเหลานี้จําเปนตองอาศัยการ
คิดนอกกรอบดั้งเดิมท่ีเคยมีมาท้ังสิ้น (Warner, 2013) 
 
องคประกอบสําคัญของกลยุทธแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่   

สิ่งท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินมาตรการปดเกมสบุหรี่นั้น เก่ียวของท้ังการวางแผนและการดําเนินการ 
โดยในตัวกระบวนการนั้นคําถามท่ีเปนหลักสําคัญคือ การท่ีจะสามารถไปถึงเปาหมายการปดเกมสบุหรี่ภายใต
เวลาท่ีกําหนดไดอยางไร และเราสามารถดําเนินการอะไรไดอีก ณ ปจจุบันหรือภายในระหวางชวงเวลาท่ี
กําหนดไวเพ่ือไปสูเปาหมายการปดเกมสบุหรี่ ซ่ึงการวางกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูการปดเกมส
บุหรี่ไดนั้น จะตองประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ (Thomson at. al., 2012) 
 (1) รัฐบาลของประเทศตางๆ จะตองมีความตั้งใจตลอดจนมีแผนการอยางชัดเจนและชัดแจงในการท่ี
ทําใหการแพรกระจายของการบริโภคบุหรี่เปนศูนย 
 (2) รัฐบาลของแตละประเทศจะตองตั้งเปาหมายท่ีจะปดเกมสบุหรี่ใหได โดยตองมีการกําหนดกรอบ
เวลาใหชัดแจง อยางไรก็ตามกรอบเวลาท่ีชัดแจงนี้จะตองไมเกิน 20 ป  

 
ซ่ึงในระหวางการดําเนินการตามแนวคิดดังกลาวนี้ อาจจะตองมีมาตรการอยางอ่ืนเสริมข้ึนมาเพ่ือลด

การบริ โภคบุหรี่ลง เชน การสง เสริมให มีผลิตภัณฑยา ท่ี เปนนิ โคติน ซ่ึงไม ใชบุหรี่  (non-tobacco 
pharmaceutical nicotine) สามารถวางจําหนายได เพ่ือชวยใหผูบริโภคท่ียังตองการนิโคตินสามารถท่ีจะ
บริโภคนิโคตินในรูปแบบอ่ืนไดอยู โดยวิธีการดังกลาวถือเปนการลดแรงกดดันทางการเมืองอันอาจเกิดข้ึนจาก
ความไมเห็นดวยในกลุมประชากรผูเสพติดสารนิโคติน (Thomson at. al., 2012) ซ่ึงประเด็นดังกลาว บริษัท 
Philip Morris International ซ่ึงเปนบริษัทผลิตบุหรี่รายใหญของโลกไดเคยออกมาประกาศความตั้งใจท่ีจะ
ผลิตและวางจําหนายผลิตภัณฑนิโคตินในรูปแบบของยาดม (nicotine inhaler) (Warner, 2013) ซ่ึงการมี
ผลิตภัณฑนิโคตินทดแทนบุหรี่เชนนี้อาจชวยใหการพ่ึงพาบุหรี่ในสังคมคอยๆ ลดลง และไมลดลงอยางแรงจน
อาจนําไปสูความตื่นตระหนกและผลกระทบอ่ืนๆ ตอประชาชนท่ียังคงเสพติดสารนิโคตินอยู และนอกจากนี้ยัง
อาจนํามาใชเปนแนวทางนําไปสูการลดการบริโภคนิโคตินจนเปนศูนยตามเปาหมายท่ีต้ังไวได และอาจสงผล
ตอเนื่องในการชวยใหเปาหมายการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุสามารถเกิดข้ึนไดจริงในอนาคต 

  
สภาพการณท่ีเอ้ืออํานวยทําใหมาตรการการปดเกมสบุหรี่เกิดผลสําเร็จ  
 แมวาการปดเกมสบุหรี่ จะเปนเปาหมายท่ีนาสนใจสําหรับหลายๆประเทศในการท่ีจะจัดการกับปญหา
พิษภัยท่ีเกิดจากบุหรี่ท่ีมีตอประชาชนของประเทศตน อยางไรก็ตามจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจถึงบริบท
แวดลอมสภาพการณท่ีจะทําใหการปดเกมสบุหรี่ประสบผลสําเร็จดวย หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งไดกวา การปด
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เกมสบุหรี่จะสําเร็จมากนอยแคไหน หรือไมสําเร็จเลยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดูองคประกอบอันเปนบริบท
แวดลอมสภาพการณของประเทศนั้นๆเปนสําคัญ 
 โดยการดําเนินการเพ่ือปดเกมสบุหรี่  นั้นใหสําเร็จผลนั้นมีองคประกอบท่ีเปนบริบทแวดลอม
สภาพการณท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ (Thomson at. al., 2012)     
 (1) ประเทศนั้นๆ จะตองมีอัตราการแพรกระจายของบุหรี่ในระดับต่ํา ซ่ึงหมายถึงประเทศนั้นจะตองมี
การบริโภคบุหรี่ในประชากรวัยผูใหญนอยกวารอยละ 15 ดังเชน ในประเทศแคนาซ่ึงเปนตัวอยางท่ีเห็นไดอยาง
ชัดเจนของประเทศท่ีมีอัตราการแพรกระจายของบุหรี่อยูในระดับต่ําในปจจุบัน) และ/หรือ 
 (2) ประเทศนั้นๆ จะตองมีอัตราการแพรกระจายของบุหรี่ท่ีลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซ่ึง
องคประกอบดังกลาวนี้ ประเทศแคนาก็เปนตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนถึงการมีอัตราการแพรกระจายของ
บุหรี่ท่ีลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยจากการแพรกระจายของบุหรี่ในอัตรารอยละ 30 ในป 1994 ลดลง
เหลือเพียงรอยละ 18 ในป 2008 และลดมาเหลือนอยกวารอยละ 15 ในปจจุบัน 
  
 การลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องของอัตราการแพรกระจายของบุหรี่จะสงผลใหท้ังภาคประชาชน 
อันเปนภาคสาธารณะ และภาคการเมืองหรือภาครัฐ คอยๆ มีทัศนคติท่ีโนมเอียงไปในทิศทางท่ีวาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีสังคมไมอาจยอมรับมากข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหเปนการงายท่ีจะทําการควบคุมการสูบ
บุหรี่ในท่ีสุด นอกจากนี้วิสัยทัศนท่ีมองการไกลและเขมแข็งของรัฐบาลก็เปนเรื่องสําคัญ ตัวอยางเชน ใน
ประเทศอุรุกวัย ท่ีมีรัฐบาลท่ีสนับสนุนการควบคุมบุหรี่อยางแข็งขัน ทําใหอัตราการแพรกระจายของบุหรี่จาก
รอยละ 32 ในป 2006 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 25 ในป 2009 จึงอาจกลาวไดวา นอกจากปจจัยท้ังสองท่ีได
กลาวมาแลว วิสัยทัศนและนโยบายของรัฐบาลก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งอันสําคัญท่ีจะนําไปสูการปดเกมส
บุหรี่เชนกัน (Thomson at. al., 2012)      
 นอกจากนี้จากการศึกษา คณะผูวิจัยยังพบตัวอยางของประเทศท่ีมีการตั้งเปาหมายในการปดเกมส
บุหรี่ อยางชัดเจน ดังตอไปนี้ (ASH Scotland, 2018)  

• ฟนแลนด มีเปาหมายในการปดเกมสบุหรี่ใหไดภายในป ค.ศ. 2040 

• นิวซีแลนด มีเปาหมายในการปดเกมสบุหรี่ใหไดภายในป ค.ศ. 2025 

• สกอตแลนด มีเปาหมายในการปดเกมสบุหรี่ใหไดภายในป ค.ศ. 2034 

• ไอรแลนด มีเปาหมายในการปดเกมสบุหรี่ใหไดภายในป ค.ศ. 2025 

• เดนมารค มีเปาหมายในการปดเกมสบุหรี่ใหไดภายในป ค.ศ. 2030 

• แคนาดา มีเปาหมายในการปดเกมสบุหรี่ใหไดภายในป ค.ศ. 2035 

แนวความคิดในการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ (Tobacco-Free Generation) 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาการปดเกมสบุหรี่ จัดไดวาเปนท้ังกระบวนการและเปนเปาหมายท่ีมุงจะ
ทําใหประชากรในแตละประเทศงดการบริโภคบุหรี่ รวมถึงการจํากัดการแพรกระจายของการบริโภคบุหรี่ใน
ประเทศใหเปนศูนย ซ่ึงนอกจากจะมีมาตรการตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลว มาตรการการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบ
บุหรี่ตลอดอายุ ก็เปนอีกหนึ่งมาตรการหลักท่ีสําคัญมาตรการหนึ่งท่ีอยูภายใตกรอบใหญของแนวคิดในการปด
เกมสบุหรี่  
 จากการศึกษาของ AJ Berrick แหง Yale-NUS College ประเทศสิงคโปรพบวากวารอยละ 80 ของผู
สูบบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่ท่ีอายุ 18 ป และเกือบท้ังหมดของผูสูบบุหรี่เริ่มตนสูบบุหรี่กอนอายุ 26 ป ซ่ึงเม่ือเริ่มสูบ
บุหรี่จนติดแลว การเลิกสูบบุหรี่จึงเปนเรื่องท่ียากมาก ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดการสูบบุหรี่ตั้งแตอายุยังนอย
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จึงเปนกุญแจสําคัญท่ีปองกันไมใหบุหรี่แพรกระจายออกไปในวงกวาง (Berrick, 2013) และอาจนําไปสู
ผลสําเร็จของแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ได ดังนั้น มาตรการการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ จึงถือ
เปนมาตรการปองกันท่ีสําคัญ โดยเสนอวา หามไมใหมีการจําหนายบุหรี่แกผูท่ีเกิดในหรือหลังปท่ีกําหนด เชน
กําหนดปไวท่ีป ค.ศ. 2000 เทากับวาหามมีการจําหนายหรือใหบุหรี่แกบุคคลท่ีเกิดในป ค.ศ. 2000 ตลอดจน
บุคคลท่ีเกิดหลังจากนั้น อยางไรก็ตามสําหรับผูท่ีเกิดกอนปท่ีมีการถูกกําหนดวาเปนคนรุนท่ีหามสูบบุหรี่ยัง
สามารถท่ีจะซ้ือหรือไดรับบุหรี่ได และรานคายังคงขายบุหรี่ใหได  
 ซ่ึงมาตรการนี้นอกจากจะทําใหไมตองกังวลวาคนรุนใหมจะเลิกสูบบุหรี่ซ่ึงทําไดยากมากแลว ยังเปน
การทําใหการสูบบุหรี่กลายเปนพฤติกรรมท่ียอมรับไมไดอยางคอยเปนคอยไป และเพ่ือเปนการใหสังคมยอมรับ
มาตรการนี้ และเพ่ือเปนการลดจํานวนของเยาวชนท่ีจะกลายเปนคนติดบุหรี่ใหนอยท่ีสุดกอนปท่ีกําหนดจะมี
ผลบังคับใช ดังนั้นรัฐแตละรัฐจึงมีความจําเปนจะตองออกประกาศใหประชาชนไดทราบเก่ียวกับมาตรการนี้
ลวงหนาแตตนท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได กลาวคือ อาจมีการประกาศเปนเวลา 5-10 ปกอนท่ีจะมีการกําหนดใหมี
มาตรการในการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุมีผลบังคับ เชน หากรัฐใดมีเปาหมายในการกําหนดหาม
ไมใหเด็กท่ีเกิดในป ค.ศ. 2030 รวมถึงเด็กท่ีเกิดหลังจากนั้นสูบบุหรี่ตลอดอายุ รัฐนั้นๆ ก็ควรตองมีการ
ประกาศมาตรการดังกลาวตั้งแตประมาณชวงป ค.ศ. 2020 หรืออยางชาท่ีสุดคือไมควรเกินป ค.ศ. 2025 ซ่ึงยิ่ง
มีการประกาศแตเนิ่นๆ เทาไหรก็ยิ่งดี ท้ังนี้เนื่องจากสังคมและประชาชนจะไดมีเวลาเตรียมพรอมและปรับตัว 
(Berrick, 2013) 
 
มาตรการการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุในตางประเทศ 
 จากกรศึกษาพบวาในปจจุบันนี้มาตรการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ เริ่มมีการเคลื่อนไหว
แลวในบางประเทศ หรือบางรัฐ ในสวนนี้ของรายงานวิจัยฉบับนี้จะเสนอมาตรการดังกลาวในบางประเทศท่ี
สําคัญ ดังตอไปนี้  
 

• รัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 

จากรายงานของ สํานักขาว Business Insider Australia ในป 2015 รัฐทัสมาเนียกําลังเตรียมตัวผาน
รางกฎหมายท่ีจะทําใหออสเตรเลียเปนประเทศแรกของโลกท่ีบังคับใหมีมาตรการการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบ
บุหรี่ตลอดอายุ เหตุผลหนึ่งท่ีรัฐทัสมาเนียพยายามผานรางกฎหมายนี้เนื่องจากวารัฐทัสมาเนียมีผูสูบบุหรี่เกิน
คาเฉลี่ยของผูสูบบุหรี่ในประเทศออสเตรเลียท้ังหมด จากรายงานของ Medical Journal of Australia พบวา
มีผูชายวัยหนุมท่ีสูบบุหรี่ถึงรอยละ 40 ในชวงป ค.ศ. 2015 อยางไรก็ตามตัวเลขดังกลาวถือวาเปนการลดลง
ของผูสูบบุหรี่ในรัฐนี้ ท้ังนี้เนื่องจากในชวงกอนหนานี้ราว 10 ป หรือในชวงป ค.ศ. 2005 รัฐทัสมาเนียมีผูสูบ
บุหรี่สูงถึงรอยละ 50 (Business Insider Australia, 2015) 

ดวยเหตุดังกลาว สงผลใหนาย Ivan Dean สมาชิกรัฐสภาไดเสนอใหมีการแกไขกฎหมายในเรื่องของ 
Public Health Amendment ข้ึนในป 2014 ซ่ึงการแกไขดังกลาวถือเปนการแกไขกฎหมาย Public 
Amendment Act 1997 โดยมีการเพ่ิมเติมมาตรการสําคัญในเรื่องของ Tobacco Free Generation หรือ
มาตรการการหามเด็กท่ีเกิดใหมในหรือหลังจากชวงปท่ีกําหนดสูบบุหรี่ตลอดอายุ ตอรัฐสภาของรัฐทัสมาเนีย 
ซ่ึงสาระสําคัญของรางกฎหมายนี้มีดังตอไปนี ้(Fact Sheet Public Health Amendment, 2014) 

• หามขายผลิตภัณฑบุหรี่ใหกับบุคคลท่ีเกิดในป 2000 และหลังจากนั้น โดยคนในรุนดังกลาว

จะถือวาเปนคนรุนปลอดบุหรี่ หรือ Tobacco Free Generation  
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• หามผูขายท่ีมีใบอนุญาตใหจําหนายบุหรี่ จัดหาผลิตภัณฑยาสูบรวมถึงบุหรี่ใหกับบุคคลท่ีเปน

คนรุนปลอดบุหรี่ 

• หามไมใหคนรุนปลอดบุหรี่ใชหลักฐานระบุปเกิดปลอมกับผูขายเพ่ือซ้ือบุหรี่ หากผูใดฝาฝนจะ

มีบทลงโทษทางกฎหมาย  

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาแนวคิดของกฎหมายฉบับดังกลาวเปนแตเพียงการจํากัดในเรื่องการ
ซ้ือขายบุหรี่ใหกับคนท่ีอยูในรุนปลอดบุหรี่เทานั้น แตไมพบวามีการหามคนรุนปลอดบุหรี่ไมใหสูบบุหรี่ หรือ
พยายามท่ีจะซ้ือบุหรี่แตอยางใด ดังจะเห็นไดจากการไมไดกําหนดบทลงโทษใดๆ ตอพฤติกรรมดังกลาว 
นอกจากนี้รางกฎหมายฉบับดังกลาวยังไมหามเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวมอบบุหรี่ใหกับคนรุนปลอดบุหรี่ 
แตมีขอกําหนดวาหามเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนการขายบุหรี่ใหกับคนรุนปลอดบุหรี่ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งคือ คนรุนปลอดบุหรี่สามารถท่ีจะรองขอบุหรี่ไดจากบุคคลอ่ืนยกเวนผูขายบุหรี่  
 กลาวโดยสรุปคือ รางกฎหมายฉบับดังกลาวนี้จะไมใชการหามการขายบุหรี่โดยเด็ดขาด ผูขายบุหรี่ยัง
สามารถขายบุหรี่ใหกับผูท่ีเกิดกอนป 2000 และอายุครบ 18 ปได และท่ีสําคัญรางกฎหมายนี้ไมหามคนรุน
ปลอดบุหรี่สูบบุหรี่ คนรุนปลอดบุหรี่ยังสามารถสูบบุหรี่ไดและยังสามารถรองขอบุหรี่จากบุคคลอ่ืนได แตหาม
คนรุนปลอดบุหรี่ซ้ือบุหรี่จากผูขายบุหรี่เทานั้น เทากับวารางกฎหมายนี้พุงเปาไปยังผูขายบุหรี่มากกวาท่ีจะมุง
พิจารณาไปยังคนท่ีถือวาเปนคนรุนปลอดบุหรี่  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีนาสนใจ คือ รางกฎหมายนี้จะใชบังคับกับนักทองเท่ียวท่ีเปนคนรุนปลอด
บุหรี่ดวย อยางไรก็ตามรางกฎหมายนี้ไมไดหามไมใหนักทองเท่ียวนําบุหรี่จากนอกรัฐทัสมาเนียมาสูบเอง ใน
ระหวางท่ีพํานักอยูในรัฐทัสมาเนีย อยางไรก็ดีในเรื่องของจํานวนบุหรี่ท่ีนักทองเท่ียวสามารถนําเขามาในทัส
มาเนียไดนั้น จะถูกกํากับอยูภายใตกฎหมายวาดวยการศุลกากรอยูแลว และอีกประเด็นหนึ่งคือ มีการเสนอให
มีการทบทวนกฎหมายภายหลังจากท่ีรางกฎหมายฉบับดังกลาวผานความเห็นชอบใหมีการประกาศใชเปน
กฎหมายแลว โดยกําหนดใหมีการทบทวนและประเมินผลของการประกาศใชกฎหมายฉบับดังกลาวเปนสอง
ชวง กลาวคือ ในชวงป ค.ศ. 2021และในชวงป ค.ศ. 2025 เพ่ือพิจารณาวามีชองวางใดในกฎหมายท่ีบกพรอง
และตองมีการแกไขปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณในชวงเวลานั้นๆ บางหรือไม  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาขอมูล ณ ปจจุบันในขณะจัดทํารางการวิจัยฉบับสมบูรณฉบับนี้นั้น ราง
กฎหมายดังกลาวยังไมไดมีการผานความเห็นชอบใหมีการประกาศใชเปนกฎหมายแตอยางใด แมวารัฐบาลของ
รัฐทัสมาเนียจะสนใจในแนวคิด Tobacco Free Generation แตยังมีขอกังวลวามาตรการนี้จะสามารถ
ดําเนินการและปฏิบัติไดจริงหรือไม ประกอบกับความไมเชื่อวาการกําหนดมาตรการการหามขายบุหรี่ใหกับคน
ท่ีอยูในรุนปลอดบุหรี่ในบริบทดังกลาวจะนําไปสูการลดลงของการสูบบุหรี่ในรัฐทัสมาเนียไดในความเปนจริง  
(Report on Public Health Amendment (Tobacco Free Generation) Bill 2014, 2017) 

 

• ประเทศแคนาดา  

การสูบบุหรี่และการเสพติดบุหรี่ก็เปนปญหาสําคัญในประเทศแคนาดาเชนเดียวกันกับนานาประเทศ 
ท้ังนี้เนื่องจากการเริ่มสูบบุหรี่และการเสพติดบุหรี่ของชาวแคนาดาสวนใหญเริ่มตนในชวงท่ีเปนเยาวชนและ
ผูใหญตอนตน ซ่ึงโดยปกติแลวผูท่ีสูบบุหรี่จะยังไมเห็นพิษภัยของบุหรี่จนกวาพิษภัยเหลานั้นจะแสดงผลเปนโรค
ตางๆ เม่ือผูสูบบุหรี่มีอายุมากข้ึนซ่ึงโรคภัยไขเจ็บเหลานี้เปนผลโดยตรงจากการสูบบุหรี่ในชวงวัยรุนและผูใหญ
ตอนตน (A Tobacco Endgame for Canada Summit, 2016) 
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ดวยเหตุดังกลาว รัฐบาลของประเทศแคนาดาจึงไดมีความพยายามในการดําเนินนโยบาย ตลอดจน
การกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือใชในการลดปริมาณการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศ ซ่ึงมาตรการท่ีสําคัญ
เหลานั้นไดแก การข้ึนอัตราภาษีบุหรี่ การหามโฆษณาบุหรี่ การหามไมใหรานคาปลีกแสดงใหเห็นซองบุหรี่ใน
ราน หรือการเพ่ิมปายคําเตือนถึงอันตรายของบุหรี่ใหมีขนาดใหญข้ึน เปนตน ซ่ึงก็มีผลสัมฤทธิ์ในการลดจํานวน
ประชากรเยาวชนและผูใหญตอนตนไมใหคิดเริ่มท่ีจะสูบบุหรี่ไดในระดับหนึ่ง แตถึงกระนั้นก็ตามบริษัทผลิต
บุหรี่ก็ยังคงมีลูกคารายใหมๆ เขามาอยางตอเนื่อง ในชวง 10 ปท่ีผานมาชาวแคนาดารุนเยาวจํานวนประมาณ 
1 ลานคนกลายเปนผูสูบบุหรี่รายใหม 1 ใน 5 ของชาวแคนาดากอนท่ีจะอายุครบ 20 ป ยอมรับวาเปนผูสูบ
บุหรี่ (A Tobacco Endgame for Canada Summit, 2016)   

นอกจากมาตรการตางๆท่ีไดกลาวมาแลว ประเทศแคนาดาก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการนําเสนอ
มาตรการใหมๆ ซ่ึงสามารถท่ีจะนําไปสูการปองกันไมใหมีผูสูบบุหรี่รายใหมเกิดข้ึนได ซ่ึงหนึ่งในมาตรการใหม
ดังกลาวก็คือ มาตรการ Canadian Tobacco Free Generation หรือมาตรการในการหามเด็กท่ีเกิดใหมในป
ท่ีกําหนดสูบบุหรี่ตลอดอายุเชนเดียวกับรัฐทัสมาเนีย อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวยังคงเปนข้ันแนวคิดอยู ท่ี
จะกําหนดวาหามมีการขายบุหรี่ใหผูท่ีเกิดในป ค.ศ. 2000 รวมถึงผูท่ีเกิดหลังจากนั้น ซ่ึงถูกรวมเขาไปในการ
อภิปรายภายใตกรอบ “ปดเกมสบุหรี่” ของประเทศแคนาดา ซ่ึงใชมาตรการท่ีรัฐทัสมาเนียเสนอเปนกฎหมาย
เปนตนแบบ อยางไรก็ตามดังท่ีไดกลาวแลววาจนถึงปจจุบัน ณ ขณะท่ีมีการจัดทํารางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ฉบับนี้ คณะผูวิจัยยังไมพบวามีความคืบหนาหรือมีหลักฐานในเรื่องของการดําเนินมาตรการดังกลาวอยางเปน
รูปธรรมและประสบความสําเร็จในรัฐทัสมาเนียแตอยางใด แมวารัฐทัสมาเนียจะเปนตัวอยางของรัฐท่ีมีความ
พยายามในการผลักดันนโยบายดังกลาวใหเปนกฎหมายท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากมาตรการดังกลาวถูกรัฐบาลของ
รัฐทัสมาเนียชะลอไวกอนเนื่องดวยความสงสัยในการปฏิบัติไดจริงและความเปนไปไดของความสําเร็จท่ีจะ
เกิดข้ึนดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยในหัวขอความเปนไปไดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอด
อายุนั้น คณะผูวิจัยไดกําหนดทิศทางของงานศึกษาวิจัยใหเปนไปตามรูปแบบของระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้ 
 
3.1 รูปแบบงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยวิธีการวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary research) โดยศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจาก ตัวบทกฎหมาย แนวความคิด ทฤษฎี 
หนังสือ บทความทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ท้ัง
ของประเทศไทยและของตางประเทศ ประกอบกับการสัมภาษณนักวิชาการทางดานกฎหมายท่ีมีประสบการณ
ทางดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ นักวิชาการทางดานอาชญาวิทยา นักวิชาการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางด านกฎหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงผู แทนจากองคกร พัฒนาเอกชน (Non-government 
Organizations: NGOs) ทางดานเด็กเยาวชน จํานวน 8-10 คน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview)   
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรในลักษณะผูใหขอมูลหลักอันประกอบไปดวย  

• นักวิชาการดานกฎหมายท่ีมีประสบการณทางด านการควบคุมการบริ โภคยาสูบ          
จํานวนอยางนอย 4 คน  

• นักวิชาการดานอาชญาวิทยา จํานวนอยางนอย 2 คน 

• นักวิชาการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเด็กและเยาวชน    
จํานวนอยางนอย 1 คน 

• ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน จํานวนอยางนอย 1 คน  
  
3.3 เครื่องมือและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 แบบสัมภาษณ เสนอตอผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตรวจเครื่องมือ 
  
3.4 วิธีการเก็บขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ โดยแบง
ตามประเภทของกลุมประชากรท่ีตองการทําการเก็บขอมูล ดังตอไปนี้  

• เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเก็บขอมูลจากนักวิชาการทางดานกฎหมายท่ีมีประสบการณทางดานการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ นักวิชาการทางดานอาชญาวิทยา นักวิชาการท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน (Non-
government Organizations: NGOs) ทางดานเด็กเยาวชน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth interview)   
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• เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควา
และวิเคราะหขอมูลจาก ตัวบทกฎหมาย แนวความคิด ทฤษฎี หนังสือ บทความทางวิชาการ 
ตลอดจนขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ท้ังของประเทศ
ไทยและของตางประเทศ โดยนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิเคราะหในลักษณะของการเขียนเชิง
พรรณนา (Descriptive and analytical approach) เพ่ือหาขอสรุปและเสนอแนวทางท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
3.5 วิธีการวิเคราะหและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยสรุป 
 ใชรูปแบบของการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาในลักษณะของ
การเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive and analytical approach) เพ่ือหาขอสรุปและเสนอแนวทางท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ความเปนไปไดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 
 งานศึกษาวิจัยนี้เกิดจากคําถามในการวิจัยเพ่ือทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในอนาคตของประเทศ
ไทยในการท่ีจะออกกฎหมายหามเด็กเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุวาจําเปนตองมีกฎหมาย หรือหลักเกณฑ
พ้ืนฐานใดในการรองรับแนวคิดดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 2 ประการ กลาวคือ 
 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย และทางอาชญาวิทยา ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
(Deviant behavior) รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายในเด็กและเยาวชน (Child delinquency)  
 2. ศึกษาความเปนไปได แนวโนม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ี
เกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 จากการศึกษาคณะผูวิจัยขออภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
  
4.1 แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย และทางอาชญาวิทยา ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมเบ่ียงเบน รวมถึงการ
กระทําผิดกฎหมายในเด็กและเยาวชน  
 ในการศึกษาวัตถุประสงคในการวิจัยหัวขอดังกลาว คณะผูวิจัยมุงท่ีจะทําการศึกษาถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสิทธิ เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย รวมถึงแนวทางในการบัญญัติกฎหมายตลอดจนการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยศึกษาแนวทางการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบในตางประเทศ
ประกอบ นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังมุงท่ีจะทําการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีในทางอาชญาวิทยา ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับลักษณะการกระทําความผิด พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant behavior) ในเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวทาง
ในการใชควบคุมสังคม (Social control) ตางๆ ท่ีเหมาะสมตามทฤษฎีหรือหลักคิดในทางอาชญาวิทยา เพ่ือใช
เปนแนวทางสําคัญในการใชเปนหลักการในการออกกฎหมายท่ีเหมาะสม ดังจะกลาวตอไปนี้ 
  
4.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 ประเด็นขอถกเถียงท่ีสําคัญหากจะมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามไมใหเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอด
อายุท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ การออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวจะเปนการลิดรอนสิทธิหรือเสรีภาพของ
พลเมืองท่ีอยูในรัฐนั้นๆ มากจนเกินสมควรหรือไม ซ่ึงในเรื่องดังกลาวไดมีการกําหนดหลักการสําคัญไวในหมวด 
3 วาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 25 ท่ีบัญญัติวา สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดท่ีมิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญ
หรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 
ตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถท่ีจะอธิบายความไดวา สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเปนสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยหากวาการ
กระทําใดๆ ท่ีไมไดมีการหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแลว การใชสิทธิและ
เสรีภาพในดานตางๆ ของประชาชนยอมสามารถท่ีจะทําไดและไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหง
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รัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามการใชสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาวนั้น จะตองไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพท่ีเปนไป
ในทางกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมถึงตองไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพของตนในการละเมิดหรือกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนดวยเชนกัน 
 เม่ือทําการศึกษาถึงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 แลว จะพบวา
ในกฎหมายฉบับดังกลาวไดมีการบัญญัติหามไมใหมีการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบรวมถึงมาตรการในการจํากัด
สถานท่ีและบุคคลในการจําหนาย ตลอดจนมีการกําหนดใหการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีท่ีหามสูบบุหรี่ หรือในพ้ืนท่ีท่ี
ปลอดบุหรี่ ถือเปนการกระทําความผิดท่ีมีโทษในทางอาญาตามท่ีไดมีการบัญญัติไวในหมวดท่ี 5 การคุมครอง
สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ มาตรา 42 ท่ีบัญญัติวา หามผูใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เวนแตเปนเขตสูบบุหรี่ท่ีกําหนด 
ซ่ึงหากผูใดฝาฝนจะตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท ตามท่ีไดมีการกําหนดบทลงโทษไวในมาตรา 67 
ดังนั้นการสูบบุหรี่ท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติดังกลาวนั้น จึงเปนการกระทําท่ีเปนความผิดอาญา จึงไมอาจถือวาการ
สูบบุหรี่เปนเพียงเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลได  
 นอกจากนี้สิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหรี่คือควันบุหรี่ ซ่ึงควันดังกลาวอาจจะลอยไปรบกวนผูอ่ืนท่ี
เปนผูไมสูบบุหรี่และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายของผูท่ีไดรับควันบุหรี่นั้นในลักษณะท่ีเปนควันบุหรี่มือ
สอง รวมถึงสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมบุหรี่เองก็อาจตกคางอยูตามสถานท่ีตางๆ ท่ีมีการสูบบุหรี่ เชน ใน
รถยนต เสื้อผา หรือสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในลักษณะท่ีเปนควันบุหรี่มือสาม ซ่ึงสารตกคางเหลานี้ก็สามารถ
สงผลกระทบตอสุขภาพของผูอ่ืนท่ีไมสูบบุหรี่ไดไมยิ่งหยอนไปกวากัน ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรม
การสูบบุหรี่นั้นจึงไมอาจท่ีจะใชแนวคิดในเรื่องของการเปนสิทธิหรือเสรีภาพอยางใดอยางหนึ่งได ท้ังนี้เนื่องจาก
การสูบบุหรี่นั้นกอใหเกิดควันบุหรี่รวมถึงสารพิษจํานวนมากมายท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม อันจะเปนการ
รบกวน รวมถึงสงผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ่ืนได ซ่ึงการใชสิทธิหรือเสรีภาพในลักษณะดังกลาวนั้น
ไมถือวาเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด 
 
4.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการประกาศใชอัน
เนื่องมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 132 ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี 294 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ใชบังคับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียด
เก่ียวกับวิธีการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมจึงมี
แนวคิดในการบัญญัติกฎหมายฉบับดังกลาวข้ึน เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็ก
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเปนการ
สงเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัว รวมท้ังปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการสงเสริมความ
รวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  
 โดยท่ีมาตรา 4 อันเปนบทนิยามศัพทไดใหความหมายของคําวาเด็กไววาหมายถึง “เด็ก” หมายความ
วา บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบรบิูรณแตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส อันเปนการกําหนดชวง
อายุของเด็กท่ีอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้คือตองเปนบุคคลท่ีมีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ซ่ึงตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับดังกลาวไดมีการคุมครองเด็กจากบุหรี่และยาสูบ ปรากฏตามมาตรา 26 และ
มาตรา 45 ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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 มาตรา 26 กําหนดวา ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมหามมิให
ผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ ... (10) จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง
การแพทย  
 โดยผูท่ีฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา 26 จะตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสาม
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีมีการกําหนดโทษไวในมาตรา 78 
 มาตรา 45 ซ่ึงกําหนดวา หามมิใหเด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานท่ีเฉพาะเพ่ือการ
จําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาท่ีสอบถามเด็กเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็กและมี
หนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกัน
เก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน และอาจวาง
ขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอ่ืน
ใดเพ่ือแกไข หรือปองกันมิใหเด็กกระทําความผิดข้ึนอีกก็ได 
 หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 39 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   
 จากการศึกษาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
คุมครองเด็กจากการบริโภคบุหรี่พบวา กฎหมายฉบับดังกลาวไดมีการกําหนดหามจําหนาย แลกเปลี่ยน รวมถึง
ใหบุหรี่แกเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป อันเปนการกําหนดหามไมใหบุคคลท่ัวไปในการจําหนาย แลกเปลี่ยน หรือ
ใหบุหรี่รวมถึงสุราใหแกเด็ก ซ่ึงหากมีการฝาฝนผูฝาฝนจะตองรับโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีมีการกําหนดโทษไวในมาตรา 78 ดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตน บทบัญญัติ
ดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบันท่ีมีผลบังคับใชอยูนั้นไดมีการ
กําหนดหามไมใหเด็กของเก่ียวกับสิ่งเสพติดพ้ืนฐานอันไดแก สุรา หรือบุหรี่ ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมไว
แลว ซ่ึงเจตนารมณของกฎหมายมาตราดังกลาวมีข้ึนก็เพ่ือเปนการปองกันเด็กจากปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอ
พฤติกรรมของเด็กในการสูบบุหรี่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการปองกันการเขาถึงบุหรี่เพ่ือไมใหเกิดปญหานัก
สูบหนาใหม  
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังไดมีการกําหนดหามมิใหเด็กซ้ือหรือเสพสุรา
หรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานท่ีเฉพาะเพ่ือการจําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ อันเปนบทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค
ในการบังคับใชกับเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 18 ปโดยตรง โดยหากเด็กคนใดฝาฝน กฎหมายไดกําหนดใหพนักงานเจา
หนาท่ีมีอํานาจในการสอบถามเด็กคนนั้น  เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการออก
หนังสือเพ่ือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลง
รวมกันเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน และ
อาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอ หรือวางขอกําหนดอ่ืนใดเพ่ือแกไข หรือ 
ปองกันมิใหเด็กกระทําความผิดข้ึนอีกก็ได 
 หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 39 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม กลาวคือ ในกรณีท่ีผูปกครองมีพฤติการณนาเชื่อวาจะใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็ก ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
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ก่ิงอําเภอ เพ่ือเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
แกเด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกิน
ระยะเวลาสองปถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงินประกันเปนของกองทุนคุมครองเด็ก โดยวิธีการในการวากลาว
ตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
4.1.3 แนวความคิดทางดานอาชญาวิทยาในเรื่องของการกระทําความผิดในเด็กและเยาวชน 
 การสูบบุหรี่ถือเปนเรื่องของพฤติกรรม (Behavior) ของมนุษยประเภทหนึ่ง อยางไรก็ดีเม่ือกฎหมาย
ของประเทศไทยไดมีการบัญญัติใหพฤติกรรมดังกลาวนั้นอาจมีความรับผิดในทางอาญาได ดังท่ีปรากฏใน
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน ดังนั้นกฎหมายดังกลาวจึงมีลักษณะเปน
กฎหมายท่ีมีโทษในทางอาญา ดังนั้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยจึงไมใชเปนเพียงพฤติกรรมท่ี
เบี่ยงเบน (Deviant behavior) ไปจากบรรทัดฐานของสังคม หากแตพฤติกรรมดังกลาวถูกจัดใหเปน
อาชญากรรม (Crime) ประเภทหนึ่งในลักษณะท่ีเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (mala prohibita) ดังนั้น
เด็กและเยาวชนจึงอาจเปนผูกระทําความผิด (Criminal) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวไดดวย
เชนกัน  
 โดยท่ีแนวความคิดทางดานอาชญาวิทยาในเรื่องของการกระทําความผิดในเด็กและเยาวชนท่ีสําคัญ
แนวความคิดหนึ่งคือ แนวคิดทางดานของทฤษฎีการตีตรา (Labeling theory) หรือในบางครั้งอาจเรียกวา
ทฤษฎีผลสะทอนของสังคม (Social reaction theory) (Tibbetts, S. G., (2015: 167) โดยเปนทฤษฎีท่ีสืบ
เนื่องมาจากแนวความคิดในการลงโทษของ Beccaria กลาวคือ นักทฤษฎีตีตราเห็นวา การลงโทษโดยการสง
ตัวผูกระทําความผิดไปคุมขังในเรือนจํานั้น ถือวาเปนการสรางตราบาป (stigmatize) ใหแกตัวผูกระทํา
ความผิด ท้ังนี้แมวาในทางทฤษฎีการลงโทษแลว จะมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการขัดเกลาใหผูกระทําความผิด
กลับตัวเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม และสามารถกลับคืนสูสังคมไดอีกครั้ง แตอยางไรก็ดีในความเปนจริงแลว 
ผูกระทําความผิดหลายคนท่ีพนโทษไปกลับไมไดรับการยอมรับจากสังคม จึงสงผลใหตองกลับไปกระทํา
ความผิดซํ้า (recidivism) (Tibbetts, S. G., 2015) โดยเฉพาะในกลุมผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชน
ท่ีอาจหมดอนาคตอันเกิดจากการกระทําความผิดชั่วแลนเพียงครั้งเดียว  
 นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังคงเห็นวา การลงโทษผูกระทําความผิดไมไดเปนการแกหรือลดปญหา
การเกิดอาชญากรรมอยางท่ีสังคมเคยเขาใจแตอยางใด ในทางตรงกันขามการลงโทษผูกระทําความผิดดวย
วิธีการท่ีรุนแรงในบางกรณีอาจเปนการละเมิดตอหลักการทางสิทธิมนุษยชน (human rights) และอาจสงผล
ใหผูกระทําความผิดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูกระทําความผิดครั้งแรกเกิดความอับอาย (shame) ไมสามารถ
ใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ และหวนกลับไปกระทําความผิดเดิมซํ้าหรือกระทําความผิดอ่ืนข้ึนใหม เนื่องจาก
ความคิดท่ีวาตนเองถูกตีตราบาป (stigma) จากสังคมวาเปนคนไมดี อันเปนการตรงกันขามกับเปาหมายใน
การศึกษาอาชญาวิทยาท่ีมุงตอการลดจํานวนอาชญากรลงอยางสิ้นเชิง ซ่ึงจากปญหาดังกลาวจึงนําไปสูแนวคิด
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ แนวคิด Ds อันประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการคือ การเบี่ยงเบน
การดําเนินคดี (diversion) การลดทอนความเปนอาชญากรรม (decriminalization) และการลดบทบาทของ
รัฐในการลงโทษผูกระทําความผิด (deinstitutionalization) ในตางประเทศไดมีการนําเอาหลักการ Three-
strikes-you’re-out (Tibbetts, S. G., 2015) มาใช โดยหลักการดังกลาวมีรากฐานทางแนวความคิดมาจาก
กีฬาเบสบอล ซ่ึงหากผูตีพลาดเกินกวา 3 ครั้งก็จะตองออกจากสนามไป อันถือเปนการใหโอกาสแกตัวผูกระทํา
ความผิดใหมีโอกาสไดกลับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอันเปนการลดปญหาการถูกตีตรา (label) 
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จากสังคมและในขณะเดียวกันก็สามารถลงโทษผูกระทําความผิดท่ีมีลักษณะติดเปนนิสัยไดอีกดวย โดยการใช
หลักการดังกลาวนี้มักจะนํามาใชในกรณีความผิดท่ีไมรายแรง (nonviolence crime) ซ่ึงจากการสํารวจทาง
สถิติพบวาวิธีการดังกลาวสามารถลดจํานวนการเกิดอาชญากรรมลงไดจริง (California Department of 
Correction, 1996: 9) โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูกระทําความผิดจําเปนตองกระทําความผิดโดยท่ีตนเองไม
ปรารถนาท่ีจะกระทํา ตลอดจนการกระทําความผิดในท่ีผูกระทําความผิดเปนเด็กและเยาวชน (delinquency) 
 นอกจากนี้ Cesare Beccaria ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยาในสํานักแนวคิดทาง Classical 
school ไดเสนอแนวทางการการลงโทษเชิงปองกันอาชญากรรมท่ีสําคัญ โดยใชทฤษฎีการยับยั้ง (Deterrence 
theory) ซ่ึงอธิบายวา การลงโทษจะมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการยับยั้งไมใหเกิดอาชญากรรมนั้น จะตอง
ประกอบไดดวยเง่ือน 3 ประการคือ การลงโทษนั้นจะตองมีความรวดเร็ว (swiftness) มีความรุนแรง 
(severity) และมีความแนนอน (certainty) ในการลงโทษ (Tibbetts, S. G., (2015: 37-38) อยางไรก็ตาม
เม่ือผูกระทําความผิดเปนเด็ก กฎหมายจะขาดความรุนแรงเนื่องจากไดรับยกเวนในเรื่องของผูกระทําความผิดท่ี
เปนเด็ก ท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีในการลงโทษมาใชวิธีการวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบน ดังนั้นจาก
แนวคิดดังกลาวจึงสรุปไดวาการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดโทษในทางอาญาแกเด็กท่ีทําการฝาฝนจึงไม
สอดคลองกับแนวคิดในทางอาชญาวิทยาท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนแตอยางใด 
 
4.1.4 แนวคิดในการใชการควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรมสภาพแวดลอม (Ecological crime 
prevention) 
 ปญหาเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุมนักสูบหนาใหมท่ีเปนเด็กและเยาวชนยังคงเปนปญหาท่ี
สําคัญของสังคมไทย หากแตยังมีการศึกษาเรื่องดังกลาวไมมากนัก โดยเฉพาะในแงมุมของการศึกษาเพ่ือหา
แนวทางในการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุโดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย อยางไรก็ดีจากการศึกษา 
พบวา เกเบรียล เทรด (ปกรณ มณีปกรณ, 2555) เปนผูคิดคนทฤษฎีการเรียนรูในระยะแรก (Trade’s Law of 
Imitation) โดยมีแนวความคิดวาพฤติกรรมมนุษยเกิดจากการเรียนรู โดยมนุษยไดเรียนรูแนวคิดจากการคบหา
สมาคมกับบุคคลอ่ืนสงผลใหเกิดพฤติกรรมของบุคคลนั้น กลาวคือ บุคคลจะเลียนแบบผูอ่ืนเปนสัดสวนกับการ
ท่ีเขาไปใกลชิดติดตอกับบุคคลนั้น การเลียนแบบจะเกิดข้ึนบอยและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในสังคมเมือง 
และผูท่ีมีลักษณะดอยกวามักจะเลียนแบบผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา ดังนั้นหากเด็กคนใดเติบโตข้ึนมาทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยควันบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีโอกาสพบเห็นพอแม ผูปกครอง รวมถึงบุคคล
ใกลชิดสูบบุหรี่ ก็มีแนวโนมท่ีเด็กคนนั้นจะมีพฤติกรรมเลียนแบบโดยการสูบบุหรี่ตามไดเชนกัน ดังนั้นแนวทาง
ในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่จึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
 ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของประเทศไทยกําหนดใหการสูบบุหรี่เปนการกระทําความผิดในทาง
อาญา จึงถือไดวาการสูบบุหรี่จึงเปนอาชญากรรมประเภทหนึ่งตามแนวคิดของกฎหมายไทย ดังนั้นจึงสามารถ
นําแนวคิดทางดานอาชญาวิทยาในเรื่องของการเกิดข้ึนของอาชญากรรม รวมถึงแนวทางการปองกัน
อาชญากรรมโดยกลไกทางสภาพแวดลอมเพ่ือใหเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรมนอยท่ีสุดมาศึกษาเปรียบเทียบได 
ซ่ึงแนวทางดังกลาวกําลังเปนแนวทางในการปองกันการเกิดข้ึนของอาชญากรรมตามแนวความคิดสมัยใหม 
โดยไมไดมุงเนนการปองกันอาชญากรรมโดยการลงโทษเอากับตัวผูกระทําความผิดเหมือนเชนแนวคิดทาง
อาชญาวิทยาในยุคดั้งเดิม หากแตเปนการใชกลไกการจัดการสภาพแวดลอมเพ่ือลดจํานวนการเกิดของ
อาชญากรรม 
 โดยแนวความคิดดังกลาวมีพัฒนาการมาจากแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีสังคมไรระเบียบ (Social 
disorganization) (Tibbetts, 2015: 124) นั้น มีรากฐานท่ีสําคัญมาจากสํานักความคิดทางอาชญาวิทยาแหง
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เมืองชิคาโก (Chicago school of Criminology) ซ่ึงไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดมาจาก Emile Durkheim 
นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสซ่ึงไดเคยกลาวไววา เม่ือสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท (Urbanization) มาเปนสังคมอุตสาหกรรม (Industrialization) อยางรวดเร็ว 
สังคมนั้นยอมมีแนวโนมสูงท่ีจะเกิดสภาวะความสับสนวุนวาย (Chaos) และความไรบรรทัดฐานทางสังคม 
(Normlessness) (Tibbetts, 2015: 124)  
 ทฤษฎีดังกลาวของ Durkheim สามารถนํามาใชในการอธิบายสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในมหานครชิคา
โกในชวงทศวรรษท่ี 18 ไดเปนอยางดี เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเมืองชิคาโกกําลังเปนเมืองท่ีมีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว โดยจากตัวเลขสถิติการสํารวจสํามะโนประชากรพบวา ประชากรในเมืองชิคาโกเพ่ิมจํานวนจาก 
5,000 คนในชวงตนทศวรรษท่ี 18 มาสูจํานวนประชากรกวา 2 ลานคนเม่ือเริ่มเขาสูทศวรรษท่ี 19 (Tibbetts, 
2015: 124) ซ่ึงจากความเติบโตของมหานครชิคาโกอยางรวดเร็วนี้เองจึงเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดปญหา
อาชญากรรมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต Transition ท่ีมีการเคลื่อนยายของประชากรบอยครั้ง (Tibbetts, 
2015: 12) จึงนําไปสูแนวคิดในการปองกันอาชญากรรมโดยการจัดการสภาพแวดลอม (Environmental 
prevention) โดยการจัดรูปแบบในการกอสรางอาคารบานเรือนโดยใหมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมท่ี
อาคารเหลานั้นตั้งอยูใหเปนระเบียบเรียบรอยอันนําไปสูเปาหมายในการลดการเกิดข้ึนของปญหาอาชญากรรม 
(Susan Geason and Paul Wilson, 1988: 4) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการปองกันอาชญากรรมโดยใชกลไก
ทางสภาพแวดลอม สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังตอไปนี้ 
 1) การปองกันอาชญากรรมโดยกลไกทางสภาพแวดลอมแบบมหภาค  
 การปองกันอาชญากรรมโดยกลไกทางสภาพแวดลอมแบบมหภาค เปนการปองกันอาชญากรรมโดยใช
การออกแบบสภาพแวดลอมของสังคมโดยเนนไปภาพรวม อาทิเชน การกําหนดรูปแบบการวางผังเมือง 
(Controlling access to buildings) การจัดใหมีแสงสวางตามทองถนน (Improving street lighting) การ
กําหนดเขตพ้ืนท่ีในการสัญจรบนทางเทารวมท้ังการจราจร (Restricting pedestrian and traffic flow) 
รวมถึงการกําหนดเขตท่ีพักอาศัยแยกเปนพ้ืนท่ีตางหาก (Dividing residential spaces into identifiable 
areas) เปนตน (Susan Geason and Paul Wilson, 1988) 
 3.2 การปองกันอาชญากรรมโดยกลไกทางสภาพแวดลอมแบบจุลภาค  
 การปองกันอาชญากรรมโดยกลไกสภาพแวดลอมแบบจุลภาค เปนการปองกันอาชญากรรมโดยใช
กลไกทางสภาพแวดลอมในระดับชุมชน (Community level) ในการลดจํานวนการเกิดข้ึนของอาชญากรรม 
อาทิเชน การจัดสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยของตนเองใหมีความโปรงโลง ปราศจากมุมอับ การจัดใหมีแสงไฟ
สองสวางในบริเวณท่ีพักอาศัย ตลอดจนถึงการใชแนวทางเพ่ือนบานเตือนภัย (Neighbourhood Watch 
campaign) ในการชวยระแวดระวังอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนไดในละแวกชุมชน (Susan Geason and Paul 
Wilson, 1988)  
 แนวคิดดังกลาวเม่ือนํามาปรับใชกับการปองกันการเขาถึงบุหรี่ของเด็กโดยการใชกลไกในเรื่องของการ
สรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางในการสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่โดย
อาศัยกลไกทางกฎหมายในตางประเทศ คณะผูวิจัยพบวา ประเทศสิงคโปรเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการออก
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมบุหรี่และยาสูบอยูหลายฉบับ อาทิเชน กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ี
กําหนด (Smoking (Prohibition in certain places) Act) หรือ กฎหมายควบคุมการโฆษณาบุหรี่ (Tobacco 
(Control of Advertisements and sale) Act) เปนตน (Tobacco Control Law, 2016) รวมถึงมีการ
บังคับใชกฎหมายในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง ซ่ึงนอกจากจะเปนการลงโทษเอากับตัวผูสูบบุหรี่ดังจะเห็นไดจาก
การกําหนดอัตราคาปรับในกรณีท่ีมีผูสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีท่ีหามสูบบุหรี่เปนจํานวนเงินท่ีคอนขางสูงแลว ในกรณี
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รานคาท่ีมีการจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด (underage youth) ก็มีโทษใน
การถูกเพิกถอน (revoked) ใบอนุญาตดวยเชนกัน (Health Sciences Authority, 2012) นอกจากนี้ใน
ประเทศสิงคโปรยังไดมีการจัดใหมี The National Smoking Control Programme (NSCP) ข้ึนตั้งแตป 
1986 ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูแนวทางในการควบคุมปญหาการสูบบุหรี่ในประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีก
ดวย (A. S. L. Tan, S. Arulanandam, C. Y. Chng et al, 2000) รวมถึงมีแนวความคิดในเรื่องของการ
กําหนดคนรุนปลอดบุหรี่ หรือ Smoke Free Generation เชนเดียวกับประเทศแคนาดา หรือ รัฐทัสมาเนีย
ของประเทศออสเตรเลีย แตอยางไรก็ตามแนวคิดดังกลาวมีลักษณะท่ีคลายกับจะเปนการรณรงคใหสังคมเกิด
ความตระหนัก มากกวาท่ีจะผลักดันใหมีการบัญญัติกฎหมายออกมาอยางเปนรูปธรรมเหมือนเชนดังสอง
ประเทศดังกลาวขางตน  
 นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาในบางประเทศ เชน ประเทศฟนแลนด ก็ไดมีการออกกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการจํากัดสถานท่ีในการสูบบุหรี่เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานท่ีท่ีเด็กและเยาวชนสามารถพบ
เห็นไดงาย โดยไดมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายดังกลาวไวใน Section 12 ของ กฎหมายยาสูบ 
(Tobacco Act) โดยจํากัดบริเวณท่ีหามสูบบุหรี่ เชน ในท่ีพักอาศัย ท้ังนี้นอกจากจะเปนการใหความสําคัญกับ
การจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่แลว ยังสงผลดีตอสุขภาพของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายสวัสดิการเด็ก 
(Child Welfare Act) และ กฎหมายสุขภาพจิต (Mental Health Act) หรืออยางเชนในประเทศนิวซีแลนดท่ี
ได มีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่ ไวโดยเฉพาะ (Smoke-free 
Environments Act 1990) โดยมีบทบัญญัติในการหามสูบบุหรี่ในสถานท่ีตางๆ เชน รานอาหาร คาสิโน ใน
ยานพาหนะตางๆ ตลอดจนในโรงเรียน และในสถานศึกษาปฐมวัย (Early childhood education) เปนตน 
 
4.1.5 แนวคิดพ้ืนฐานของรัฐในการบัญญัติกฎหมาย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย และทางอาชญาวิทยา ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
เบี่ยงเบน รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายในเด็กและเยาวชนดังท่ีกลาวแลวขางตน หากจะมีการนําหลักการใด
มาบัญญัติเปนกฎหมายแลวในเบื้องตนจึงควรท่ีจะทําการศึกษาถึงหลักเกณฑท่ัวไปในการท่ีรัฐจะใชเปนหลักคิด
ในการบัญญัติกฎหมาย ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว แนวคิดหรือวัตถุประสงคพ้ืนฐานท่ีรัฐจะใชในการบัญญัติกฎหมายข้ึน
ใชบังคับกับประชาชนในรัฐของตนนั้น จะมี 3 แนวทางท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 1) การบัญญัติกฎหมายในมุมมองแบบบิดากับบุตร (The paternalistic view) โดยมุมมองดังกลาว 
รัฐจะทําหนาท่ีเปนผูปกปอง (the guardian) ประชากรในรัฐของตน โดยเปนผูตัดสินใจแทนประชากรวาสิ่งใด
ท่ีควรทําและสิ่งใดท่ีหามทํา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด (best interests) แกปจเจกบุคคลท่ีอยูในรัฐนั้นๆ  
 2) การบัญญัติกฎหมายในมุมมองทางดานสวัสดิการสังคม (The public welfare view) โดยใน
มุมมองดังกลาว รัฐจะมีสิทธิในการเขาไปแทรกแซง (intervene) กิจการของปจเจกบุคคลท่ีอยูในรัฐนั้นๆ 
เฉพาะแตกิจการเพ่ือท่ีจะเปนประโยชน (sake) ของสิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเปนสวัสดิการของรัฐ (public welfare) 
เทานั้น  
 3) การบัญญัติกฎหมายในมุมมองทางดานเสรีนิยม (The libertarian view) โดยในมุมมองดังกลาวรัฐ
จะทําหนาท่ีเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก รวมถึงกําหนดมาตรการตางๆ ในการใหความคุมครองตอเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคลท่ีอยูในรัฐนั้นๆ เปนสําคัญ 
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4.2 ความเปนไปได แนวโนม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหม
สูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 ในการศึกษาประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยโดยการเก็บขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth interview) จากผูใหขอมูลหลักท่ีเปน นักวิชาการดานกฎหมายท่ีมีประสบการณทางดานการควบคุม
การบริโภคยาสูบ ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ นักวิชาการดานอาชญาวิทยา นักวิชาการท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
จํานวน 8-10 ทาน โดยเปนการศึกษาเพ่ือสอบถามความคิดเห็นตลอดจนมุมมองของนักวิชาการผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุวาแนวทาง
ดังกลาวจะมีความเปนไปไดมากหรือนอยแคไหนเพียงใดในประเทศไทย รวมถึงหากมีการออกกฎหมายใน
ลักษณะดังกลาวจริงจะเปนการขัดตอหลักการทางกฎหมายหรือทางสังคมไทยใดบางหรือไม ซ่ึงจากการเก็บ
ขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยสามารถสรุปแนวความเห็นของนักวิชาการตอแนวทางหรือความเปนไปไดในการ
บัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ  
 จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกพบวาแนวความคิดในการหามเด็กท่ีเกิดใหมภายหลังปท่ีมี
การถูกกําหนดบริโภคบุหรี่หรือยาสูบนั้น เปนแนวความคิดหนึ่งของแนวทางในการปดเกมสบุหรี่ หรือ End 
games tobacco โดยมีวัตถุประสงคในการสราง “คนรุนปลอดบุหรี่” หรือ Smoke Free Generation ข้ึน 
โดยมีเปาประสงคในการลดปริมาณการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบใหเปนศูนย โดยแนวคิดดังกลาวเกิดข้ึนจาก
ประเทศสิงคโปร ท่ีมีการเสนอมาตรการในการกําหนดหามบุคคลท่ีเกิดหลังจากปท่ีมีการกําหนดใหเปนคนรุน
ปลอดบุหรี่นั้น หามซ้ือบุหรี่เพ่ือทําการสูบ โดยแนวคิดดังกลาวถูกนําเสนอข้ึนเม่ือประมาณชวงป ค.ศ. 2007 
และตอมารัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา ซ่ึงประสบปญหาการมีจํานวนประชากรผู
สูบบุหรี่ในจํานวนท่ีคอนขางสูงเชนกัน และมีความเห็นดวยกับมาตรการดังกลาวจึงนําไปสูแนวความคิดในการ 
“ปดเกมสบุหรี่” หรือ End Games Tobacco ข้ึน ซ่ึงแนวคิดในเรื่องการปดเกมสบุหรี่นั้น เปนแนวความคิดท่ี
เกิดข้ึนมาจากหลากหลายประเทศท่ีมีแนวความคิดหรือนโยบายในเรื่องการควบคุมบุหรี่และ/หรือยาสูบ อาทิ
เชน ประเทศฟนแลนด อินเดีย สิงคโปรออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน จนนําไปสูแนวความคิดในการปดเกมส
บุหรี่ หรือ End Games Tobacco ในท่ีสุด อยางไรก็ตามแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ไมไดมีเปาประสงคในการ
ทําใหปริมาณการสูบบุหรี่ของประชากรในรัฐของตนลดลงจนเหลือศูนย หากแตเปนการลดปริมาณของผูสูบ
บุหรี่ลงตามเปาหมายท่ีมีการกําหนดไว 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องท่ีมาของแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ 
 
 “ประเทศสิงคโปรเนี่ย เปนประเทศแรกท่ีนําเสนอไอเดีย มีตั้งแตค.ศ. 2007 เม่ือ 10 ปท่ีแลว วาการท่ี
จะหยุดหรือ ทําใหผูสูบบุหรี่ในประเทศสิงคโปรลดนอยลง ทางหนึ่งท่ีทําไดมากๆก็คือการออกกฏหมาย หามคน
ท่ีเกิดหลังค.ศ. 2000 หรือ 2001 อะไรเนี่ยอยางนี้ระยะหลังหลัง มาเนี่ยเม่ือเชาไปเปด ขอมูลดูเนี่ย ท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย รัฐทัสมาเนีย ซ่ึงเปนรัฐท่ีมีผูสูบบุหรี่มากท่ีสุดใน 6 รัฐ ของประเทศออสเตรเลีย เขาก็มีมีแนวคิดท่ี
เหมือนกันวา จะออกกฏหมายหาม ประเภทเดียวกันวา หามเด็กท่ีอายุท่ีเกิดหลังค.ศ. 2015 หรืออะไรนี่แหละ 
ซ้ือบุหรี่. หรือสูบ อะไรตออะไรอยางนี้ และนอกจากนี้เม่ือปท่ีแลว ค.ศ. 2016 ท่ีแคนาดา เคามีการจัดประชุม
เรื่องประเด็นแบบนี้วาจะมีการเอนเกมเก่ียวกับโทแบคโกมันก็มีประเด็นนี้ข้ึน” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ  
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 “แนวคิดท่ีจะทําใหมันกลายเปนศูนยเนี่ยมันยากแตคําวาเอ็นเกมเนี่ยคือเคาจะกําหนดใหประชากรเกิน 
5% ท่ีสูบบุหรี่ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ของประชากรเคาใหลดนอยลง ต่ํากวา 5% หรือบางประเทศต่ํากวา 7%
อะไรก็แลวแตเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งท่ี ทําใหมันเปนศูนยไมไดเพราะวามันตองใชเวลา” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
  
 แนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ แนวคิดในการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ หรือ 
Smoke free generation อันเปนแนวคิดท่ีมีหลักการท่ีสําคัญคือ การกําหนดชวงอายุของบุคคลในการหาม
เก่ียวของกับบุหรี่ไมวาจะเปนการจําหนาย ซ้ือขาย ให หรือการกระทําใดท่ีมีลักษณะท่ีทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถเขาถึงบุหรี่ได อันเปนการนําไปสูเปาหมายในการลดปริมาณการบริโภคบุหรี่ลงใหกับคนในรุนหลัง อัน
เกิดจากแนวคิดพ้ืนฐานในการลดปจจัยกระตุนในการกอใหเกิดการอยากสูบบุหรี่ในเด็ก โดยใชหลักเกณฑใน
การกําหนดชวงอายุของคนรุนปลอดบุหรี่จากปท่ีบุคคลนั้นเกิด อาทิเชน หามเด็กท่ีเกิดหลังป ค.ศ. 2018 
เก่ียวของกับบุหรี่ เปนตน แตอยางไรก็ดีปญหาสําคัญท่ีควรไดรับการพิจารณากอนปญหาอ่ืนๆ คือ การท่ีใน
ปจจุบันนี้ยังไมมีการกําหนดใหคํานิยามท่ีชัดเจนของคําวา คนรุนปลอดบุหรี่ หรือ Smoke free generation 
แตอยางใด สงผลไมมีความชัดเจนวาถอยคําดังกลาวมีความหมายครอบคลุมถึงแคไหน เพียงใด เชน 
หมายความเฉพาะถึงคนท่ีเกิดในรัฐของตนเองเทานั้น หรือมีความหมายรวมถึงนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ี
เกิดในปท่ีมีการกําหนดใหเปนคนรุนปลอดบุหรี่ดวยหรือไม รวมตลอดจนถึงวิธีการในการจัดการตางๆ  
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องความหมายของคําวาคนรุนปลอดบุหรี่ 
 
 “มาตรการในเรื่องของ end games ภาษาอังกฤษไมแนใจวา เคาใชอะไร smoke free generation 
ท่ีนี้อยาง free generation มันเปนนิยามท่ีชัดเจนหรือยัง อันนี้อาจารยไมแนใจ แตวามันนาจะหมายความวา
เปนชื่อของกลุม generation ท่ีมันปลอดเรื่องบุหรี่ เพียงแตวาจะปลอดบุหรี่ในลักษณะไหนดี คือจะให
generation ตัวเองจัดการ หรือวาจะใหรัฐเขาไปจัดการ โดยถารัฐเขาไปจัดการเนี่ย จะเขาไปจัดการในแบบ
ไหน เขาไปจัดการหามขายบุหรี่ไหม หรือวาพยายามมีมาตรการคิดภาษี หรือคนไมสามารถซ้ือไดเลย หรือใช
มาตรการท่ีอาจารยกําลังทําวิจัยคือหามเด็กท่ีเกิดในค.ศ. อะไรปอะไรเปนตนไปหามสูบบุหรี่อะไรในลักษณะนี้” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 

 “ประเด็นก็คือหากนักทองเท่ียว หามหรือเปลาสมมตินะคะ สมมุติเอาคนออสเตรเลียท่ีเกิดป 2011 
หามสูบ สมมุติวานักทองเท่ียวเกิดป 2011 นะแตเราเปนตางชาติอยางเนี่ย สูบบุหรี่ไดไหมอันนี้ก็ยังไมรู
เหมือนกันนะคะวาเคาจะยังไงดีไซนออกมายังไง วาจะบอกวาทุกคนเลยทุกเชื้อชาติเลยท่ีเขามาอยูในประเทศ
ดินแดนออสเตรเลียใชไหม คุณเกิดหลังป 2011 ไหม คุณหามสูบก็อาจตองหมายความวากฎหมายฉบับนี้คุณ
หามสัญชาติอ่ืนอยางนี้หรือเปลาอันนี้เปนสิ่งท่ีเรายังไมเห็นไงวามันเปนไอเดียอยูเพียงแตวาเทคนิคการราง
ตัวเนี่ยคุณจะรางยังไงละ แลวมันจะมีบท sanction ดวยหรือเปลา” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
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 จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหคณะผูวิจัยไดทราบถึงสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเด็กและ
เยาวชนกลายเปนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญของธุรกิจบุหรี่ กลาวคือ ในธุรกิจยาสูบจะทราบวากลุมลูกคาเดิมของ
ตนเองนั้นมีแตลดจํานวนลงอันเนื่องมาจากผลกระทบทางดานสุขภาพ ซ่ึงในบางรายอาจถึงแกชีวิต สงผลให
ธุรกิจดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะตองหากลุมลูกคาใหมๆ ดังนั้นจึงมุงเปายังกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงยังอยูในชวง
วัยท่ีกําลังอยากรูและอยากทดลอง นอกจากนี้ยิ่งธุรกิจบุหรี่สามารถท่ีจะหากลุมลูกคาท่ีเปนเด็กอายุนอยไดมาก
เพียงใด ก็ยิ่งเปนการขยายเวลาในการดึงกลุมลูกคาไดมากและนานข้ึนเพียงนั้น ท้ังนี้เนื่องจากกลุมผูสูบยังคงมี
ชวงอายุท่ีมากกวากลุมลูกคาเดิมท่ีมีอายุมาก อันนําไปสูการคิดแผนการตลาดตางๆ รวมถึงการสรางรูปแบบ
ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑใหดึงดูดใจหรือสะดุดตา 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องสาเหตุท่ีกลุมธุรกิจบุหรี่มุงตอการจับกลุมเปาหมายลูกคาท่ี
เปนเด็กและเยาวชน 
 
 “เด็กเปนเปาหมายอยูแลวครับ คลายกับเขาตองการเพราะคนท่ีเขาสูบไปเรื่อย เคาก็ตาย เหมือนโอเค
สูบไปเรื่อยไปเปนลูกคาประจํา ถาไมเลิกก็สูบไปเรื่อยตอไปก็ตองตาย เขาตองหากลุมลูกคาหนาใหมก็เลยดึงมา
ตั้งแตสมัยเด็กเลย ก็เหมือนสรางการรับรูไปกอน เพราะสวนมากเขาก็จะมาเปนกลยุทธเรื่องของการโฆษณา 
แลวมันก็จะไปสอดคลองกับคําถามวาขอสามอะครับวา เคาจะมีแนวคิดทางการตลาดอยางไรท่ีจะใหเด็กหันมา
บริโภค” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 
 นอกจากนี้ กระบวนการสําคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องของการปดเกมสบุหรี่ หรือ End games โดย
การใชแนวคิดในเรื่องของคนรุนปลอดบุหรี่ก็คือ การท่ีรัฐแตละรัฐจําเปนตองมีพันธกรณีในการกําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจนถึงขนาดสามารถกําหนดไดวานโยบายดังกลาวจะสําเร็จไดภายในเวลาก่ีป ซ่ึงการท่ีจะ
สามารถทํานายแนวโนมของความสําเร็จในลักษณะดังกลาวไดนั้น รัฐจําเปนท่ีจะตองมีการเก็บขอมูลทางสถิติ
ประชากรโดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีสูบบุหรี่และในกลุมประชากรท่ีเปนนักสูบหนาใหม ท่ีมีความถูกตองและ
ชัดเจน ในลักษณะเดียวกันกับการใชสูตรการคํานวณการข้ึนภาษีท่ีจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค
บุหรี่และยาสูบในทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงประเทศไทยยังไมเคยมีแนวคิดในลักษณะนี้อยางเปนวงกวางเทาใดนัก 
ตลอดจนยังขาดงานวิจัยท่ีคอยสนับสนุนขอมูลทางดานนี้อยูอีกมาก อีกท้ังหนวยงานหรือองคกรท่ีมีหนาท่ีใน
การออกกฎหมาย เชน ภาคการเมือง ท่ีอาจจะยังขาดความรวมมือในเรื่องของการผานแนวคิดในการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือใชในการปดเกมสบุหรี่เพ่ือใหนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
นําไปเทียบกับในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางฝงยุโรปหรือประเทศออสเตรเลียท่ีมีความเขมแข็งใน
การรณรงคเพ่ือตอสูกับเรื่องดังกลาวท่ีมากกวา แตอยางไรก็ดีในประเด็นดังกลาวมีขอสังเกตวารัฐท่ียอมรับ
แนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ สวนใหญแลวจะมีลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีขนาดไมใหญ และ/หรือ มีจํานวน
ประชากรท่ีไมมากนัก หรือมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนเกาะ ทําใหเกิดความสะดวกตอรัฐในการออกกฎหมาย
ในการบังคับใชกับประชากรในรัฐนั้นๆ  
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 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องท่ีมาของแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ 
 
 “นอกจะกําหนดไววาทําใหประชากรสูบบุหรี่นอยลงมากกวา 5% ตองบอกอีกดวยนะวาภายใน 10 ป 
20 ป อยางประเทศนิวซีแลนดเนี่ยเคากําหนดเลยวาใน ค.ศ. 2025 ประชากรของประเทศนิวซีแลนดจะสูบ
บุหรี่นอยกวา 5% ประเทศเขาทําไดงายเพราะเขามีประชากรเพียงแค 6,000,000 เคาเปนเกาะเคาก็จะควบคุม
การหนีภาษี การลักลอบเขามาในประเทศงาย ประเทศสิงคโปรเคาคิดเอนเกมสวาจะใหประชากรท่ีสูบบุหรี่ใน
ประเทศสิงคโปรนอยกวา 10% ประเทศเขาเปนเกาะเล็กๆ แลวก็มีการใชกฎหมายอยางเขมงวด ฟนแลนดก็
คิดถึงเรื่องเอนเกมสท่ีจะใหประชากรท่ีสูบบุหรี่นอยลงกวา 10% ภายในป 2030 เขาก็ทําไดเพราะประชากร
เคามีประมาณ 7,000,000 คน แลวประเทศฟนแลนดก็เปนประเทศท่ีไมไดเชื่อมตอกับทวีปยุโรปทุกดาน
เพราะฉะนั้นมันก็งายท่ีจะกําหนดเรื่องการนําบุหรี่เขามา”  
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 
 “ผมเขาใจวาเคาคงมีสูตรหรือฟอมูลา ณ ปจจุบันเคามีประชากรท่ีสูบบุหรี่ประมาณ 15% 
เพราะฉะนั้นการลดปริมาณจาก 15% ใหเหลือ 10% หรือ 7% ภายใน 20 ป เคาก็ตองคํานวณดูวา ท่ีจะให
ลดลงมาปละ 1% หรือ 2% ใหเหลือ 7% มันทําไดอยางไร เขาใจวาเคาคงมีสูตรท่ีจะนํามาคํานวณ …  ในระดับ
ธนาคารโลกหรือในเศรษฐศาสตรเคาก็จะมีฟอมูลา มีสูตรจากคํานวณไดวาถาข้ึนภาษีเทานี้เปอรเซ็นตทําให
สามารถลดการสูบบุหรี่ไดเทานี้เปอรเซ็นต”  
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 
 “ในวงกวางเรายังไมเคยคิด เพราะวากลุมท่ีรวมรณรงคในเรื่องการปองกันยาสูบจะอยูในวงเล็กๆ ซ่ึง
ความจริงกระทรวงสาธารณสุขก็มีหนวยงานท่ีควบคุมการลดยาสูบ แตถามวามากนอยขนาดไหนยังไง คือไอ
เรื่องการควบคุมท่ีจะเห็นผลเนี่ย มันตองมีงานวิจัยสนับสนุน แลวก็ตองมีคนใชบังคับใชกฎหมายสนับสนุน แลว
ก็ตองมีนักการเมืองท่ียินดีท่ีจะผานกฎหมายในระดับชาติใหมันเกิดประสิทธิผลดวย มันตองใชหลายหลายฝาย
รวมกัน ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ย มันอาจจะยังไมดีเทาบางประเทศออสเตรเลีย ยุโรปอะไรพวกนี้” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 
 ซ่ึงการใชกลวิธีดังกลาว ในดานหนึ่งนอกจากจะเปนการเตรียมความพรอมใหกับหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนแลว ในอีกดานหนึ่งยังเปนการลดแรงเสียดทานจากบริษัทผูผลิตบุหรี่อีก
ดวย 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ 
 
 “ในความเห็นผมก็คือคอยๆ กําหนดหรือตั้งเพลนไวในระยะยาวเลยวาอีก 150 ป การบริโภคเปน 0 
อยางนี้ เพราะวาเราตั้งปุปอยางนี้เหมือนบอกวาโอเคอีก 20 ป ผมวามันนาจะลําบาก เพราะนาจะมีผลกระทบ
กับทางเขาอยู” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 
 อยางไรก็ตาม การจะประกาศใชแนวทางการปดเกมสบุหรี่โดยใชวิธีการกําหนดหามไมใหเด็กท่ีเกิดใหม
สูบบุหรี่ไปจนตลอดอายุนั้น อาจจะถูกสังคมโดยรวมมองวาเปนการออกกฎหมายท่ีมีลักษณะของความสุดโตง
จนเกินไป รวมถึงการท่ีอาจไมสามารถนํากฎหมายดังกลาวไปบังคับใชไดจริง โดยเฉพาะอาจถูกพิจารณาวาเปน
การออกกฎหมายท่ีเปนการละเมิดตอเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไปอันอาจเปนการขัดตอหลักสิทธิ
เสรีภาพของพลเมืองในประเทศไทยท่ีไดมีการบัญญัติรองรับไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ 
รวมถึงการนําไปสูปญหาในการบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement) ท่ีมีลักษณะดังกลาวในสังคมไทย ซ่ึง
เปนอีกขอพิจารณาสําคัญอีกขอหนึ่งท่ีผูมีหนาท่ีในการออกกฎหมายควรใหความตระหนักถึง ท้ังนี้เนื่องจากการ
ท่ีมีการบัญญัติกฎหมายใดๆ ข้ึน แลวกฎหมายดงกลาวไมสามารถกอใหเกิดผลบังคับใชไดจริงอันอาจนําไปสู
การดอยความศักด์ิสิทธิ์ของการบังคับใชกฎหมาย และอาจสงผลตอการใหการเคารพในกฎหมายของพลเมือง
ในสังคมลดนอยลงไปไดในท่ีสุด 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องขอสังเกตในการออกกฎหมายหามเด็กท่ีเกิดใหมไมใหสูบบุหรี่
ตลอดชีวิต 
 
 “ถาคนท่ีเคามองในแงสิทธิเสรีภาพ ก็อาจจะมองวาเปนมาตรการคอนขางสุดโตง เพราะจะไมใหเหลือ
ทางเลือกเลยสําหรับคนท่ีเกิดหลัง (ปท่ีรัฐกําหนดใหเปนคนรุนปลอดบุหรี่-คณะผูวิจัย) 
 

 ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 
 “ถามวามันจะขัดกฎหมายอะไรในประเทศไทยไหม หากรัฐธรรมนูญกําหนดวาคนไทยท่ีมีสัญชาติไทย
มีสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นในการท่ีจะเลือกทําอะไรตอมิอะไร มันอาจจะไมเทา 
และรัฐธรรมนูญของอเมริกา ท่ีเคากําหนดวาสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยจะตองมี freedom of choice ก็คือสิทธิ
ในการเลือกคําถามก็คือถาเราออกกฎหมายนี้ไดประเทศไทย จะมีใครท่ีเปนผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายแลว
แยงไหมวา มันไปลิดรอนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ผมคิดวามันนาจะมีคนแยงนะแตมันแยงไมไดมาก” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยา 
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 “ถาเปรียบเทียบดูแลว ตางประเทศเคาก็คิดเหมือนกันวาจะไปลิดรอนสิทธิสวนบุคคลไหม ซ่ึงเคาบอก
วาใช มุมหนึ่งคนอาจจะมองวา เปนการลิดรอนสิทธิสวนบุคคล แตเขาก็บอกวาท่ีสาเหตุท่ีมีคนสูบบุหรี่ก็
เพราะวาอุตสาหกรรมยาสูบพยายามโนมนาว จงใจยั่วยุใหคนหรือเยาวชนใหสูบบุหรี่ ทางเดียวท่ีจะหยุดยั้งทาง
นี้ไดก็คือวาจะตองมีการหามไมใหเห็น ไมใหซ้ือ ไมใหจับ ไมใหสูบ แนวคิดในการออกกฎหมายฉบับนี้เคามี
เหตุผล ท่ีดีพอท่ีจะทํา” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 

 “การจะออกกฎหมาย กฎหมายมันจะออกยังไงก็ได แตคุณจะมีการบังคับใชยังไง เพ่ือใหกฎหมาย
ฉบับนี้มันใชไดตรงตามเจตนารมณอันแทจริงของกฎหมาย” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยา 
 

 “กฎหมายของเรามีปญหาเรื่องการบังคับใชอะเนอะ ขนาดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม 
ผลิตภัณฑยาสูบตั้งแตปพ.ศ. 2535 ลองดูแลว อานดูแลวเนี่ยเปนกฎหมายท่ีดีมาก ตางชาติเคานิยมชมชอบมาก
วาเราเนี่ยสามารถออกกฎหมาย หามโฆษณาตลอดยี่สี่ชั่วโมงตลอดปตลอดชาติได แตจริงๆเรื่องการบังคับใชเรา
มีปญหาเรื่องการบังคับใช ฉะนั้นถากฎหมายนั้นดี แตบังคับใชไมไดกฎหมายนั้นไมไดผล กฎหมายนั้นก็ใช
ไมได” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 

 “ถาเราออกกฎหมายนี้ออกมาเนี่ย การบังคับใชจะเกิดอะไรข้ึนก็ตองมาเนนเรื่อการใชบังคับกฎหมาย
ใหไดเรื่องเปนปญหาอีกปญหาหนึ่งถามวาเราจะทําอยางไรใหการใชบังคับกฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยา 
 

 “ประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติปองกันยาสูบป 2560 ซ่ึงมันพัฒนามาจากพระราชบัญญัติยาสูบ 
2535 กับพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 2535 แตก็มีจุดออนบางอยางในเรื่องของการตีความ
กฎหมาย แตเราก็ตองชวยกันวาจะหาแนวทางวิธีการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยอยางไรแลวจะ
บังคับใชกฎหมายใหเขมงวดศักดิ์สิทธิ์ไดอยางไร ประเด็นสําคัญเวลานี้ตํารวจเปนเจาหนาท่ีท่ีสามารถใชบังคับ
กฎหมายไดแตเคาก็ตองบอกวาเรื่องสูบบุหรี่เปนเรื่องจิ๊บจอยมีเรื่องอาชญากรรม อยางอ่ืนเคาไมมีเวลาหรอกท่ี
จะจับคุณสูบบุหรีแ่ลวปรับ 2000” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
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 นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวอาจจะ
ไมไดเปนการแกปญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนท่ีตนเหตุของปญหา แตในทางตรงกันขาม การออก
กฎหมายดังกลาวอาจจะเปนการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงกฎหมายเพ่ือลักลอบสูบบุหรี่หรือท่ี
เรียกอีกนัยหนึ่งวา เปนพฤติกรรมใตดิน ซ่ึงหากรัฐขาดมาตรการในการรองรับปญหาดังกลาวในทํานองยิ่งหาม
ยิ่งยุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูสูบบุหรี่ท่ีเปนเด็กและเยาวชนท่ีมักจะมีทัศนคติตอการฝาฝนกฎหมายวาเปน
ความเท หรือโกเก ซ่ึงทางแกปญหาท่ีนาจะมีความยั่งยืนมากกวาคือการรณรงคใหความรูแกประชาชนเพ่ือสราง
ความตระหนักรูใหแกประชาชน ซ่ึงแมวาอาจจะเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาอยูพอสมควร แตวิธีการดังกลาวจะ
นําไปสูการแกไขปญหาดังกลาวท่ีมีความยั่งยืนมากกวาการบังคับใชโดยกลไกทางกฎหมายแตเพียงประการ
เดียว 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องขอสังเกตในการออกกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมในการ
สูบบุหรี่ 
 
 “ถาเปนแบบนี้มันจะเหมือนจะเปนการดึงลงไปใตดินหรือเปลาลงไปไดดินอะไรยังไงแบบนี้อันนี้ก็
นาสนใจวารัฐ จะมีมาตรการในสวนนี้ท่ีจะรองรับไอสิ่งท่ีมันนาจะเกิดข้ึนเพราะเหมือนวาเรายิ่งหามมันเหมือน
ยิ่งทาทายและเหมือนอยากจะลองใชไหม เพราะฉะนั้นมันก็นาสนใจวาระหวางท่ีเราจะใหความรูคนวาบุหรี่มัน
อันตราย เหมือนท่ีทําอยูทุกวันนี้มีแคมเปญรณรงคใหเห็นเรื่องภาพอันตรายกอนท่ีเกิดข้ึนระหวางกับการคุณ
หามไปเลยไมใหแตไมใหสัมผัสสุดทายแลวเนี่ย การใหความรูคนไปเรื่อยๆเนี่ย มาชาจะเปนการลดลงท่ีชาแต
อาจไดผลตอเนื่อง”  
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 

 “ถาวันหนึ่งรัฐออกมาตรการนี้ก็อาจมีความเปนไปได เพียงแตรัฐจะเหนื่อยมากๆ ถารัฐตองตามไปไล
จับคน เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราตองเตรียมความพรอมคนใหมากท่ีสุด วาสูบมันจะไดจะเสียอยางไร” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 
 “หากมีเด็กอายุ ๑๗ ปยังซ้ือบุหรี่ไมไดใชม๊ัย แตถาแอบไปฝากคนอ่ืนซ้ือ ใครจะรู หรือเด็กอาจจะไปยืน
อยูหนารานแลวบอกคนเดินไปเดินมาวาพ่ีครับซ้ือบุหรี่ใหผมหนอย สมมติบุหรี่ซองละ ๓๐ บาท ผมใหพ่ี ๔๐ 
บาท พ่ีแคไปซ้ือบุหรี่ใหผม หรือถาฉันไมไดซ้ือเองแตเอาของเพ่ือน เอาของพอแมมาสูบ แบบนี้ใครผิด เราผิด
หรือพอแมผิด แลวจะตรวจสอบอยางไร” 

   
ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยา 

  
 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางอาชญาวิทยาในทางสังคมวิทยาในประเด็นเรื่องแนวทางในการท่ีจะ
ปองกันไมใหเด็กหรือเยาวชนเขาถึงบุหรี่หรือเขาถึงบุหรี่ไดยากนั้น ควรใชแนวทางหรือกลไกการควบคุมทาง
สังคม (Social control) เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน หรือโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากในทางสังคมวิทยามองวาการ
สูบบุหรี่เปนเรื่องทางพฤติกรรม ดังนั้นหากจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแรกท่ีควรตองทํา
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คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของบุคคลนั้น ผานทางกลไกทางสังคมทางดานตางๆ (Socialization) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียน ซ่ึงควรเปนหนวยงานหลักในการรณรงคเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องของบุหรี่
ใหกับเด็ก แตท่ีสําคัญคือ พอแม หรือ ครู ตองสามารถท่ีจะเปนแบบอยางใหกับเด็กได ซ่ึงหากจะแกปญหา
ดังกลาวโดยการใชกลไกในทางกฎหมายรวมดวยแลว กฎหมายควรทําหนาท่ีเปนเพียงกรอบกวางๆ มากกวา 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเด็กและเยาวชน 
 
 “การออกกฎหมายเพ่ือไมใหเขาสูบบุหรี่ ในทางสังคมวิทยามองวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องพฤติกรรม การ
จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนตองเปลี่ยนท่ี attitude ตองเปลี่ยนท่ีความเชื่อของเขา อยูๆ จะไปบอกวาอยาสูบ
บุหรี่เพราะมันผิดกฎหมาย เขาอาจจะฟงแตเขาไมตระหนัก แตถาสามารถมีนโยบาย แนวทาง กิจกรรม เพ่ือ
สรางความตระหนัก ถาเขาตระหนักแลว ตอใหไมมีกฎหมายเขาก็ไมสูบ” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยา 
 

 “แนวคิดการออกกฎหมายเปนเรื่องท่ีดี แตจะบังคับใชยังไง และม่ันใจไดอยางไรวามันบังคับใชไดจริง   
กฎหมายควรมีไวเพ่ือเปนสัญลักษณบางอยางวามันเปนความผิด หรือเปนขอบเขตบางอยาง แตกฎหมายไมใช
สิ่งท่ีจะถึงขาดชี้วาคุณตองทํานี่ คุณตองไมทํานั่น อีกอยางคือการสูบบุหรี่มันเปน mala prohibita ซ่ึงบางท่ี
มันไมผิด การออกกฎหมายในเรื่องนี้เลยดูเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ แตเรื่องพวกนี้ตองแกปญหาท่ีตนเหตุ” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยา 
 

 “พอแมก็ตองถายทอดใหลูกรู มันเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอยางหนึ่งเหมือนกัน พอลูกรูลูกก็
จะไมสูบเอง กฎหมายมันแคมาควบคุมอะไรไดบางอยาง เราเอาเรื่องของโทษ เรื่องของรวดเร็ว รุนแรง แนนอน
มาใชกับกฎหมายตัวนี้มันทําไมได มันตองใชมาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมายมันยาก” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยา 
 

 “การคิดจะควบคุมอะไรบางอยางควรคิดใหครบวงจร ทําอันนี้เพ่ืออะไร หากเปาหมายคือใหเด็กลด
การสูบบุหรี่ มันควรเปน process กระบวนการท่ีหนึ่งคือตองติดตอประสานงานกับอะไร ตองทําอะไรบาง แต
กฎหมายควรเปนสิ่งสุดทายท่ีควรจะคิด ไมใชวาใหกฎหมายเปนสิ่งท่ีหนึ่ง แลวสิ่งอ่ืนๆ คอยตามมา แคคิดก็ผิด
แลว” 
 

นักวิชาการดานองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
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 ซ่ึงประเด็นดังกลาว เม่ือมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของตางประเทศพบวา หากจะมีการ
กําหนดมาตรการในลักษณะดังกลาวใหเปนรูปธรรมในลักษณะท่ีเปนกฎหมายแลวนั้น จะตองมีการวางแผนแต
เนิ่นๆ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกพลเมืองในสังคมของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรณรงคเพ่ือสราง
ความตระหนักรู รวมถึงสรางความเขาใจใหแกเด็กและเยาวชนถึงอันตรายและพิษภัยของบุหรี่ อันเปนกลไกท่ี
สําคัญประการหนึ่งในเรื่องของการสรางความเรียนรูในเด็ก ซ่ึงแมวาขอดอยสําคัญของการใชยุทธศาสตรดัง
กลาวคือการเห็นผลเปนรูปธรรมท่ีคอนขางจะชา แตหากวาสังคมสามารถทําไดถึงระดับดังกลาว ก็จะเปนการ
แกปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะความพยายามในการปลูกฝงทัศนคติของพลเมืองใหเห็น
ความสําคัญของสุขภาพของตนเอง โดยรัฐไมควรใชการปลูกฝงในเรื่องสุขภาพแตเพียงอยางเดียว แตอาจจะใช
การปลูกฝงควบคูไปกับแนวคิดทางดานอ่ืนๆ เชน ในเรื่องของการไดรับประโยชนจากรัฐจากการเสียภาษีอากร 
ซ่ึงรัฐตองสูญเสียรายไดบางสวนไปกับการใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคบุหรี่ เหลานี้
เปนตน โดยกระบวนการดังกลาวจะตองเกิดจากการขับเคลื่อนจากหลายภาคสวนของสังคม ไมใชแตเพียง
บุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งแตเพียงหนวยงานเดียว 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องของการสรางความตระหนักรูในพิษภัยของบุหรี่ใหกับเด็กและ
เยาวชนของตางประเทศ  
 
 “ประเทศท่ีเคาเตรียมทําเรื่องนี้ เคาคงจะเตรียมหาวิธีอ่ืนคูขนานไป เพราะวากวาคนเจเนอเรชั่นป 
2011 นี้โต ระหวางนี้แนนอนรัฐอาจไมอยูเฉยๆ แตรัฐอาจหาแคมเปญอะไรท่ีพยายามใหคนรุนใหมเคารูวาการ
สูบบุหรี่ มันไมเทนะ เพราะฉะนั้นถึงเด็กกลุมนี้โตข้ึนมาถึง 10 ขวบ 15 ขวบมันอาจจะมีผลอะไรบางอยางท่ีเปน
เรื่องของการเรียนรูวามันไมดี” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 

 “ถาเทียบระหวางการพยายามท่ีใหความรูกับการศึกษาไปแบบนี้มันอาจเห็นผลชา แตมันก็นาจะเปน
การคือมันไมใชการไปหาม ถามันไปหามคิดดูมันจะเกิดแรงตานหรือเปลา ในออสเตรเลีย อังกฤษ พวกนี้คือ
ระดับการพัฒนาของสังคมสูงในระดับหนึ่ง เพราะคนรูสึกเห็นวาเรื่องของสุขภาพเปนเรื่องสําคัญมันเห็น
ความสําคัญของภาษี ฉันเสียไปตองเอาไปใชในเรื่องของสาธารณสุข ในเรื่องของการรักษาคนไมคุม 
เพราะฉะนั้นมันมีในแงของทัศนคติของคนในสังคมดวยวาถารัฐพยายามปอนขอมูลในเรื่องสุขภาพอยางเดียว
บางทีมันไมเชื่อนะแตถาเราไปอยูในบริบทท่ีเรา ท่ีเรามองเห็นรอบดานใชไหมคะแลวใหความรูไปดวยวาทําไม
ตองเอาเงินภาษีเราสูบเราเสียภาษีแลวทําไมสุดทายเงินก็มารักษาเราเราควรไปทําอยางอ่ืนดีไหมหรือยังไง เปน
กระบวนการท่ีหลายหลายภาคสวนไมใชเรื่องของสาธารณสุขท่ีจะตองขับเคลื่อนมันอยางเดียวมันหลายเรื่อง
ดวย” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
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 อยางไรก็ตามในประเด็นปญหาในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายนั้น จากการสัมภาษณเชิงลึก
คณะผูวิจัยไดทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย ซ่ึงจําเปนท่ี
จะตองไดรับความรวมมือ ตลอดจนตองมีความจริงจังในการแกไขปญหาดังกลาวจากหลายภาคสวนใน
สังคมไทย ท้ังเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย แนวทางในการสรางทัศนคติท่ีดีในการเคารพกฎหมายใหแกพลเมือง
ในสังคมไทย การลดรูปแบบทางสังคมในระบบอุปถัมภใหนอยลง รวมถึงการสรางแนวทางในการทํางานท่ีเปน
ระบบและมีการประสานวานกันในระหวางหนวยงานตางๆ เพ่ือลดความสับสนและเพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน
การใชบังคับกฎหมาย ซ่ึงหากสามารถทําไดเชนนี้ก็จะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยเปนไปอยาง
เทาเทียมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องแนวทางในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 “การบังคับใชกฎหมายเราจะตองบังคับเจาหนาท่ี ใหผูปฏิบัติตระหนักถึงวาทุกอยางตองเทาเทียมกัน 
อยางท่ีสองคนในสังคมรูจักเคารพกฎหมายไมใชฝาฝนเพราะวาคนไทยเราบางทีคิดวาการฝาฝนกฎหมาย เราเท 
เราเนี่ยเสนใหญ เรามีนายตํารวจเปนญาติหรือเพ่ือนหรืออะไรเราก็เลยฝาฝนกฎหมายได รูสึกเทเหมือนกับวา
เคาหามเลี้ยวซาย แลวก็เลี้ยวซายอะไรทํานองนี้ ฉะนั้นเราจะทํายังไงใหสรางอัตลักษณซ่ึงของมองเห็นวาใน
สังคมโลกเราอาจจะตองถูกบังคับใหเปนมาตรฐานทางสังคมมากข้ึน” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 

 “มันงงไปหมดตอนนี้ ไมใชแคสาธารณสุข กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย ตองคุยกันท้ังหมดไดเคลียร
เลยออกมาใหชัดวาขายไดไมได นําเขาไดไหมสูบไดไหม บุหรี่ไฟฟาพิษภัยยังไง คราวนี้เปนเรื่องของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีออกมา มันไมใชแคภาระของหนวยงานสาธารณสุขนะแตมันรวมถึงหนวยงานของรัฐอ่ืนๆท่ีเกิด
เก่ียวของในดานอ่ืนๆ มันมีอีกเยอะ เฉพาะเรื่องบุหรี่อยางกระทรวงมหาดไทยเอาเรื่องของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเคา
เปนคนของมหาดไทยหรือเปลา หนวยงานปกครองท้ังหลายเจาหนาท่ีทองถ่ินคุณตองคุยกันกระทรวงการ
ทองเท่ียวดวยบางทีพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมี นักทองเท่ียวไปแลวบุหรี่ไฟฟามันก็ตองคุยกันเยอะมากกระทรวง
สิ่งแวดลอมท่ีชายหาดหามสูบคือรัฐตองขับเคลื่อนคุยกันใหเคลียรวากฎหมายตัวใหมของกระทรวงสาธารณสุข
นี้มันไปทับซอนไปขัดกับกฎหมายกระทรวงอ่ืนหรือเปลาแบบนี้ คือคุณตองเอาใหเคลียรระหวางองคกรแลวก็มา
ชี้แจงใหประชาชนเขาใจในแตละชวง ไมง้ันเขาก็ตองตีความการสับสนไปหมด คนนี้พูดอยางนี้ตํารวจพูดอยางนี้
ประชาชนเขาก็จะเบื่อหนายวาคุณพูดอะไรกัน พอเบื่อหนายก็ไมเขาใจวาคุณทําอะไรกัน” 
 

นักวิชาการดานองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
 

 อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวจะถือวาเปนการออกกฎหมายท่ี
เปนการลิดรอนสิทธิหรือเสรีภาพของพลเมืองในสังคมมากเกินไปหรือไมนั้น คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการท่ีรัฐ
จะออกกฎหมายใดเพ่ือมีผลบังคับใชกับพลเมืองท่ีอยูอาศัยในรัฐของตนโดยเฉพาะกฎหมายท่ีอาจมีผลในการ
จํากัดตัดสิทธิหรือเสรีภาพบางประการของพลเมืองในรัฐของตนไดนั้น รัฐจําเปนท่ีจะตองชั่งน้ําหนักระหวางสิ่ง
ท่ีเรียกวาผลประโยชนสาธารณะ (public interest) กับสิ่งท่ีเรียกวาสิทธิสวนบุคคล (privacy) ของพลเมืองใน
สังคม ซ่ึงการท่ีจะชั่งน้ําหนักของท้ังสองสิ่งดังกลาวนับวาเปนสิ่งท่ีคอนขางจะทําไดยาก ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองสิ่ง
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มีความเปนนามธรรม จับตองไดยาก อีกท้ังยังมีลักษณะท่ีเรียกวาเปนอัตวิสัย (subjective) หรือเปนความรูสึก
ท่ีแตกตางกันไปในแตละบุคคล แตถึงกระนั้นก็ตาม หากผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของพลเมืองมี
ความสําคัญและควรคํานึงถึงมากกกวา ดังเชนในกรณีเรื่องของการบริโภคบุหรี่ ท่ีในปจจุบันมีผลการศึกษาท้ัง
ทางการแพทยและทางสังคมท่ีไดอธิบายถึงพิษภัยของบุหรี่ท่ีนอกจากท่ีจะสงผลกระทบตอตัวผูสูบโดยตรงแลว 
ยังคงสงผลตอผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับผูสูบบุหรี่ดวยในฐานะของผูท่ีสูดดมเอาควันบุหรี่ท่ีเกิดจากการเผา
ไหมหรือท่ีเรียกวาเปนควันบุหรี่มือสอง รวมถึงการตกคางของสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่ในสถานท่ีท่ีมีการ
สูบบุหรี่ เชน ในหองพัก อาคารบานเรือน หรือยานพาหนะตางๆ ในลักษณะของควันบุหรี่มือสาม นอกจากนี้ใน
การเผาไหมของบุหรี่ยังสามารถกอใหเกิดความรําคาญตอควันบุหรี่จากผูท่ีไมสูบบุหรี่ไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดเห็นของผูใหขอมูลเชิงลึกกับคณะผูวิจัย 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องของการชั่งน้ําหนักประโยชนสาธารณะและสิทธิสวนบุคคล 
 
 “ออสเตรเลียกับแคนาดาท่ีเขาบอกวาตองชั่งน้ําหนักระหวางสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลกับประโยชน
สาธารณะ เคาถึงบอกวากฎหมายใหมทําได” 

 
ผูเชี่ยวชาญดานบุหรี่และยาสูบ 

  
 นอกจากนี้หากจะพิจารณาจากจํานวนประชากรแลว แมวาจํานวนประชากรผูสูบบุหรี่ในประเทศไทย
จะยังมีจํานวนท่ีคอนขางสูง แตเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประชากรท่ีเปนผูไมสูบบุหรี่แลวจะพบวายังมีกลุม
ประชากรกลุมใหญท่ีเปนผูไมสูบบุหรี่ซ่ึงยังคงมีจํานวนท่ีมากกวา ดังนั้นแลวหากจะตองมีการออกกฎหมายเพ่ือ
หามไมใหคนสูบบุหรี่ นอกจากจะเปนการดีตอตัวผูสูบเองแลว ยังเปนการดีตอสังคมโดยรวมท่ีไดรับความ
ปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ และถือเปนการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองผูไมสูบบุหรี่ใหสามารถมีสิทธิใน
การไดรับอากาศบริสุทธิ์ท่ีเพียงพออีกดวย ดังนั้นในความเห็นของคณะผูวิจัยจึงเห็นวาการออกกฎหมายเพ่ือ
หามไมใหพลเมืองสูบบุหรี่จึงเปนสิ่งท่ีรัฐสามารถกระทําได และไมถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิหรือเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐานของผูสูบบุหรี่แตอยางใด เนื่องจากการใชสิทธิหรือเสรีภาพของผูสูบบุหรี่ในการจุดบุหรี่สูบในท่ีตางๆ ถือ
ไดวาเปนการใชสิทธิท่ีมีแตจะไปกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะทางดานสุขอนามัย อันถือไดวา
เปนการใชสิทธิของตนท่ีเกินสวนอันเปนการกระทําละเมิดในทางกฎหมายแพงอีกทางหนึ่งดวย   
 
 อยางไรก็ตาม ในการศึกษาโดยเฉพาะประเด็นทางดานกฎหมาย มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีมี
ความกาวหนาอยางสูงในการเตรียมการเพ่ือท่ีจะดําเนินโยบายในการปดเกมสบุหรี่อยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแกไขท่ีประเทศตางๆ เหลานั้นไดเคยพบ เพ่ือนําแนว
ทางการแกปญหาดังกลาวมาปรับใชเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใหมากท่ีสุด ซ่ึงจาก
การศึกษาถึงวิธีการในการบัญญัติกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีเปนตนแบบในการปดเกมสบุหรี่ คณะผูวิจัย
พบวา กอท่ีจะมีการกําหนดมาตรการใด โดยเฉพาะมาตรการในทางกฎหมายท่ีจะมีการบังคับใชนั้น ใน
ตางประเทศจะมีข้ันตอนในการวางแผน ตลอดจนทําความเขาใจตอภาคสวนตางๆ ของสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องของหนวยงานผูใชบังคับกฎหมาย รวมถึงการปรับแกบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ท่ีอาจจะมีความ
ขัดแยงกันเอง เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและเพ่ือใหเกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในการบังคับใช



41 
 

กฎหมาย ในขณะท่ีปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ การท่ีประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบุหรี่และยาสูบท้ัง
ทางตรงและทางออมอยูหลายฉบับ อาทิเชน กฎหมายสรรพสามิตท่ีดูแลโดยกระทรวงการคลัง กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับบุหรี่และยาสูบท่ีดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงควรท่ีจะทําใหกฎหมายดังกลาวท้ังหลายท่ี
มีอยูอยางกระจัดกระจายมารวมอยูในกฎหมายฉบับเดียวในลักษณะท่ีเปนประมวลกฎหมายและเพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกันท้ังทางดานเนื้อหารวมถึงการบังคับใชกฎหมาย 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องท่ีมาของแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใชในการปด
เกมสบุหรี่ 
 
 “อยางออสเตรเลียกอนท่ีเคาจะออกกฎหมาย plain packaging ออกมาเนี่ย จะมีการสํารวจวา
กฎหมายของเคา มีกฎหมายอะไรท่ีจะโตแยงได กฎหมายระดับรัฐ กฎหมายระดับชาติของเคาดูดวยวามีอะไรท่ี
จะโตแยงไดเคาก็ไปเปลี่ยนกฎหมายใหมันสอดคลองไปในทางเดียวกันกอนท่ีเคาจะประกาศใชดังนั้นประเทศ
เขา ไมมีขอขัดแยงกันเลย” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานบุหรี่และยาสูบ 
 
 “ในประเทศไทยกฎหมายของเรามันยั งพัว พันกันเรามี ท้ังกฎหมายของสรรพสามิตของ
กระทรวงการคลัง ท้ังมีกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข แลวก็ยังมีกฎหมายของกระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวของตอ
มลพิษมลภาวะบุหรี่ มันพัวพันกันหมด คําถามคือวาตองทําอยางไรในกฎหมายเหลานี้สอดคลองซ่ึงกันและกัน
ดังนั้นอาจจะตองมีการประมวลกฎหมายใหมวางรากฐานวางแผนมาจะทํายังไงใหมันสอดคลองกัน”  
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 
 ซ่ึงปญหาดังกลาว หากทําการศึกษาเปรียบเทียบกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ โดยเฉพาะ
กลุมประเทศท่ีมีความกาวหนาในการนําแนวคิดในเรื่องของคนรุนปลอดบุหรี่มากําหนดเปนนโยบายท่ีเปน
รูปธรรมท่ีมีลักษณะเปนกฎหมาย อาทิเชน รัฐทัสมาเนีย ของประเทศออสเตรเลีย หรือ ประเทศแคนาดา ซ่ึง
กลุมประเทศตางๆ ดังกลาว ถือไดวาเปนประเทศท่ีมีความเขมแข็งในการตอสูกับธุรกิจบุหรี่ท้ังในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของทัศนคติของรัฐท่ีมีตอปญหาเรื่องการบริโภคบุหรี่เปนปญหาท่ีสําคัญ
และสงผลกระทบท่ีรายแรงตอสุขภาพอนามัยของพลเมืองในรัฐตน รวมถึงการท่ีรัฐมีการแสดงบทบาทอยาง
ชัดเจนในการท่ีจะไมสนับสนุนธุรกิจบุหรี่ เชน การไมสนับสนุนใหมีการกอตั้งโรงงานผลิตยาสูบอันถือวาเปน
กิจการหนึ่งของรัฐ ซ่ึงในประเด็นดังกลาวจะคอนขางมีความแตกตางกับประเทศไทย เนื่องจากในทัศนคติของ
สังคมไทยท่ีมีตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ท่ียังคงมองวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล รวมถึงเปนเรื่อง
เล็กนอย ซ่ึงแมวาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของประเทศไทยหลายฉบับจะไดมีการกําหนดใหพฤติกรรม
ดังกลาวเปนพฤติกรรมท่ีมีความผิดและมีโทษในทางอาญา แตถึงกระนั้นเอง ทัศนคติของสังคมไทยตอการ
กระทําความผิดดังกลาวยังคงมองวาไมใชเปนการกระทําความผิดท่ีรายแรง สงผลใหเกิดความละเลยท้ังตอตัว
เจาหนาท่ีรัฐท่ีมีหนาท่ีในการรักษากฎหมาย รวมถึงพลเมืองในประเทศไทย ท่ีมีตอพฤติกรรมดังกลาว สงผลให
เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญตอการบังคับใชกฎหมายดังกลาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องแนวทางการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ในตางประเทศ 
 
 “ประเทศพวกนี้สังเกตไดวามีแนวโนมในเรื่องของการควบคุมในดานสาธารณสุขของนโยบายของรัฐ
คอนขางจะเขมแข็งและกาวหนา” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 
 “แตแคนาดารัฐบาลเคาไมไดผลิต เคาถึงออกกฎหมายไดอยางรวดเร็วเขมงวดออสเตรเลีย ไมไดผลิต
ยาสูบเคาจะสามารถออกกฎหมายไดรวดเร็ว และเขมงวด บริษัทบุหรี่ท่ีนําไปขายท่ีประเทศออสเตรเลีย จะวา
อะไรก็ไมได เพราะรัฐบาลของเคา ไมไดผลิตยาสูบเพราะเคาบอกวามันอันตราย ดังนั้นเคาก็ตองออกกฎหมาย
ควบคุม มันก็เปนพ้ืนฐานอยางหนึ่งท่ีเคาจะโตแยง และพูดไดเต็มคําวาเคาไมไดมีอคติกับบุหรี่ตางชาติ” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่ 
 
 อยางไรก็ตาม เม่ือทําการศึกษาแนวคิดดังกลาวเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร ท่ีเปนอีกประเทศหนึ่ง
ท่ีมีการริเริ่มแนวคิดดังกลาว โดยประเทศสิงคโปรมองวาแนวทางดังกลาวเปนแนวความคิดทีดีท่ีรัฐมุงพิจารณา
ตอผลประโยชนทางดานสุขภาพของประชากรในรัฐของตนเปนสําคัญ แตโดยบริบทของประเทศสิงคโปรกับ
ประเทศไทยท่ีคอนขางจะตางกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการใชกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของประชากรใน
สังคม ซ่ึงเ ม่ือคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาจากแนวความคิดหรือยุทธศาสตรในการควบคุมสังคมของ
ศาสตราจารย Paul Site แลวพบวา ประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ีใชกลไกในการควบคุมสังคมท่ีสําคัญ 2 
กลไก กลาวคือ การใชกลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยกลุมและการยอมรับ (Group and 
Societal Entry) โดยกลไกดังกลาวจะถูกนํามาใชกับบุคคลผูท่ีประสงคจะเขารวมเปนสมาชิกของกลุมหรือ
สังคม ซ่ึงมีลักษณะเปนกลไกการควบคุมในลักษณะตางตอบแทนกลาวคือ หากบุคคลใดท่ีมีความตองการจะ
เขารวมเปนสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่ง บุคคลนั้นก็ตองควบคุมพฤติกรรมของตนใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
หรือหลักเกณฑตามท่ีสังคมนั้นๆตั้งไว ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาประเทศสิงคโปรเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการพัฒนา
ทางดานตางๆ อยูในระดับสูง โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ ซ่ึงแมวาประเทศสิงคโปรจะไดชื่อวาเปนประเทศ
ท่ีมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดมากท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก แตประชากรท่ีอาศัยอยูในประเทศสิงคโปร ไม
วาจะเปนประชากรโดยแทหรือเปนประชากรแฝง ตางก็ยินดีท่ีจะปฏิบัติตนใหอยูภายใตกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร เพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสงบสุขในการดําเนินชีวิต ความม่ันคง รวมถึงความม่ังค่ังในทางเศรษฐกิจอัน
อยูในลักษณะของความสัมพันธแบบตางตอบแทน (reciprocal) ซ่ึงกันและกันในระหวางพลเมืองกับรัฐ 
นอกจากนี้ขนาดหรือพ้ืนท่ีของประเทศสิงคโปรท่ีมีขนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย จึงสงผลให
การบังคับใชกฎหมายตางๆ ในประเทศสิงคโปรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาประเทศไทยดวย  
 นอกจากนี้ประเทศสิงคโปรยังเปนประเทศท่ีใช ยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยกระบวนการ 
(Procedural Strategies) อันเปนยุทธศาสตรการควบคุมสังคมโดยอาศัยกระบวนการ เปนการใชกลไกในการ
กําหนดกฎเกณฑโดยความมุงหวัง (Hopefully) วาการออกกฎเกณฑตางๆเหลานั้นจะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การชวยขับเคลื่อนสังคมนั้นๆใหไปสูเปาหมาย (Goals) ท่ีตองการได โดยยุทธศาสตรดังกลาวเชื่อวาหากสมาชิก
ในสังคมทุกคนมีความเคารพในกฎเกณฑท่ีตั้งข้ึนมา ดวยการยอมรับ (Acceptance) และปฏิบัติตาม (Follow) 
กฎเกณฑตางๆเหลานั้น การควบคุมสังคม หรือพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมก็จะบรรลุผลสําเร็จ 
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(Accomplished) โดยใชกลไกยอยท่ีสําคัญ 2 กลไกกลาวคือ การใชกลไกระบบรัฐ (Bureaucratization) ซ่ึง
เปนกระบวนการในการกําหนดกฎเกณฑ หรือกฎหมายโดยคํานึงถึงเปาหมายโดยรวมของสังคมนั้นๆ โดยกลไก
ดังกลาวมีลักษณะท่ีสําคัญคืออนุญาตใหแตเฉพาะเพียงบุคคลผูท่ีมีสถานะท่ีถูกกําหนดไวอยางแนนอนแลว
เทานั้นท่ีจะมีความสามารถในการกําหนดกระบวนการ หรือกฎเกณฑตางๆ เหลานั้นได และการใชกลไกการ
ควบคุมโดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) ซ่ึงประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ี
มีความรูและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับสูง อันนําไปสูกลไกในการควบคุม
สังคมท่ีสําคัญและกาวลวงเขามาในพ้ืนท่ีการใชชีวิตประจําวันของคนในสังคม ซ่ึงกลไกดังกลาวเปนไดท้ังการ
สรางประโยชน (Benefit) อยางยิ่งใหแกสังคม แตก็อาจเปนการทําลาย (Disruption) สังคมอยางรุนแรงไดใน
ขณะเดียวกัน ยกตัวอยางเชน การใชอุปกรณอิเลคทรอนิกส อันไดแก กลองวงจรปด (Closed Circuit 
Television System : CCTV) ในการสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชากรใน
ประเทศสิงคโปร  
 แตอยางไรดีแนวความคิดดังกลาวในประเทศสิงคโปร หรือแมแตรัฐทัสมาเนียในประเทศออสเตรเลีย
เองก็ยังไมไดมีการผลักดันแนวคิดดังกลาวใหเกิดเปนนโยบายท่ีเปนรูปธรรมเทาท่ีควร ซ่ึงในเรื่องดังกลาว
สอดคลองกับขอคนพบของคณะผูวิจัยท่ีวาแมทัสมาเนีย จะเปนรัฐแรกๆ ท่ีริเริ่มในการนําแนวคิดในเรื่องของ
การปดเกมสบุหรี่โดยใชกลไกในเรื่องของการหามเด็กท่ีเกิดภายในปท่ีมีการกําหนดใหเปนคนรุนปลอดบุหรี่มา
กําหนดใหเปนรูปธรรมโดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย แตรางกฎหมายฉบับดังกลาวก็ยังไมไดมีการรายงานวา
ไดรับการผานความเห็นชอบใหมีการประกาศใชเปนกฎหมายแลวแตอยางใด ท้ังนี้เนื่องจากยังคงมีขอกังวลวา
มาตรการดังกลาวจะสามารถดําเนินการและปฏิบัติไดจริงหรือไม ประกอบกับความไมเชื่อวาการกําหนด
มาตรการการหามขายบุหรี่ใหกับคนท่ีอยูในรุนปลอดบุหรี่ในบริบทดังกลาวจะนําไปสูการลดลงของการสูบบุหรี่
ในรัฐทัสมาเนียไดในความเปนจริงดังท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี 2 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องแนวคิดการปดเกมสบุหรี่ในประเทศสิงคโปรและรัฐทัสมาเนีย 
 
 “แตละประเทศก็จะมีปญหาในเรื่องการผานกฎหมายอยางสิงคโปรมีแนวความคิดนี้ตั้งแตป 2007 วา
การจะหามเด็กท่ีเกิดหลังพ.ศ. 2000 แตรางกฎหมายยังไมออกมาผมเคยถามคนสิงคโปรเคาก็บอกวายังไมเห็น
มันเปนชิ้นเปนอันเปนรูปธรรม ทัสมาเนียมีแนวความคิดท่ี จะหามเด็กท่ีเกิดในปไหนท่ีหามสูบบุหรี่หามใช
ปรากฏวาแนวคิดออกมาสองถึงเจ็ดปก็ยังไมผานดังนั้นการผานกฎหมายก็นาจะมีอุปสรรคในประเทศ” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ 
 
 จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดขางตน ทําใหคณะผูวิจัยไดทราบ
วาแนวคิดในการลดจํานวนผูสูบบุหรี่ลงโดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีเปนเด็กและเยาวชน ถือไดวาเปนแนวคิด
ท่ีนาสนใจในการทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการกําหนดนโยบายตางๆ เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย 
ซ่ึงการท่ีจะกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวก็สามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทางใหญๆ โดย
แนวทางแรกคือแนวทางท่ีอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ และอีกแนวทางหนึ่งก็คือการใชแนวทางในทางสังคม  
อยางไรก็ตาม แมวาแนวทางการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ของเด็กและ
เยาวชนจะมีขอเดนในดานของการเปนแนวทางท่ีมีความชัดเจน เปนรูปธรรม แตมีขอดอยท่ีสําคัญคือแนวทาง
ดังกลาวอาจจะประสบกับปญหาท่ีสําคัญในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงความไมยั่งยืนในการแกไข
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ปญหาเนื่องจากการใชมาตรการทางกฎหมายในดานหนึ่งแลวจะคลายกับเปนการบังคับใหพลเมืองตองกระทํา 
หากผูใดฝาฝนไมกระทําตามก็อาจจะไดรับผลรายตามมา เชน อาจมีโทษในทางอาญา หรืออาจจะตองมีความ
รับผิดในการชดใชคาสินไหมทดแทนในทางแพง มากกวาท่ีจะมุงสรางความเขาใจ รวมถึงสรางความตระหนัก
ใหแกประชาชน 
 อยางไรก็ดี การใชแนวทางในทางกฎหมายก็ยังคงเปนสิ่งท่ีจําเปนตองมีเพียงแตกฎหมายควรทําหนาท่ี
เปนเพียงกรอบในการใหอํานาจในการจัดการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของเทานั้น นอกจากนั้นควรมีการใช
มาตรการอ่ืนควบคูกันไปในลักษณะเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกประชาชนรวมถึงหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย อาทิเชน สภานิติบัญญัติ องคกรตุลาการ องคกรอัยการ องคกรทนายความ 
องคกรตํารวจหรือหนวยงานทางปกครองสวนทองถ่ินตางๆ โดยประกอบกับการมุงสรางความรูความเขาใจ 
รวมถึงสรางความตระหนัก โดยการใชกลไกทางดานสังคม ไมวาจะเปนการใชกลไกในทางมหภาค อันไดแก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม รวมถึงการใชกลไกในทางจุลภาค อันไดแก ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียน กลุมเพ่ือน หรือโดยเฉพาะในปจจุบันคือการรณรงคใหความรูผานทางการใชเครือขายสังคมออนไลน
ตามสื่ออินเตอรเน็ตตางๆ โดยการสรางเนื้อหาใหดูมีความนาสนใจและนาติดตามใหแกเด็กและเยาวชน ท้ังนี้
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของทุกภาคสวนในสังคมเสียกอน ซ่ึงหากกระทําไดดังนี้แลวการจะออก
กฎหมายมาเพ่ือใชบังคับกับพลเมืองในสังคมในการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ก็ยอมมีความเปนไปได เพียงแต
แนวทางดังกลาวเปนแนวทางท่ีตองอาศัยระยะเวลา รวมถึงความจริงใจในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาค
สวนของสังคม ควรมีการรณรงคอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตรในการวางเปาหมาย
หรือข้ันตอนในการปดเกมสบุหรี่โดยมีระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร ท้ังนี้เนื่องจากขอเท็จจริงหนึ่งท่ีหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตางๆ จําเปนตองยอมรับเสียกอนก็คือแมวาบุหรี่จะถูกจัดใหเปนสิ่งเสพติดท่ีใหโทษตอรางกายและ
สุขภาพ แตเนื่องจากการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีมีการฝงรากหยั่งลึกอยางยิ่งในสังคมไทย การจะขจัดปญหา
เรื่องบุหรี่ออกจากสังคมไทยใหหมดสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้นนับวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยากอยางยิ่ง ดังนั้น
คณะผูวิจัยเห็นสมควรเสนอระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินยุทธศาสตรในการกําจัดบุหรี่ใหหมดไปจาก
สังคมไทยภายในระยะเวลา 20 ป โดยแบงระยะเวลาในชวง 10 ปแรกในการรณรงคใหความรูรวมถึงสราง
ความตระหนักในปญหาเรื่องบุหรี่อยางตอเนื่องและจริงจังและตรงประเด็นใหแกทุกภาคสวนของสังคม จากนั้น
ในชวง 10 ปหลังกอนท่ีจะมีการประกาศเปนกฎหมายควรมีการระดมสมองและจัดการประชุมรวมกันของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท้ังหมด เพ่ือ
สรางความเขาใจ กําหนดทิศทาง รวมถึงเพ่ือใหเกิดความสอดคลองในการบังคับใชกฎหมาย และใหการ
ประกาศใชกฎหมายเปนข้ันตอนสุดทายภายหลังจากท่ีไดมีการดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ไวเรียบรอยแลว 
เพ่ือเปนการคอยๆ ลดแรงเสียดทานของสังคมรวมถึงเปนการบัญญัติกฎหมายท่ีมีฐานมาจากความเขาใจและ
การยอมรับกฎหมายดังกลาวรวมกันของสมาชิกในสังคม ซ่ึงจะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนไปได
อยางราบรื่น  
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 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องแนวโนมหรือความเปนไปไดในการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ใน
ประเทศไทย 
 
 “ถามี smoking free generation เชนถากฎหมายทุกประเทศกําหนดข้ึนวาคนท่ีเกิดหลัง ค.ศ.ไหน 
หามซ้ือหามขายหามสูบอะไรแบบนี้ ก็อาจจะเกิดข้ึนได 0% แตมันตองใชเวลา” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยา 
 
 “ผมมองวาดังนั้นในไทยเปนไปไดไหม  เปนไปไดครับแตผมวาตองใชเวลาเลยครับ อันนั้นจริงนะตอง
ใชเวลาระดับหนึ่ง เพราะวามันจะมีบริบทในเรื่องของเออเรื่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันนี้ผมวามันเปน
ประเด็นปญหา คือมันมีเรื่องของบริษัทขามชาติเขามาแลวถาสมมุติเรากําหนดอยางนี้ โอเคหามขายกับเด็ก มัน
ก็จะเกิดเเบบเคาคงโจมตีเรามันนาจะเปนปญหา แตแคเราอาจตองแบบคลายในลักษณะของบทเฉพาะกาล
เหมือนโอเคผมใหเวลาคุณปรับตัวนะคอยๆ ปรับคุณก็ตองปรับเปลี่ยนองคกรของคุณดวยนะ” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 
 “อีกอยางนึงเทาท่ีสังเกตจะเห็นเลยวาเสนทางของการเดินทางในการออกกฎหมายใหมๆ อยาง plain 
packaging ของออสเตรเลียนั้นเปนประเทศแรกๆ ไมใชวันดีคืนดีก็กําปนทุบดินแลวบอกจะออกนโยบายนี้แต
หมายถึงกอนหนานี้ไปประมาณ 10 ปเคามีการเตรียมความพรอมและเปนการเตรียมความพรอมในระดับ
หนวยงานของรัฐดวยกันเองวาเรื่องนี้มันไมใชเรื่องของสาธารณสุขอยางเดียวแตเปนเรื่องของหนวยงานอ่ืนๆ
ดวย เชน กระทรวงการคลังในเรื่องของตัวเงิน กระทรวงพาณิชยในเรื่องของทรัพยสินทางปญญาในฉลากของ
สินคา หนวยงานอัยการวาถาเกิดมีการฟองรองอัยการจะวายังไงคือมีมติของการทํางานรวมกันในหนวยงาน
ของรัฐหลายหลายกระทรวง ขณะเดียวกันเคาออกนโยบายเปนแผนขับเคลื่อนใหมีภาพประชาชนเขามามีสวน
รวมคือมันเปนการเรียนรูกันไป คุณก็ทํางาน คุณเตรียมความพรอมเรื่องรางกฎหมายเรื่องอะไรไปเรื่อง
หนวยงานของคุณ ในขณะเดียวกันมันก็ตองมีความสัมพันธกับภาคประชาชนหนวยงานเอกชนหรืออะไรท่ีเปน
ภาคี เขามาเนี่ยถาเห็นท่ีเคาขับเคลื่อนและคอนขางจะเขมแข็งรัฐตองดึงเขามา อยาไปมองวาเปนศัตรู” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
 
 “การทําประชามติไมใชประชาวิจารณ เปนการรวมความเห็นวาเราจะออกเรื่องนี้คุณเห็นอยางไรคือ
อยางนอยมันจะเปนการใหความรูไปดวยหนึ่ง แลวก็สรางความมีสวนรวมภาคประชาชนดวยและก็เปนการลด
แรงตานจากสังคม เพราะวามาตรการท่ีรัฐออกมาเนี่ยถามันกระทบกับเรื่องธุรกิจ แนนอนกลุมธุรกิจเคาไม
พอใจอยูแลวแหละ เคาก็จะสามารถลากคนท่ีเก่ียวของเชนพวกยี่ปวซาปว เขามาอันนี้ไปแนนอนเปนเรื่องของ
ธุรกิจ แตอีกสวนหนึ่งเปนประชาชน ภาครัฐสามารถดึงเขามาอธิบายไดวาทําไมตองออกกฎหมายแบบนี้มัน
ไมใชกฎหมายท่ีดูตลกนะ” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
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 “อยางออสเตรเลียกอนท่ีเคาจะออกกฎหมาย plain packaging ออกมาเนี่ย มีการสํารวจวากฎหมาย
ของเคาเนี่ย มีกฎหมายอะไรท่ีจะโตแยงไดกฎหมายระดับรัฐ กฎหมายระดับชาติบาง ของเคาดูดวยวามีอะไรท่ี
จะโตแยงไดเคาก็ไปเปลี่ยนกฎหมายใหมันสอดคลองไปในทางเดียวกันกอนท่ีเคาจะประกาศใชดังนั้นประเทศ
เขาไมมีขอขัดแยงกันเลย”  
 

ผูเชี่ยวชาญดานบุหรี ่
 
 “ในตางประเทศอเมริกาเนี่ยเทาท่ีผมมองเห็นไมวาจะเปนเรื่องของสุขภาพ มันมาจากกลุมประชาชน
ผลักดันและนักการเมืองรับและแกกฎหมาย เชน กรณีแมท่ีออกมาตอตานการเมาแลวขับเปนเรื่องของแมท่ี
สูญเสียลูกจากลูกสาวขับรถอยูดีๆ แลวคนเมามาชน ปรากฏวาแมคนหนึ่งออกมาโวยวายและถามีแมอีกหลาย
คนเคาบอกวาเคาสูญเสียเหมือนกันรวมตัวกันเปนกลุมต้ังสมาคมโดยใหนักการเมืองรับไปทํา คําถามคือถามี
นักการเมืองท่ีออกกฎหมายนี้เลย ไดไหมมันก็นาจะไดแตนักการเมืองสวนใหญจะบอกวาใครจะเปนผูสนับสนุน
กฎหมายนี้ถาฉันออกกฎหมายมาตองมีฐานของประชาชน งานวิจัย และเคาจะถูกล็อบบี้จากผูเสียผลประโยชน
เสมอ เราก็ตองทําสามเหลี่ยมท่ีมันตองมีนักวิชาการ ชุมชน และนักการเมืองหรือผูกําหนดนโยบาย ท่ีกําหนด
ผลักดันจุดนี้ออกมา ฉะนั้นมันเปนไปได” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานบุหรี ่
 
 “ถาหากมองในแงประชารัฐ ถาในเรื่องของนโยบายในเรื่องนี้ก็แบงออกเปนสองเรื่องคือในแงของ
กระบวนการวาการออกกฎหมายตองมีการเตรียมความพรอมตองมีการปูพ้ืนกอน ปูพ้ืนในท่ีนี้หมายถึงภาค
ประชาชนสําคัญ เพราะวาการคาบุหรี่เปนการคาท่ีมีมาแตไหนแตไร วันดีคืนดีเราจะไปแตะอะไรท่ีมันไป
กระทบในเรื่องของสิทธิ์ท่ีเคาสูบบุหรี่ มันก็ตองอธิบายใหเขาใจใหเกิดการเรียนรูไปเรื่อยเรื่อยในลักษณะนี้แลว
ในเชิงกระบวนการคือการดึงประชาชนเขามาเปนพวกมากท่ีสุด ใหเคาเห็นวาถาเคาสูบบุหรี่เคาจะไดหรือจะ
เสียอะไรยังไง ไอพวกทางวิทยาศาสตรทาง สาธารณสุข ตัวเลขใน ทางเศรษฐศาสตรงบประมาณถามีเอามา
เสนอใหเห็นทําเปน flow chart ซ่ึงมันตองใชเวลาเรียกวาเตรียมการกอนรางกฎหมายดวยซํ้าเพราะวาเสียง
จากประชาชนมากมันก็จะดีข้ึนหากสภาไมเห็นดวยในการรางกฎหมายนี้เรายังมีมวลประชาชน” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
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 “เรื่องเตรียมความพรอมเคาเอาหมดเลย อะไรท่ีคิดวาไมนาจะเก่ียวแตเขาก็ดึงเขามาเตรียมความ
พรอมดวย เพราะเคารูวากระบวนการนโยบายในลักษณะนี้กลุมธุรกิจไมยอมแนๆ คุณกําลังสูกับธุรกิจท่ีมีมูลคา
มหาศาล เพราะฉะนั้นเคารูเลยวาเคาถึงตองเตรียมความพรอม เอาจริงๆ ถาเรามองกลับไปในเรื่อง plain 
packaging ไมใชเรื่องแค 10 ปท่ีออสเตรเลียออกกฎหมายนะ มันเปนเวลา 20 ป 30 ปท่ีมีการพูดเรื่องนี้พวกนี้
เปนระยะเวลาสิบๆปกอนหนานี้ดวยซํ้า เพราะฉะนั้นเคาถึงคาดการณหมดแลวไงคะวามันจะเกิดอะไรข้ึนได 
เคาเตรยีม chart ไวแลว เพราะฉะนั้นเขาจึงดึงกลุมนักกฎหมายมาตั้งแตตนเลยวาการออกกฎหมายตัวนี้เพราะ
อะไร เคามีขอมูลเตรียมทางสาธารณสุขไวหมดเลยไวสูคดี เพราะฉะนั้นขอมูลเคาแนนมากแนนเพ่ือเตรียมสูคดี
เคาเตรยีมมาเปนสิบๆ ปเลย”  
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 

 “ไมใชแคเขมแข็งแตม่ันใจมากดวย เทาท่ีถามดูนักกฎหมายออสเตรเลียท่ีอยูในทีมเคาตอบแบบม่ันใจ
แลวเขาใจกฎหมายดวย เพราะมันจะตองไปกระทบกฎหมายในเรื่องกรอบสนธิสัญญา เคาก็แกเลยใหมัน 
smooth ใหมันสอดคลองกันตองไปดวยกันหมด แลวเคาก็ดักไวเลยวามันไมไดจบแคคดีในประเทศแน มัน
จะตองข้ึนไป WTO ข้ึนไปทวิภาคี เคาก็เตรียมไวหมดเลย เพราะฉะนั้นเคาบอกเปนเรื่องซีเรียสไมใชแคเรื่อง
ของประชาชนแต มันกําลังทะเลาะกับนักธุรกิจยักษใหญเพราะมันมีเรื่องการตอสูมากและมันเปนเรื่องของ
เครดิตถาเกิดศาลตัดสินใหรัฐบาลแพมันเสียหายมากนะ เพราะฉะนั้นเคาก็จะแพไมได ” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 
 อยางไรก็ตาม แมวาแนวทางดังกลาวขางตนจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสมและสามารถเสริมพลังใหกับ
การออกกฎหมายรวมถึงการบังคับใชกฎหมายไดเปนอยางดี แตปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของสังคมไทย
โดยเฉพาะในการทํางานระดับหนวยงานตางๆ ก็คือการขาดการทํางานในลักษณะท่ีเปนการประสานงานกัน 
แตมักจะอยูในลักษณะท่ีตางคนตางทําในลักษณะของการแยกสวนกันทํางาน สงผลใหการทํางานไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนอีกปญหาหนึ่งในดานทัศนคติของการทํางานของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ
หนวยงานภาครัฐท่ีควรจะตองมีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของการทํางาน รวมถึงการประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ท้ังหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ (NGOs) หรือหนวยงานภาคเอกชนตางๆ เพ่ือเปนการ
สรางความจริงใจและจริงจังในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน รวมถึงการทํางานของรัฐจะตองเปนการทํางาน
ท่ีมีความจริงจังและมีความจริงใจ รวมถึงมีความตั้งใจจริงท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว มิใชทําไปเพียงตามข้ันตอน
ท่ีมีกฎหมายกําหนดใหทํา แตตองเปนการทําหรือกําหนดนโยบายท่ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจท่ีจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ข้ึนมาจริงๆ  
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 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องปญหาการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไข
ปญหาเรื่องบุหรี่ 
 
 “ของเราทําเปนแบบแยกสวน จริงๆกระทรวงสาธารณสุขท่ีทํางานมาหลายปก็ไมไดสนใจวากระทรวง
อ่ืนเคาจะมีสวนรวมยังไง จนกระท่ังมีกําเนิดของ สสส. เกิดข้ึนวาการทําเรื่องสุขภาพไมใชเรื่องของกระทรวง
สาธารณสุขกระทรวงเดียว มันเก่ียวพันกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ มันเ ก่ียวกับ
กระทรวงการคลัง เพราะวามันตองมีเงินงบประมาณเขามา มันตองเก่ียวกับกระทรวงแรงงานและนักพัฒนา
สังคมมันตองเก่ียวกับทุกกระทรวงท่ีจะชวยทําใหประชาชนเขาใจ ทําใหชุมชนเขาใจและเกิดความตระหนักใน
เรื่องสุขภาพ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะตองมีวิธีการท่ีจะสอดแทรกขอมูลใหกับประชาชนไดทราบขอมูลเขาใจ
และมันตองทําเปนระยะๆไมใชทําเพียงวันงดสูบบุหรี่โลกวันเดียวแลวก็ปลอยไป” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานบุหรี่และยาสูบ 
 

 “ตองอธิบายใหขอมูลใหไดมากท่ีสุดวากฎหมายท่ีออกมามีความจําเปนยังไง มันไดผลยังไง อันนี้เรา
ตองทํางานในสวนของการเขาถึงประชาชน แลวก็เรื่องของความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนในการออก
กฎหมาย บางทีเราบอกวาเราฟงความคิดเห็นของประชาชนก็แครับฟงมันเปน เหมือนเปนพวกกระบวนการให
ครบๆ มีคนมาลงชื่อก็จบไปอันนี้คือสวนหนึ่ง” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 

 “สวนหนึ่งเปนง้ีดวยคือบานเรากระทรวงมันเปนนิติบุคคล แตในตางประเทศรัฐก็คือรัฐบาลเปนนิติ
บุคคลท่ีเหลือหนวยงานอ่ืนก็ organ เปนมือเปนเทาของรัฐบาลหมด จะเปนกระทรวงอะไรก็แลวแต มีอะไรคุณ
ตองมาคุยกัน แตสวนของบานเรากระทรวงเปนนิติบุคคล มีงบประมาณเปนของตัวเอง มีความรูสึกวาฉันก็ใหญ
ตางคนตางใหญ กวาจะคุยกันมันลําบากมันก็เปนปญหาไมใชแคปญหาของบุหรี่หรอก คือเราใชวิธีการตั้งตน
วิธีการคิดแบบนี้แตละกระทรวง ไมเหมือนตางประเทศไงท่ีมีอะไรก็ฟองรัฐบาล” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 

 “คือรัฐกับเอ็นจีโอไมจําเปนตองทะเลาะกันทุกเรื่อง แตหมายถึงวาเอ็นจีโอหลายหลายองคกรเคาก็มี
ความเขมแข็งมีศักยภาพถารัฐเห็นวาเอ็นจีโอไหนเวิรคเวิรคหนอยสามารถท่ีจะเขาถึงประชาชนไดอันนี้นาจะทํา
ใหมันเปนภาคีเครือขาย” 
 

นักวิชาการดานองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
 
 นอกจากนี้ปญหาในเรื่องของสภาวะท่ีไมนิ่งในทางการเมือง ก็เปนอีกปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีอาจ
สงผลตอทิศทางในการกําหนดนโยบายโดยเฉพาะในเรื่องของการหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุได ท้ังนี้
เนื่องจากความสนใจของผูท่ีเขามาบริหารประเทศในแตละชวงเวลาอาจจะมีความแตกตางกันไป สงผลใหเม่ือมี
การเปลี่ยนรัฐบาลหรือคณะผูบริหารในแตละครั้ง นโยบายในการบริหารประเทศก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
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ตามไป สงผลใหเกิดความไมตอเนื่องในการทํางานรวมถึงการติดตามผลของการทํางาน ซ่ึงในประเด็นดังกลาว
หากทําการเปรียบเทียบกับในตางประเทศแลวจะพบวามีขอแตกตางอยูพอสมควรเนื่องจากในตางประเทศหา
กวานโยบายใดเปนนโยบายท่ีดีและเปนไปเพ่ือสังคมสวนรวม หากผูบริหารชุดใหมเขามาและมีความตองการท่ี
จะเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ผูบริหารชุดนั้นจะตองตอบคําถามของสังคมใหไดวาเหตุใดจึงตองเปลี่ยน อันเปน
การสะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็งในการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยกลไกภาคประชาชนท่ีคอนขางจะมี
ความแตกตางไปจากในสังคมไทย 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องของปญหาในการดําเนินนโยบายของหนวยงานภาครัฐ 
 
 “ในตางประเทศมันสามารถคาดเดาได เพราะการเมืองเคาคอนขางจะนิ่ง ของเราการเมืองไมนิ่ง พอมี
รัฐบาลใหมชุดใหมเขามามันจะยังเขมขนเหมือนเดิมไหม มีการผลักดันตอไปหรือเปลา เพราะผูบริหารแตละ
ชวงการบริหาร การสนใจนโยบายหนึ่งอาจจะตางกันก็ได ทานหนึ่งอาจจะสนใจเรื่องอุบัติเหตุมากกวา ก็เปน
เรื่องท่ีสวนตัวมองวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีนโยบายเรื่องของการไมสูบบุหรี่ ของเด็กท่ีเกิดใหมมันจะผลักดันได
ตอเนื่องจริงๆ ไหมในบานเรา” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 
 “นโยบายไหนท่ีมันชัดวาทําเพ่ือสุขภาพคุมครองสิทธิ์ประโยชนของประชาชนการท่ีพรรคการเมืองใหม
ท่ีเขามาแลวทําใหมันหายไปเลยเนี่ยมันอาจจะยาก เพราะนโยบายมันคอนขางจะชัดดวยตัวของมันเองอยูแลว
วาเปนเรื่องท่ีดีของสังคมโดยรวม การท่ีรัฐบาลเขามาใหมแลวคุณจะทุบท้ิงเสีย คุณจะตองอธิบายใหไดวาเพราะ
อะไร แนนอนในเรื่องของการผลักดันอาจจะชะลอตัวเม่ือรัฐบาลสมัยนี้เขามาเคาอาจจะไมคอยชอบใจนโยบาย
ชุดเดิมของรัฐบาลชุดเกา การผลักดันอาจจะชาลง แตถาเกิดคุณจะไปทุบเลย คุณจะตองอธิบายกับประชาชน
ใหไดเหมือนกันวาเพราะอะไรคุณมีอะไรท่ีดีกวาหรือเปลา คือเรื่องสุขภาพจริงๆ รัฐจะชี้แจงไดคอนขางงายวา
มันเปนเรื่องของประโยชนสาธารณะเปนเรื่องของประชาชนสวนรวม เพียงแตรัฐบาลชุดใหมเคาเห็นตางไมชอบ
ใจอาจชะลอไปตองหาตัวใหมใหมมาเสนอนะ นี่คือในประเทศท่ีเคาประชาชนเคาตามไงในเรื่องของนโยบาย
รัฐบาลแตในบานเราอาจจะยากนิดหนึ่ง” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 
 สําหรับปญหาท่ีสําคัญในเรื่องของการเตรียมความพรอมในภาคประชาชนคือ การท่ีพลเมืองไทยสวน
ใหญยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของตน โดย
มักจะมองวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีไกลตัวและเปนเรื่องเล็กนอย เนื่องจากอันตรายของปญหาสุขภาพท่ีเกิด
จากบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันเชนเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เปนลักษณะของอันตรายแอบแฝงท่ี
ตองอาศัยระยะเวลาในการสะสมอาการ และเม่ืออยูในข้ันตอนของการปรากฏอาการแลวก็เปนการยากหรือ
อาจจะชาไปในการรักษาพยาบาล อีกท้ังความรับรูของสังคมในเรื่องของความเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบ
บุหรี่ยังไมมีมากนัก สวนใหญมักจะอยูในลักษณะของการรับทราบแตขาดความตระหนักรูถึงพิษภัยท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับตัวเอง 
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 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องปญหาการเตรียมความพรอมเก่ียวกับการใหความรูเรื่องบุหรี่
ในภาคประชาชน 
 
 “ในแงของการเตรียมความพรอมถาบอกกลับมาในแงของสังคมไทยโดยสวนตัวมองวา ให
ความสัมพันธกับชีวิตตนเองนอย ถามองในแงสุขภาพจะเห็นเยอะแยะเลยอยางในเรื่องของหมวกกันน็อกจะ
เห็นวาถนนบานเราก็ไมไดออกแบบมาเพ่ือจักรยาน มอเตอรไซด ขนาดรัฐออกมาตรการมาวาตองสวมหมวกกัน
น็อกเรายังเห็นเยอะแยะเลยท่ีฝาฝน อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนพฤติกรรมของคนไทยในดานการตระหนักถึง
ตัวเองถาเทียบกับพวกตะวันตกมันยังนอยมาก” 
 

 ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 
 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเชิงลึกประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากทางเอกสารเก่ียวกับ
กฎหมายตางประเทศ คณะผูวิจัยพบวาแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจในการออกกฎหมายลักษณะดังกลาว ควรจะ
เปนการออกฎหมายในลักษณะท่ีเปนการควบคุมสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กหรือเปนการสรางสิ่งแวดลอมท่ี
ปลอดบุหรี่ เพ่ือใหเด็กเติบโตข้ึนโดยปราศจากปจจัยกระตุนใหเกิดการอยากสูบบุหรี่ ท้ังนี้เนื่องจากในการศึกษา
ทางดานอาชญาวิทยาในแงมุมทางดานพฤติกรรมศาสตรพบวา ในวัยเด็กจนถึงชวงวัยรุนเปนวัยท่ีมีความอยากรู
และอยากทดลอง รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีชอบเลียนแบบบุคคลท่ีอยูใกลตัวหรือบุคคลท่ีตนเองยึดถือเปน
แบบอยาง ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนการพิจารณาจากองคประกอบทางดานสังคมท่ีอยูรอบตัวเด็กและเยาวชน
เปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งแวดลอมท่ีอยูใกลตัวเด็ก อันไดแก ครอบครัว โรงเรียน ละแวกบานหรือชุมชน 
ดังนั้นในเรื่องของการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมภายหลังปท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนคนรุนปลอด
บุหรี่ในทันทีอาจจะเปนไปไดคอนขางยากโดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย แตหากจะใชแนวทางใน
การออกกฎหมายเพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่ นาจะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมท่ี
มากกวา ซ่ึงสอดคลองกับขอสังเกตท่ีคณะผูวิจัยไดทราบมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณ 
 
 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นเรื่องของแนวทางในการออกฎหมายเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดบุหรี่ 
 
 “เพราะสมมติแบบอาจารยบอกมาป 2011 เปนตนไปเทากับวาคนท่ีเกิดป 2010 ไมไดถูกหามอยาง
คนนี้ฉันอายุ 36 ป คนนี้เกิดป 2011 อายุตางกันหนึ่งป อายุ 35 ป คนอายุ 36 กับ 35 ป คนหนึ่งสูบไดคนหนึ่ง
หามสูบ มันเปนอะไรท่ีแบบลักลั่นกันมาก ตองหาคําอธิบายใหได โดยเฉพาะในเรื่องของการเลียนแบบเรื่อง
พฤติกรรมท่ีมันไปอยูในสภาพแวดลอมใชไหมคะวามันเปนเรื่องปกติ ในเม่ือพอแมญาติพ่ีนองสูบใชไหม คนใน
สภาพแวดลอมสูบ การท่ีรัฐจะไปหามท่ีตัวเด็กเลยคงยาก” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 
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 “เปนไปไดท่ีจะออกกฎหมาย และผมเขาใจวามีการพยายามอยูนะ มีการรณรงคเรื่องไมสูบบุหรี่ก็จะใช
กฎหมายท่ีหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ รวมถึงในบานและรถท่ีมีเด็กอายุต่ํากวาเจ็ดหรือแปดปทํานองนี้ เราก็ได
ไอเดียมาจากประเทศอังกฤษหรือประเทศอ่ืนท่ีเคาออกกฎหมาย คือจริงๆเรื่องการออกกฎหมายนี้มาคือ 
ปองกันสุขภาพเด็ก อยางเด็กเห็นพอแมสูบก็เปนเรื่องปกติท่ีเคาโตมาพ่ีสูบในบานพ่ีสูบนองสูบพอแมสูบมันถูก
มองวาเปนเรื่องปกติสําหรับเขา สวนท่ีวาหามสูบบุหรี่ในบานท่ีมีเด็กต่ํากวาแปดปเพราะเด็กอายุต่ํากวาแปดป
ปกปองตัวเองไมได ปกปองตัวเองจากควันบุหรี่ปกปองตัวเองจากอะไรไมได มันนาจะหามสูบบุหรี่ในบานท่ีมี
เด็กอายุต่ํากวา 12 ขวบดวยซํ้า เพราะวาวัย 12 ขวบเปนวัยท่ีเริ่มเลียนแบบผูใหญ” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ  
 
 แมวาแนวทางในการสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีอาจนํามาพิจารณาใน
ฐานะท่ีเปนมาตรการเพ่ือการเตรียมความพรอมในการนําไปสูการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ในสังคมไทย อยางไรก็
ตาม แนวทางดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทางดานบุหรี่หรือยาสูบดวยเชนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศไทยท่ีมีโรงงานยาสูบ ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังในการผลิตบุหรี่เพ่ือ
จําหนาย อันอาจเปนขอดอยท่ีถูกนํามาพิจารณาเสมอเม่ือมีประเด็นขอถกเถียงเก่ียวกับเรื่องแนวทางในการ
จํากัดการบริโภคบุหรี่ในสังคมไทย เชน หากรัฐมีความตั้งใจในการท่ีจะจัดการปญหาเก่ียวกับการบริโภคบุหรี่
จริง ก็ควรยุติการผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบไปเสียดวย อยางไรก็ดีขอเสนอแนะในการปดโรงงานยาสูบอาจจะ
ไมไดเปนการแกปญหาไดเชนกัน ในทางตรงกันขามหากยุบเลิกโรงงานยาสูบไปแลว ก็อาจนําไปสูปญหาในเรื่อง
ของบุหรี่มวนเอง หรือการลักลอบนําบุหรี่จากนอกประเทศ รวมท้ังบุหรี่เถ่ือนลักลอบเขามาจําหนายในประเทศ 
แตแนวทางท่ีหนวยงานตางท่ีเก่ียวของควรใหความสนใจคือ การหามาตรการหรือวิธีการในการลดการอยาก
บริโภคบุหรี่ของพลเมืองในประเทศ (demand) ใหนอยลง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอจํานวนการผลิตบุหรี่ 
(supply) ของรัฐรวมถึงการนําเขาตางๆ โดยใชมาตรการทางดานภาษีเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยควบคุม
ความตองการในการบริโภคบุหรี่อีกทางหนึ่ง โดยตองใชมาตรการท้ังสามอยางควบคูกันไป แตถึงกระนั้นก็มี
ขอสังเกตท่ีนาสนใจบางประการท่ีคณะผูวิจัยไดทราบจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกใน
ประเด็นดังกลาวคือ หากจะมองเรื่องดังกลาวเปนสองฝง ฝงหนึ่งคือฝงผูผลิต ในขณะท่ีอีกฝงหนึ่งคือฝงผูบริโภค 
ซ่ึงหากจะเปรียบเทียบจํานวนกันแลวจะพบวาประชากรในฝงผูบริโภคจะมีจํานวนมากกวาฝงผูผลิต การออก
กฎหมายเพ่ือควบคุมฝงผูบริโภคท่ีมีจํานวนมากกวาจึงอาจเปนการยากและไมประสบความสําเร็จในการตอสู
กับธุรกิจบุหรี่เพ่ือใหไปถึงเปาหมายการปดเกมสบุหรี่ในประเทศไทยไดเทาท่ีควร โดยนักวิชาการท่ีมีความเห็น
ในลักษณะนี้มองวาควรออกกฎหมายเพ่ือใชควบคุมกลุมประชากรท่ีมีจํานวนนอยกวา จะทําใหไดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายท่ีมีการตั้งไวมากกวา   
  
 
 
 
 
 
 



52 
 

 ตัวอยาง คําใหสัมภาษณในประเด็นปญหาอันอาจเกิดข้ึนจากแนวทางในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอด
บุหรี่ 
 
 “ในยุคปจจุบันคําพูดท่ีเรียกวา end games เนี่ยเราก็จะแบงออกเปนสองสวนใหญใหญก็คือ Supply 
side and demand side โดย Supply side คือการผลิตเราจะทําอยางไรใหควบคุมการผลิต มันนอยลงไมใช
ใหมันแพรขยายมากข้ึน อันท่ีสองคือ Demand side คือ ทําอยางไรใหคุณสูบ ไมอยากสูบหรือสูบไดนอยลง 
ฉะนั้นมันก็จะมีมาตรการใหญๆ สองดานเนี่ย ท่ีผานมาประเทศไทยเรามีมาตรการหามโฆษณาอยางสิ้นเชิงเสร็จ
มาตรการท่ีดีมากอยูแลว สอบเรามีมาตรการเรื่องการหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงก็ดีแลวอันท่ีสามก็คือภาษี
ประเทศไทยเราทําท้ังสามอันมาโดยตลอดแตการบังคับใชมันยังไมมีประสิทธิผลอันนี้มันคือทําใหใชท่ีคนไทยยัง
ไมสามารถลดสูบบุหรี่ตามท่ีควรจะเปน ดังนั้นท้ังหมดและตองสงเสริมซ่ึงกันและกันจะไมมีมาตรการใดประการ
เดียวท่ีจะลดการสูบบุหรี่ได” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่ 
 

 “หากจะออกกฎหมายจริงๆ ไปออกฎหมายหามพวกผูประกอบการหรือหามพวกผูผลิตไมดีกวาเหรอ 
แตจะไปหามไดหรือเปลา กฎหมายไปบังคับไดหรือเปลา หามผลิตบุหรี่ในประเทศไทย หามนําเขาบุหรี่ เรายัง
ไปออกกฎหมายบังคับตรงนี้ไมไดเลย แลวกฎหมายจะไปบังคับอะไรกับคนซ้ือ” 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยา 
 

 “คนซ้ือ คนขาย ใครมีเยอะกวากัน คนขายมีจํานวนนอยกวา แตคนซ้ือมีจํานวนมากกวา ถาเราจะมา
ทําท่ีคนซ้ือตองใชงบประมาณไหร แตท่ีคุณไมไปแตะผูผลิตก็เพราะเรื่องของผลประโยชนท่ีเขามาเก่ียวของ” 
 

นักวิชาการดานองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
 

 “ควรตองหาวิธีในการเปลี่ยนความคิดของคน เราจะทําใหสังคมปลอดบุหรี่ไดม๊ัยมันเปนไปไมได
ท้ังหมด เราอาจทําใหสังคมตรงนี้ปลอด แตเราอนุญาตใหบริเวณนั้นสูบไดนะ เพราะตราบใดท่ียังมีบุหรี่ขายได
อยู จะมาออกกฎหมายใหเลิกเปนไปไมได แลวมันจะขัดกันเองดวยไง” 
 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 
 นอกจากนี้การแขงขันตามกลไกตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของราคาก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสามารถสงผล
ตอการเพ่ิมจํานวนการเขาถึงบุหรี่ในกลุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงแมวาโรงงานยาสูบจะถือวาเปนหนวยงานหนึ่งท่ี
อยูภายใตการกํากับของรัฐผานทางกระทรวงการคลังท่ีมีการผลิตบุหรี่เพ่ือทําการจําหนายใหแกประชาชน แต
อยางไรก็ตามการจําหนายในลักษณะดังกลาวนั้นเปนการจําหนายท่ีอยูในลักษณะท่ีรัฐเปนผูเขามาควบคุมดูแล
ในเรื่องของการผลิตสิ่งเสพติดใหโทษบางประเภทท่ีอาจจะยากตอการปราบปรามใหหมดไปโดยการทําให
สามารถมีการจําหนายไดอยางถูกกฎหมาย (Decriminalization) ภายใตขอจํากัดท่ีรัฐเปนผูกําหนด ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการบรรเทาและลดทอนพฤติกรรมท่ีเปนการกระทําความผิดอาญาลง หากวาการจําหนายรวมถึงการ
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บริโภคเปนไปตามกรอบท่ีกฎหมายไดกําหนดไว แตอยางไรก็ตามการท่ีมีการจัดต้ังโรงงานยาสูบข้ึนมานั้นไม
ควรท่ีจะมีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจเหมือนเชนดังธุรกิจบุหรี่ของบริษัทเอกชนท่ีมุงประกอบการโดยการ
คํานึงถึงผลกําไรเปนสําคัญ  
 ดังนั้นการท่ีโรงงานยาสูบมีแนวคิดในการลดราคาบุหรี่ท่ีตนเองผลิตลงเพ่ือใหเปนไปตามกลไกการ
แขงขันกันในตลาด จึงเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนการมุงหากําไรซ่ึงคณะผูวิจัยเห็นวานาจะเปนการผิดไป
จากวัตถุประสงคเม่ือแรกตั้งของโรงงานยาสูบ โดยเฉพาะขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันคือการท่ีบริษัทเอกชน
ผูผลิตบุหรี่ โดยเฉพาะผูผลิตบุหรี่ในตางประเทศไดลดราคาบุหรี่ของตนเองลงมา กรณีดังกลาวรัฐไมควร
แกปญหาดวยการลดราคาของบุหรี่ท่ีผลิตโดยโรงงานยาสูบเพ่ือเปนการสูราคาอันเปนเหมือนการแยงชิงลูกคา
ในการประกอบธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากไมไดเปนตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงงานยาสูบอีกท้ังการลดราคา
ดังกลาวจึงเหมือนเปนการสงเสริมใหเกิดการบริโภคบุหรี่ใหเพ่ิมสูงข้ึนในทางออม โดยเฉพาะหากบุหรี่มีราคาท่ี
ลดตํ่าลงมาก ก็ยอมเปนการงายตอการเขาถึงในกลุมเด็กและเยาวชน และสงผลใหแนวทางในการลดการ
บริโภคบุหรี่ในสังคมไทยลมเหลว  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากการท่ีคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหม
สูบบุหรี่ตลอดอายุวากรณีดังกลาวจําเปนท่ีประเทศไทยจะตองมีกฎหมายหรือหลักเกณฑพ้ืนฐานใดในการ
รองรับแนวคิดดังกลาว ตลอดจนทําการศึกษาถึงความเปนไปได แนวโนม รวมถึงปญหาและอุปสรรคหากจะมี
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวนั้น ทําใหไดขอสรุปท่ีสําคัญโดยแบงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
รวมถึงขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  
5.1 ขอสรุปในประเด็นเรื่องแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย และทางอาชญาวิทยา ท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมเบ่ียงเบน รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายในเด็กและเยาวชน  
 จากการศึกษาในประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยพบวาในเรื่องแนวคิดในทางกฎหมายตลอดจนบทบัญญัติ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันอยูดวยกันหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น
เรื่องของการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาว อาจถูกพิจารณาไปในแงท่ีวาเปนการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ
ท่ีเปนการจํากัดตัดสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจนเกินสมควร แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนหลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของแลว คณะผูวิจัยพบวาตามบทบัญญัติ
มาตรา 5 หมวดท่ี 3 วาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย อันเปนบทบัญญัติท่ีเปนหลักสําคัญในการ
รับรอง คุมครอง รวมถึงการบังคับการใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพท่ีปวงชนชาวไทยทุกคนพึงไดรับการ
รับรองและคุมครองสิทธิดังกลาวจากรัฐ อยางไรก็ตามจากการศึกษาถึงบทบัญญัติมาตราดังกลาวโดยละเอียด
คณะผูวิจัยพบวา บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณท่ีสําคัญในการใหการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยในลักษณะท่ีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญอันเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยหากวาการกระทําใดๆ ท่ีไมไดมีการหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือใน
กฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแลว การใชสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆ ของประชาชนยอมสามารถท่ีจะทําไดและ
ไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
 อยางไรก็ตาม การใชสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาวนั้นจะตองไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพท่ีเปนไป
ในทางกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมถึงตองไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพของตนในการละเมิดหรือกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนดวยเชนกัน แตจากขอเท็จจริงคือในการสูบบุหรี่จะกอใหเกิดควันบุหรี่ ซ่ึงควันดังกลาวอาจจะลอยไป
รบกวนผูอ่ืนท่ีเปนผูไมสูบบุหรี่และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายของผูท่ีไดรับควันบุหรี่นั้นในลักษณะท่ี
เปนควันบุหรี่มือสองท่ีไดรับสารพิษจากการสูดดมควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึน หรือควันบุหรี่มือสามในกรณีท่ีเปนการ
ตกคางของสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมของบุหรี่ ดังนั้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้นจึงไมอาจท่ีจะถูกถือไดวา
เปนเรื่องของการเปนสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หรือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีควรไดรับการ
รับรองหรือคุมครอง แตในทางตรงกันขามแลวพฤติกรรมดังกลาวอาจถูกมองวาเปนการละเมิดตอสิทธิของ
ประชาชนคนอ่ืนท่ีเปนผูไมสูบบุหรี่ในสิทธิท่ีจะหายใจเพ่ือรับอากาศบริสุทธิ์ การสูบบุหรี่รวมถึงควันท่ีเกิดข้ึน
จากการสูบบุหรี่จึงเปนการรบกวน และสงผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ่ืนอันจะกลายเปนการใชสิทธิ
ของตนเพ่ือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนแตเพียงฝายเดียวหรือเปนการใชสิทธิท่ีเกินสวน นอกจากนี้
ในประเด็นเรื่องการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวจะถือวาเปนการออกกฎหมายท่ีเปนการลิดรอนสิทธิหรือ
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เสรีภาพของพลเมืองในสังคมมากเกินไปหรือไมนั้น คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการท่ีรัฐจะออกกฎหมายใดเพ่ือมี
ผลบังคับใชกับพลเมืองท่ีอยูอาศัยในรัฐของตนโดยเฉพาะกฎหมายท่ีอาจมีผลในการจํากัดตัดสิทธิหรือเสรีภาพ
บางประการของพลเมืองในรัฐของตนไดนั้น รัฐจําเปนท่ีจะตองชั่งน้ําหนักระหวางสิ่งท่ีเรียกวาผลประโยชน
สาธารณะ (public interest) กับสิ่งท่ีเรียกวาสิทธิสวนบุคคล (privacy) ของพลเมืองในสังคม ซ่ึงการท่ีจะชั่ง
น้ําหนักของท้ังสองสิ่งดังกลาวนับวาเปนสิ่งท่ีคอนขางจะทําไดยาก ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองสิ่งมีความเปน
นามธรรม จับตองไดยาก อีกท้ังยังมีลักษณะท่ีเรียกวาเปนอัตวิสัย (subjective) หรือเปนความรูสึกท่ีแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล แตถึงกระนั้นก็ตาม หากผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของพลเมืองมีความสําคัญ
และควรคํานึงถึงมากกกวา ดังเชนในกรณีเรื่องของการบริโภคบุหรี่ ท่ีในปจจุบันมีผลการศึกษาท้ังทาง
การแพทยและทางสังคมท่ีไดอธิบายถึงพิษภัยของบุหรี่ท่ีนอกจากท่ีจะสงผลกระทบตอตัวผูสูบโดยตรงแลว 
ยังคงสงผลตอผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับผูสูบบุหรี่ดวยในฐานะของผูท่ีสูดดมเอาควันบุหรี่ท่ีเกิดจากการเผา
ไหมหรือท่ีเรียกวาเปนควันบุหรี่มือสอง รวมถึงการตกคางของสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่ในสถานท่ีท่ีมีการ
สูบบุหรี่ เชน ในหองพัก อาคารบานเรือน หรือยานพาหนะตางๆ ในลักษณะของควันบุหรี่มือสาม นอกจากนี้ใน
การเผาไหมของบุหรี่ยังสามารถกอใหเกิดความรําคาญตอควันบุหรี่จากผูท่ีไมสูบบุหรี่ไดอีกดวย 
 นอกจากนี้เม่ือคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงประเด็นดังกลาวประกอบกับบทบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการบริโภคบุหรี่ โดยเฉพาะการบริโภคบุหรี่ในกลุมเด็กท่ีมีอายุยังไมครบ 18 ปบริบูรณ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 แลว พบวาไดมีการบัญญัติ
หามไมใหมีการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบรวมถึงมาตรการในการจํากัดสถานท่ีและบุคคลในการจําหนาย 
ตลอดจนมีการกําหนดใหการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีท่ีหามสูบบุหรี่ หรือในพ้ืนท่ีท่ีปลอดบุหรี่ สงผลใหการสูบบุหรี่ท่ีฝา
ฝนตอบทบัญญัติดังกลาวนั้น จึงเปนการกระทําท่ีเปนความผิดอาญาจึงเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยผลของ
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาการสูบบุหรี่ไมใชเปนเพียงเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามท่ีมีการเขาใจกันแต
อยางใด  
 สําหรับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคใน
การประกาศใชเพ่ือคุมครองวิธีการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ท่ีไดมีการ
กําหนดหามจําหนาย แลกเปลี่ยน รวมถึงใหบุหรี่แกเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป อันเปนการกําหนดหามไมให
บุคคลท่ัวไปในการจําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหบุหรี่รวมถึงสุราใหแกเด็ก ซ่ึงหากมีการฝาฝนผูฝาฝนจะตองรับ
โทษในทางอาญา รวมถึงยังไดมีการกําหนดหามมิใหเด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานท่ีเฉพาะ
เพ่ือการจําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ อันเปนบทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงคในการบังคับใชกับเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 
18 ปโดยตรง โดยหากเด็กคนใดฝาฝน กฎหมายไดกําหนดวิธีการทางกฎหมายไวโดยเฉพาะโยไมใช
กระบวนการลงโทษทางอาญาเขามาเก่ียวของ โดยท่ีกรณีดังกลาว กฎหมายไดใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ี
ในการสอบถามเด็กคนนั้น  เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการออกหนังสือเพ่ือเรียก
ผูปกครองมารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเก่ียวกับ
วิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอ
กําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอ หรือวางขอกําหนดอ่ืนใดเพ่ือแกไข หรือ ปองกันมิ
ใหเด็กกระทําความผิดข้ึนอีกตามท่ีไดกลาวแลว การท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตนเปนการแสดงให
เห็นอยางชัดเจนวาบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบันท่ีมีผลบังคับใชอยูนั้น ไดมีการกําหนดหามไมใหเด็กของ
เก่ียวกับบุหรี่ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมไวอยูแลว ซ่ึงเจตนารมณของกฎหมายมาตราดังกลาวมีข้ึนก็เพ่ือเปน
การปองกันเด็กจากปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอพฤติกรรมของเด็กในการสูบบุหรี่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการ
ปองกันการเขาถึงบุหรี่เพ่ือไมใหเกิดปญหานักสูบหนาใหม เพียงแตปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยท่ีควรไดรับการ
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แกไขอยางเรงดวนก็คือการสรางความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือทัศนคติ
ของสังคมท่ีมีตอบุหรี่วาไมใชเปนเรื่องเล็กนอย ท่ีสามารถอะลุมอะลวยใหแกกันไดแตอยางใด 
 นอกจากนี้จากการศึกษาแนวความคิดทางดานอาชญาวิทยาในเรื่องของการกระทําความผิดในเด็กและ
เยาวชน พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยจึงไมใชเปนเพียงพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน (Deviant 
behavior) ไปจากบรรทัดฐานของสังคม หากแตพฤติกรรมดังกลาวถูกจัดใหเปนอาชญากรรม (Crime) 
ประเภทหนึ่งเนื่องจากเปนการกระทําความผิดเพราะกฎหมายหาม (mala prohibita) ดังนั้นเด็กและเยาวชน
จึงอาจเปนผูกระทําความผิด (Criminal) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวไดดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
เม่ือเปนการกลาวถึงเรื่องของการกระทําความผิด ก็ตองมีการกลาวถึงเรื่องโทษ (punishment) ควบคูไปดวย 
ท้ังนี้เนื่องจากเรื่องโทษนั้นเปนสภาพบังคับทางกฎหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายอาญา ซ่ึงการลงโทษ
เชิงปองกันอาชญากรรมท่ีสําคัญเห็นวาการลงโทษจะมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการยับยั้งไมใหเกิดอาชญากรรม
นั้น จะตองประกอบไดดวยเง่ือน 3 ประการคือ การลงโทษนั้นจะตองมีความรวดเร็ว (swiftness) มีความ
รุนแรง (severity) และมีความแนนอน (certainty) ในการลงโทษ อยางไรก็ตามเม่ือผูกระทําความผิดเปนเด็ก 
กฎหมายจะขาดความรุนแรงเนื่องจากไดรับยกเวนความรับผิด หรือไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดนอยลงใน
กรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนเด็ก โดยอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีในการลงโทษมาใชวิธีการวากลาวตักเตือน หรือทํา
ทัณฑบนแทน นอกจากนี้หากมีการออกกฎหมายท่ีมีการลงโทษเขามาเก่ียวของแลว แนวความคิดทางดาน
อาชญาวิทยาอีกแนวหนึ่งท่ีสําคัญและควรนําพิจารณาประกอบกันดวยเสมอคือ แนวคิดทางดานของทฤษฎีการ
ตีตรา (Labeling theory) ท่ีเห็นวา การลงโทษโดยการสงตัวผูกระทําความผิดไปคุมขังในเรือนจํานั้น ถือวา
เปนการสรางตราบาปใหแกตัวผูกระทําความผิด ผูกระทําความผิดหลายคนท่ีพนโทษไปกลับไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคม จึงสงผลใหตองกลับไปกระทําความผิดซํ้าโดยเฉพาะในกลุมผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและ
เยาวชนท่ีอาจหมดอนาคตอันเกิดจากการกระทําความผิดเล็กนอย นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังคงเห็นวา การ
ลงโทษผูกระทําความผิดไมไดเปนการแกหรือลดปญหาการเกิดอาชญากรรมอยางท่ีสังคมเคยเขาใจแตอยางใด 
ในทางตรงกันขามการลงโทษผูกระทําความผิดดวยวิธีการท่ีรุนแรงในบางกรณีอาจเปนการละเมิดตอหลักการ
ทางสิทธิมนุษยชน และอาจสงผลใหผูกระทําความผิดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูกระทําความผิดครั้งแรกเกิด
ความอับอาย ไมสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ และหวนกลับไปกระทําความผิดเดิมซํ้าหรือกระทํา
ความผิดอ่ืนข้ึนใหม ซ่ึงการมุงแตท่ีจะกําหนดโทษทางอาญาใหแกพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยในสังคมนอกจาก
อาจจะไมไดกอใหเกิดความสงบเรียบรอยข้ึนจริงในสังคมแลว ในทางตรงกันขามการใชกลไกดังกลาวอาจเปน
การเพ่ิมจํานวนของอาชญากรโดยท่ีรัฐไมไดตั้งใจใหเกิดผลเชนวานั้นก็ได 
 อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยเห็นวาแนวทางหนึ่งท่ีควรนํามาใชเปนทางเลือกในการใชกลไกทางกฎหมาย
เปนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ของเด็กและเยาวชนในสังคมก็คือแนวคิดในการใชการ
ควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรมสภาพแวดลอม (Ecological crime prevention) โดยกรณีดังกลาวมีรากฐาน
แนวความคิดมาจากการอธิบายวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดจากการเรียนรู โดยมนุษยไดเรียนรูแนวคิด
จากการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืนสงผลใหเกิดพฤติกรรมของบุคคลนั้น กลาวคือ บุคคลจะเลียนแบบผูอ่ืนเปน
สัดสวนกับการท่ีเขาไปใกลชิดติดตอกับบุคคลนั้น การเลียนแบบจะเกิดข้ึนบอยและเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในสังคมเมือง และผูท่ีมีลักษณะดอยกวามักจะเลียนแบบผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา ดังนั้นหากเด็กคนใด
เติบโตข้ึนมาทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยควันบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีโอกาสพบเห็นพอแม 
ผูปกครอง รวมถึงบุคคลใกลชิดสูบบุหรี่ ก็มีแนวโนมท่ีเด็กคนนั้นจะมีพฤติกรรมเลียนแบบโดยการสูบบุหรี่ตาม
ไดเชนกัน ดังนั้นแนวทางในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่จึงเปนสิ่งสําคัญ โดยควรใชกลไกทาง
สภาพแวดลอมแบบมหภาคอันเปนการใชกลไกทางสังคมในภาพใหญ โดยรัฐจะเปนผูท่ีมีอํานาจในการกําหนด
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หลักเกณฑทางกฎหมายในการควบคุมสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดจากบุหรี่ รวมถึงการท่ีจะตองมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม ประกอบกับการใชกลไก
สภาพแวดลอมแบบจุลภาค อันเปนกลไกทางสภาพแวดลอมในระดับชุมชน เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน 
โรงเรียน อันเปนหนวยยอยของสังคม ซ่ึงในตางประเทศก็ไดมีการใชกลไกในลักษณะดังกลาวในการปองกันการ
เขาถึงบุหรี่ของเด็ก อาทิเชน ประเทศสิงคโปรท่ีมีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมบุหรี่และยาสูบอยู
หลายฉบับ อาทิเชน กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีกําหนด (Smoking (Prohibition in certain places) 
Act) หรือ กฎหมายควบคุมการโฆษณาบุหรี่ (Tobacco (Control of Advertisements and sale) Act) เปน
ตน (Tobacco Control Law, 2016) รวมถึงมีการบังคับใชกฎหมายในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง รวมถึงใน
ประเทศฟนแลนด ก็ไดมีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจํากัดสถานท่ีในการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถานท่ีท่ีเด็กและเยาวชนสามารถพบเห็นไดงาย โดยจํากัดบริเวณท่ีหามสูบบุหรี่รวมถึงในท่ีพักอาศัยดวย หรือ
อยางเชนในประเทศนิวซีแลนดท่ีไดมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่ไว
โดยเฉพาะ (Smoke-free Environments Act 1990) โดยมีบทบัญญัติในการหามสูบบุหรี่ในสถานท่ีตางๆ 
เชน รานอาหาร คาสิโน ในยานพาหนะตางๆ ตลอดจนในโรงเรียน และในสถานศึกษาปฐมวัย (Early 
childhood education) เปนตน 
 
5.1.2 ขอสรุปในประเด็นเรื่องความเปนไปได แนวโนม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ 
 ในการศึกษาประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยโดยการเก็บขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth interview) จากผูใหขอมูลหลักท่ีเปน นักวิชาการดานกฎหมายท่ีมีประสบการณทางดานการควบคุม
การบริโภคยาสูบ ผูเชี่ยวชาญทางดานบุหรี่และยาสูบ นักวิชาการดานอาชญาวิทยา นักวิชาการท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนทางดานเด็กและเยาวชน 
ทําใหไดขอสรุปในประเด็นดังกลาววา แนวความคิดในการหามเด็กท่ีเกิดใหมภายหลังปท่ีมีการถูกกําหนด
บริโภคบุหรี่ เกิดจากแนวทางในการปดเกมสบุหรี่ หรือ End Games Tobacco โดยมีวัตถุประสงคในการสราง 
“คนรุนปลอดบุหรี่” หรือ Smoke Free Generation ข้ึน โดยมีเปาประสงคในการทําใหปริมาณการสูบบุหรี่
ของประชากรในรัฐของตนลดลงจนเหลือศูนย หากแตเปนการลดปริมาณของผูสูบบุหรี่ลงตามเปาหมายท่ีมีการ
กําหนดไว โดยท่ีแนวคิดในการปดเกมสบุหรี่ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ แนวคิดในการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ หรือ 
Smoke free generation อันเปนแนวคิดท่ีมีหลักการท่ีสําคัญคือ การกําหนดชวงอายุของบุคคลในการหาม
เก่ียวของกับบุหรี่ไมวาจะเปนการจําหนาย ซ้ือขาย ให หรือการกระทําใดท่ีมีลักษณะท่ีทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถเขาถึงบุหรี่ได อันเปนการนําไปสูเปาหมายในการลดปริมาณการบริโภคบุหรี่ลงใหกับคนในรุนหลัง อัน
เกิดจากแนวคิดพ้ืนฐานในการลดปจจัยกระตุนในการกอใหเกิดการอยากสูบบุหรี่ในเด็ก โดยใชหลักเกณฑใน
การกําหนดชวงอายุของคนรุนปลอดบุหรี่จากปท่ีบุคคลนั้นเกิด โดยรัฐแตละรัฐจําเปนตองมีพันธกรณีในการ
กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนถึงขนาดสามารถกําหนดไดวานโยบายดังกลาวจะสําเร็จไดภายในเวลาก่ีป ซ่ึงกรณี
ดังกลาวประเทศไทยยังไมเคยมีแนวคิดในลักษณะนี้อยางเปนวงกวางเทาใดนัก ตลอดจนยังขาดงานวิจัยท่ีคอย
สนับสนุนขอมูลทางดานนี้อยูอีกมาก อีกท้ังหนวยงานหรือองคกรท่ีมีหนาท่ีในการออกกฎหมาย เชน ภาค
การเมือง ท่ีอาจจะยังขาดความรวมมือในเรื่องของการผานแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใชในการปดเกมส
บุหรี่เพ่ือใหนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้การท่ีจะประกาศใชแนวทางการปดเกมสบุหรี่
โดยใชวิธีการกําหนดเปนกฎหมายในการหามไมใหเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ไปจนตลอดอายุนั้น อาจจะเกิดแรง
ตานอยางรุนแรงจากสังคมโดยอาจถูกมองวาเปนการออกกฎหมายท่ีมีลักษณะของความสุดโตงจนเกินไป 
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รวมถึงการท่ีอาจไมสามารถนํากฎหมายดังกลาวไปบังคับใชไดจริง รวมถึงการนําไปสูปญหาในการบังคับใช
กฎหมาย (Law enforcement) ท่ียังคงถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญลําดับตนๆ ในทางนิติศาสตร โดยแนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือ ความ
จริงจัง และความจริงใจในการแกไขปญหาดังกลาวจากหลายภาคสวนในสังคมไทย ท้ังเจาหนาท่ีผูรักษา
กฎหมาย แนวทางในการสรางทัศนคติท่ีดีในการเคารพกฎหมายใหแกพลเมืองในสังคมไทย การลดรูปแบบทาง
สังคมในระบบอุปถัมภ รวมถึงการสรางแนวทางในการทํางานท่ีเปนระบบและมีการประสานกันในระหวาง
หนวยงานตางๆ  
 นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวอาจจะ
ไมไดเปนการแกปญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนท่ีตนเหตุของปญหา แตอาจจะเปนการผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมในการหลบเลี่ยงกฎหมายเพ่ือลักลอบสูบบุหรี่ ซ่ึงทางแกปญหาท่ีควรจะเปนในเรื่องดังกลาวคือความ
พยายามในการรณรงคใหความรูแกสังคมเพ่ือสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแมวาอาจจะเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาอยูพอสมควร แตวิธีการดังกลาวจะนําไปสูการแกไขปญหา
ดังกลาวท่ีมีความยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางอาชญาวิทยาในทางสังคมวิทยาในประเด็นเรื่องแนวทางใน
การท่ีจะปองกันไมใหเด็กหรือเยาวชนเขาถึงบุหรี่หรือเขาถึงบุหรี่ไดยากนั้น ควรใชแนวทางหรือกลไกการ
ควบคุมทางสังคม เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน หรือโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากในทางสังคมวิทยามองวาการสูบบุหรี่
เปนเรื่องทางพฤติกรรม ดังนั้นหากจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแรกท่ีควรตองทําคือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของบุคคลนั้น ผานทางกลไกทางสังคมทางดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โรงเรียน ซ่ึงควรเปนหนวยงานหลักในการรณรงคเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องของบุหรี่ใหกับเด็ก ซ่ึงประเด็น
ดังกลาว เม่ือมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของตางประเทศพบวา ในตางประเทศจะมีการเตรียมความ
พรอมในเรื่องดังกลาวท่ีมากกวา โดยเฉพาะประเด็นทางดานการออกกฎหมายท่ีพบวาในตางประเทศจะมี
ข้ันตอนในการวางแผน ตลอดจนทําความเขาใจตอภาคสวนตางๆ ของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
หนวยงานผูใชบังคับกฎหมาย รวมถึงการปรับแกบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ท่ีอาจจะมีความขัดแยงกันเอง 
เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและเพ่ือใหเกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึง
ประเทศไทยควรท่ีจะใชรูปแบบดังกลาวมาใชในการออกกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีอาจจะ
กอใหเกิดแรงตานสูงในสังคม เชน แนวทางในการออกกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุ  
 เม่ือคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศท่ีรัฐมีความเขมแข็งในการลดปริมาณการบริโภคบุหรี่ใหกับพลเมืองของตน เชน สิงคโปร ทัสมาเนีย 
หรือแคนาดา แตถึงกระนั้นก็ตาม แนวความคิดดังกลาวในประเทศสิงคโปร หรือแมแตรัฐทัสมาเนียในประเทศ
ออสเตรเลียเองก็ยังไมไดมีการผลักดันแนวคิดดังกลาวใหเกิดเปนนโยบายท่ีเปนรูปธรรมเทาท่ีควร ซ่ึงในเรื่อง
ดังกลาวคณะผูวิจัยพบขอมูลท่ีวาแมทัสมาเนีย จะเปนรัฐแรกๆ ท่ีริเริ่มในการนําแนวคิดในเรื่องของการปดเกมส
บุหรี่โดยใชกลไกในเรื่องของการหามเด็กท่ีเกิดภายในปท่ีมีการกําหนดใหเปนคนรุนปลอดบุหรี่มากําหนดใหเปน
รูปธรรมโดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย แตรางกฎหมายฉบับดังกลาวก็ยังไมไดมีการรายงานวาไดรับการผาน
ความเห็นชอบใหมีการประกาศใชเปนกฎหมายแลวแตอยางใด ท้ังนี้เนื่องจากยังคงมีขอกังวลวามาตรการ
ดังกลาวจะสามารถดําเนินการและปฏิบัติไดจริงหรือไม ประกอบกับความไมเชื่อวาการกําหนดมาตรการการ
หามขายบุหรี่ใหกับคนท่ีอยูในรุนปลอดบุหรี่ในบริบทดังกลาวจะนําไปสูการลดลงของการสูบบุหรี่ในรัฐทัส
มาเนียไดในความเปนจริงดังท่ีไดทําการกลาวถึงมาแลวในบทกอน 
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 ดังนั้น จากขอมูลท้ังหมดตามท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนตามท่ีคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาในประเด็นเรื่อง
ความเปนไปไดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมสูบบุหรี่ตลอดอายุในประเทศไทยนั้น จึงไดขอสรุป
ท่ีวาการจะออกกฎหมายมาเพ่ือใชบังคับกับพลเมืองในสังคมในการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ก็ยอมมีความเปนไป
ได และไมขัดตอเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนในสังคมไทยแตอยางใด เพียงแตการใชแนวทางดังกลาว
เปนแนวทางท่ีตองอาศัยระยะเวลา รวมถึงความจริงใจในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคสวนของสังคม แต
ไมควรรีบดวนประกาศใชเปนกฎหมายโดยท่ียังไมไดมีการสรางความเขาใจรวมถึงความตระหนักรูใหแกสังคม 
เนื่องจากอาจนําไปสูแรงตานมหาศาลและอาจสงผลถึงสภาพการบังคับใชกฎหมาย หรืออาจจะตองมีการ
ยกเลิกกฎหมายดังกลาวไดในท่ีสุด  
 ดังนั้นหากมีความตองการท่ีจะบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวและตองการใหมีผลการบังคับใช
กฎหมายไดอยางแทจริงแลว จึงควรมีการรณรงคในเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมถึงการกําหนด
ยุทธศาสตรในการวางเปาหมายหรือข้ันตอนในการปดเกมสบุหรี่โดยมีระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร ท้ังนี้
เนื่องจากขอเท็จจริงหนึ่งท่ีจําเปนตองยอมรับกันเสียกอนก็คือการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีมีการฝงรากหยั่งลึก
อยางยิ่งในสังคมไทย จนมองวาเปนเรื่องเล็กนอยและไมไดสงผลกระทบอะไรท่ีรายแรงมากนัก ดังนั้นการจะ
กําจัดหรือแมแตการจะลดการบริโภคบุหรี่ในสังคมไทยภายในระยะเวลาอันสั้นนับวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยาก
อยางยิ่ง ดังนั้นคณะผูวิจัยเห็นสมควรเสนอระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินยุทธศาสตรในการกําจัดบุหรี่ให
หมดไปจากสังคมไทยภายในระยะเวลา 20 ป  
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 แนวทางในการลดการบริโภคบุหรี่ถือวาเปนแนวทางท่ีมีความสําคัญและเปนการสรางเสริมสุขภาพ
อนามัยท่ีดีใหแกพลเมืองในสังคม ไมวาผูนั้นจะเปนผูท่ีสูบบุหรี่หรือไมก็ตาม แตอยางไรก็ดีการท่ีจะใชแนวทาง
ดังกลาวในรูปแบบของการประกาศใชเปนกฎหมายอาจจะมีความจําเปนท่ีรัฐไทยยังคงตองมีการเตรียมความ
พรอมในหลายประการ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบัญญัติกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมาย ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอประเด็นดังกลาวดังตอไปนี้ 
 1) รัฐไทยความเรงสรางแนวทางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานรวมตลอดจนถึงภาค
สวนตางๆ ในสังคม เพ่ือเปนการสรางเสริมความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย ท้ังนี้เนื่องจากจากการศึกษา
คณะผูวิจัยพบวาปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของสังคมไทยก็คือการขาดการทํางานในลักษณะท่ีเปนการ
ประสานงานกัน แตมักจะอยูในลักษณะท่ีตางคนตางทําในลักษณะของการแยกสวนกันทํางาน สงผลใหการ
ทํางานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐสมควรจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของการทํางานของตน รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ท้ังหนวยงาน
อ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ (NGOs) หรือหนวยงานภาคเอกชนตางๆ เพ่ือเปนการสรางความจริงใจและจริงจัง
ในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศใชกฎหมายใดท่ีตองอาศัยความเขาใจและ
ความรวมมือจากภาคประชาชนเปนฐานสําคัญในการออกกฎหมาย 
 2) ปญหาในเรื่องของสภาวะท่ีไมนิ่งในทางการเมือง ก็เปนอีกปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีอาจสงผล
กระทบตอนโยบาย หรือแนวทางในการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาว ซ่ึงเรื่องความไมนิ่งในทางการเมือง
เปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม ดังนั้นสิ่งท่ีควรรณรงคเพ่ือแกปญหาดังกลาวคือการสนับสนุนรวมถึงการ
สรางเสริมการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของภาครัฐโดยองคกรภาคประชาชน กลาวคือ แมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผูมีอํานาจในการบริหารประเทศแตการเปลี่ยนแปลงนั้นไมควรตองกระทบตอนโยบายท่ีเปน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตหรือการคุมครองทางดานสุขภาพของประชาชนใหดอยลงหรือหายไป หากจะตองมี
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว ผูบริหารประเทศจะตองสามารถมีคําตอบใหแกประชาชนรวมถึงตองเสนอ
แนวทางท่ีดีกวาในการนํามาบังคับแทนแนวทางท่ีถูกยกเลิกไป โดยการตรวจสอบการทํางานในลักษณะ
ดังกลาวในปจจุบันนี้สามารถทําไดงายข้ึนโดยเฉพาะการตรวจสอบการทํางานภาครัฐ รวมถึงการรองเรียน
เรื่องราวตางๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เชน เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร เหลานี้เปนตน 
 3) รัฐควรเรงสรางการเตรียมความพรอมตลอดจนสรางความเขาใจในภาคประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของตนเอง โดยรัฐไมควรใช
รูปแบบของการสั่งการแบบจากบนลงลาง (Top-down) ในลักษณะท่ีเปนการออกกฎหมายในลักษณะท่ีเปน
มุมมองการออกกฎหมายแบบบิดากับบุตร (The paternalistic view) หรือมองประชาชนเปนเพียงชนชั้นผูอยู
ใตการปกครอง แตควรจะใชยุทธวิธีในการสรางความเขาใจแกประชาชนเพ่ือใหประชาชนเปนฐานสําคัญในการ
ออกกฎหมาย ซ่ึงเม่ือประชาชนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญวาเหตุใดรัฐจึงจําเปนตองมีการออกกฎหมาย
ในลักษณะดังกลาวแลว การบังคับใชกฎหมายก็จะมีความเขมแข็งโดยท่ีผูผลิตบุหรี่ไมสามารถท่ีจะเอาชนะได 
รัฐไมควรรีบดวนในการตัดสินใจออกกฎหมายดังกลาว เนื่องจากอาจประสบปญหาแรงตานอยางรุนแรงจาก
ภาคประชาชน ดังนั้นหากมีความตองการท่ีจะออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวจริงๆ แลว จึงควรกําหนด
ยุทธศาสตรไวอยางชัดเจนใหเกิดผลภายในระยะเวลาไมเกิน 20 ป โดยเหตุท่ีกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน
ยุทธศาสตรท่ียาวนานเชนนี้ก็เนื่องมาจากคณะผูวิจัยตองการท่ีจะใหรัฐใชระยะเวลาดังกลาวสวนใหญไปกับการ
ระดมกําลังในการประสานงานรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทํางานในระหวางหนวยงานของรัฐ และ
การสรางความตระหนักรูและความเขาใจใหกับประชาชน โดยการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชนนั้น รัฐ
ควรใชเนื้อหา (content) ท่ีมีความทันสมัย เขาใจงาย และเขาถึงงายแกประชาชนโดยมีรากฐานอยูบนความ
เปนจริงและจับตองได ไมใชเปนการนําเสนอในลักษณะท่ีเปนอุดมคติจนเกินไปนัก เนื่องจากการนําเสนอสื่อท่ี
สรางความเขาใจในลักษณะดังกลาวไมกอใหเกิดความรูสึกรวมแกพลเมืองโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน  
 4) การใชแนวทางทางกฎหมายในการสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดบุหรี่ควบคูไปกับการรณรงค โดย
ควรท่ีจะออกฎหมายในลักษณะท่ีเปนการควบคุมสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กหรือเปนการสรางสิ่งแวดลอมท่ี
ปลอดบุหรี่ เพ่ือใหเด็กเติบโตข้ึนโดยปราศจากปจจัยกระตุนใหเกิดการอยากสูบบุหรี่ และเพ่ือเปนการลด
พฤติกรรมการเลียนแบบบุคคลท่ีอยูใกลตัวหรือบุคคลท่ีตนเองยึดถือเปนแบบอยาง เชน พอแม ผูปกครอง ครู 
เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายเพ่ือหามเด็กท่ีเกิดใหมภายหลังปท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนคนรุนปลอดบุหรี่
ในทันทีอาจจะเปนเรื่องทีเกิดข้ึนไดยากและตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับประชาชนท่ีมากกวา 
โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย แตใชแนวทางในการออกกฎหมายเพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอด
บุหรี่ นาจะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมในระยะสั้นท่ีมากกวา ในฐานะท่ีเปนมาตรการ
เพ่ือการเตรียมความพรอมในการนําไปสูการสรางคนรุนปลอดบุหรี่ในสังคมไทย  
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[Bill 40]  3  

PUBLIC HEALTH AMENDMENT (TOBACCO-

FREE GENERATION) BILL 2014 

(Brought in by the Honourable Ivan Dean) 

A BILL FOR 

An Act to amend the Public Health Act 1997 

Be it enacted by His Excellency the Governor of Tasmania, by 

and with the advice and consent of the Legislative Council and 

House of Assembly, in Parliament assembled, as follows: 

 

 1. Short title 

This Act may be cited as the Public Health 

Amendment (Tobacco-free Generation) Act 

2014. 

 2. Commencement 

This Act commences on the day on which this 

Act receives the Royal Assent. 

 3. Principal Act 

In this Act, the Public Health Act 1997* is 

referred to as the Principal Act. 

 

*No. 86 of 1997 
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 4. Part 4, Division 1B inserted 

After section 67H of the Principal Act, the 

following Division is inserted in Part 4: 

Division 1B – Tobacco-free generation  

 67I. Interpretation of this Division 

In this Division – 

member of the tobacco-free 

generation means a person born 

on or after 1 January 2000.  

 67J. Sale of cigarettes, &c., to member of 

tobacco-free generation 

 (1) A person must not sell, or offer to sell, 

any tobacco product to a member of the 

tobacco-free generation.  

Penalty: Fine not exceeding – 

 (a) for a first offence, 50 

penalty units; and 

 (b) for a subsequent offence, 

100 penalty units. 

 (2) A person who is the holder of a tobacco 

seller’s licence must not permit the sale, 

loan, gift or supply of any tobacco 

product to a member of the tobacco-free 

generation.  

Penalty: Fine not exceeding – 
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 (a) for a first offence, 50 

penalty units; and 

 (b) for a subsequent offence, 

100 penalty units. 

 (3) In any proceedings for an offence by a 

person under subsection (1) or (2) in 

relation to a member of the tobacco-free 

generation, it is a defence for the person 

to prove that proof of age was provided 

to the person by the member of the 

tobacco-free generation. 

 (4) Subsections (1) and (2) do not apply to a 

person who has taken reasonable steps to 

prevent the supply of tobacco products to 

members of the tobacco-free generation. 

 (5) A person in charge of any premises from 

which any tobacco product is sold must 

provide to persons employed at the 

premises information according to the 

relevant guidelines about the sale and 

supply from such premises of tobacco 

products to members of the tobacco-free 

generation. 

Penalty: Fine not exceeding 5 penalty 

units. 

 (6) An allegation in proceedings for an 

offence under this section that on a 

specified date a person was a member of 

the tobacco-free generation is evidence 

of that fact. 
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 67K. False proof of age to tobacco sellers, &c., 

must not be provided 

A member of the tobacco-free generation 

who attempts to purchase a tobacco 

product from premises must not purport 

to provide, to the person from whom the 

member attempts to purchase the tobacco 

product, proof of age to that person if the 

member knows, or ought reasonably be 

expected to know, that the purported 

proof of age is false. 

Penalty: Fine not exceeding 10 penalty 

units. 

 67L. Review of this Division 

 (1) The Director is to conduct by 

30 July 2021 a first review, and by 

30 July 2025 a second review, as to 

whether this Division is operating 

effectively and efficiently so as to 

discourage or prevent the consumption of 

tobacco products by members of the 

tobacco-free generation. 

 (2) The Director is to –  

 (a) submit to the Minister, by 

1 December 2021, a report in 

relation to the first review; and 

 (b) submit to the Minister, by 

1 December 2025, a report in 

relation to the second review. 
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 (3) A report may contain recommendations 

as to whether, and the manner in which, 

this Division may be amended so as to 

increase the effective and efficient 

operation of this Division. 

 (4) The Minister is to cause a report 

submitted to the Minister under this 

section to be tabled in both Houses of 

Parliament within 10 sitting-days after 

the report is submitted to the Minister. 

 5. Repeal of Act 

This Act is repealed on the three hundred and 

sixty fifth day from the day on which it 

commences. 

Government Printer, Tasmania 
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