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ประธานสถาบัน สงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ   ศาตราจารยนายแพทยประกิต วาที
สาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ตําแหนงในการใหขอเสนอแนะเชิงวิชาการที่เปน
ประโยชนตลอดโครงการ ใครขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน รองศาสตราจารย
ประจําภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการให
ความคิดเห็นตอเครื่องมือการวิจัย 

คณะนักวิจัยใครขอขอบคุณในความรวมมือละเอื้อเฟอของเจาของและผูจัดการสถานบริการในเขต
พื้นที่ที่ศึกษาไดแกกรุงเทพมหานครและ พัทยา จังหวัดชลบุรี ทุกๆ ทาน ในการอนุญาติใหคณะนักวิจัยเขา
เก็บขอมูลในสถานที่ ตลอดจนอํานวยความสะดวกจนงานวิจัยสําเร็จลงดวยดี ขอขอบคุณลูกคาของสถาน
บริการในสถานบันเทิงที่ศึกษา เจาหนาที่ตํารวจ ฝายปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการใหขอมูลเปนอยางดี  

คณะนักวิจัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรูสึกซาบซึ้งกับความทุมเทในการชวยเหลือในการเก็บขอมูล
ของบุคคลตอไปนี้ อาจารยเปรมฤดี บุญตามชวย และอาจารยสุรียฉาย พลวัน นักศึกษาปริญญาเอกโครง
การอาชญวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คุณเจษฏา แตสมบัติ ผูชวยผู
ประสานงานภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ คุณ
สุภา วิตตาภรณ คุณชานันท ยอดหงส คุณมุจลินท ชลรัตน และคุณกฤษฎี เสนาเกา นักวิจัยและเจาหนาที่
ของศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ คุณสิริกร โสภา และคุณกฤษฎี เสนา
เกา ในการชวยจัดพิมพตนฉบับของรายงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณทรงวุฒิ ตรังวัฒนา และคุณสุวัฒนา 
ไพรแกน ในการประสานงานและอํานวยความสะดวกดานบริหารจัดการตลอดโครงการ   
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บทคัดยอ 
บุหรี่ในสถานบันเทิง จากนโยบายสูการปฏิบัติ: การประเมินการบังคับใชกฎหมาย การนํา

นโยบายไปปฏิบัติและรูปแบบการสูบและการขายในสถานบันเทิง 
รองศาสตราจารย ดร.พิมพวัลย บุญมงคล 

รองศาสตราจารย ดร.ธัญญธร อินศร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ รัชดาพรรณธิกุล 

นายรณภูมิ สามัคคีคารมย 
 

บุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญในการบั่นทอนภาวะสุขภาพทั้งตัวผูสูบเองและผู อ่ืนซึ่งไดรับควันบุหร่ี    
ใน พ.ศ.2551  กระทรวงสาธารณสุขไดออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18)  
พ.ศ. 2550 ประกาศเขตหามสูบบุหร่ี ทั้งผับ บาร รานอาหาร ตลาดทุก เพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
เปนหลัก ซึ่งมีประมาณ 53 ลานคน โดยเฉพาะในผับ บาร ที่มีมากกวา 6,000  แหง ในทางปฏิบัติ การลัก
ลอบ การตอรอง และการตอตานกฎหมาย ก็ยังคงมีปรากฏ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) มาตร
การทางกฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
18) พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง และนโยบายที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี  2)เพื่อ
วิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา ผลกระทบ และอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง และนโยบายที่เกี่ยวของกับสถาน
บันเทิงปลอดบุหร่ี ในมุมมองของผูบังคับใชกฎหมาย 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทย
กับตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแกไข 4) เพื่ออธิบายระดับของความสําเร็จผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงจากกลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายดัง
กลาว  5) เพื่อวิเคราะหปจจัยเอื้อ และอุปสรรคของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการกําหนด
ใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  6) เพื่อศึกษาตัวชี้วัด ในการติดตามประเมินผลการดําเนินการของ
สถานบันเทิงใหเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  7) เพื่อศึกษารูปแบบ แบบแผนการใหความหมายในการสูบของกลุม
นักเที่ยว รวมทั้งผูที่ทํางานในสถานบันเทิง 8) เพื่อศึกษารูปแบบในการขาย และการสงเสริมการขายบุหรี่ใน
สถานบันเทิงของธุรกิจบุหร่ีและเจาของกิจการ รวมทั้งผูที่ทํางานในสถานบันเทิง  9) เพื่อศึกษารูปแบบ รวม
ทั้งเงื่อนไขปจจัยที่เกี่ยวของกับการรณรงคส่ือสารที่ไดผลภาคประชาสังคมเพื่อใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่
ปลอดบุหร่ี  วิธีการศึกษาใช การวิจัยเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ  สําหรับพื้นที่ศึกษาไดแก  
สถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 34 แหง   ในพื้นที่ 1) อาร ซี เอ และรัชดา 2) ถนนขาวสาร   3)  
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เกษตรนวมินทร   และเขตพัทยา จํานวน 42  แหง  ในพื้นที่  1) เหนือ   2) กลาง  3) ใต จํานวนกลุมตัวอยาง  การ
วิจัยเชิงปริมาณ  509  ราย  การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 387 ราย  วิธีการเก็บขอมูล เชิงคุณภาพ ไดแก 1)  
การสัมภาษณเจาะลึก 2) การสนทนากลุม 3) การวิจัยเอกสาร 4) การสังเกตการณ 

ผลการศึกษาพบวา  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 จัดอยูในกลุม
กฎหมายการสาธารณสุข หรือกฎหมายคุมครองสุขภาพมีลักษณะเปนความผิด ซึ่งกฎหมายบัญญัติข้ึน 
หรือ Mala prohibita  ในทางอาชญาวิทยาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนอาชญากรรมประเภทที่
ขัดตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม หรือ Public Order Crime มีปรัชญาการลงโทษเพื่อการขมขู 
หรือปองปราม (หลัก Deterrence) การนํากฎหมายไปใชเพื่อแกปญหาตามกรณีศึกษา จึงตองอาศัยหลัก
การสําคัญ 2 ประการ คือ  1.กฎหมายควรมีเนื้อหาบทบัญญัติครอบคลุมครบถวน2.สามารถนํากฎหมายไป
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การเปรียบเทียบกฎหมายไทย กับกฎหมายประเทศสิงคโปรแตกตางกัน ในเรื่องหลักการเพิ่มโทษ
และการกําหนดใหบุคคลซึ่งไดรับความเดือดรอนจากบุหร่ีเปนผูแจงดําเนินการกับผูฝาฝนการสูบบุหร่ีใน
สถานบริการ จึงอาจนําหลักการการเพิ่มโทษดังกลาวมาใชในประเทศไทย โดยอาจมีทั้งขอดีและขอเสีย 
การศึกษาอธิบายประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ 
ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 การเสนอแนวคิดการกระจายอํานาจใหแกองคกรประครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ใหสามารถออกขอกําหนดทองถิ่น ตามความในพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.
2535   ภาพรวมระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน
บันเทิงอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.9 (โดยเก็บขอมูลจากเจาของสถานบันเทิง) และรอยละ 59.2  
(โดยเก็บขอมูลจากพนักงานของสถานบันเทิง) สถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความสําเร็จ 
(ระดับปานกลางรอยละ 67.7) ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบนัเทงิไดดี
กวาสถานบันเทิงในเมืองพัทยา (ระดับปานกลางรอยละ 59.5) สถานบันเทิงที่มีลักษณะเปนแบบปดสวน
ใหญมีระดับความสําเร็จ (ระดับปานกลางรอยละ 70.6) ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขต
ปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงสูงกวาสถานบันเทิงที่มีลักษณะแบบเปด (ระดับปานกลางรอยละ 48) สวน
ประเด็นที่สถานบริการสวนใหญสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดสําเร็จมากที่สุดไดแก การจัดใหมีเครื่อง
หมายที่เปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี การไมมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใหการสูบบุหร่ี และ
ประเด็นที่ไมสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดมากที่สุด ไดแก การไมสามารถทําใหในบริเวณเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงไมมีการสูบบุหร่ีเลย  ปจจัยเอื้อ ไดแก 1) ความชัดเจนของกฎหมายและ
มาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน 2) มาตรการการลงโทษ การรับรูและยอมรับถึงมาตรการการลงโทษของ
เจาของและพนักงานสถานบันเทิงที่จะตองถูกปรับถาปลอยใหลูกคา (ผูที่มาเที่ยว) สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 
แตกลุมผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวก็มีความคิดเห็นวา นาจะปรับผูที่ฝาฝน (ลูกคาที่สูบบุหร่ี) มากกวา
สถานบันเทิง 3) กระบวนการติดตอส่ือสาร รูปแบบของการประชาสัมพันธ และการรณรงคตางๆ   
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4) ทัศนคติเชิงบวกของผูปฏิบัติที่เห็นดวยกับกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีวาเปนกฎหมายที่ดี
และปลอดภัยตอสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยจากเพลิงไหม และการตระหนักถึงความมีอยูของ
สิทธิของผูที่ไมไดสูบบุหร่ีดวย 5) การใหความรวมมือของผูปฏิบัติ ไดแกลูกคาที่มาเที่ยวสถานบันเทิง  
(ผูใชบริการ) และความรูกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีฉบับนี้ ตลอดจนความพรอมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและใหความรวมมือกับสถานบันเทิง  ปจจัยเอื้อและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการ
กําหนดใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี สําหรับอุปสรรค ไดแก 1) การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิ
ภาพ เจาหนาที่ของรัฐไมคอยมีการกวดขัน ตรวจจับเทาไหร ไมเคยเห็นตํารวจจับหรือปรับผูฝาฝนกฎหมาย
ในเรื่องนี้เลย 2) การขัดแยงของการปฏิบัติตามนโยบายกับผลประโยชนของเจาของกิจกรรมของสถาน
บันเทิง สวนอุปสรรค ไดแก 1) การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ของรัฐไมคอยมีการกวด
ขัน ตรวจจับเทาไหร ไมเคยเห็นตํารวจจับหรือปรับผูฝาฝนกฎหมายในเรื่องนี้เลย 2) การขัดแยงของการ
ปฏิบัติตามนโยบายกับผลประโยชนของเจาของกิจกรรมของสถานบันเทิง  สําหรับนักเที่ยวที่สูบบุหร่ีซึ่งเคย
ลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมีจํานวนมากกวาครึ่ง (รอยละ 66.4) โดยใหเหตุผลวาตนเองนั้นสูบบุหร่ีเพื่อ
ผอนคลาย/ บันเทิง/สังสรรค (รอยละ 54.3) สวนเหตุผลในการสูบรองลงมา คือ ติดบุหร่ี (รอยละ38.7)  
สําหรับรูปแบบการรณรงคใหมีการละเลิกบุหร่ีมักจะจัดขึ้นเฉพาะในวันรณรงคงดสูบบุหร่ีโลกเทานั้นในรอบ
ป โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ จัดทําปายเดินรณรงค มีคําขวัญเกี่ยวกับการลดละเลิกการสูบบุหร่ี แจกส่ือ
รณรงคตางๆ   สวนรูปแบบการขายบุหร่ีในสถานบันเทิงมีทั้งดําเนินการขายเอง และไมไดดําเนินการขาย
เอง สําหรับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครและพัทยามีอัตราการจัดจําหนายบุหร่ีใหกับลูกคาที่มาเที่ยว
ภายในรานถึงรอยและ 62 และรอยละ 58  คณะวิจัยไดใหขอเสนอแนะดานการปรับแกกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานกิจกรรมโครงการ 

 
 

 ************************** 
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บุหรี่ในสถานบันเทิง จากนโยบายสูการปฏิบัติ:  
การประเมินการบังคับใชกฎหมาย  

การนํานโยบายไปปฏิบัติและรูปแบบการสูบและการขายในสถานบันเทิง 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
มุมมองเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของในทางนิติศาสตร 

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 จัดอยูในกลุมกฎหมายการสาธารณสุข 
หรือกฎหมายคุมครองสุขภาพมีลักษณะเปนความผิด ซึ่งกฎหมายบัญญัติข้ึน หรือ Mala prohibita ในทาง
อาชญาวิทยาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนอาชญากรรมประเภทที่ขัดตอความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม  หรือ  Public Order Crime มีป รัชญาการลงโทษเพื่ อการขม ขู  หรือปองปราม 
(Deterrence) ตามหลัก มาตราการทางกําหมายและกระบวนการบังคับใชกฏหมายของพระราชบัญญัตินี้
จะสามารถตอบเจตนารมณของกฎหมายและนําไปใชปฏิบัติจริงไดนั้น ตองอาศัยหลักการสําคัญ 2 ประการ 
คือ 1). กฎหมายควรมีเนื้อหาบทบัญญัติครอบคลุมครบถวน 2). สามารถนํากฎหมายไปบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร ซีเรีย)  

ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายตางประเทศ ไดบัญญัติบทลงโทษทางอาญา ไดแก โทษปรับ และ
โทษจําคุก แตเนนที่การใชโทษปรับ กฎหมายตางประเทศมีบทบัญญัติภายใตหลักการเพิ่มโทษในการ
กระทําความผิดซ้ําครั้งที่ 2 คร้ังที่ 3 และความผิดซ้ําหลังจากนั้น เพราะเพื่อเปนการขมขูผูกระทําผิดใหหลาบ
จําและนําหลัก Punitive Damage มาใช (เปนการชดเชยความเสียหายแกบุคคลผูตองไดรับผลกระทบจาก
สารพิษในอากาศเนื่องจากควันบุหร่ีในคราวเดียวกัน) สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 ของไทย ไมมีหลักการเพิ่มโทษในกรณีดังกลาวนี้ขณะที่กฎหมายของประเทศสิงคโปร 
ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของผูดําเนินการดูแลสถานที่สาธารณะ หรือยานพาหนะใดๆ ใหมีอํานาจแจง ผู
ที่สูบบุหร่ีใหหยุดการสูบบุหร่ีในสถานที่นั้นไดทันที หากบุคคลนั้นปฏิเสธ ไมหยุดการสูบ ผูดําเนินการอาจ
ขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจ หรือเจาพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อใหชวยเหลือได หากมี     ผู
รบกวนขัดขวางการดําเนินการขางตน ใหบุคคลนั้นตองรับผิด โดยมีโทษปรับ และหรือโทษจําคุกดวย ทั้งนี้
หลักกฎหมายดังกลาวพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ของไทยไมมีขอกําหนด
ดังกลาว กฎหมายของประเทศสิงคโปรไดกําหนดใหบุคคลผูซึ่งไดรับความเดือดรอนจากการสูบบุหร่ี อาจ
แจงตอผูดําเนินการใหดําเนินการกับผูสูบบุหร่ีตามความเหมาะสม ซึ่งหากผูดําเนินการไมดําเนินการตามที่
รองขอ ผูดําเนินการอาจมีความผิดตามกฎหมายได จึงเปนหลักการเพื่อกอใหเกิดการตรวจสอบและควบคุม
ผูดําเนิน การ ใหกระทําการตามที่กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ไว ทั้งนี้หลักกฎหมายดังกลาว พระราช
บัญญัติ คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไมมีขอกําหนดกฎหมาย ประเทศไทยหากนําหลัก
การเพิ่มโทษดังกลาวมาใชในประเทศไทย อาจมีทั้งขอดีและขอเสียกลาวคือ ในประเด็นขอเสีย เกิดผล
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กระทบเปนลูกโซไปสูผูบริโภคยาสูบ ผูผลิต ผูนําเขา หรือ ผูจําหนายเพราะ ในความเปนจริงสถานบนัเทงิ ผับ 
บาร หลายแหงมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ของราน จึงไมอาจจัดสรรพื้นที่ไดตามเจตนารมณของกฎหมายสวน 
ขอดีคือ อาจนําเงินคาปรับเขาสูกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
2544 เพื่อการเยียวยาสังคมตอไป อยางไรก็ดีเจาหนาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับควรใชดุลพินิจในการ
กําหนดคาปรับตามพฤติการณ และฐานะนุรูปของผูกระทําผิดเปนสําคัญ โดยอาจภาคทัณฑในการกระทํา
ผิดครั้งแรก นอกจากนี้ควรมีมาตรการลงโทษรูปแบบอื่นๆ มาเสริมใชเพื่อแกไขปญหาผูกระทําผิดไมสามารถ
ชําระคาปรับได เชน ทํางานบริการสังคม หรือเขารวมรณรงคการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และควร
บัญญัติเพิ่มการลงโทษทางปกครองควบคูกับการลงโทษทางอาญา (การชําระคาปรับ) เชน การเพิกถอน 
หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือเงื่อนไขการตอใบอนุญาต เปนตน 
 
ประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 

ในทางปฏิบัติการศึกษาพบวาเจาหนาที่ผูมีบทบาทหลักตามพระราชบัญญัตินี้ คือ เจาหนาที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดเองตามกฎหมายฉบับนี้ จึงอาจทําไดเพียงการ
ตักเตือนใหดําเนินการแกไขใหถูกตองเทานั้น เพราะอํานาจเปรียบเทียบปรับเปนของเจาหนาที่ตํารวจดังนั้น
จึงควรพิจารณาในสวนขอกฎหมาย เร่ืองการใหเจาหนาที่สาธารณสุข มีอํานาจเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมายฉบับนี้ 
 
ประเด็นการดําเนินการตรวจจับปรับในสถานบันเทิง ผับ บาร ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพ ของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  

ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่มักมุงตรวจสถานบันเทิง ใน 3 ประเด็นหลักใหญคือ 1) 
ตรวจความปลอดภัยของอาคาร 2) ตรวจหาสารเสพติด รวมทั้งอาวุธ อายุผูเที่ยว และเปดเกินเวลา 3) ตรวจ
ใบอนุญาตสถานประกอบการดังนั้นในทางปฏิบัติการตรวจจับสถานบันเทิง จึงมักเลือกบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดฐานหลักที่เขาตรวจ เจาหนาที่มักไมเลือกบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เพราะมีลักษณะเปนความผิดเล็กนอย เกลื่อนกลืนไปกับบริบทของสภาพ
แวดลอมในสถานที่อโคจร และไมคอยพบเห็นความผิดซึ่งหนา การดําเนินการกับความผิดดังกลาวมักตอง
กระทําในลักษณะความผิดซึ่งหนา และดําเนินการจับปรับในทันที แตสวนใหญนักเที่ยวมักรับรูถึงขอ
กฎหมายนี้ จึงมักไมพบเห็นการกระทําผิดซึ่งหนาตอเจาพนักงานแตอยางใด  
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การนําแนวคิดการกระจายอํานาจมาใชเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

การเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้สูทองถิ่น อาจทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เพื่อใหทองถิ่นสามารถออกขอกําหนดทองถิ่นตามความในพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 ไดตามหลักลําดับศักดิ์กฎหมาย (Hierarchy of Law) สาระของขอกําหนดทองถิ่นดังกลาวควร
เทียบเคียงกับบทบัญญัติกฎหมายใกลเคียง คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในสวนของ
หมวด 5 เหตุรําคาญ มาตรา 25-28 ประกอบกับ หมวด 10 ในสวนของอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทอง
ถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในมาตรา 47 อีกทั้งหมวด 13 ในสวนของคาธรรมเนียม และคาปรับ คือ 
มาตรา 63, 64 และ 85 เปนตน 
 ควรมีการตราขอกําหนดทองถิ่น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใหความคุมครองประชาชนดานสุข
ลักษณะ ส่ิงแวดลอม และสุขภาพอนามัยของผูไมสูบบุหร่ีโดยกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น
ดําเนินการ กําหนดใหมีคณะกรรมการที่ใหการติดตามกํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริม กําหนดใหมีเจา
พนักงานดานวิชาการเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะนําแกพนักงานทองถิ่น กําหนดใหมีเจา
พนักงานดานวิชาการเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะนําแกพนักงานทองถิ่น มีกระบวนการสงเสริม
ใหมีประชาชนมีสิทธิโตแยงการใชอํานาจของเจาพนักงานได ตลอดจนมีเนื้อหาขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจ
การเปรียบเทียบปรับคดี โดยเปนไปในรูปของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยเปนอํานาจของเจา
พนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย 
 
การสื่อสารรณรงคและสรางประชาคมเครือขายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

การออกแบบจัดทํามาตรการทางสังคมตางๆ ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ีในภาคประชาชนนั้นเปนสิ่งที่ในหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในการคุมครองสขุภาพผู
ไมสูบบุหร่ี อาจทําไดในหลายลักษณะ เชน การประชาสัมพันธผานทางหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน 
และอินเตอรเน็ต การบอกกลาวกันระหวางคนใกลชิด การอบรมใหความรู การรณรงค ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี 
การพิมพเบอรโทรศัพทติดตอเพื่อรับการบําบัดการเลิกบุหร่ีบนซองบุหร่ี และการสงเสริมใหเกิดบุคคลตน
แบบทั้งในภาครัฐและเอกชนในทุกกลุม ทุกอาชีพ กลุมสังคม นอกจากนี้ยังควรตองสงเสริมภาคประชา
สังคม ใหมีบทบาทในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
 
ระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 

ภาพรวมระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน
บันเทิงอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.9 (โดยเก็บขอมูลจากเจาของสถานบันเทิง) และรอยละ 59.2 (โดย
เก็บขอมูลจากพนักงานของสถานบันเทิง) สถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความสําเร็จ (ระดับ
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ปานกลางรอยละ 67.7) ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงไดดีกวา
สถานบันเทิงในเมืองพัทยา (ระดับปานกลางรอยละ 59.5) สถานบันเทิงที่มีลักษณะเปนแบบปดสวนใหญมี
ระดับความสําเร็จ (ระดับปานกลางรอยละ 70.6) ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ี
ในสถานบันเทิงสูงกวาสถานบันเทิงที่มีลักษณะแบบเปด (ระดับปานกลางรอยละ 48) สวนประเด็นที่สถาน
บริการสวนใหญสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดสําเร็จมากที่สุดไดแก การจัดใหมีเครื่องหมายที่เปนเขตสูบ
บุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี การไมมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใหการสูบบุหร่ี และประเด็นที่ไม
สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดมากที่สุด ไดแก การไมสามารถทําใหในบริเวณเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี
ในสถานบันเทิงไมมีการสูบบุหร่ีเลย 
 
ปจจัยเอื้อและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่
ปลอดบุหรี่ 

ปจจัยเอื้อ ไดแก 1) ความชัดเจนของกฎหมายและมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน 2) มาตรการ
การลงโทษ การรับรูและยอมรับถึงมาตรการการลงโทษของเจาของและพนักงานสถานบันเทิงที่จะตองถูก
ปรับถาปลอยใหลูกคา (ผูที่มาเที่ยว) สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง แตกลุมผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวก็มีความ
คิดเห็นวา นาจะปรับผูที่ฝาฝน (ลูกคาที่สูบบุหร่ี) มากกวาสถานบันเทิง 3) กระบวนการติดตอส่ือสาร รูป
แบบของการประชาสัมพันธ และการรณรงคตางๆ  4) ทัศนคติเชิงบวกของผูปฏิบัติที่เห็นดวยกับกฎหมาย
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีวาเปนกฎหมายที่ดีและปลอดภัยตอสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอด
ภัยจากเพลิงไหม และการตระหนักถึงความมีอยูของสิทธิของผูที่ไมไดสูบบุหร่ีดวย 5) การใหความรวมมือ
ของผูปฏิบัติ ไดแกลูกคาที่มาเที่ยวสถานบันเทิง (ผูใชบริการ) และความรูกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหร่ีฉบับนี้ ตลอดจนความพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและใหความรวมมือกับสถานบันเทิง  

สําหรับอุปสรรค ไดแก 1) การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ของรัฐไมคอยมีการ
กวดขัน ตรวจจับเทาไหร ไมเคยเห็นตํารวจจับหรือปรับผูฝาฝนกฎหมายในเรื่องนี้เลย 2) การขัดแยงของการ
ปฏิบัติตามนโยบายกับผลประโยชนของเจาของกิจกรรมของสถานบันเทิง 
 
เหตุผลและความหมายของการสูบบุหรี่และบารากูในสถานบันเทิง  

นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีซึ่งเคยลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมีจํานวนมากกวาครึ่ง (รอยละ 66.4) โดย
นักเที่ยวมากกวาครึ่งของกลุมที่ลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง ใหเหตุผลวาตนเองนั้นสูบบุหร่ีเพื่อผอน
คลาย/ บันเทิง/สังสรรค (รอยละ 54.3) สวนเหตุผลในการสูบรองลงมา คือ ติดบุหร่ี (รอยละ38.7)  

นักเที่ยวชายใหความหมายกับการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงวา เปนเรื่องปกติเพราะในชีวิตปกติตนก็
สูบบุหร่ีอยูแลว การมองวาบุหร่ีเปนของคูกับสุรา การสูบบุหร่ี คือ สัญญะแหงการปลดปลอย บุหร่ีเปนเครื่อง
มือในการเริ่มความสัมพันธ หรือการพูดคุย นอกจากนั้นยังผูกโยงกับความหมายของสถานบันเทิงวา สถาน
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บันเทิงคือพื้นที่ อโคจร จึงไมตองหวงเรื่องสุขภาพจากควันบุหร่ีมือสอง สําหรับนักเที่ยวผูหญิงใหความหมาย
ของการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง วาเปนการกาวขามความเปนผูหญิงไมดี การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงเปน
การเสริมความมั่นใจสําหรับผูหญิง ผูที่สูบบารากูใหความหมายวา บารากูไมใชบุหร่ี เปนสิ่งที่มาจากธรรม
ชาติ เปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูเพื่อนนักเที่ยวดวย 
 
รูปแบบการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เลือกสูบบุหร่ีซิกาแรต/กนกรองถึงรอยละ 86.6 และมีนักเที่ยว
จํานวนหนึ่งเลือกสูบบารากู รอยละ 12.9 และมีเพียงรอยละ 7 สูบบุหร่ีมวนเอง ลักษณะการสูบนั้นมีทั้งการ
สูบอัดเขาปอดตลอดทั้งมวนรอยละ 47.1 และการสูบแบบอัดเขาปอดนานๆ คร้ังรอยละ 35.9 อมแลวพนทิ้ง
มีเพียงรอยละ 12.8 หรือถือไวเทหๆ ใหบุหร่ีเผาทิ้งไปเฉยๆ รอยละ 2.8 นักเที่ยวไดบุหร่ีจากหลากหลายชอง
ทาง แตสวนมากนักเที่ยวมักซื้อบุหร่ีมาลวงหนา กอนเขาสถานบันเทิงหาซื้อไดจากรานสะดวกซื้อ ถึงรอยละ 
76.2 รานขายของชํารอยละ 7.3 แผงลอยรอยละ 2.2 โดยไมนิยมไปซื้อในสถานบันเทิง โดยมีผูซื้อในสถาน
บันเทิงเพียงรอยละ 5.4 เนื่องจากราคาบุหร่ีในสถานบันเทิงนั้นแพงกวาตามทองตลาด รอยละ 6.2 ของ   นกั
เที่ยวไดบุหร่ีจากการขอบุหร่ีจากเพื่อนหรือนักเที่ยวดวยกันที่นั่งโตะขางๆ ซึ่งถือเปนการสรางความสัมพันธ
ใหเกิดขึ้นระหวางกัน บุหร่ีเปนสิ่งที่ขอกันไดงาย เปนเรื่องเล็กนอยที่ใหกันได และเปนการสรางมิตรภาพให
กับนักเที่ยวที่อยูโตะรอบขางที่มาขอบุหร่ี 
 
รูปแบบการรณรงคการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

การรณรงคใหมีการละเลิกบุหร่ีมักจะจัดขึ้นเฉพาะในวันรณรงคงดสูบบุหร่ีโลกเทานั้นในรอบป ซึ่ง
จัดขึ้นโดยสํานักงานอนามัยของเขตที่สถานบันเทิงตั้งอยู รวมกับสถานบันเทิง โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ จัด
ทําปายเดินรณรงค มีคําขวัญเกี่ยวกับการลดละเลิกการสูบบุหร่ี แจกสื่อรณรงคตางๆ การจัดกิจกรรมดัง
กลาวนอกจากจะมีเฉพาะวันเดียวของปแลว และมีเฉพาะในพื้นที่บางแหงของกรุงเทพมหานคร แตในวันงด
สูบบุหร่ีโลก ป 2553 ซึ่งเปนชวงของการศึกษา ปรากฏไมไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคใดๆ ทั้งสิ้นพื้นที่เขต 
กทม. และพัทยาที่ศึกษา 
 
รูปแบบการขายบุหรี่ในสถานบันเทิง 

มีทั้งดําเนินการขายเอง และไมไดดําเนินการขายเองสําหรับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครและพั
ทยามีอัตราการจัดจําหนายบุหร่ีใหกับลูกคาที่มาเที่ยวภายในรานถึงรอยและ 62 และรอยละ 58 ตามลําดับ 
การขายมีลักษณะทั้งที่ตรงไปตรงมา เพราะมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิตถูกตองตามกฎหมาย และแอบ
แฝงเพราะไมมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต บุหร่ีมิใชจุดขายสําคัญของสถานบันเทิง เพราะสถานบันเทิง
สวนใหญไมไดใหความสําคัญกับรายไดจากการขายบุหร่ีแตเพื่อเปนการเอาใจลูกคาและเพื่อเพิ่มจุดขาย
ของสถานบันบันเทิง  
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สําหรับจุดขายบุหร่ีมีทั้งที่อยูในราน โดยการไมต้ังโชวใหเห็น และการตั้งโชวใหเห็น การขายนอก 
สถานบันเทิง ทางเขา-ออก สถานบันเทิง เปนตน ซึ่งลักษณะในการขายนั้นมีทั้งแบบซอง และแบบแบงขาย 
มีหลากหลายชนิด รส กลิ่น และราคา ตามความพึงพอใจของลูกคารูปแบบการขายอีกแบบหนึ่งคือ การเร
ขายบริเวณดานนอกสถานบันเทิงโดยผูขายรายยอย ที่มีลักษณะเรขาย เคลื่อนยายไดตลอดเวลา แผงที่วาง
บุหร่ีมีลักษณะที่พับไดงายตอการเคลื่อนยายและหลบเลี่ยงเจาหนาที่ที่ตรวจตราการสงเสริมการขายบุหร่ีใน
สถานบันเทิงนั้น มีอยู 2 แบบใหญๆ ดวยกัน ประเภทแรก ไดแก พนักงานขาย หรือ พริตตี้ (Pretty girl) ซึง่วา
จางผานบริษัทโมเดลลิ่ง หรือบริษัท รับจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทที่ 2 ไดแก สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของสถานบันเทิงจากบริษัทบุหร่ี อันไดแกสรางหองสูบบุหร่ีตามกฎหมายใหกับสถานบันเทิง โดยที่
ลักษณะรูปแบบและการประดับตกแตงหองดังกลาวจะแสดงถึงสัญลักษณและภาพลักษณของผลิตภัณฑ
บุหร่ีหรือสนับสนุนที่ผลิตภัณฑตางๆ เชน ที่เขี่ยบุหร่ีที่แสดงถึงสัญลักษณและภาพลักษณของผลติภณัฑบุหร่ี
หรือสุรา ตลอดจนของขวัญและของที่ระลึกในกิจกรรมตางๆ ที่สถานบันเทิงจัดขึ้น 
 
 
ขอเสนอแนะดานกฎหมาย นโยบายและแผนงานกิจกรรมโครงการ 
 
การปรับแกกฎหมาย 
1. ควรเพิ่มบทบัญญัติกฎหมาย เกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของ “ผูดําเนินการ” ตามพระราชบญัญติั

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หรือเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร ใหมีอํานาจหนาที่ใน
การดําเนินการกับผูฝาฝนพระราชบัญญัตินี้กอนนําตัวสงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อเปรียบเทียบปรับ โดยนํา
หลักการตามประมวลกฎหมายอาญา ในเรื่อง “ผูซึ่งตองชวยเหลือเจาพนักงาน” มาเปนฐานคิดในการ
ปรับปรุงแกไขขอกฎหมายในสวนนี้ นอกจากนี้ควรบัญญัติ บทกําหนดโทษแก “ผูดําเนินการ” ในกรณี
หากละเลยไมดําเนินการตามบทบัญญัติกฎหมายขางตนนี้ดวย 

2. ควรเพิ่มบทบัญญัติกฎหมาย เกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ใหแกบุคคลผูซึ่งไดรับความเดือดรอน
จากการสูบบุหร่ี โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการแจงให “ผูดําเนินการ” หรือเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร 
ดําเนินการกับผูฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เพื่อเปนเสมือนการ
กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้ของ “ผูดําเนินการ” อีกชั้นหนึ่งใหเปนไป
อยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ 

3. ควรพิจารณานําหลักการในเรื่อง “โทษปรับทางปกครอง”มาเสริมใชกับพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เพื่อแกไขปญหาความไมสะดวก คลองตัว ในการบังคับใชกฎหมายในการ
เปรียบเทียบปรับ ซึ่งเปนโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  
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4. ควรนําเหตุเกี่ยวกับการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มาใช
ประกอบการออกคําสั่งทางปกครองใดๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานที่เกี่ยว
ของดวย (อาทิ การไมตอใบอนุญาต เปนตน) 

5. ควรตรวจสอบบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีที่แฝงอยูใน
กฎหมายตางๆ ใหมีความสอดคลองกัน และควรเครงครัดในการออกใบอนุญาตใหแกผูจําหนายบุหร่ี 

6. เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีควรใชดุลย
พินิจในการเปรียบเทียบปรับ โดยคํานึงถึงพฤติการณการฝาฝนกฎหมาย รายไดฐานานุรูปของผูกระทํา
ผิด และสภาพขอจํากัดของพื้นที่สถานบันเทิง ผับ บาร นั้นประกอบกัน ทั้งนี้ควรตระหนักถึงหลักความ
สมดุลทางสังคม บนฐานคิดของนํา หลัก “การปองปราม” และหลัก “Diversion” หรือการกันไมใหคดี
เล็กๆ นอยๆ เขาสูศาลเกินความจําเปน มาใชประกอบกันในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนงานกิจกรรมโครงการ 
1. ควรรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ เจาของสถานบันเทิง ผับ บาร 

ลูกจางพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง และลูกคานักเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติ (นักทองเที่ยว) ได
รับรูถึงบทบัญญัติ หรือขอบังคับของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 และขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหตระหนักถึงสิทธิ และ
หนาที่ตามกฎหมายนี้ 

2. ควรปลูกฝงทัศนคติใหแกประชาชนใหตระหนักถึงประโยชนของการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมใหมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม 

3. ควรสรางความเชื่อมั่น และศรัทธาแกประชาชนในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ 

4. การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ ควรเปนไปในลักษณะเครงครัด โปรงใส ตรวจสอบได มีความเสมอภาค และยุติ
ธรรม ตลอดจนเจาหนาที่ตองมีความรับผิดชอบ และทํางานอยางจริงจัง และซื่อสัตย 

5. ควรมีการบริหารจัดการเงินคาปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
และขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ อยางโปรงใส 

6. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับได
มีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรประสานความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการ
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พัฒนาศักยภาพ องคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับใหมีความรู และทักษะในการบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

7. ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนากลไกในการบังคับใช
กฎหมายที่มีประสิทธิผล เชน มีการจัดตั้งหนวยรับเรื่องราวรองทุกขเฉพาะกิจ กรณีการละเมิดกฎหมาย
คุมครองสุขภาพสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี มีการออกตรวจตราตามสถานบันเทิงเพื่อปองกันไมใหมีการ
ละเมิดกฎหมายดังกลาว เปนตน 

8. ตองมีการใหความรูแกประชาชน ผูประกอบการและบุคลากรที่ทํางานในสถานบันเทิงและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธให
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและทั่วถึง 

9. ตองมีมาตรการในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ โดยอาจกําหนดใหมีรางวัลหรือโบนัสสําหรับ
การทําหนาที่ควบคุมเขากํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย เชน การแบงเงินรางวัลจากเงินคาปรับกรณี
จับกุมการละเมิดกฎหมายและมีการเปรียบเทียบปรับ เปนตน 

10. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยในเรื่องการบังคับใชกฎหมายอยางเปนรูปธรรม เพื่อหาแนวทางในการบังคับใช
กฎหมายใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยอาจกําหนดใหมีการวิจัยในแตละประเด็นของขอกําหนดใน
กฎหมาย 

11. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อประเมินผลกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีเพื่อนําผลการวิจัยมา
ใชในการกําหนดมาตรการตางๆ ใหมีความเหมาะสมยั่งยืน 

12. สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ตรวจตราดานงานอาชีวอนามัยจะตองทําใหประเด็นสุขภาพและ
อันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง เปนเรื่องเดียวกันกับเร่ืองอันตรายจากไฟไหม สุขาภิบาล อาหาร และอื่นๆ  

13. สรางแรงจูงใจในการใหนักเที่ยวออกไปสูบบุหร่ีขางนอกโดยการออกแบบสถานที่ใหมีทางเขาออกสถาน
ที่สูบบุหร่ีไดอยางสะดวก เพราะนักเที่ยวรูสึกสนุกสนานอยูแลวเมื่อไดสูบบุหร่ีรวมกันอยูแลว เพราะการ
สูบบุหร่ีสรางเพื่อน สรางอัตลักษณ 

14. ทํางานรณรงคกับพนักงานเสริ์ฟในราน ผูจัดการราน พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และนัก
ดนตรี ในการใหความรู ความตระหนักกับสิทธิ์ทางสุขภาพของคนทํางานในรานที่จะไมใหตนรับพิษภัย
จากควันบุหร่ีมือสอง โดยเฉพาะการอบรมแบบการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)  

15. ตองมีกระบวนการทางสังคมภายใตการออกแบบกิจกรรมที่จะร้ือสรางในผูหญิงไดรูเทาทันกับโลกและ
อิทธิพลของอํานาจที่มากับธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี และการจัดกิจกรรมรวมกับผูหญิงในการคนหากิจ
กรรมที่จะชวยใหบรรลุความปรารถนาของการดํารงอัตลักษณของผูหญิงในแบบฉบับที่ตนตองการ  
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บทที่ 1 
ความเปนมา และความสําคัญของโครงการ 

พิมพวัลย บุญมงคล, ธัญญธร อินศร, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และรณภูมิ สามัคคีคารมย 
 
ความเปนมา และความสําคัญของโครงการ:  
 การสูบบุหร่ีเร่ิมเขามาในสังคมไทยเมื่อใดนั้นไมเปนที่ทราบแนนอน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ทรงสันนิษฐานวาคงเปนในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยชาวเปอรเซียนําเขามา อยางไรก็ดี ประเทศไทยได
รวบรวมเอากิจการอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศมาเปนของรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. 2484 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยจัดตั้งเปนโรงงานยาสูบ ภายใตการควบคุมดูแลของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เรียกวา 
“โรงงานยาสูบกรมสรรพสามิต” โดยเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Thailand Tobacco Monopoly” 
 ดังนั้น ยาสูบจึงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยที่ทํารายไดปละหลายพันลานบาท แมวา
ยาสูบจะไมมีคุณคาทางโภชนาการ แตก็ไดนํามาบริโภคในลักษณะตางๆ เชน บุหร่ี ซิการ ยานัตถ ยาจืด ยา
ต้ัง ยาเคี้ยว และบริโภคกันมาเปนระยะเวลายาวนาน ในลักษณะที่เปนสิ่งใหความเพลิดเพลิน และความพอ
ใจแกผูบริโภคจนกระทั่งติดคลายยาเสพติด (เจษฎา, 2546) โดยเฉพาะบุหร่ีนั้น วงการแพทยและสาธารณ
สุขไดพิสูจนแลววา เปนสาเหตุสําคัญในการบั่นทอนภาวะสุขภาพทั้งตัวผูสูบเองและผูอ่ืนซึ่งไดรับควันบุหร่ี 
โดยกอใหเกิดโรคหลายชนิดอาทิเชน โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคถุงลมโปงพอง โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบสายตา อีกทั้งยังมีผลตอเหงือกและฟน เปนตน (พัชราวดี, 2548; 19-22) ซึ่งทํา
ใหเกิดการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก ซึ่งคาใชจายเหลานี้นอกจากผูปวยจะเปน
ผูรับผิดชอบเองแลว รัฐยังตองนํางบประมาณจํานวนมากเขาไปใหการชวยเหลืออีกดวย นอกจากนี้ยังสงผล
ใหประสิทธิภาพการทํางานของผูสูบบุหร่ีลดลงและเสียชีวิตกอนวัยอันควร อันทําใหประเทศชาติตองสูญเสยี
กําลังการผลิต ซึ่งถือวาเปนความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล 
 จากการทดสอบทางวิทยาศาสตรพบวา บุหร่ีเพียงมวนเดียวมีสารประกอบตางๆ อยูถึงประมาณ 
4,000 ชนิด ซึ่งสารบางชนิดมีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายแลวแตฤทธิ์ของสารนั้นๆ บาง
ชนิดเกิดพิษ บางชนิดทําใหเซลผิดปกติ บางชนิดเปนสารกอใหเกิดมะเร็ง บางชนิดเปนสารตอตานภูมิคุมกัน 
และหลายชนิดเปนอันตรายตอรางกายทั้งตอตัวผูสูบเอง และตอบุคคลที่อยูใกลเคียงโดยไดรับควันบุหร่ี ซึ่ง
สารพิษที่ สําคัญอันมีผลรายแรงตอสุขภาพไดแก นิโคติน (Nicotine) ทาร (Tar) คารบอนมอนอกไซด 
(Carbon Monoxide) ไฮ โดรเจน ไซยาไนด  (Hydrogen Cyanide) ไน โตรเจน ไดออกไซด  (Nitrogen 
dioxide) แอมโมเนีย (Ammonia) สารกัมมันตภาพรังสี ตลอดจนแรธาตุตางๆ อันเปนสารตกคางในใบ
ยาสูบหลังการพนยาฆาแมลง เปนตน (จิราภรณ, 2548)  
 ทั้งนี้ ควันบุหร่ีนั้น ในวงการแพทยอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทคือ (ธัญชนก, 2546)  

1). ควันสายหลัก (Main Stream Smoke) หมายถึงควันที่ผูสูบดูดเขาไปในปาก และ 
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2). ควันสายขางเคียง (Side Stream Smoke) หมายถึงควันที่ลอยออกจากปลายมวนบุหร่ีที่จุดซึ่ง
สวนใหญแลวควันที่ลอยอยูทั่วไปมาจากควันสายขางเคียงรอยละ 85 ของควันบุหร่ี ดังนั้นผูที่
สูบบุหร่ีมือสองจึงหมายถึง การที่ผูที่ไมไดสูบบุหร่ี แตอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการสูบบุหร่ี ไมวาจะ
อยูที่บาน ที่ทํางาน รานอาหาร ผับ บาร สถานบันเทิง หรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะใน
สถานที่อับ แออัด ไมมีการถายเทระบายอากาศ เชนนี้ควันบุหร่ีนั้นจะกอใหเกิดอากาศเปนพิษ 
ซึ่งบุคคลที่อยูในบริเวณดังกลาวนั้นจะหายใจเอาควันบุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบเขาสูปอด โดยควันบุหร่ีที่
อยูในอากาศบริเวณนั้น จะประกอบดวยควันบุหร่ีที่ผูสูบบุหร่ีพนออกมา และควันที่ลอยออก
จากปลายมวนบุหร่ีที่อยูในระหวางการสูบ ซึ่งควันบุหร่ีที่พนออกจากปากของผูสูบจะมีสารพิษ
นอยลง เนื่องจากปอดของผูสูบไดดูดซับสารพิษบางสวนไวแลว ในขณะที่ควันที่ลอยออกจาก
ปลายมวนบุหร่ีขณะที่ไมไดสูบ มีความเขมขนของสารพิษสูงกวาและมีขนาดเล็กกวาควันที่ถูก
พนออกจากปากผูสูบจึงสามารถผานลงไปในปอดไดลึกกวา ดังนั้นผูที่ตองสูบบุหร่ีโดยทางออม
จึงสามารถเกิดโรคตางๆ ไดเชนเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี และการที่ตองอยูในหองที่มีการสูบบุหร่ี
ทุกๆ 20 มวนจะทําใหไดรับควันบุหร่ี เปนปริมาณเทากับการสูบบุหร่ี 1 มวน 

ดังไดกลาวแลวขางตน ซึ่งเห็นไดวาการสูบบุหร่ีนั้นไมเพียงแตมีผลเสียตอสุขภาพของผูสูบเทานั้น 
แตยังกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของบุคคลรอบขางอีกดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ในทางเศรษฐศาสตร
เรียกวา ผลกระทบภายนอก (Externality) โดยในวงการแพทยและสาธารณสุข เรียกวา การสูบบุหร่ีมือสอง 
ทั้งนี้องคการอนามัยโลก (WHO) ไดตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหร่ีมือสองเปนอยางมาก จึงไดกําหนด
คําขวัญเพื่อการรณรงคไววา “Second – Hand Smoke: Let’s Clean the Air” หรือ “อันตรายจากการสูบ
บุหร่ีมือสอง” ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุนใหประชาชนไดตระหนักถึงอันตรายจากการไดรับควันบุหร่ีที่ผู อ่ืนสูบ  
(WHO, 2007)  

สําหรับประเทศไทยนั้นก็ไดตระหนักถึงอันตรายจากควันบุหร่ีมือสองดังกลาว จึงไดตราพระราช 
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ข้ึนซึ่งเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมอุปสงคของ
บุหร่ี และไดตราพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อันเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุม
ทั้งอุปสงคและอุปทานของบุหร่ี และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 นี้ กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
เขตหามสูบบุหร่ี ทั้งผับ บาร รานอาหารตลาดทุกประเภท เปดทายขายของ รวมทั้งสวนจตุจักร ทั้งติดแอร
และไมติดแอรผูฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยเจาของผูดูแลสถานที่มี
โทษปรับ 20,000 บาท สวนประชาชนที่สูบในเขตหามจะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทซึ่งเจตนารมณของ
กฎหมายไมไดบังคับคนสูบบุหร่ีใหเลิกสูบและไมตองการสรางผลกระทบผูประกอบการแตเพื่อคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ีเปนหลัก ซึ่งมีประมาณ 53 ลานคนโดยเฉพาะในผับ บาร ที่มีมากกวา 6,000 แหง ที่
ประชาชนนิยมเขาไปใชบริการ ทั้งวัยรุน ซึ่งมีแนวโนมในการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 12.3 ในป 2542 เปน 
รอยละ 15.2 ในป 2546 โดยเฉพาะวันรุนหญิงที่พบวา มีอัตราการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 3 เทา คือ จากรอยละ 0.3 
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เปน รอยละ 0.9 ในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งนักเที่ยวกลางคืน รวมทั้งผูที่ทํางานในรานเชน พนักงานเสิรฟ บาร
เทนเดอรดีเจ นักรอง นักดนตรี รวมแลวมีคืนละกวา 600,000 คนโดยมีคนสูบบุหร่ีทั่วประเทศวันละกวา 110 
ลานมวนผูที่สูดดมควันบุหร่ีเขาไปในรางกาย เปนเวลานานตอเนื่องทุกวันเสี่ยงเกิดโรครายแรงในระบบทาง
เดินหายใจ (คม ชัด ลึก, 2551) นอกจากนี้ยังไดตรากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับ ตลอดจนได
กําหนดมาตรการทางภาษี อาทิ ภาษีสรรพสามิต ภาษีทองถิ่น ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเฉพาะบุหร่ีนําเขา 
เปนตน อยางไรก็ตาม แมรัฐจะพยายามควบคุมการบริโภคบุหร่ี ทั้งโดยการตรากฎหมาย และการรณรงค
เพื่อลดการสูบบุหร่ีก็ตาม แตคนไทยก็ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีลดลงไมมากนัก 
 จากสภาพการใชชีวิตในสังคมไทยยุคปจจุบันนั้น หนุมสาววัยแรงงานตองไปทํางานเพื่อหารายได
เลี้ยงชีพ โดยเฉพาะหากเปนลูกจางในภาคเอกชน บริษัท หางรานตางๆ ดวยแลว ยอมตองเผชิญกับสภาพ
การจางงานที่มีการแขงขันสูง พนักงานตองทํางานแขงกับเวลา แมมีคาตอบแทนในอัตราที่สูง แตพนักงาน
ทุกคนยอมตองอยูภายใตภาวะความกดดันอันนําไปสูความเครียด ซึ่งวิธีหนึ่งในการผอนคลายกคื็อการเทีย่ว
กลางคืนในสถานบันเทิงตางๆ ทั้งในสถานบันเทิงประเภทตางๆ นั้นนับเปนสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เขามามี
บทบาทในสังคมไทย โดยธุรกิจที่รูจักกันแพรหลายคือ คาเฟ อาบอบนวด บารรําวง โรงน้ําชา คาราโอเกะ 
ดิสโกเธค ไนทคลับ คอกเทลเลานจ ผับ บาร บารเบียร บารเกย อะโกโก ขาวตมครัวเธค ซาวนนา บอตกกุง 
เรือสําราญ เหลานี้เปนตน อยางไรก็ตาม รูปแบบสถานบันเทิงเหลานี้มักไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่แตผูประกอบ
การไดพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวยามราตรี และไดขยายตัวอยางรวดเร็ว การที่ผูประกอบการไดลง
ทุนเพิ่มข้ึนก็ยอมตองการผลกําไรจากการประกอบการนั้น ฉะนั้นจึงมักดึงดูดความสนใจลูกคาในลักษณะ
ตางๆ เชน การตกแตงหนารานดวยไฟแสงสีสวยงาม แตภายในรานกลับจัดเปนมุมมืด ซึ่งเหมาะตอการ
เที่ยว เนื่องจากสามารถปดบังอําพรางสายตาจากบุคคลอื่นๆ ได และสิ่งสําคัญที่สุดที่มักจะพบก็คือ การให
บริการที่ผิดกฎหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสําราญไดอยางเต็มที่ ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเจาของกิจการสถาน
บันเทิงเหลานี้มักติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหละเลยตอการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมาย  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแลว การมีนโยบายในรูปของกฎหมายหรือ
ประกาศกระทรวงที่ออกมาเพื่อการควบคุมบุหร่ี และคุมครองสิทธิผูไมสูบบุหร่ีไมไดเปนการรับประกัน
สมรรถนะในการบรรลุผลของนโยบาย หรือการบรรลุผลของการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้น การลักลอบ การ
ตอรอง และการตอตานกฎหมายดังกลาว ก็ยังคงมีปรากฏอยู โดยเฉพาะจากกลุมผูประกอบการสถาน
บันเทิง ซึ่งเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการผลักดันใหกฎหมายมีผลในทางปฏิบัติไดจริง เนื่องจากโดย
สถานะของผูเปนเจาของสถานที่ซึ่งเปนหนึ่งในผูตองปฏิบัติตามกฎหมายโดยตรง อีกทั้งเปนผูที่จะตองรับ
โทษในกรณีของการฝาฝนกฎหมายสูงกวาผูสูบถึงสิบเทา แตการฝาฝนกฎหมายก็ยังคงมีปรากฏอยูโดยทั่ว
ไป เพราะการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ไปกระทบตอภาพลักษณของสถานบันเทิงซึ่งหากพิจารณามุมมอง
ของผูประกอบการสถานบันเทิงที่มีความเห็นตอการเปนสถานประกอบการสถานบันเทิงที่ปลอดบุหร่ี พบวา 
มีทั้งทัศนะที่ตอตานและสนับสนุน กลาวคือ 
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1). ทัศนะตอตานจากผูประกอบการสถานบันเทิง  
 ผูประกอบการสถานบันเทิงที่มีทัศนะตอตาน พรอมที่จะฝาฝนกฎหมายเพราะรับรูในมุมมองของตน
เองวา การบังคับใชกฎหมายดังกลาว เปนการลดทอนและทําลายชองทางในการประกอบการ ดังเชนที่ 
นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ กลาวถึงการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกําหนดเขตหามสูบหร่ีวา “ในระยะแรกจะมีปญหาเรื่องการตอตานจาก
กลุมผูประกอบการผับเธคพอสมควร เพราะไมเขาใจและคิดวา กระทรวงสาธารณสุขจะไปทุบหมอขาวหมอ
แกง” (มติชนรายวัน, 2551)  

2). ทัศนะสนับสนุนจากผูประกอบการสถานบันเทิง 
 สําหรับผูประกอบการสถานบันเทิงที่สนับสนุนใหสถานประกอบการเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี เพราะ
ตระหนักถึงตนทุนในการประกอบการที่จะลดลงในแงของการดําเนินการดานความสะอาด บรรยากาศของ
สถานที่ และการเกิดอัคคีภัย อีกทั้ง เปนการเพิ่มปจจัยจูงใจใหลูกคากลุมที่ไมสูบบุหร่ีไดเขามาใชบริการเพิ่ม
ข้ึน และยังเปนการจูงใจใหพนักงานในสถานบันเทิงอยากเขามาทํางานในสถานประกอบการของตนอีกดวย 
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2551)  

ดังนั้นหากมีการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการปรับทัศนคติของกลุมผูประกอบการที่ตอตาน 
และเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของกลุมผูประกอบการที่สนับสนุนในการรณรงคเพื่อเฝาระวังใหสถาน
ประกอบการสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี ก็จะสามารถเปนแนวทางในการรณรงคที่เหมาะสมได เนื่อง
จาก ในชั้นของการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และประกาศกระทรวง ยังขาดกลยุทธ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลยุทธการมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ
สําคัญตอนโยบาย อันไดแก การมีสวนรวมของผูประกอบการสถานบันเทิงภายใตการบังคับใชกฎหมายดัง
กลาว  

ในขณะที่มุมของผูสูบบุหร่ีเองนั้น จากรายงานวิจัยการสูบบุหร่ีของคนใชแรงงานในสังคมเมือง: การ
ศึกษาแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมของการสูบบุหร่ีภายใตบริบทการใชแรงงาน และความยากจน (ลือชัย 
และคณะ, 2546) พบวา การเที่ยวการคืน (เธค) เปนอีกบริบทหนึ่งของการเริ่มตนการสูบบุหร่ี ความมืด 
บรรยากาศของความสนุกสนาน สภาพแวดลอมที่มีแตคนสูบบุหร่ี กลายเปนสิ่งกระตุนในการเริ่มที่จะลอง
สูบบุหร่ี หรือตัวเลขการสูบบุหร่ีของผูหญิงเพิ่มข้ึนเปนผลจากการที่วัยรุนหญิงนําเอาภาพลักษณของการสูบ
บุหร่ีไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนเมือง ความหรูหรามั่งคั่ง ซึ่งการสูบบุหร่ีคร้ังแรกของวัยรุนหญิงมีสาเหตุมาจาก
กลุมเพื่อนที่สูบบุหร่ี สภาพแวดลอมที่มีการสูบบุหร่ีเชน ในผับ และสถานที่เที่ยวกลางคืน ซึ่งแวดลอมไปดวย
กลุมเพื่อน และผูที่สูบบุหร่ี ผนวกกับความหมายในการสูบเพื่อระบายความเครียด และเพื่อหลีกเลี่ยงภาพ
ลักษณของผูหญิงที่สูบบุหร่ี ที่ถูกสังคมวา เปนผูหญิงไมดี จึงทําใหวัยรุนหญิงเลือกที่จะสบูเมือ่อกไปเทีย่วกบั
เพื่อนฝูงในผับ หรือสถานที่เที่ยวกลางคืน (ชูชัยและคณะ, 2540)  
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เพราะฉะนั้นจากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา แบบแผน หรือพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคน
ในสังคมนั้น มิไดดําเนินไปตามความตองการ หรือการเสพติดบุหร่ีเพียงเทานั้น แตรูปแบบ แบบแผนหรือ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ลวนแลวแตดํารงอยูภายใตโครงสรางของสังคม และวัฒนธรรมในหลายๆ มิติ อาทิ 
ความเครียด ความยากจน การวางงาน บทบาทความสัมพันธหญิงชาย พื้นที่ภาพลักษณหรืออัตลักษณทาง
สังคม กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ระบบธุรกิจ (บันเทิง) และองคกรภาคประชาสังคมดวยเชนกัน เพราะ
ฉะนั้นเองสถานที่เที่ยวกลางคืน ผับ บาร หรือสถานบันเทิงลวนเปนพื้นที่ และบริบทที่สําคัญยิ่งตอการเขาใจ
ความสําเร็จของการทํานโยบายการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงไปบังคับใช จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ที่จะศึกษาซึ่งมิติของความหมาย แบบแผนการสูบบุหร่ีการลักลอบสูบ รูปแบบการขาย และสงเสริมการขาย
บุหร่ีแกกลุมนักเที่ยวนักเที่ยว รวมทั้งผูที่ทํางานในรานเชน เจาของกิจการ พนักงานเสิรฟ บารเทนเดอร ดีเจ 
นักรอง นักดนตรี  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา อีกภาคสวนหนึ่งที่มีผลตอการทําใหนโยบาย หรือกฎหมายทั้งสองฉบับนี้
สัมฤทธิ์ผล และเปนไปไดในบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยไดอยางจริงจังก็คือ กลุมผูที่มีอํานาจตาม
กฎหมายป.วิอาญาในการบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับ อันไดแก เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ของกระทรวง
สาธารณสุขตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับไดประกาศเอาไว อาทิ เจาหนาที่ปกครอง เจาพนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และอําเภอ เปนตน เพราะในทางปฏิบัติแลวนั้น หากผูประกอบการ คนที่ทํางานในสถานบันเทิง 
และนักเที่ยวไมไดปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายดังกลาว ดังนั้นผูบังคับใชกฎหมายจึงเปนภาคสวนที่
สําคัญยิ่งในการกระตุนเตือน หรือเขมงวดใหนโยบาย หรือกฎหมายทั้งสองฉบับนี้สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นการ
ศึกษาถึงมุมมอง แนวคิด เงื่อนไข การรวมมือและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายดังกลาว จากผูบังคับใช
กฎหมายจึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิ่งในการเติมเต็มใหกลไก หรือกระบวนการตางๆ ที่สามารถทําให
สถานบันเทิงปลอดจากบุหร่ีไดอยางแทจริง และเปนไปได  

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อวิเคราะหสภาพปญหาในการ
บังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของแกกรณี และการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งรูปแบบการสูบและขายในสถานบันเทิง เพื่อใหได
ถึงแนวทางและวิธีการในการสงเสริมใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ีอยางแทจริงและเปนไปได 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นจาก ใชการมองปญหาการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงอยางเปนองครวม และ
รอบดานผานมุมมองและบริบทเงื่อนไขของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด จากระดับของนโยบาย และกฎหมาย
ไปสูระดับของการปฏิบัติในบริบทที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปจจุบัน อีกทั้งยังมีมุมมองและกรอบแนวคิดแนว
คิดในการศึกษาวิจัยที่มีลักษณะเปนการบูรณาการสหสาขาวิชา กลาวคือ การใชมุมมองหรือกรอบแนวคิด 
ไดแก อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตรสุขภาพ และ
ในการศึกษาวิจัยทั้งในสวนการประเมินการบังคับใชกฎหมาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการมีสวนรวม
ของผูประกอบการ ตลอดจนการทําความเขาใจที่เปนระบบและลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบการสูบ และขายบุหร่ี
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ในบริบทของสถานบันเทิง เพื่อตองการใหงานวิจัยครั้งนี้เปนสวนเติมเต็มองคความรูและหาแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายผับ บารและสถานบันเทิงปลอดบุหร่ีที่เปน
จริงได ตลอดจนเกิดความตระหนักและความรวมมือตามกฎหมายดังกลาว เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่
เปยมไปดวยสุขภาวะในทุกๆ บริบท 
 
คําถามการวิจัย:  
1. มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 สามารถตอบเจตนารมณ
ของกฎหมายไดหรือไม และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม 

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในผับ บาร และสถานบันเทิงมีสถานการณอยาง
ไร และมีปจจัยเอื้อ และปจจัยอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางไร และมีตัวชี้
วัด ในการติดตามประเมินผลผลความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร  

3. ผูประกอบการและผูที่ทํางานในสถานบันเทิงมีรูปแบบในการขาย หรือสงเสริมการขายอยางไรในขณะที่
กลุมนักเที่ยว รวมทั้งผูที่ทํางานในรานมีรูปแบบในการสูบอยางไร ปจจัยเอื้อ และปจจัยอุปสรรคตอการ
ทําใหสถานบันเทิงปลอดบุหร่ีเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย:  
1. เพื่อประเมินกระบวนการบังคับใชกฎหมายเทียบกับมาตรการที่กําหนดไว  

1.1 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง และนโยบายที่
เกี่ยวของกับสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี  

1.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยกับตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

1.3 เพื่อวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา ผลกระทบ และอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง และนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี ในมุมมองของผูบังคับใชกฎหมาย  

1.4 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแกไข พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีพ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และกฎหมายไทยฉบับอ่ืน เพื่อใหเกิดการ
บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. เพื่อวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง  
2.1 เพื่ออธิบายระดับของความสําเร็จผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีใน

สถานบันเทิงจากกลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาว  
2.2 เพื่อวิเคราะหปจจัยเอื้อ และอุปสรรคของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการกําหนดให

สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  
2.3 เพื่อศึกษาตัวชี้วัด ในการติดตามประเมินผลการดําเนินการของสถานบันเทิงใหเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  

3. เพื่อศึกษาสถานการณการสูบบุหร่ี รูปแบบการขาย รวมทั้งเงื่อนไขปจจัยที่เกี่ยวของกับการรณรงคส่ือ
สารของภาคประชาสังคมเพื่อใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  
3.1 เพื่อศึกษาการใหความหมาย และรูปแบบการสูบบุหร่ีของกลุมนักเที่ยว รวมทั้งผูที่ทํางานในสถาน

บันเทิง  
3.2 เพื่อศึกษารูปแบบในการขาย และการสงเสริมการขายบุหร่ีในสถานบันเทิงของธุรกิจบุหร่ีและเจา

ของกิจการ รวมทั้งผูที่ทํางานในสถานบันเทิง  
3.3 เพื่อศึกษารูปแบบ รวมทั้งเงื่อนไขปจจัยที่เกี่ยวของกับการรณรงคส่ือสารภาคประชาสังคมเพื่อให

สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  
 
ขอบเขตการวิจัย:  

“บุหร่ี” หมายความวาบุหร่ีซิกาแรตบุหร่ีซิการบุหร่ีอ่ืนยาเสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวย
ยาสูบ (พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535)  

“ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวายาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบและผลิตภัณฑอ่ืนใดที่มีสวน
ประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุง (NICOTIANATABACUM) ไมวาจะใชเสพโดยวิธีสูบดูด
ดมอมเคี้ยวกินเปาหรือพนเขาไปในปากหรือจมูกหรือโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อใหไดผลเปนเชนเดียวกัน (พระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535)  

“สูบบุหร่ี” หมายความรวมถึงการกระทําใดๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดควันจาการเผาไหมของบุหร่ี (พระ
ราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535)  

สถานบันเทิง ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงผับ และบารซึ่งมีนิยามความหมายวาคือสถานที่ที่มี
อาหารสุราหรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย หรือใหบริการโดยมีดนตรีการแสดงดนตรีเพื่อการบันเทิงหรือมี
การเตน บนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่ง
ประยุกตจากความหมายของสถานบริการ ในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2546 (ที่มา http: //www.nfi.or.th/nfi/file/law05.pdf)  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัยขอ 1 มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการ
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ควบ



 17

คุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมาย
ลําดับรอง และนโยบายที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี โดยศึกษาวากฎหมายดังกลาวนี้ปจจุบันมีผล
บังคับใชอยางไร และมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ตลอดจนศึกษาสถานการณสภาพปญหา ผลกระทบ 
และอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และ พระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 
รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง และนโยบายที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี ในมุมมองของผูบังคับใช
กฎหมาย ผนวกกับแนวความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ บุคลากร พนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
งานเกี่ยวของกับกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังทําการเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยกับตางประเทศ 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแกไข พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระ
ราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และกฎหมายไทยฉบับอ่ืนที่มีการบังคับใชอยางมีประสิทธิ
ภาพ 

ในขณะที่ วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 อธิบายระดับของความสําเร็จผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงจากกลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาว ไดแก 
เจาของกิจการ ผูที่ทํางานในสถานบันเทิง และกลุมนักเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และพัทยาและวิเคราะห
ปจจัยเอื้อ และอุปสรรคของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการกําหนดใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่
ปลอดบุหร่ี นอกจากนี้ยังทําการพัฒนาตัวชี้วัด ในการติดตามประเมินผลการดําเนินการของสถานบันเทิงให
เปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  
 สวนวัตถุประสงคในการวิจัยขอ 3ไดทําการศึกษากับผูที่ทํางานในรานเชน เจาของกิจการ พนักงาน
เสิรฟ บารเทนเดอรดีเจ นักรอง นักดนตรี ผูแทนขายบุหร่ี และกลุมนักเที่ยวทั้งกลุมผูใหญ และเยาวชนหญิง 
ชาย ในหลากหลายอาชีพ สถานภาพ และบริบทของชีวิต เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม ลุมลึก และหลาก
หลายรอบดาน ในพื้นที่และบริบทของสถานบันเทิงกลางคืน อันไดแก ผับบาร ในพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
พัทยา  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย: 
 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดทฤษฎี:  
 

เจตนารมณของ 
พรบ.คุมครอง 
สุขภาพของ 
ผูไมสูบบุหรี่  

พ.ศ. 2535และพ
รบ.ควบคุม ผลิต
ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 

2535 และ
นโยบายสถาน

บันเทิงปลอดบุหรี ่

กลไกการบังคับใชกฎหมาย 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ลักษณะขาราชการระดับลาง 
- ระดับความเขาใจถึงสภาพความเปนจริงในการ
กําหนดกฎเกณฑของผูตรากฎหมาย 

- การแปลความกฎหมาย 
- การจูงใจ, มีสวนรวม, การยอมรับ 
- จํานวนหนวยงานที่นํากฎหมายไปปฏิบัติ 
- ความสามารถในการตอรอง 
- การสนับสนุนจาก กลุมการเมือง กลุมผลประโยชน 
- กระบวนการสื่อสาร การใหขอมูล ประชาสัมพันธ 
- การสนับสนุนของผูปฏิบัติ 
- กิจกรรมเพื่อการบังคับใชกฎหมาย 
- ลักษณะกลุมเปาหมายของการบงัคับใชกฎหมาย 
- มาตรการในการใหคุณใหโทษ 

แบบแผนการสูบและ 
การขายบุหรี่ในสถาน
บันเทิง 
- แบบแผนในการสูบ ของ
กลุมนักเที่ยว รวมทั้งผูที่
ทํางานในสถานบันเทิง 

- รูปแบบในการขาย และ
การสงเสริมการขายบุหรี่ 

ผลลัพธ 
- ขอเสนอแนะในการปรับ
ปรุงสงเสริมแกไข
กฎหมายหลักการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อให
สถานบันเทิงปลอดบุหรี่ 

- ดัชนีในการติดตาม
ประเมินผลการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

ระบบทุนนิยม 
- ธุรกิจสถานบันเทิง-การโฆษณาทางตรง/แอบแฝง -กลยุทธการขาย -การทองเที่ยว -ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ/
โลก 

ระบบสังคมวัฒนธรรม 
- วิถีชีวิต –ชนชั้น/อายุ -เพศภาวะ -ความหมายของการสูบบุหรี่

กฎหมายของตางประเทศ และ
กฎหมายไทยฉบับอื่น ๆ ที่มีประ

สิทธิภาพในการบังคับใช 

การนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
1. ส่ิงจูงใจของผู

ปฏิบัติ 
2. กระบวนการติด

ตอส่ือสาร 
3. เงื่อนไขทาง

สังคมและ
เศรษฐกิจ 

4. ทัศนคติของผู
ปฏิบัติ 

5. สมรรถนะของ
หนวยงาน
ปฏิบัติ 
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(1) แนวคิดนิติศาสตร และอาชญาวิทยา (Legal and Criminology Approach)  
 เมื่อพิจารณา เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 แลวนั้น 
ในทางนิติศาสตรไดมีแนวคิดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเปนสวนหนึ่งของกฎหมายการสาธารณสุข 
ทั้งนี้เพราะมีหลักการหรือเจตนารมณเพื่อตองการพัฒนาสุขภาพอนามัย ของประชาชนพลเมืองใหมีสุขภาพ
ที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ เพื่อใหปลอดภัยจากความเจ็บปวย และการเสียสุขภาพอนามัย
ตางๆ หรือเพื่อควบคุม และปองกันไมใหบุคคลใชสิทธิของตนเกินขอบเขต จนกระทบกระเทือนหรือเกิดผล
รายตอสุขภาพอนามัยของผูอ่ืน โดยหากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามก็ยอมมีความผิดและไดรับโทษ 
 อยางไรก็ตาม การสูบบุหร่ีในสถานที่ที่หามมิใหมีการสูบบุหร่ี อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้นั้นในทางอาชญาวิทยาไดมีแนวคิดวา การสูบบุหร่ีอันจะถือวาเปนความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ จัดอยูใน
ความหมายของอาชญากรรมที่กฎหมายบัญญัติเปนขอหาม (Mala Prohibita) อันเปนกฎหมายในเชิง
เทคนิค ดังนั้นการฝาฝนสืบบุหร่ีในสถานที่ที่หามสูบจึงเปนอาชญากรรมประเภทที่ขัดตอความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม (Public Order Crime) ฉะนั้นจึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 นี้โดยเนื้อแทแลวเปนกฎหมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อเปนขอหามในสังคม ซึ่งถาหากไมมีผูใดฝา
ฝน หรือไมมีผูใดไดรับอันตรายหรือเดือดรอนจากการสูบบุหร่ีก็ไมจําเปนตองตรากฎหมายฉบับนี้ออกมา
บังคับใชแตอยางใด ดังปรากฏตามเจตนารมณขอกฎหมายฉบับนี้ที่ไดระบุถึงเหตุผลในการประกาศใชพระ
ราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการยอมรับในทางการแพทยวาควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบ
และผูไมสูบบุหร่ีที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชนอาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหร่ียังทําให โรคบางโรคเชน โรคหอบ หืด หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน นอก
จากนั้นยังพิสูจนไดวาการที่ผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซึ่งผูอ่ืนสูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้น
เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ ผูสูดควันบุหร่ีนั้นเปนเด็ก สมควรที่จะคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองไดรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถาน
ที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะหรือโดยวิธีอ่ืนๆ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นปรัชญา
การลงโทษของกฎหมายประเภท  Mala Prohibita นี้ ก็คือเปนการลงโทษเพื่อการขมขูหรือปองปราม 
(Deterrence) เพื่อมิใหผูกระทําผิดหรือผูอ่ืนกระทําผิดขึ้นมาอีก อยางไรก็ตามแมจะไดบังคับใชกฎหมาย
ฉบับนี้มาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว แตกลับพบวาผูสูบบุหร่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของการ
สูบบุหร่ีก็ยังไมเปนที่นาพอใจ กลาวคือ ผูที่ถูกเจาหนาที่ดําเนินการจับปรับตามพระราชบัญญัตินี้มักจะไมมา
รายงานตัวตอเจาพนักงานทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียคาปรับแมอัตราการเปรียบเทียบขั้นต่ําขั้นสูงจะไดถูก
บัญญัติไวในกฎหมายอยางชัดเจนแลวก็ตาม 
 นอกจากนี้ยังพบวาในขณะที่มีผูฝาฝนกฎหมายฉบับนี้อยูมากมาย แตสมาชิกสวนใหญในสังคมก็
ยังคงเพิกเฉยไมประณามผูฝาฝนวาเปนผูกระทําผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพราะประชาชนสวนใหญยังถือวาเปน
ความผิดเล็กๆ นอยๆ หรือตนเองก็อาจฝาฝนเชนนั้นไดเหมือนกัน จึงไมมีผูใดคิดอยากประณามตนเอง และ
อีกประการหนึ่งคงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายอยางไมมีประสิทธิภาพซึ่งคงเกี่ยวของกับตัวผู
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กระทําผิดและตัวของพนักงานเจาหนาที่ ประกอบกับความบกพรองในเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมบังคับ
ใหประชาชนเคารพกฎหมาย 
 ทั้งนี้ในทางนิติศาสตรนั้นมองวา มาตรการทางกฎหมายที่จะบรรลุผลไดนั้น นอกจากการมกีฎหมาย
ที่มีสาระครอบคลุมครบถวนแลว ยังตองนํากฎหมายไปบังคับใชใหเกิดผลดวย โดยเฉพาะการบริหาร
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพถือวาเปนมาตรฐานที่สําคัญยิ่ง ซึ่งกฎหมายที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 
คือ 1) กฎหมายนั้นตองมีความชัดเจนแนนอนพอสมควร 2) เนื้อความในกฎหมายนั้นตองไมฝาฝนธรรมชาติ 
หรือหักหาญตอความรูสึกของคนที่ถูกบังคับมากเกินไป 3) กฎหมายนั้นจะตองไมทําใหเสยีประโยชนแกผูถกู
บังคับใหปฏิบัติตามมากจนเกินไป 4) ตองคํานึงถึงกระบวนการ และองคการในการบังคับใชกฎหมาย 5) จะ
ตองคํานึงถึงบรรยากาศในสังคมที่เอื้ออํานวยตอการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง 
 นอกจากนี้การจะบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยังตองคํานึงถึงกรณีดังตอไปน้ีประกอบดวย 
คือ 1) ตองมีข้ันตอนในการตรากฎหมายที่เปนไปตามหลักเหตุผล และความเปนธรรม 2) เมื่อกฎหมาย
กําหนดสิทธิ หรือหนาที่ข้ึนใหม สิทธิหรือหนาที่นั้นตองไดรับการโฆษณาเผยแพรใหเปนที่รูจักกันอยางกวาง
ขวาง 3) เมื่อมีการประกาศใชกฎหมายตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย 4) การใชกฎหมายตองเปนไปอยางถูกตองตามนิติวิธี 5) การบริหารงานยุติธรรมตองเปนไปอยาง
มีประสิทธิ ภาพ 
 อยางไรก็ดีกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุหร่ีและสุขภาพนั้น ในปจจุบันมีอยูดวยกันหลายฉบับ แตที่
เกี่ยวของโดยตรงคงไดแกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้นับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี และการคุมครองสิทธิและสุขภาพของ ผูไมสูบบุหร่ี ซึ่งคณะผูวิจัยจะไดนํามาวิเคราะหใน
ประเด็นหลักการสําคัญดังไดกลาวไวขางตนนั้นแลว 
 
(2) แนวคิดเชิงรัฐศาสตร (Political Approach)  

งานวิจัยเรื่องนี้หากมองในมิติของรัฐศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นศึกษา คงตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
แนวคิดนโยบายสาธารณะ ซึ่งในทางหลักทฤษฏีนี้ นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลหรือ
องคกรของรัฐจัดทําขึ้น เชนการจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายตางๆ 
ตลอดจนการจัดพิธีการอันถือเปนสัญลักษณของสังคมเปนตน นอกจากนี้ยังหมายถึงการจัดสรรผล
ประโยชน หรือส่ิงที่มีคุณคาระหวางปจเจกชนและกลุมผลประโยชนตางๆ ในระบบสังคมการเมือง ดังนั้น
แนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐหรือนโยบายสาธารณะนั้น จึงสามารถศึกษาไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติ พระราช
กําหนด พระรากฤษฎีกา เปนอาทิ ซึ่งเอกสารดังกลาวขางตนจะชี้ใหเห็นแนวทางกวางๆ ที่รัฐประสงคจะ
ดําเนินการโดยภาพรวมทั้งหมด สวนมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายตางๆ จะสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการ
ดําเนินงานในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม แนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐในบางกรณีอาจไมมี
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การประกาศไวเปนลายลักษณอักษร หรืออาจมิไดมีการบันทึกไวเปนเอกสารที่ชัดเจน แตก็เปนแนวทางที่ผู
บริหารไดยึดถือปฏิบัติสม่ําเสมอตลอดมา เชนนี้ก็ถือวาเปนนโยบายสาธารณเชนเดียวกัน 
 อยางไรก็ตามนโยบายสาธารณะนั้นจะตองมีวัตถุประสงคที่แนนอน โดยอาจมีจุดมุงหมายเพื่อแก
ปญหาในปจจุบัน หรือเพื่อปองกันปญหาในอนาคต หรือเพื่อกอใหเกิดผลที่พึงปรารถนา ตลอดจนรัฐบาลมี
ความจริงใจที่จะนําไปปฏิบัติ และผลหลังจากนําไปปฏิบัติแลวอาจจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวก็ได 
(มนตวัชรี, 2547; 10-12) ทั้งนี้เพราะการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการแปลงวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่
กําหนดไวในกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งโดย
ปกติมักจะมีลักษณะที่กวาง คลุมเครือ และกํากวม ใหเปนโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่ชัดเจนและเปน
รูปธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อนํามาใชในการดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายนั้น อนึ่งการ
นํานโยบายไปปฏิบัติเปนจุดออนที่สุดในกระบวนการศึกษานโยบายสาธารณะ เพระการจะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีจุดรวมที่สําคัญคือ การปฏิบัติภายใตขอกําหนดของนโยบาย
โดยมีกลุมบุคคล ข้ันตอนกระบวนการที่เขามาเกี่ยวของ (มหภาค และ จุลภาค) และสงผลกระทบตอความ
สําเร็จ หรือความลมเหลวของนโยบายในที่สุด 
 ทั้งนี้การนํานโยบายไปปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข อันเปนกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของแกกรณีนั้น อาจตองพิจารณาถึงแง
มุมของการเนนความสําคัญของผูกําหนดนโยบายระดับเหนือ ซึ่งมีขอจํากัดที่สําคัญคือ การไมมีสวนรวมตัด
สินใจจากหนวยงานหรือบุคคลระดับลาง ดังนั้นจึงอาจตองเนนการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของ
บุคคลและหนวยงานในระดับลางเปนสําคัญไวดวย นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องภูมิหลังของเจาพนักงานผู
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็มีความสําคัญมากเพราะเหตุวาเจาพนักงานมีอิสระในการใชดุลยพินิจและการ
ตัดสินใจ จึงมีโอกาสที่จะบิดเบือนเจตนารมณของนโยบายได ยิ่งไปกวานั้นเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่สวน
มากมักมีความรูสึกวาตนมีความรูในเรื่องที่ตนรับผิดชอบมากกวาใครอื่น ซึ่งหากบางครั้งตนเห็นวา นโยบาย
ของรัฐไมคอยตรงกับที่ตนคิดเชนนี้ก็อาจปฏิบัติงานใหเปนปรปกษกับนโยบายเลยก็เปนไปไดเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม มีขอนาพิจารณาวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนั้นเปน วิถีชาวบานโดยทั่วไป (Folk Way, 
Way of Life) หากตัวกฎระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุนเสียแลว เชนนี้ยอม ขัดตอความตองการทางจิต
วิทยา และสังคมของมนุษย ทําใหอาจเกิดปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติได ดังนั้นการตดิตาม ตรวจตรา
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ วางานที่มอบหมายแตงตั้งใหไปดําเนินการตามพระราช
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้นดําเนินการไปไดผลเพียงใด มีอุปสรรคและปญหา
อะไรบาง อันจะสามารถนําไปสูข้ันตอนความตอเนื่องสัมพันธกันระหวางขั้นตอนการกําหนดนโยบายและ
บัญญัติกฎหมาย ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมินนโยบาย นั้นเอง โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกี่ยวของแกกรณี ที่จะสงผลกระทบแกการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือความชัดเจน และความเปนไป
ไดของนโยบาย ความสัมพันธระหวางหนวยงานองคการที่เกี่ยวของ ระเบียบการปฏิบัติในหนวยงาน ตัวผูนาํ
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นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจสามารถพิจารณาไดทั้งทัศนคติ ความรู ความเขาใจนโยบาย ความตั้งใจจริงใน
การปฏิบัติงาน จํานวนงบประมาณและทีมงาน ตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้น 
 สําหรับในมุมมองดานการบริหารที่เอื้อตอสัมฤทธิ์ผลของนโยบายนั้น มีประเด็นสําคัญที่จะไดนํามา
พิจารณาในงานวิจัยฉบับนี้วา ทําอยางไรจึงจะสามารถนําเขาทรัพยากรการบริหารที่มีคุณภาพใหเขาสู
กระบวนการบริหาร เพื่อใหนโยบายตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวนี้สามารถดําเนินไปสูเปาหมายได
สําเร็จ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจขึ้นอยูกับความรวมมือประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ 
ผับ บาร หรือสถานบันเทิงอื่นๆ ทั้งนี้การรวมมือประสานงานที่ดีถือวาเปนหัวใจของการบริหาร แตการรวม
มือประสานงานที่ดีจะเกิดขึ้นไมได หากทรัพยากรการบริหารที่สําคัญคือ “คน” ไมมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงเจา
หนาที่ของรัฐไมมีคุณภาพ ดังนั้นจึงตองศึกษาวาทําอยางไรจึงจะสามารถกําจัดระบบการรับสินบน ทุจริต
คอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐ ทั้งกอนและขณะปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งเปนอุปสรรคใหญหลวงตอการบังคับใช
กฎหมายนี้ 
 
(3) แนวคิดเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 นโยบายสาธารณะเปนขอบขายการศึกษารัฐศาสตร เปนกรอบกําหนดทิศทางและแนวการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของรัฐบาลเพื่อสนองตอประชาชน จากการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ความหมายของนโยบายสาธารณะ นักวิชาการไดจําแนกความหมายไว 3 กลุมดังนี้  

1). กิจกรรมหรือการกระทําของรัฐบาล David Easton (1995) James Anderson (1994) และ 
Thomas Dye (2002) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําของรัฐ
บาลเปนการแจกแจงคุณคาตางๆ ที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวของกับส่ิงที่รัฐจะตองทําอยางถูกตองตามกฎหมายใหแกสังคมโดยสวนรวม และสามารถ
ใชอํานาจดังกลาวได นโยบายแนวความคิดเกี่ยวกับผลของนโยบายนี้ทําใหนโยบายมีความ
แตกตางจากการตัดสินใจในทางเลือกนโยบายของรัฐ อาจเปนเรื่องที่ไดกระทําการหรืองดเวน
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีกฎหมายรองรับและมีอํานาจในการบังคับการกระทําขึ้น 

2). แนวทางเลือกสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาล Lynton Caldwell (1979) กลาววา นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง แนวทางเลือกสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาล การตัดสินใจขั้นตนที่จะ
กําหนดแนวทางกวางๆ มีลักษณะของการกระทําที่ไมเปลี่ยนแปลงและกระทําซ้ําๆ เปนเรื่องที่
ดําเนินการในระยะยาวมากกวาระยะสั้นที่สังคมอนุญาตหรือหามมิใหกระทําการเพื่อนําไปเปน
แนวทางของการปฏิบัติงานตางๆ ในรูปคําแถลงการณ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือคํา
พิพากษาการตัดสินใจของบุคคลดังกลาว มักเปนผลมาจากปฏิกิริยาและการผลักดันของ
บุคคล และกลุมบุคคลใหเปนไปอยางถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

3). แนวทางในการกระทําของรัฐบาล Kaplan (อางใน ศุภชัย, 2544) กลาววา นโยบายสาธารณะ 
หมายถึง แนวทางในการกระทําของรัฐบาล หลักการแผนงาน หรือแนวทางการกระทําตางๆ 
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ประกอบดวย เปาหมายการปฏิบัติบัญญัติข้ึนเพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติในการจัดสรร
คุณคาตางๆ ใหแกสังคม 

ดังนั้น สามารถสรุปความหมายของนโยบายสาธารณะไดวา หมายถึง กิจกรรม การกระทํา
ของรัฐบาล และการเลือกตัดสินใจของรัฐบาลหรือแนวทางในการกระทําของรัฐบาลที่รัฐบาลได
ทําการตัดสินใจเลือกและกําหนดไวลวงหนา เพื่อชี้นําใหมีกิจกรรม การกระทําตางๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยมีการวางแผนการจัดทําโครงการ วธิกีาร
บริหารงานหรือกระบวนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดวยวิธีปฏิบัติ
งานที่ถูกตอง เหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความตองการของประชาชนผูใช
บริการในแตละเรื่อง 

 ข้ันตอนนโยบายสาธารณะ นักวิชาการไดจําแนกขั้นตอนนโยบายสาธารณะไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ (ศุภ
ชัย, 2548: 33 – 34)  

1). การระบุประเด็นปญหา เปนขั้นตอนที่มีอิทธิพลตอข้ันตอนอื่นในกระบวนการกําหนดนโยบาย 
รวมทั้งมีความสัมพันธกับความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายเมื่อมีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในอนาคต จึงมีความจําเปนตองทราบวาประเด็นปญหาใดควรจะนําเขาสูวาระนโยบาย
เพื่อการพิจารณาและตองสามารถระบุประเด็นปญหาที่จะเกิดในอนาคต เพื่อนําประเด็น
ปญหานั้นเขาสูวาระของนโยบายในเวลาที่เหมาะสม และควรทราบปจจัยที่สนับสนุนให
สามารถนําประเด็นปญหาเขาสูวาระของนโยบายไดภายใตโครงสรางของสถาบัน สภาพแวด
ลอม และระบบการเมืองในขณะนั้น ขีดความสามารถของรัฐบาลในการแกไขปญหาวิธีการเขา
ถึงขอมูล แหลงขอมูล และองคการที่ทําหนาที่กอตัวประเด็นปญหาเพื่อทราบถึงประเด็นปญหา
ไดถูกตอง ประเภทของขอมูลที่ใชในการพิจารณาเทคนิคที่จะนํามาใชระบุประเด็นปญหา รวม
ทั้งวิธีการกลั่นกรองประเด็นปญหา และจัดลําดับประเด็นปญหาดวยเกณฑการพิจารณาตางๆ 
ประเด็นปญหาที่ตองนําเขาสูวาระนโยบายมีมาก ผูมีอํานาจตัดสินใจในการกําหนดนโยบายจะ
ตองเลือกเฉพาะบางประเด็นปญหาที่เหมาะสม เพื่อนําไปพิจารณาหรือวิเคราะหในราย
ละเอียด ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากนั้น
ประเด็นปญหาจะนําเขาสูกระบวนการทางการเมืองเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจตอไป 

2). การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีขอสมมติฐานเบื้องตนของนโยบายวาการกําหนดนโยบายตองมี
ความเปนเหตุเปนผล และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งมี
อิทธิพลตอความสําเร็จของนโยบายในที่สุด วิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานจะตองปรับเปล่ียน
วิธีการอยางใดอยางหนึ่งใหมีความสอดคลองกับนโยบายที่สวนกลางกําหนดดวย 

3). การประเมินผลนโยบาย ไดมีความสําคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อทราบการดําเนินตามนโยบาย โดยการแปลงปจจัยทางการบริหารผานกระบวนการดําเนิน
งานใหไดผลิตภัณฑบริการที่พึงปรารถนา โดยใชแนวทาง แผนงาน โครงการตางๆ มีความสอด
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คลองกับส่ิงที่ผูกําหนดนโยบายคาดหวังในการจัดทํานโยบายหรือไม การเลือกรูปแบบการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการนําขอสรุปการวิจัยประเมินผลนโยบายไปใชใน
การตัดสินใจ ความสามารถในการควบคุมตัวแปร ปจจัยนําเขา และกระบวนการแปรสภาพ
นโยบายและชวงเวลาที่จะจัดทําการวิจัยประเมินผล ผูประเมินผลจึงตองมีความเชี่ยวชาญดาน
ระเบียบวิธีวิจัย มีความเขาใจในตัวนโยบาย บริบทดานสังคมและการเมืองที่เกี่ยวของกับ
นโยบายที่ตองการทําการประเมินและตองทําการประเมินผลนโยบายสาธารณะอยางเปนกลาง
และเขาใจไดงาย 

 
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) หมายถึง การทําใหสําเร็จตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคกับการ
กระทําเพื่อใหบรรลุส่ิงที่มุงหวัง เปนขั้นตอนตอเนื่องของกระบวนนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ที่สืบ
เนื่องจากการกอตัวหรือสรางนโยบาย ซึ่งนักวิชาการสวนใหญมักเห็นพองตองกันในประเด็นที่สําคัญอยาง
นอย 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนกระบวนการที่มีข้ันตอนในการดําเนินกิจ
กรรม ไมใชกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราว แตเปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง ในแตละขั้นตอนจะมีความสัมพันธกันตลอด
เวลา และประเด็นที่สอง การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของ
นโยบาย (ศุภชัย, 2544: 88–90)  
 นโยบายสาธารณะเมื่อถูกกําหนดขึ้นมาแลว ส่ิงที่มีความจําเปนตอมาคือการนํานโยบายสาธารณะ
นั้นไปปฏิบัติใหบังเกิดผล ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) นับวาเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญของกระบวนนโยบายก็วาได เพราะนโยบาย แผนหรือโครงการทั้งหลาย แมวาจะมีการรางไว
เปนอยางดีเพียบพรอมไปดวยหลักวิชาการ แตถาไมไดนําไปปฏิบัติ นโยบายนั้นก็เปรียบเสมือนแผน
กระดาษธรรมดาและในทํานองเดียวกันนโยบายแมวาจะเปนนโยบายที่ดีและนาเชื่อถือ ถานําไปปฏิบัติ
อยางไมถูกตองภายใตสภาวการณที่ไมเอื้ออํานวยแลว นโยบายนั้นก็ไมสามารถประสบความสําเร็จหรือ
บรรลุเปาหมายได 

ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะจะตองเกี่ยวของกับบุคคลหลาก
หลายและหนวยงานตางๆ เปนจํานวนมาก รวมทั้งจะตองเผชิญกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคการ ที่
มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะผลที่ออกมาหลังจากนํานโยบายไปปฏิบัติจะเปนตัวบงบอกถึงความ
สําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนกระบวนการที่มีลักษณะซับ
ซอนเขาใจยากและตองใชระยะเวลา จะสังเกตไดวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง
จาการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติเรียบรอยแลว กิจกรรมในข้ันตอนนี้จะครอบคลุมถึงการแปลงวัตถุ
ประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ซึ่งโดยปกติมักจะกวาง คลุมเครือ และ
กํากวม ใหเปนโครงการหรือกิจรรมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการระดมทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนเพื่อนํามา
ใชในการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไว (ตามแผนภูมิที่ 1)  
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แผนภูมิความสัมพันธระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติและขั้นตอนอื่นในกระบวนนโยบาย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แหลงที่มา: (ศุภชัย, 2544: 99) 

1.การกําหนดนโยบาย การระบุ
ประเด็นปญหา การพัฒนา
ทางเลือก การเสนอทางเลือก

กฎหมาย/พระราชบัญญัต/ิ
นโยบายในรูปอื่น  

ขอความทั่วไปเกี่ยวกับ 
เปาหมาย แนวดําเนินการ 

2.  การนํานโยบายไปปฏิบัติการ
แปลความกฎหมาย/ 
พระราชบัญญัติ/นโยบาย 
ในรูปอื่น การรวบรวม 
ทรัพยากร การวางแผน 
การจัดองคการ 
การดําเนินงาน 

3.การประเมินผลเพื่อปรับเปล่ียนและ/
หรือยกเลิกนโยบาย 

กอใหเกิด 

ใชเปนกรอบ 

โครงการและแผนปฏิบัติการ 
ที่เปนรูปธรรม 

กอใหเกิด 

ผลการดําเนินงาน (ระยะสั้น) 

ผลกระทบอันเกิดจาก
นโยบาย (ระยะยาว) 

นําไปสู 

นําไปสู 

ปอน 

กลับ 

กิจกรรม ผลลัพธ 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 การศึ กษ าป จจั ยที่ มี อิ ท ธิพ ลต อการนํ าน โยบาย ไปปฏิ บั ติ  (Factors Influencing Policy 
Implementation) จะทําใหทราบวาในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น ความสําเร็จ (success) หรือ
ความลมเหลว (failure) ของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ ทั้งนี้เพราะความ
สําเร็จของแผนงาน (programs) และโครงการ (projects) มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคการ ความชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบาย และความสําเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ใน
ขณะที่ความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมาจากความเฉื่อยชาของผูนําและผูปฏิบัติ การขาด
ความรวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุนแผนงานและโครงการ การขาดความพยายามที่เพียงพอ การขาดการ
สนับสนุนจากผูนํา การขาดเงินทุนที่พอเพียงสําหรับการดําเนินงาน และการขาดผูนําที่มุงมั่นตอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ 
 ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัย
สําคัญหลายประการ ไดแก แหลงที่มาของโนบาย (source of the policy) ความชัดเจนของนโยบาย 
(clarity of the policy) การสนับสนุนนโยบาย (support for the policy) ความซับซอนในการบริหารงาน 
(complexity of the administration) ส่ิงจูงใจของผูปฏิบัติ (incentives for implementers) และการจัดสรร
ทรัพยากร (resource allocation) เพื่อสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและพอเพยีง ซึง่ปจจยั
ตางๆ เหลานี้จะไดรับผลกระทบจากเงื่อนไขที่เกี่ยวของหลายประการ เชน ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจํา
เปนในการพิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการ เปนตน (Brever and DeLeon, อางใน สมบัติ, 
2543)  
 สําหรับการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไมไดตองการเห็นการวัดผลการปฏิบัติตามแผนงาน 
แตเปาหมายหลักตองไดมาจากการอธิบาย (explanations) ตอเหตุการณและปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายระดับชาติและผลของนโยบายนั้น ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติที่
สําคัญประกอบดวยมาตรฐานและทรัพยากรนโยบาย การสื่อขอความ การบังคับใชกฎหมาย คุณลักษณะ
ของหนวยปฏิบัติ เงื่อนไขทางการเมือง เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และจุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติ 
(Horn and Meter, อางใน สมบัติ, 2543) สมบัติ ธํารงธัญญาวงค (2543) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) ส่ิงจูงใจของผูปฏิบัติ 
ปจจัยกระตุนที่จะทําใหผูปฏิบัติมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ (work and motivation) โดยมี

ขอสังเกตวาในระบบราชการเปนระบบที่ขาดการรับรูเร่ืองขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ “สัญญาณดานการตลาด” 
(market signals) ทําใหเกิดความยากลําบากที่จะเขาใจวาอะไรคือส่ิงจูงใจสําหรับผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และอะไรคือรางวัลหรือการลงโทษที่ผูปฏิบัติจะไดรับสําหรับการใหบริการที่ดีและบริการที่ไมดี (Schultze, 
และ Halperin and Kanter, อางใน สมบัติ, 2543)  
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การนํานโยบายไปปฏิบัติจํานวนมากที่ไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก เพราะนโยบายไปขัดผล
ประโยชนของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติควรตระหนักวาอยางนอยจะตองไมทํา
ใหผูกําหนดนโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติรูสึกถึงความสูญเสียประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตน มิฉะนั้นจะ
กอใหเกิดความรูสึกตอตานและนําไปสูความลมเหลว  

บุคคลทั่วไปยอมประสงคจะไดรับการยกยอง การชมเชย การใหกําลังใจ และไดรับผลตอบแทนจาก
การทํางานดวยความอุทิศเสียสละของตน ดังนั้นการเขาใจคุณคาของจิตใจผูปฏิบัติที่มีตอส่ิงจูงใจ และ
สามารถจัดสรรสิ่งจูงใจใหสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติ การกระทําเหลานี้จะสงเสริมขวัญและ
กําลังใจใหผูปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้น ปจจัยสิ่งจูงใจตอผูปฏิบัติมีอิทธิพลอยางสําคัญตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

2) กระบวนการติดตอส่ือสาร 
นโยบายเปนเพียงคําแนะนําตักเตือน (exhortations) ผูปฏิบัติจะไมปฏิบัติตามถาไมมีการสื่อขอ

ความใหทราบอยางชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับส่ิงที่ผูปฏิบัติตองกระทํา 
การติดตอส่ือสารระหวางระดับของรัฐบาล เปนงานที่ยากและซับซอนในการถายทอดขอมูลขาว

สาร ทําใหยากตอการสื่อสารที่บิดเบือนทั้งโดยเจตนาและไมเจตนาจากการตีความเอาเอง และภายในรัฐ
บาลก็ขาดรูปแบบที่เปนเอกภาพ (uniform) ในการใหคําสั่งและการตีความ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองสํารวจ
ธรรมชาติและเนื้อหาของคําแนะนํา คําสั่งและคําชี้แจงที่ส่ือสารจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติจากระดับรัฐบาล
สูหนวยปฏิบัติ 

คําสั่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองถูกถายทอดไปสูบุคลากรผูปฏิบัติอยางเหมาะสม คือ มี
ความชัดเจน (clarity) เที่ยงตรง (accuracy) และมีความคงเสนคงวา (consistency) หากไมมีการระบอุยาง
ชัดเจนผูปฏิบัติอาจเขาใจผิดตอคําสั่งและกอใหเกิดความสับสนจนผูปฏิบัติไมแนใจวาจะตองทําอะไร ซึ่ง
อาจจะทําใหผูปฏิบัติไมนํานโยบายไปปฏิบัติตาม ทั้งนี้การสื่อขอความที่ไมครบถวนสมบูรณก็เปนสาเหตุให
ผูปฏิบัติตองใชดุลยพินิจของตนเองเพื่อแปลงความเปนนามธรรมของนโยบายใหเปนรูปธรรมที่สามารถ
ปฏิบัติได ดังนั้นอาจทําใหแตกตางไปจากวัตถุประสงคของนโยบายที่แทจริง 
  (3) เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เงื่อนไขทางสังคม ไดแก คุณภาพของประชาชน ความเชื่อและคานิยมของคนในชุมชนหรือสังคม 
และความรวมมือของประชาชนกลุมเปาหมาย เปนตน สําหรับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ไดแก สภาพความเปน
อยูของประชาชนหรือประชากรกลุมเปาหมาย ทรัพยากรของชุมชน และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุม
ชนและสังคม เปนตน หากเงื่อนไขเหลานี้มีลักษณะเชิงบวกจะสงเสริมใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูง ในทางตรงขามหากมีลักษณะเชิงลบจะเปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
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4) ทัศนคติของผูปฏิบัติ 
องคประกอบ 3 ประการของการตอบสนองผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่อาจสงผลตอความสามารถหรือ

ความเต็มใจในการนํานโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติ คือ ความรูความเขาใจตอมาตรฐาน ทิศทางการตอบ
สนอง และความตั้งใจของผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติอาจไมปฏิบัติตามนโยบายเนื่องจากผูปฏิบัติปฏิเสธวัตถุประสงค
ของนโยบายเพราะมีความเห็นไมตรงกัน สําหรับผูมีทัศนคติเชิงลบตอนโยบายอาจทาทายวัตถุประสงคของ
แผนงานอยางเปดเผย (Bailey and Mosher อางใน สมบัติ, 2543 ) ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏบัิติจะมปีระ
สิทธิผลหรือไม ผูปฏิบัติตองมีความปรารถนาที่จะกระทําใหสําเร็จนอกเหนือจากการรูวาจะตองทําอะไรและ
ความสามารถที่จะทําเทานั้น  

5) สมรรถนะของหนวยงานปฏิบัติ 
ลักษณะความเปนทางการและไมเปนทางการขององคการมีผลตอความสามารถในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานของนโยบายทั้งทางตรงและทางออม  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ ประสบการณและความ
สามารถของเจาหนาที่ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสถานภาพของหนวยงานภายในองคการ องค
การที่ปราศจากความสนับสนุนทางการเมืองและงบประมาณอยางเพียงพอหรือปราศจากความชวยเหลอืใน
การตัดสินใจ และการจางเจาหนาที่ที่มีคุณภาพ จะประสบปญหาในการบริหารแผนงานและโครงการอยาง
รุนแรง 
 
(4) แนวคิดสังคมศาสตรสุขภาพ 

แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่มีการบูรณาการในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ หรือปญหาสุขภาพใน
หลายๆ ระดับที่มีลักษณะเปนองครวม โดยศึกษาทั้งในระดับปจเจกบุคคล ในมิติของการรับรู การใหความ
หมาย หรือแบบแผนของพฤติกรรมที่บุคคลนั้นๆ ไดรับรูและใหความหมายกับพฤติกรรมดังกลาว กลาวคือ 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีนั้น ยอมเกิดขึ้นจากการใหความหมายของการสูบบุหร่ีของแตละคนที่ไมเหมือนกัน 
เชน เพื่อการผอนคลาย ความเทห ความทันสมัย ความรวย ความมีหนามีตาในสังคม เปนตน พรอมทั้ง
เชื่อมโยงไปกับระดับความสัมพันธของบุคคลนั้นกับระดับกลุมคน หรือระดับวัฒนธรรม เชนพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีในระดับกลุม หรือระดับเครือขายทางสังคม หรือระดับวัฒนธรรมกลุม ที่การสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณ
ของการเปนที่ยอมรับ และเปนพรรคพวก เปนกลุมเดียวกัน เปนตน และที่สําคัญยิ่งคือแนวคิดสังคมศาสตร
สุขภาพ อธิบายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไมไดจํากัดอยูเพียงระดับปจจัยเชิงบุคคล ระดับความสัมพันธของ
ปจเจกบุคคลเทานั้น แตแนวคิดนี้ยังไดศึกษาถึงความเชื่อมโยงของระดับโครงสรางสังคม ที่โอบอุมหรือ
สนับสนุน สงเสริม หรือแมแตขัดขวาง หามปราบ ปรับเปลี่ยนซึ่งพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนในสังคมอีก
ดวย ซึ่งโครงสรางทางสังคมเหลานี้ ไดแก ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกที่มุงเนนระบบ
ทุนนิยม ที่แสวงหาผลกําไร และความมั่นคงทางวัตถุเปนหลัก ดังนั้นการเกิดการโฆษณาบุหร่ีทั้งทางตรง 
และแอบแฝง รวมทั้งผนวกเอาคานิยม อุดมการณบางอยางที่ชวยสงเสริมการขาย และซื้อบุหร่ีจึงเกิดขึ้น
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ตลอดเวลา ระบบสังคมวัฒนธรรมที่การสูบบุหร่ีนั้นกลายเปนรูปแบบของพฤติกรรมของคนในชนชั้นตางๆ 
ของสังคมไทย และแตละชนชั้นก็ตางมีความหมาย รูปแบบ และเหตุผลที่ใหกับการสูบ และไมสูบบุหร่ีที่แตก
ตางกันไป เชน คนที่ใชแรงอาจใชบุหร่ีเปนการบําบัดความเครียด และความเมื่อยลาจากการทํางานหนัก ใน
ขณะที่ชนชั้นกลางของสังคมกลับใชการสูบบุหร่ีเพื่อการยอมรับ และแสดงฐานะทางสังคมของตน ระบบการ
เมืองและอํานาจ ที่คนในแตละกลุม แตละเพศ แตละเชื้อชาติตางก็มีการควบคุมทางสังคมในการสูบบุหร่ีที่
ไมเทากัน อาทิเชน ผูหญิงมักไมมีพื้นที่ในการสูบบุหร่ีมากเทาผูชาย เนื่องจากความเปนผูหญิงมักถูกรับรู 
และเขาใจวา การสูบบุหร่ีไมเหมาะกับผูหญิง เพราะจะทําใหเสียภาพลักษณ ถูกมองเปนผูหญิงไมดี ทั้งๆ ที่
การสูบบุหร่ี ตางก็ทําลายสุขภาพของทุกเพศทุกวัย เปนตน (ลือชัย และคณะ,2546)  

อยางไรก็ตาม ปญหาของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีลวนมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปจจัย ซึ่งมีผลตอพฤติ
กรรม อาทิ ปจจัยเกี่ยวกับบุคคล เชน ความรู ความเชื่อ การรับรู เจตคติ และคานิยม แบบแผน หรือพฤติ
กรรมการสูบบุหร่ีของคนในสังคมนั้น มิไดดําเนินไปตามความตองการ หรือการเสพติดบุหร่ีเพียงเทานั้น แต
รูปแบบ แบบแผนหรือพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ลวนแลวแตดํารงอยูภายใตโครงสรางของสังคม และวัฒนธรรม
ในหลายๆ มิติ อาทิ ความเครียด ความยากจน การวางงาน บทบาทความสัมพันธหญิงชาย พื้นที่ภาพ
ลักษณหรืออัตลักษณทางสังคม บทบาทของครอบครัว เพื่อน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ระบบธุรกิจ 
(บันเทิง) ซึ่งลวนเปนปจจัยที่เอื้ออํานวยในทางบวกและทางลบในการสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการลักลอบ
สูบบุหร่ีในสถานบันเทิงของบุคคล (Nichter 2008, ชูชัย และคณะ 2540, พิสุทธิ์ 2547) 

ดังนั้นแนวคิดสังคมศาสตรสุขภาพ จึงเปนแนวคิดที่จําเปนยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่ออธิบายถึง
พฤติกรรมการสูบ การลักลอบขาย รวมทั้งการหลีกเลี่ยง ละเลย หรือแมแตการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุม
คน ไมวาจะเปนเจาของสถานบันเทิง คนที่ทํางานในราน รวมทั้งนักเที่ยว เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย หรือ
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมรณรงคการไมสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เจตนารมณของกฎหมายการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีสามารถบรรลุผลได  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สถานการณการนํานโยบายและกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ไปใชในทางปฏิบัติ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีในรานอาหารที่มีหองอาหารปรับ
อากาศ” โดยนายแพทย ชูชัย ศุภวงศ และคณะเมื่อป พ.ศ. 2540 ไดพบประเด็นที่นาสนใจวา ยังคงพบเห็น
รานอาหารปรับอากาศที่ไมมีการแบงพื้นที่เขตปลอดบุหร่ี และเขตสูบบุหร่ี ผูใชบริการรานอาหารบางสวน 
ยังฝาฝนกฎหมายคิดเปนรอยละ 29 สวนใหญไมเคยจัดอบรมเพื่อชี้แจงเนื้อหาสาระของกฎหมายใหเจาของ
หรือผูรับผิดชอบรานอาหารทราบ และไมเคยติดตามตรวจสอบเพื่อดูวาไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม 
พนักงานเจาหนาที่ไดแตใหคําแนะนําตักเตือนนักเที่ยวผูฝาฝนลักลอบสูบบุหร่ีโดยไมเคยแจงความเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายเลย ทั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ไดใหความเห็นวาอุปสรรคของการปฏิบัติตามกฎหมาย
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ฉบับนี้ ไดแกรานอาหารไมใหความรวมมือ ประชาชนไมใหความรวมมือ เจาพนักงานขาดอํานาจลงโทษ เจา
หนาที่ตํารวจไมใหความรวมมือเนื่องจากมีภารกิจดานอื่นที่สําคัญกวา ผูบังคับบัญชาใหความสนใจนอย 
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไมเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้  
 พิสุทธิ์ ถีมะโยธิน (2547: 53) ไดทําการศึกษา พบวา การนําพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มาใชบังคับนั้นพบวายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากไดมีสถานเริงรมยหลาย
แหงไดฝาฝนกฎหมายอยูเปนประจํา โดยปญหาดังกลาวอาจมีมุมมองที่ขัดแยงกัน ทั้งทางดานผูประกอบ
การสถานเริงรมยและกลุมลูกคาสถานเริงรมย เห็นวาสถานที่อันเปนสถานเริงรมย หรือสถานที่อโคจรนั้นนา
จะมีการผอนผัน เพราะการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้อยางเครงครัดนั้นอาจนําไปสูการตองสูญเสยีรายไดของ
กิจการ และยังอาจกอใหเกิดความลมเหลวของสภาพบังคับทางกฎหมายดวย ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากการ
ที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ และการบังคับใชกฎหมาย ไดกลายเปนชองทางแสวงหา
ประโยชนอันมิชอบ ดวยขออางวา เปนการ “ผอนผัน” เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวนั่นเอง (พิสุทธิ์, 2547; 53)  
 นอกจากนี้ ยังพบการศึกษาของตางประเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นที่นาสนใจ ในประเด็นสถาน
การณการนํานโยบายและกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีไปปฏิบัติใชดังนี้ 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทําการสํารวจในป พ.ศ. 2546 โดยเปนการสํารวจผูใหญ จํานวน 2,356 
คน ในมลรัฐแมสสาชูเสทท พบวา รอยละ 89 กลาววาตนจะไปเที่ยวบารบอยขึ้น หรือมากกวาเดิมถาบารจะ
ปลอดบุหร่ี หากบารทั้งหมดเปนเขตปลอดบุหร่ี ผูที่เคยไปเที่ยวบาร 69% จะไมเปลี่ยนความบอยที่จะไปบาร
เหลานี้ 20% จะไปบอยขึ้น มีเพียง 11% จะไปลดลง ซึ่งผูที่เคยไปบารเปนประจําเปนผูไมสูบบุหร่ีมากถึง 
78% ซึ่งรอยละ 15 กลาววาตนไมไปบารเพราะกลัวควันบุหร่ีมือสอง จํานวนรอยละ 10 กลาววา จะเริ่มไป
บารหากบารปลอดบุหร่ี ทั้งนี้ผลทั้งหมดของการสํารวจสามารถคํานวณออกมาไดวา หากบารในมลรัฐแมส
สาชูเสททปลอดบุหร่ี ก็จะมีลูกคาหนาใหมถึง 120,000 คน (Schwartz, อางใน ศูนยวิจัยและจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ, ไมปรากฎปที่พิมพ: 33)  
 ในป พ.ศ. 2546 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย สถานที่
ทําการปลอดบุหร่ีของแคลิฟอรเนียในระยะยาว ในกลุมบารผนวกภัตตาคารในเมืองลอสแอง เจลิส ซึ่งได
สรุปผลการศึกษาวา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใหความชัดเจนวา กฎหมายสถานที่ทํางานปลอดบุหร่ีของแค
ลิฟอรเนีย มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของลูกคา และพนักงานบาร และบารภัตตาคารใน
เมืองลอสแองเจลิส สําหรับขอเสนอแนะไดแก การรณรงคที่มีบารและบารภัตตาคาร เปนกลุมเปาหมาย เพือ่
ตานความคิดวาจะสูญเสียรายได, การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดกวาเดิม, การลงโทษผูละเมิดกฎหมายซ้ํา
ซากที่รุนแรงกวาเดิม เชน การยกเลิกใบอนุญาตจําหนายสุรา ทั้งนี้ผูกําหนดนโยบายอาจจะขยายขอบขาย
ไปครอบคลุมภัตตาคาร และบารปลอดบุหร่ีเพื่อปองกันพนักงาน และลูกคาใหพนภัยควันบุหร่ีมือสอง หรือ 
Second hand Smoke โดยเชื่อมั่นวากฎหมายจะประสบความสําเร็จในการบังคับใช นอกจากนี้ การศึกษา
โดยสังเกตการณพบวา หลังจากฎหมายมีผลบังคับใชในมลรัฐนิวยอรกเปนเวลา 1 เดือน ไดมีการตรวจสอบ
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เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายปลอดบุหร่ีของมลรัฐนิวยอรก พบวา 97% ของภัตตาคาร และบาร  
มีการหามมิใหสูบบุหร่ี, มีการนําที่เขี่ยบุหร่ีออกไป และมีการติดปายหามสูบบุหร่ี (Weber, Bagwell, Fielding, 
and Glantz อางใน ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, ไมปรากฏปที่พิมพ: 49-50)  
 นอกจากนี้ นักวิชาการชื่อ H. Tang และคณะ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการสํารวจในป พ.ศ. 
2545 พบวา แนวปฏิบัติในการดําเนินการกับลูกคาผูสูบบุหร่ีในบาร มีดังนี้ เจาของ หรือพนักงานของบาร
เดี่ยว จํานวน 82.1% ตอบวา เมื่อมีลูกคาสูบบุหร่ีในบาร จะขอรองใหหยุดสูบหรือใหออกไปสูบนอกราน 
และ 88.0% ของบารผสม และ 53.6% ของบารเดี่ยว ตอบวา การปฏิบัติตามกฎหมายหามสูบบุหร่ีในบาร
เปนเรื่องงาย การศึกษานี้จึงแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอควันบุหร่ีมือสอง และกฎหมายบาร
ปลอดบุหร่ี เปนไปในทางที่ดีอยางมีนัยสําคัญ ทั้งเจาของบาร ผูจัดการบาร และบารเทนเดอร ในมลรัฐแค
ลิฟอรเนีย หลังจากใชกฎหมายมาเปนเวลา 4 ปคร่ึง ไดยืนยันถึงความเปนไปไดในการบงัคบัใชกฎหมายบาร
ปลอดบุหร่ีในรัฐอ่ืนๆ (Tang, Cowling, Stevens, and Lloyd อางใน ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ, ไมปรากฏปที่พิมพ: 13)  
 สมาคมอุตสาหกรรมดานบริการ (Hospitality Industry) และบริษัทยาสูบในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดสงเสริมใหสถานประกอบการติดตั้งระบบระบายอากาศออกสูภายนอก เพื่อไมใหอากาศไหลเวียนกลับ
เขามาใหม (non-recirculation system) ที่มีราคาแพง และอางวามีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหเกิดกระแสการ
ยอมรับใหลูกคาสูบบุหร่ีในบริเวณที่รับประทานอาหารได ซึ่งปกติถูกจัดเปนเขตปลอดบุหร่ี ทั้งนี้ Repace 
และ Johnson ไดทําการศึกษาพบวา ระบบระบายอากาศที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงนี้ ไมสามารถใชไดดีกับควัน
บุหร่ีมือสอง แตกลับทําใหคุณภาพอากาศแยลง เมื่อเทียบกับระบบระบายอากาศแบบมาตรฐานทั่วไปที่เปน
ระบบทําใหสารพิษเจือจาง แมวาจะมีการออกแบบระบบระบายอากาศอยางดีเพียงใดก็ตาม พบวา อากาศ
ในรานมีอนุภาคแขวนลอยอยูในอากาศ ซึ่งสามารถสูดหายใจเขาไปได (RSP) สูงกวา 25% และมีสารกอ
มะเร็งที่เปนการประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งเกาะติดกับอนุภาคแขวนลอย (PPAH) สูงกวา 40% เมื่อเทียบ
กับบาร 6 แหง ในเมือง Delaware ที่ใชระบบระบายอากาศแบบทั่วไป และมีการหมุนเวียนของอากาศ 
(Repace, and Johnson อางใน ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, ไมปรากฏปที่พิมพ:  
20-21)  
 นอกจากนี้ ในประเทศนิวซีแลนด พบวา กระทรวงสาธารณสุข ไดทําการสํารวจความรูสึกของผูจัด
การบาร เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายหามสูบบุหร่ี เนื่องจากเห็นวาผูจัดการบารเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรง 
เพราะจะเปนผูที่ไดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานบารและลูกคากอนใคร อีกทั้งยังเปนผูบริหารจัดการใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายหามสูบบุหร่ีในบาร และบริหารจัดการใหรานบารดําเนินธุรกิจตอไป จึงเปนผูที่เขา
ใจลึกซึ้งถึงการทําใหบารเปนสถานที่ปลอดบุหร่ีอยางแทจริง ดังนั้น Health Sponsorship Council ไดทํา
การสํารวจความรูสึกของผูจัดการบาร โดยสุมเลือกบารจากรายชื่อสถานประกอบธุรกิจดานบริการทั่ว
ประเทศ ซึ่งสํารวจครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2004 กอนประกาศใชกฎหมาย 1 เดือน และทําการสํารวจ
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ซ้ําในเดือนเมษายน และ พฤศจิกายน 2005 หลังจากใชกฎหมายไปแลว 5 เดือน และ 11 เดือน กลุมตัว
อยางเปนผูจัดการบารจากทั่วประเทศ 255 คน 87% ทํางานนานกวา 2 ป 80% อายุ 31 ปข้ึนไป 41% เปน
ทั้งเจาของและผูจัดการบาร 59% ไมสูบบุหร่ี 56% มาจากบารในเขตเมือง และ 29% จากเขตชนบท 76% 
ตอบวาจัดที่สูบบุหร่ีใหนอกราน 26% ยอมใหสูบบุหร่ีในบาร และ 66% ยอมใหสูบบุหร่ีในที่ที่จัดไวภายใน
บาร อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจกอนการใชกฎหมาย พบวา ผูจัดการบาร 44% สนับสนุนการหามสูบบุหร่ี
ในผับ บาร 14% เห็นดวยวาการหามสูบบุหร่ีในบาร ไมมีผลตอจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ 15% เห็นวาไมมี
ผลกระทบตอรายไดโดยรวม 75% เห็นวาลูกคาจะใชจายในบารลดลง ในดานการยอมรับ และใหความรวม
มือผูจัดการบาร 37% เชื่อวาลูกคาจะรวมมือดี เมื่อถูกขอรองใหสูบบุหร่ีนอกราน 80% คิดวาการขอใหลูกคา
ออกไปสูบบุหร่ีนอกรานเปนงานที่ยากมาก 27% คิดวาจะละเลยกฎหมายหามสูบบุหร่ีในบาร ถาหลีกเลี่ยง
ได (Milne, and Guenole อางใน ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, ไมปรากฏปที่พิมพ:  
14)  

อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศนิวซีแลนดนั้น แมวารานเหลาหลายแหงจะพยายามหาลูกคากลุม
ใหม และใชมาตรกรลอใจตางๆ แตก็ประสบผลสําเร็จนอยมาก เจาของรานเหลากวา 12 แหง ในเมือง 
Manawatu จึงไดรวมกันจัดประชุมอภิปรายถึงผลกระทบของการประกาศใชกฎหมายหามสูบบุหร่ีในบาร 
ซึ่งเริ่มมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2004 โดยที่ประชุมไดมีความเห็นตรงกันวา ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิด
ข้ึน รานเหลาทั้งหมดอาจรวมตัวกันตอตานไมปฏิบัติตามกฎหมายอีกตอไป เพราะในชวงฤดูรอนกิจการราน
เหลายังคงดําเนินไปได แตในชวงฤดูหนาวจะเปนชวงที่ประสบปญหา เพราะเมื่ออากาศหนาวลูกคามักจะ
เลือกไปรานเหลาที่ฝาฝนกฎหมายหามสูบบุหร่ี หรือเลือกอยูบานไมไปไหน อัตราการฝาฝนกฎหมายของ
รานเหลาจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหรานเหลาที่ทําถูกตองตามกฎหมายดําเนินกิจการไดยากขึ้น ทั้งนี้ผับ 
บาร หรือรานเหลาในเขตเมืองจะมีปญหานอยกวาในชนบท แตก็ยังพบปญหาบางในฤดูหนาว ซึ่งลูกคาไม
ชอบที่ตองออกไปสูบบุหร่ีขางนอกราน (Anon. Hospitality Association อางใน ศูนยวิจัยและจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ, ไมปรากฏปที่พิมพ: 34-35) 
 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและผล
กระทบของนโยบาย และยังมีการทบทวนเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ีของประเทศสิงคโปร แคนนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เพื่อที่จะกําหนดแนวทางสําหรับการนํา
บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวมาปรับใชกับสภาพความเปนจริงของสังคมตอไป 
 
วิธีวิทยา 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่มุงสํารวจ วิเคราะห และประเมินนโยบายและ
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กฎหมาย ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
กฎหมายอื่นๆ รวมทั้งประกาศกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของแกกรณี และใชการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพื่อฉายภาพใหเห็นระดับ หรือขนาดของการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามนโยบาย และ
กฎหมาย นอกจากนี้ยังใชการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันมีพื้นฐานแนวคิดเชิงทฤษฎี
เชิงมานุษยวิทยา ที่มุงสนใจบริบทของปรากฏการณเพื่อทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง เพราะปฏิสัมพันธ
ระหวางสิ่งที่ศึกษากับบริบทของสิ่งนั้นเปนสิ่งที่สงผลตอกันและกัน จึงจําเปนที่จะตองศึกษาแบบปรากฏ
การณวิทยา (Phenomenological Research) อันเปนการศึกษาอยางครอบคลุมในเชิงองครวมประเด็นของ
ส่ิงที่ศึกษา (Holistic) เทาที่จะเปนไปได เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง (Valid) และลุมลึก (Rich) ในการพัฒนา
โครงสรางแนวคิด (Conceptual Structure) และหาความสัมพันธระหวางองคประกอบ (Element) ตางๆ 
ภายใตโครงสรางแนวคิดดังกลาว (สุภางค, 2542) เนื่องจากกลุมตัวอยางนั้นมีลักษณะทางสังคมที่หลาย
หลาย เขาถึงยาก และหาขอบเขตการเปนกลุมตัวอยางไดยาก จึงเลือกใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
 
พื้นที่การศึกษา 

สําหรับการไดมาของพื้นที่ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการคัดเลือกแบบจําเพาะเจาะจง ใน 
2 จังหวัด จังหวัดละ 3 พื้นที่ศึกษา โดยมีเกณฑคือ เปนจังหวัดที่มีจํานวนสถานบันเทิงมากที่สุด 2 อันดับ
แรกของประเทศ และมีลักษณะของกลุมนักเที่ยวที่หลากหลาย กลาวคือ มีทั้งกลุมวัยรุน กลุมคนวัยทํางาน 
และกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพัทยา จังหวัดชลบุรี (ขอมูลจากสํานัก
งานสถิติแหงชาติ, 2551)  
  สําหรับเกณฑในการเลือกพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่ศึกษาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และพัทยา จังหวัด
ชลบุรี นั้นมีเกณฑคือ เปนพื้นที่ที่มีจํานวนสถานบันเทิงมากที่สุด 3 อันดับแรกของแตละจังหวัด และมี
ลักษณะของกลุมนักเที่ยวที่หลากหลาย กลาวคือ เปนพื้นที่ของกลุมนักเที่ยววัยรุน คนวัยทํางาน และนัก
ทองเที่ยวตางชาติ ตามลําดับ  

สวนหนวยการวิเคราะหในการศึกษาคือ สถานบันเทิงในพื้นที่ในการศึกษาทั้ง 2 จังหวัด โดยทําการ
เลือกพื้นที่แบบสุมตัวอยางอยางแบบระบบ (systematic random sampling method) จํานวนรอยละ 25 
จากจํานวนสถานบันเทิงทั้งหมดที่มีอยูในแตละพื้นที่โดยผูวิจัยจะลงสํารวจและจัดทําแผนที่ (community 
mapping) โดยการลงพื้นที่จดนับและวาดแผนผังที่ต้ังของสถานบันเทิงดวยตัวเอง และนําขอมูลจํานวน
สถานบันเทิงทั้งหมดที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานเขตทั้ง 3 ของทั้งสองจังหวัดมาประกอบในการจัดทําแผน
ที่ของพื้นที่ในการศึกษากอนการลงสุมตัวอยาง แลวทําการสุมเลือกจากรายชื่อสถานบันเทิงที่ไดทําแผนที่
แลว โดยเลือกแบบหนึ่งเวนสี่เพื่อใหไดจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนสถานบริการทั้งหมดกลาวคือ  

สําหรับกรุงเทพมหานคร มี 3 พื้นที่ ดังนี้  
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1). พื้นที่อาร ซี เอ และรัชดา เขตหวยขวาง เปนพื้นที่ของกลุมนักเที่ยววัยรุน และกลุมคนวัยทํางาน
ซึ่งมีจํานวนสถานบันเทิงประเภทผับ บารทั้งสิ้น 28 แหงโดยเลือกที่จะทําการศึกษา 6 แหง 

2). พื้นที่เกษตรนวมินทร เขตจตุจักร ซึ่งเปนพื้นที่ของกลุมนักเที่ยววัยรุนซึ่งมีจํานวนสถานบันเทิง
ประเภทผับ บารทั้งสิ้น 29 แหงโดยเลือกที่จะทําการศึกษา 7 แหง 
กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลและวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล 

สําหรับกลุมตัวอยาง เปามหมายของการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ ได
แก 1) เจาของสถานบริการและพนักงานเสริฟ บารเทนเดอร ดีเจ/นักรอง 2) นักเที่ยวสถาน
บริการ 3) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี 2535 ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ฝายปกครอง และพนักงานสาธารณสุข สําหรับ
การสุมตัวอยางของการเก็บขอมูลโดยการสํารวจนั้น โดยการเขาไปในสถานบริการที่เปนพื้นที่
ตัวอยางในการศึกษาและเขาทําการเขาหากลุมตัวอยาง เปาหมายขณะที่นักวิจัยพบเห็นกลุม
ตัวอยางเปาหมายในชวงเวลาของการทํางานนั่งรับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องดื่มอยูใน
สถานบริการโดยการอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย เครื่องมือการวิจัย อันไดแก แบบสอบ
ถามที่จะใหกลุมเปาหมายตอบ การอธิบายประเด็นจริยธรรมในการวิจัย และขอความยินยอม
ความรวมมือในการเขารวมวิจัยพรอมกับขอใหอานและเซ็นตแบบฟอรมจริยธรรมการวิจัยใน
คน  

3). พื้นที่ถนนขาวสาร เขตพระนคร ซึ่งเปนพื้นที่ของกลุมนักเที่ยววัยรุนกลุมคนวัยทํางาน และกลุม
นักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งมีจํานวนสถานบันเทิงประเภทผับ บารทั้งสิ้น 84 แหงโดยเลือกที่จะทํา
การศึกษา 21 แหง  

เพราะฉะนั้นสถานบันเทิงในพื้นที่ที่ทําการศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 34 แหง 
 

สําหรับพัทยา จังหวัดชลบุรี มี 3 พื้นที่ ดังนี้ 
1). พัทยาเหนือ ซึ่งเปนพื้นที่ของกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งมีจํานวนสถานบันเทิงประเภทผับ 

บารทั้งสิ้น 41 แหงโดยเลือกที่จะทําการศึกษา 11 แหง 
2). พัทยากลาง ซึ่งเปนพื้นที่ของกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งมีจํานวนสถานบันเทิงประเภทผับ 

บารทั้งสิ้น 80 แหงโดยเลือกที่จะทําการศึกษา 24 แหง 
3). พัทยาใต ซึ่งเปนพื้นที่ของกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งมีจํานวนสถานบันเทิงประเภทผับ บาร

ทั้งสิ้น 28 แหงโดยเลือกที่จะทําการศึกษา 7 แหง 
 เพราะฉะนั้นสถานบันเทิงในพื้นที่ที่ทําการศึกษาในพัทยา มีจํานวนทั้งสิ้น 42 แหง 
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สําหรับกลุมตัวอยาง หรือกลุมผูใหขอมูลนั้นไดแก  
พ้ืนที่/จํานวนกลุมตัวอยาง 

 เจาของ
ผับ บาร 

เด็ก 
เสริฟ 

บารเทน
เดอร 

ดีเจ/ 
นักรอง 

กลุม 
นักเที่ยว 

เจาหนา
ที่ตํารวจ 

เจาหนาที่
ฝายปก
ครอง 

เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

รวม 

รูปแบบการเก็บ
ขอมูล/พ้ืนที่ พ้ืนที่กรุงเทพฯ (จํานวน 34 แหง) จํานวนกลุมตัวอยาง 

เก็บขอมูล 
เชิงปริมาณคือ  
แบบสอบถาม 

34 17 17 - 161 - - - 229 

เก็บขอมูล 
เชิงคุณภาพคือ
สัมภาษณ 
เชิงคุณภาพ ฯลฯ 

37 17 17 - 102 3 - 2 178 

วัตถุประสงค/พ้ืนที่ พ้ืนที่พัทยา (จํานวน 42 แหง) จํานวนกลุมตัวอยาง 
เก็บขอมูล 
เชิงปริมาณคือ  
แบบสอบถาม 

42 20 20 2 196 - - - 280 

เก็บขอมูล 
เชิงคุณภาพคือ 
การสัมภาษณ 

44 20 20 2 126 2 - 1 215 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

วัตถุประสงค 
วิธีการ 

เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล 
จํานวน
คน 

1). เพ่ือประเมินกระบวนการบังคับใช
กฎหมายเทียบกับมาตรการที่กําหนดไว  

   

1.1 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและ
กระบวนการบังคับใชกฎหมายตามพระ
ราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบ
คุม ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
18) พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายลําดับ
รอง และนโยบายที่เกี่ยวของกับสถาน
บันเทิงปลอดบุหรี่  

การวิจัยเอกสาร - พระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 
2535 

- พระราชบัญญัติควบคุม ผลิต
ภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2535  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550  

- กฎหมายลําดับรอง และ
นโยบายที่เกี่ยวของกับสถาน
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วัตถุประสงค 
วิธีการ 

เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล 
จํานวน
คน 

บันเทิงปลอดบุหรี่  
การวิจัยเอกสาร 
 

- พระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 
2535 

- พระราชบัญญัติควบคุม ผลิต
ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  

- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.2 เพื่อวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา 
ผลกระทบ และอุปสรรคในการบังคับใช
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
2535 ในมุมมองของผูบังคับใช
กฎหมาย  

 
การสัมภาษณเชิงคุณ
ภาพ 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย และ
ผูบังคับใชกฎหมาย (สวน
กลาง) เชน เจาหนาที่ตํารวจ 
เจาพนักงานปกครอง และเจา
หนาที่สาธารณสขุ 

- เจาของกิจการ 

8 
 
 
 

5 

1.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทาง
กฎหมายไทยกับตางประเทศ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาแกไข พระราช
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
หรือกฎหมายไทยฉบับอื่นที่มีการบังคับ
ใชอยางมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยเอกสาร 
(comparative law)  

- พระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหรี่พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติ ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ในตาง
ประเทศ และกฎหมายไทย
ฉบับอื่นที่มีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

2). เพ่ือวิเคราะหการนํานโยบายไปฏิบัติใน
การกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถาน
บันเทิง 

   

   

การสังเกตการณ 
(Observation)  

- สถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพ  
และพัทยา 

76 
2.1 เพื่ออธิบายระดับความสําเร็จของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ ในการกําหนดเขต
ปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจากกลุมผูที่
ไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาว การสนทนากลุม 

(Focus Group 
Discussion)  

- ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
ไดแก กลุมนักเที่ยว  

3 กลุมๆ 
ละ 5 
คน 
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วัตถุประสงค 
วิธีการ 

เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล 
จํานวน
คน 

 การสํารวจ 
 (Survey)  

- ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
เชน เจาของกิจการ พนักงานที่
ทํางานในราน กลุมนักเที่ยว 
เปนตน 

504 

การสํารวจ 
 

- ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
เชน เจาของกิจการ พนักงานที่
ทํางานในราน กลุมนักเที่ยว 
เปนตน 

504 

การสนทนากลุม - ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
ไดแกกลุมนักเที่ยว  

3 กลุมๆ 
ละ 5 
คน 

2.2 เพื่อวิเคราะหปจจัยเอื้อ และอุปสรรคใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการกําหนด
ใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่  

 

การสัมภาษณเชิง
คุณภาพ 

- ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
เชน เจาของกิจการ พนักงานที่
ทํางานในราน กลุมนักเที่ยว 
เปนตน 

387 

การสนทนากลุม - ผูไดรับผลกระทบจาก
นโยบาย ไดแก กลุมนักเที่ยว  

3 กลุมๆ 
ละ 5 
คน 

2.3 เพื่อศึกษาตัวชี้วัด ในการติดตาม
ประเมินผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในการกําหนดใหสถานบันเทิง
เปนพื้นที่ปลอดบุหรี่  

 
การสัมภาษณเชิง
คุณภาพ 

- ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
เชน เจาของกิจการ พนักงานที่
ทํางานในราน กลุมนักเที่ยว 
เปนตน 

387 

3). เพ่ือศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่การ
ขาย และรูปแบบรวมทั้งเงื่อนไขปจจัยที่
เกี่ยวของกับการดําเนิน การของสถาน
บันเทิงที่ประสบความสําเร็จในการทําให
สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ 

   

การสังเกตการณ 
(Observation)  

- สถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพ  
และพัทยา 

76 

การสนทนากลุม - กลุมนักเที่ยว  3 กลุมๆ 
ละ 5 
คน 

3.1 เพื่อศึกษารูปแบบ หรือแบบแผนในการ
สูบของกลุมนักเที่ยว รวมทั้งผูที่ทํางาน
ในสถานบันเทิงกับกับมาตรการทาง
กฎหมาย และการรณรงคส่ือสารภาค
ประชาสังคมเพื่อใหสถานบันเทิงเปน
พื้นที่ปลอดบุหรี่  การสัมภาษณเชิง

คุณภาพ 
- กลุมนักเที่ยว และพนักงานที่

ทํางานในราน 
387 
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วัตถุประสงค 
วิธีการ 

เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล 
จํานวน
คน 

การสังเกตการณ 
(Observation)  

- สถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพ  
และพัทยา 

76 3.2 เพื่อศึกษารูปแบบในการขาย และการ
สงเสริมการขายบุหรี่ในสถานบันเทิง
ของธุรกิจบุหรี่และเจาของกิจการ รวม
ทั้งผูที่ทํางานในราน 

การสัมภาษณเชิง
คุณภาพ 

- เจาของกิจการ และพนักงาน
ของสถานบันเทิง 

387 

3.3 เพื่อศึกษารูปแบบ รวมทั้งเงื่อนไขปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการรณรงคส่ือสารที่ไดผล
ภาคประชาสังคมเพื่อใหสถานบันเทิง
เปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ 

 

การวิจัยเอกสาร 
 

- พระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 
2535 

- พระราชบัญญัติควบคุม ผลิต
ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550  

- งานวิจัยที่เกี่ยวของดาน
เอกสาร รณรงค ส่ือสาร เพื่อให
สถานบันเทิงเปนพื้นฐานปลอด
บุหรี่ 

 

 การสังเกตการณ 
(Observation)  

- สถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพ  
และพัทยา 

76 

 การสัมภาษณเชิงลึก - เจาของกิจการ และพนักงาน
ของบริษัทบุหรี่ 

387 

 
 สวนการสนทนากลุมมีข้ันตอนคือ ทําการประสานงานผูที่จะรวมสนทนากลุมโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงไดแก บุคคลที่เต็มใจใหขอมูลแกทีมวิจัย และเปนผูที่ทํางานหรือใชบริการของสถานบริการในชวงที่
กําลังเก็บขอมูล จากนั้นใหผูเขารวมเสนอแนะสถานที่ที่จะดําเนินการซึ่งสะดวก ปลอดภัย และเปนสวนตัว
สําหรับผูเขารวมเอง จากนั้นดําเนินการสนทนากลุม กลุมละ 5 คน ใชเวลาประมาณ 40 นาที – 1 ชั่วโมงตอ
กลุม โดยมีนักวิจัย 1คน ดําเนินการนําการสนทนา และอีก 1 คนทําหนาที่จดบันทึกและอาํนวยความสะดวก 
ในกระบวนการสนทนากลุมนักวิจัยไดใหขอมูลของงานวิจัยอยางละเอียด และขออนุญาตทั้งดวยปากเปลา 
และใหผูเขารวมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมทุกครั้ง และมีชวงเวลาที่ใหผูเขารวมไดซักถามขอมูลจากนัก
วิจัยอีกดวย 
 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ แบบสัมภาษณเชิงลึก 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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สําหรับแบบสอบถาม (questionnaire) ไดมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบ
ถามใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีเนื้อหาตรงกับเร่ืองที่ศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามประกอบดวย 
1). รองศาสตราจารย ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน รองศาสตราจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร

และรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2). รองศาสตราจารยชุษณะ รุงปจฉิม รองศาสตราจารยประจําภาควิชามนุษยนิเวศ คณะ

มนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3). พลตรี ดร.วีระ วงศสรรค ผูทรงคุณวุฒิกองทัพไทย ผูทรงคุณวุฒิวิทยาลัยปองกันราช

อาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ 
หลังจากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใชกับเจาของสถานบันเทิง และพนักงานสถานบันเทิง สถาน

บันเทิงยานถนนสะพานพระราม 5 จํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเขาใจในเนื้อหา และหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อ
มั่นเทากับ 0.919 
 
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล  

นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในแตละประเภท อันไดแก ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จะ
นําไปวิเคราะหเชิงสถิติ เพื่อหารอยละ และความสัมพันธของขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS ในขณะที่ขอมูล
เชิงคุณภาพจาก การสัมภาษณเชิงคุณภาพ การเขาเยี่ยมชม (Visit) การสังเกตแบบมีและไมมีสวนรวม 
Participant and Non-participant (Observation) จากกลุมตัวอยางทั้ง 2 พื้นที่ มาสรุปโดยจัดกลุมตาม
ประเภทการเก็บขอมูลของแตละพื้นที่ โดยใชเทคนิคในการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และหา
ปจจัยรวมของแตละประเภทการจัดเก็บขอมูล จากนั้นนําขอมูลที่ไดสรุปโดยจัดประเภทแลวมาหาแบบแผน
ของปจจัยหลักและปจจัยรองที่มีรวมกันของแตละประเภทการเก็บขอมูลของแตละพื้นที่ นําปจจัยหลักและ
ปจจัยรองที่มีรวมกันของแตละประเภทการเก็บขอมูลมาวิเคราะหหาปจจัยหลักและปจจัยรองที่มีรวมกัน
จากทุกกลุมตัวอยางแตละพื้นที่จากนั้นวิเคราะหและทดสอบปจจัยรวมของแตละพื้นที่โดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของทั้งใน และตางประเทศ 

โดยการวิเคราะหขอมูลเร่ิมข้ึนตั้งแตเร่ิมดําเนินการโครงการจนสิ้นสุดโครงการ โดยทําการวิเคราะห
ในระหวางกระบวนการทบทวนวรรณกรรม ประชุมวางแผนการทําวิจัย และเก็บขอมูล ประชุมทีมประจํา
เดือนในทุกๆ เดือน และประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ เพื่อสรุป วิเคราะห และสะทอนกลับความรูสึก
และอคติของนักวิจัยรวมกัน  
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6. จริยธรรมในการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้คํานึงถึงประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเปนสําคัญในมิติ
ตางๆ คือ การดําเนินการเก็บขอมูลนั้นจะตองผานการขออนุญาต และยินยอมพรอมใจจากฝายผูใหขอมูล 
และผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่กระบวนการสัมภาษณไดดําเนินไปในพื้นที่ที่เปนสวนตัว มิดชิด และขอมูลที่ได 
ไดเก็บเปนความลับ และการนําเสนอผลการวิจัยไดระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบในทางลบโดยตรงแกผู
ใหขอมูล นอกจากนี้ในกระบวนการวิจัยนั้นนักวิจัยเองสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล หรือใหขอมูลที่เหมาะสม 
ถูกตอง สมควร หรือเปนที่ตองการของผูใหขอมูลอีกดวย 
 
 

************************* 
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บทที่ 2 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูไมสูบบุหรี่: มาตรการ กระบวนการ
บังคับใช และการเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายกับตางประเทศ 

ธัญญธร อินศร 
 

 การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีเพื่อมิใหไดรับอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง โดยใชมาตรการ
ทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิของคนกลุมนี้ พบวา ในประเทศไทยนั้นไดมีกฎหมายที่ใชควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ซึ่งไดจัดแบงระดับของการควบคุมออกเปน 2 ระดับ กลาวคือในระดับแรกไดมุงควบคุมตอผู
ผลิต จําหนาย หรือโฆษณา และตัวผลิตภัณฑยาสูบ โดยอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2535 และอีกระดับหนึ่งจะมุงการควบคุมเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ กฎหมายมุงบังคับใชกับคน 2 กลุมคือ กลุมผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูโฆษณา และอีกกลุมหนึง่มุงคุมครอง
แกผูที่ไดรับอันตรายหรือเดือดรอนรําคาญจากควันบุหร่ี โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซึ่งหลักการสําคัญของกฎหมายทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้ 
 
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  
 กฎหมายฉบับนี้มีหลักเกณฑและเจตนารมณเพื่อควบคุมการโฆษณา และควบคุมการจําหนาย
ผลิตภัณฑยาสูบดวยวิธีการตางๆ ซึ่งพฤติการณเหลานี้จะเปนอุปสรรคสําคัญตอการปองกันอันตรายจาก
โรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ และการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนจากควันบุหร่ี ซึ่งหากรัฐไมมีการ
ควบคุมดังกลาวก็จะทําใหมีการโฆษณาบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ อันเปนการกระตุนใหเกิดผูสูบบุหร่ีหนา
ใหมข้ึนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของเด็กและเยาวชน 
 นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังไดมีบทบัญญัติหามการจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยน แจก แถม 
โฆษณา รวมถึงกระทําการดังกลาวนั้นกับส่ิงที่ทําขึ้นในลักษณะที่เลียนแบบหรือคลายคลึงกับผลิตภัณฑ
ยาสูบ อันจะมีผลเปนการทําใหผลิตภัณฑยาสูบไดรับความแพรหลายซึ่งอาจกอใหเกิดการบริโภคยาสูบเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มิไดหามการจําหนาย หรือขาย
ผลิตภัณฑยาสูบใหแกบุคคลทั่วไปโดยตรง เพียงแตหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการจูงใจหรือกระตุน ให
มีการซื้อหรือไดมาซึ่งผลิตภัณฑยาสูบอันอาจทําใหเกิดการบริโภคยาสูบ หรือบุหร่ีโดยไมจําเปนเทานั้น เชน 
พฤติการณการจําหนายสินคา หรือบริการโดยมีลักษณะเปนการแจก แถม หรือแลกเปลี่ยนกับบุหร่ี และใน
ทางกลับกันกฎหมายก็ไดหามการขายบุหร่ีโดยการแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอื่นใด
เชนเดียวกัน ซึ่งการกระทําความผิดในกรณีนี้กฎหมายไดกําหนดโทษไวเพียงโทษปรับ 
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 สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบใหแกเยาวชน กฎหมายไดกําหนดหามการจําหนายบุหร่ีแก
เยาวชนในทุกรูปแบบไมวาจะเปนการขาย แลกเปลี่ยน ให หรือกระทําอยางใดที่มีผลใหบุหร่ีถึงมือบุคคลซึ่ง
ตนรูอยูวามีอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ โดยจะมีโทษทางอาญาจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนี้จึงเห็นวากฎหมายมุงที่จะเนนการเอาผิดกับบุคคลที่จําหนายบุหรี่ใหแก
เยาวชนมากกวาการกระทําความผิดโดยการสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการจําหนายบุหรี่แกบุคคล
ทั่วไปที่มิใชเยาวชนโดยกําหนดโทษจําคุกซ่ึงนับเปนการตัดผูกระทําความผิดนี้ออกจากสังคมเปน
การชั่วคราว 
 นอกจากนี้ในความเปนจริงนั้นมักพบวา กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑยาสูบ มักจะนําเสนอผลิต
ภัณฑตัวอยางเพื่อการทดลองบริโภค ซึ่งรูปแบบการนําเสนอมักจะกระทําไปพรอมกับภาพลักษณที่แตกตาง
ไปจากสินคาประเภทอื่น เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการบริโภคยาสูบมากขึ้น ดังนั้นกฎหมายจึงไดหามการ
แจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะการแจกเพื่อเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบ หรือเพื่อใหผลิตภัณฑ
ยาสูบแพรหลายซึ่งเปนการจูงใจใหสาธารณชนเสพผลิตภัณฑยาสูบนั้น อยางไรก็ตามกฎหมายไดกําหนด
ขอยกเวน วาการแจกจายหรือใหในลักษณะที่เปนไปตามประเพณีนิยม เชน การใหเปนของขวัญ หรือของ
กํานัลในโอกาสพิเศษเชนนี้ยอมสามารถทําไดโดยไมถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งขอยกเวนดังกลาว
อาจกลายเปนชองทางหนึ่งที่นําไปสูการแจกจายผลิตภัณฑยาสูบใหแกกันได 
 สําหรับในกรณีเร่ืองการโฆษณาแฝงในรูปแบบตางๆ นั้น การกําหนดหามการโฆษณานี้กฎหมาย
ไดหามการโฆษณาหรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมใน
ส่ือทุกประเภท เชน ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่ออ่ืนใดที่ใชเปนการโฆษณาได ยกเวนในสื่อส่ิงพิมพนอก
ราชอาณาจักรที่มิไดมีวัตถุประสงคนําเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ รวมทั้งหามการ
ใชชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง แขงขัน การใหบริการหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืน
ใดที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ แตอยางไรก็ตาม
กฎหมายก็ไดกําหนดขอยกเวนในการถายทอดสดรายการจากตางประเทศ นอกจากนี้ มักพบวาการโฆษณา
ผลิตภัณฑยาสูบแฝงไวในสินคาประเภทอื่นที่มีลักษณะคลายผลิตภัณฑยาสูบหรือใชชื่อตราของผลิตภัณฑ
ยาสูบนั้น เชนที่เขี่ยบุหร่ีที่ที่มีตราสัญลักษณของบุหร่ี หรือไฟแช็ค หรือปลอกหนังหุมซองบุหร่ี หรือกลองใส
บุหร่ีที่มีตราสัญลักษณในลักษณะเดียวกันเปนตน ซึ่งอาจเปนการกระตุนใหผูใชสินคานั้นๆ เกิดความอยาก
ทดลองบริโภคผลิตภัณฑยาสูบได ดังนั้นกฎหมายจึงไดหามการโฆษณาสินคาที่ใชชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบเปนเครื่องหมายของสินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ 
อีกทั้งยังไดกําหนดหามการผลิต นําเขามาเพื่อขาย หรือเพื่อแจกจายเปนการทั่วไป หรือการโฆษณาสินคา
อยางใดๆ ที่มีรูปลักษณะทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ 
 สําหรับในสวนของเจาพนักงานผูปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดใหขาราชการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย สวนราชการบริหาร
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สวนทองถิ่น เชนกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา องคกรบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวน
ตําบล ขาราชการสังกัดกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กระทรวงการคลังเปนตน โดยกฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานเหลานี้มีอํานาจหนาที่ในเขตทองที่ที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบเทานั้น หรือมีหนาที่เฉพาะ
กรณีการผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาสูบเขามาในราชอาณาจักร ตามแตกรณี อีกทั้งไดกําหนดใหมี
พนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเขาไปตรวจคนสถานที่ หรือพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสามารถนําผลิตภัณฑยาสูบไปเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบ และ
ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา สงเอกสารหลักฐานตางๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได โดยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย 
 ในสวนของบทกําหนดโทษนั้น กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดอัตราโทษปรับหรือจําคุกในกรณีจําหนาย
บุหร่ีใหแกบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป โดยจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน 2,000 บาท ในกรณีของ
การแจกจายผลิตภัณฑยาสูบโดยวิธีตางๆ ที่มิใชการแลกซื้อดวยเงิน มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท ความ
ผิดเกี่ยวกับการโฆษณาหรือแสดงเครื่องหมายบุหร่ี ในสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศนหรือส่ืออ่ืนๆ ที่เปนการโฆษณา
สินคาที่มีชื่อเครื่องหมายของบุหร่ี มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท สําหรับผูคาที่ทําการผลิต หรือนําเขาเพื่อ
จําหนายหรือโฆษณาสินคาที่มีลักษณะเหมือนบุหร่ี และบรรจุภัณฑที่มีลักษณะคลายกับผลิตภัณฑยาสูบ มี
โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ผูผลิต หรือนําเขาบุหร่ีตองแจงสวนประกอบของบุหร่ีนั้นให
กระทรวงสาธารณสุขไดทราบตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนด 
หากฝาฝนจะมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําหรือปรับ นอกจากนี้ผูผลิต
หรือนําเขาบุหร่ีตองมีขอความเตือนถึงพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบเปนภาษาไทยบนซองและหีบหอ ซึ่งหาก
ฝาฝนจะมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท การจําหนายผลิตภัณฑยาสูบที่ไมไดแสดงฉลากตามที่รัฐมนตรีได
ประกาศกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และหากกระทําความผิดเปนผูผลิตหรือผูนําเขาเอง จะตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไว หรือกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย 
 จึงเห็นไดวาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดโทษทางอาญาทั้งโทษ
ปรับและโทษจําคุก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากการกระทํานั้นมีผลกระทบตอสังคมโดยรวมเปนอยางมาก
แลว การใชดุลยพินิจในการกําหนดคาปรับก็จะมีจํานวนสูงขึ้นตามลําดับ อีกทั้งในทางปฏิบัตินั้น
กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดถึงการบังคับใชกฎหมายโดยพนักงานเจาหนาที่ที่ไดแตงต้ังจากขาราช
การที่สังกัดอยูในกระทรวง กรมที่เกี่ยวของแกกรณี และไดกําหนดใหเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายไดตามประสบการณและความ
ถนัดของพนักงานเจาหนาที่นั้นๆ โดยกําหนดขึ้นตามลักษณะ บทบาท และภาระหนาที่ในสายงาน
ของกระทรวง กรมนั้นๆ ตามความเหมาะสมเปนกรณีไป 
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2.2 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูใหสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสุขภาพของ 
ผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองไดรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ ซึ่งตนตองอาศัยอยูในการดํารงชีวิตอยูบางขณะ 
เนื่องจากควันบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพทั้งแกผูสูบเอง และผูที่ไมสูบบุหร่ีแตอยูในบริเวณใกลเคียง อยาง
ไร ก็ดีกฎหมายฉบับนี้มีสาระพอสังเขปดังตอไปนี้ 
 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญประการแรกคือ มีบท 
บัญญัติที่หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี สวนสาระสําคัญประการที่สองคือมีบทบัญญัติที่กําหนดให
สถานที่สาธารณะบางแหงเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพื่อใหสถานที่สาธารณะที่กําหนดเปนเขตสูบ
บุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีนั้น กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบซึ่งกฎหมายเรียกวา “ผูดําเนินการ” 
ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่จัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี และเขตปลอด
บุหร่ี โดยจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่ไดออกประกาศกําหนด พรอมทั้งไดจัดให
มีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประกาศกําหนดไวดวย ทั้งนี้
เพื่อเปนการบังคับใหผูดําเนินการทําหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้นจึงไดมีบทกําหนดโทษทางอาญาไว 
 สําหรับในประเด็นของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้นั้น ประกอบไปดวยขาราชการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาค ขาราชการสังกัดกระทรวง ศึกษาธิ
การ หรือทบวงมหาวิทยาลัย ขาราชการสังกัดกระทรวง มหาดไทย ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราช
การสังกัดเทศบาลเมืองพัทยา องคกรบริหารสวนจังหวัด และองคกรบริหารสวนตําบล โดยกฎหมายฉบับ
นี้ไดกําหนดหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผู
ไมสูบบุหรี่ ในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยไดกําหนด
อํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ในอันที่จะเขาไปในสถานที่สาธารณะ ตามที่ประกาศกําหนด เพื่อ
ตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
ทําการสอบสวนคดีนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 สําหรับในประเด็นของบทกําหนดโทษ ตามกฎหมายฉบับนี้นั้นมีดวยกันหลายกรณี กลาวคือใน
กรณีที่ไมจัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่ หรือ เขตปลอดบุหร่ี จะมี
โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท กรณีการกระทําความผิดของผูดําเนินการที่ไมจัดใหเขตสูบบุหร่ี มีสภาพ 
ลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด จะมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท กรณีการกระทําความผิดโดยไมจัด
ใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑที่กําหนด จะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 
บาท และกรณีผูที่สูบบุหร่ีในบริเวณที่หามสูบ จะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
 จึงกลาวไดวา กฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีในประเทศไทย มุงเนนที่จะคุมครองผูไมสูบ
บุหร่ีในอันที่จะดําเนินชีวิตอยูในบรรยากาศที่ปลอดจากควันบุหร่ี ซึ่งการใหความคุมครองแกบุคคลผูที่ไมสูบ
บุหร่ีนี้จะกระทําไดแตในสถานที่สาธารณะประเภทตางๆ ที่กฎหมายไดบัญญัติไว ซึ่งบางแหงกฎหมาย
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กําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด และบางแหงกฎหมายไดกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีเพียงบางสวน
เทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิของผูประกอบการสถานที่สาธารณะบางแหงที่ตองให
การบริการแกลูกคาบางสวนซ่ึงเปนผูสูบบุหรี่ เพื่อจะไดไมตองถูกควบคุมโดยกฎหมายจนเกิด
อุปสรรคในการประกอบอาชีพของตนโดยสุจริตตามสมควรแกกรณี 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบนั้นไดมี
พัฒนาการมาเปนลําดับ โดยในระยะเริ่มแรกนั้นมีจุดประสงคหลักเพื่อมุงปองกันอันตรายที่เกิดจาก
เพลิงไหม ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นไดจากการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการบางแหง หรือแมในระยะเริ่มแรก
จะมีการใหความคุมครองแกสุขภาพของประชาชนดวยก็ตาม แตก็ยังมีลักษณะเปนไปในรูปของการออก
กฎหมายทองถิ่น (ประกาศ) เฉพาะในบางพื้นที่เทานั้นมิไดบังคับใชทั่วราชอาณาจักรแตอยางใด จึงไมอาจ
เกิดสภาพบังคับของกฎหมายหากเกิดกรณีการกระทําผิดนอกพื้นที่ได ซึ่งตอมาในภายหลังจึงไดบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบไว โดยเฉพาะในรูปของพระราชบัญญัติซึ่งมีผลใชบังคับกับ
ประชาชนทุกคนและทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย 
 อยางไรก็ตาม ยังคงมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีสวนเกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคบุหร่ีซึ่ง มี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่มักพบเห็นกันในบริเวณสถานบันเทิง ผับ บาร นั่นคือการเดิน
เรขายบุหรี่ใหแกผูมาเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว คือ พระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. 2509 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อกอต้ังโรงงานยาสูบที่เปนวิสาหกิจดําเนินการโดยรฐั ซึง่คอย
ควบคุมการผลิต จําหนาย ซึ่งผลิตภัณฑยาสูบ โดยที่กฎหมายดังกลาวมุงเนนที่จะควบคุมการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑยาสูบดวยมาตรการทางภาษีเปนหลัก อยางไรก็ดีบทบัญญัติที่นาจะมีความเกี่ยวของแก
กรณีงานวิจัยฉบับนี้คงไดแก บทบัญญัติที่กําหนดใหผูขายยาสูบตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ใหสามารถรับยาสูบมาขายโดยมีใบอนุญาตเพื่อจําหนายบุหรี่ของ กรมสรรพสามิต ซึ่งไดจัดแบงใบ
อนุญาตออกเปน 3 ประเภทคือ ใบอนุญาตสําหรับผูคาสงไมจํากัดจํานวน ใบอนุญาตสําหรับผูคาสงไมเกิน 
20,000 มวน และใบอนุญาตสําหรับผูคาปลีกไมเกิน 2,000 มวน อีกทั้งยังไดกําหนดใหผูคาตองแจงราย
ละเอียดการไดมา และการขายยาสูบแตละชนิดตามรูปแบบที่กําหนดโดยกรมสรรพสามิตดวย และบท
บัญญัติที่เกี่ยวดวยการกําหนดใหขายยาเสนทั้งซองและหามแบงขาย ซึ่งมีอัตราโทษปรับไมเกิน 500 บาท
ซ่ึงขอเท็จจริงที่พบจากการสังเกตการณภายนอกสถานบันเทิง ไดพบเห็นการเดินเรขายบุหรี่ใหแก
ผูมาเที่ยวตามถนนขางฟุตบาธทางเดินเปนจํานวนมาก ซ่ึงนับเปนพฤติกรรมการทําผิดตามนยัของ
กฎหมายขางตนนี้(สังเกตการณ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 .บริเวณ อาร ซี เอ) 
 สําหรับกฎหมายลําดับรองอื่นๆ นั้นผูวิจัยจะไดกลาวถึงตามลําดับตอไป เนื่องจากควันบุหร่ีมือสอง
เปนภัยตอสุขภาพที่สําคัญ โดยผูที่ไมสูบบุหร่ีแตอยูในสภาพแวดลอมที่มีควันบุหร่ีจะไดรับผลกระทบ เพราะ
ควันบุหร่ีกระจายอยูในอากาศสงผลกระทบในวงกวาง ซึ่งกอใหเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคถุงลมโปงพอง 
โดยมีผูเสียชีวิตจากโรคเหลานี้ปละ 42,000 คน (หนังสือพิมพมติชน, 2551)ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึง
ไดออกประกาศกระทรวงที่สําคัญ ดังนี้ 
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2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 เร่ืองกําหนดชื่อ หรือประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่
สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี รวมทั้งกําหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขต
สูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศ
ฉบับนี้ไดกําหนดสาระสําคัญโดยสังเขป คือ 
 1. กําหนดใหสถานที่สาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด ซึ่งไดแก ยานพาหนะโดยสาร
ประจําทาง หรือยานพาหนะโดยสารรับจาง รถรับสงนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภท ยานพาหนะ
โดยสารที่ใชในภารกิจที่เปนลักษณะสวนกลางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่พักผู
โดยสาร หรือบริเวณที่ใชรอกอน หรือหลังการใชบริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท ลิฟตโดยสาร ตู
โทรศัพทสาธารณะ หรือบริเวณที่ใหบริการโทรศัพทสาธารณะ หองสุขา อาคารโรงมหรสพ หองสมุด หอง
ประชุม- อบรม-สัมมนา อาคารรานขายยา คลินิก หรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว อาคารสถาน
ประกอบกิจการการนวดไทย หรือนวดแผนโบราณ อาคารสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการ
นวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย อาคารสถานที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา หรืออบ
สมุนไพร อาคารสถานที่ออกกําลังภายในรม หรืออาคารสถานกีฬาในรม (แตไมรวมถึงสถานกฬีาในรมทีเ่ปน
การเลนกีฬาสนุกเกอร หรือบิลเลียต) อาคารอัฒจันทรดูกีฬาหรือการแสดง สนามเด็กเลน สถานรับเลี้ยงเด็ก
กอนวัยเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา ศาสนสถาน สถานที่
สาธารณะ ดังตอไปนี้ เฉพาะที่มีเครื่องปรับอากาศ อาทิ พิพิธภัณฑ หอศิลป หางสรรพสินคา ศูนยการคา 
สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม สถานที่บริการคอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม คอรท หรืออพารทเมนต สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหาร และเครื่องดื่ม หรือสถาน
ที่จัดเลี้ยงทั้งหมด เปนตน 
 2. นอกจากนี้ประกาศกระทรวงฉบับที่ 17 ยังไดกําหนดใหเขตปลอดบุหร่ีบางแหงมีขอยกเวนบาง
ประการ เชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สถานที่ทํางานของเอกชน เฉพาะที่มี
ระบบปรับอากาศ สถานีขนสงผูโดยสารทุกประเภท รวมถึงทาอากาศยาน และทาเรือโดยสาร สถานที่ให
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแกสเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับ
อุดมศึกษาขึ้นไป อุทยาน หรือศูนยการเรียนรู สถานฝกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษา สอนดนตรี-
ขับรอง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะปองกันตัว และอื่นๆ ธนาคาร สถาบันการเงิน ศาสน
สถาน สถานที่ออกกําลังกายกลางแจง หรือสนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร โรง
พยาบาล หรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว ประเภทที่รับผูปวย หรือสัตวไวคางคืน สถานที่ดังตอไป
นี้ ในบริเวณสวนอื่นทั้งหมดที่นอกเหนือจากบริเวณที่อยูในระบบปรับอากาศ เชน สถานที่แสดงศิลปวัฒน
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ธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคา หรือนิทรรศการ ราน
ตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ 
บริเวณโถงพักรอบของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโดมิเนียม คอรท หรืออพารทเมนต 
สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด ตลาด 
 3. ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดวาสถานที่สาธารณะตามขอ 1 ไมเปนเขตปลอดบุหร่ี เฉพาะในกรณีดัง
ตอไปนี้คือ  

- บริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น เฉพาะ
ที่ผูนั้นใชทํางาน หรือพักเพียงผูเดียวเทานั้น และ 

- บริเวณที่จัดไวเปน ‘เขตสูบบุหร่ี’ เปนการเฉพาะ โดยสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหร่ีจะตอง
เปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ซึ่งผูดําเนินการจะจัดใหมี
เขตสูบบุหร่ีหรือไมก็ได 

 นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงฉบับที่ 17 ยังไดใหความหมาย คําวา ‘อาคาร’ ใหหมายความ
รวมถึงบริเวณซ่ึงใชประกอบภารกิจนั้นๆ ดวย จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม โดยสถานที่สาธารณะใด
ซ่ึงมิไดกําหนดขอบเขตไวเปนการชัดแจง เชนนี้ใหถือเอาพฤติการณการสูบบุหรี่นั้นๆ วาจะเปน
การรบกวนผูอ่ืนหรือไมเปนสําคัญ 
 
2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 
 กระทรวงสาธารณสุข จึงไดออกประกาศฉบับที่ 18 ซึ่งไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2550 โดยเพิ่มพื้นที่คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ตาม พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหสถานบันเทิงประเภท ผับ บาร รานอาหาร ตลาดทุกประเภท อาทิ 
ตลาดสด ตลาดขายเสื้อผา ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดนัดเปดทายขายของตางๆ ซึ่งบังคับทั้งบริเวณที่ติด
แอรและไมติดแอร โดยจะมีผลบังคับใชอยางเปนทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ2551 ซึ่งผูฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ จะมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยเจาของผูดูแลสถานที่มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
สําหรับในกรณีประชาชนที่สูบบุหร่ีในเขตหามสูบจะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  
 ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ไดเพิ่มสถานที่ปลอดบุหรี่ใหมากขึ้น ซ่ึงในผับ บาร รานอาหารที่ติด
แอร จะตองเปนเขตปลอดควันบุหรี่ 100 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตาม สามารถจัดสถานที่สูบภาย
นอกที่มีอากาศถายเทสะดวกได สวนตลาดสดรานอาหารที่ไมติดแอร ก็สามารถจัดมุมใหสูบบุหร่ีไวตาง
หากแตตองใหหางไกลผูคน ไมสงกลิ่นรบกวนผูอ่ืน 
 จึงเห็นไดวา เจตนารมณของกฎหมายไมไดบังคับคนสูบบุหรี่ใหเลิกสูบ และมิไดตองการ
สรางผลกระทบแกผูประกอบการ แตมุงเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่เปนหลักสําคัญ โดย
เฉพาะใน ผับ บาร มีจํานวนมากกวา 6,000 แหง ที่ประชาชนนิยมเขาไปใชบริการ ทั้งวัยรุน นักเที่ยวกลาง
คืนตลอดจนผูทํางานตอคืนในราน เชน พนักงานเสิรฟ บารเทนเดอร ดีเจ นักรอง นักดนตรี ซึ่งผูที่สูดดมควัน



 48

บุหร่ีเขาไปในรางกาย เปนเวลานานตอเนื่องทุกวัน มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครายแรงในระบบทางเดินหายใจ 
เพราะมีสารเคมีอันตรายที่เกิดจากควันบุหร่ี ประมาณ 4,000 ชนิด ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ประมาณ 43 ชนิด  
 ทั้งนี้ ในระหวางที่รอการบังคับใชประกาศดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขไดประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆใหประชาชนไดรับทราบ และสงเจาหนาที่จากกรมควบคุมโรคออกไปชี้แจงและทําความเขาใจแกผู
ประกอบการทั่วประเทศ โดยทําความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการติดเครื่องหมายแจง และการ
จัดพื้นที่ใหถูกตอง ซึ่งไดทําการออกตรวจทุกจังหวัด โดยหากพบวามีการกระทําความผิดจะตักเตือนกอน 
และใหเวลาปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพบวายังกระทําความผิดซ้ําอีกก็จะดําเนินการตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ ยังไดขอความรวมมือประชาชนรวมกันชวยตรวจสอบ หากพบวามีการกระทําความผิด
ใหแจงไปที่ศูนยรองเรียนบุหร่ีและสุราไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ โดยได
ปรับเปล่ียนรูปภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี โดยบังคับใหพิมพคําเตือนทั้งบุหร่ีซิการแรต และบุหร่ีซิการ ตลอด
จนไดกําหนดใหมีการใชเครื่องหมายแสดงเขตสูบบุหร่ีโดยใชสีฟา และเขตปลอดบุหร่ีแสดงดวยสีแดง เพื่อ
ใหการแสดงความหมายใหสอดรับกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันมากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง สา
ธารณสุขไดลงนามเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 
 
2.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 
 ประกาศกระทรวงสาธารสุข (ฉบับที่ 19) เร่ืองการกําหนดสถานที่สาธารณะและที่ทํางานเปนเขต
ปลอดบุหร่ี ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 โดยมีเจตนารมณสําคัญคือ เพื่อคุม
ครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ีจากควันบุหร่ีมือสอง ทั้งในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน หนวยงานภาค
รัฐหรือเอกชน ซึ่งสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ คือ ไดกําหนดพื้นที่ไว 3 ประเภทคือ 
 ประเภทที่ 1 เปนพื้นที่หามสูบบุหร่ีทั้งในและนอกอาคาร คือ เปนเขตปลอดบุหร่ี 100 เปอรเซ็นต ได
แก สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศาสนสถาน สนามกีฬา ธนาคาร สถาบันการเงิน เปนตน 
 ประการที่ 2 เปนพื้นที่หามสูบเฉพาะในอาคาร แตสูบในพื้นที่นอกอาคารได แตตองสูบเฉพาะพื้นที่
ที่จัดให เชน สถานที่ราชการ ปมน้ํามัน ปมแกส มหาวิทยาลัย สถานศึกษาระดับอุดม ศึกษาขึ้นไป 
 ประการที่ 3 ประกาศฉบับนี้ไดอนุญาตใหสูบบุหร่ีภายในอาคารไดเฉพาะพื้นที่จัดไวให ซึ่งปจจุบันมี
แหงเดียวคือ สนามบินสุวรรณภูมิเฉพาะในบริเวณพื้นที่ใหบริการระหวางประเทศเทานั้น 
 ดังนั้น จากประกาศฉบับที่19 จึงทําใหเจาของสถานที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบตามกฎหมาย คือ 
 1. ตองติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีบริเวณทางเขา และภายในสถานที่นั้นในตําแหนงที่สามารถ
เห็นไดชัดเจน 
 2. จะตองไมจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ีไว 
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 3. การจัดเขตสูบบุหร่ีภายนอกอาคารจะตองไมอยูในบริเวณทางเขา-ออก โดยใหอยูในพื้นที่ที่ลับตา 
และไมรบกวนผูอ่ืน 
 4. หากผูใดพบเห็นการกระทําความผิดสามารถโทรแจงไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค หมายเลข 
1422 ซึ่งออนไลนทั่วประเทศ และที่หมายเลข 1555 ของกรุงเทพมหานคร 
 อยางไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้กําหนดใหผูที่สูบบุหร่ีในพื้นที่หามสูบมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ใน
ขณะเดียวกันเจาของสถานที่ที่ไมติดสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ี จะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 
บาท เชนเดียวกันสําหรับกรณีเจาของสถานที่ไมจัดพื้นที่ปลอดบุหร่ีและพื้นที่สูบบุหร่ี จะมีโทษปรับไมเกิน 
20,000 บาท ซึ่งจะมีเจาพนักงานที่ระบุตามกฎหมายดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ตํารวจตอไป 
 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 19 (พ .ศ. 2553) มีความแตกตางจากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549) และฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) โดยมีประเด็นสําคัญ คือ 
 1. ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ไดกําหนดเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีใหชัดเจนขึ้นจากเดิม โดย
อนุญาตใหจัดสถานที่สูบบุหรี่หรือสูบในหองสวนตัวไดในอาคารบางสถานที่ เชนที่ทํางานของรัฐ เอกชน 
สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ออกกําลังกายกลางแจง หรือสนามกีฬา โดยเปลี่ยนเปนเขต
ปลอดบุหร่ีทั้งหมด 
 2. ในประกาศฉบับที่17 และประกาศฉบับที่ 18 มีสถานที่สาธารณะที่กําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ี 
แตสามารถจัดใหมีเขตสูบบุหร่ีได จํานวน 13 แหง ไดถูกลดจํานวนลงเหลือ 4แหงโดยประกาศฉบับที่ 19ซึ่ง
ไดแก 1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 3) ปมน้ํามนั 
4) สนามบินนานาชาติ โดย 3 บริเวณแรกบังคับในสวนที่ไมใชอาคาร หรือส่ิงปลูกสรางตองปลอดบุหร่ีดวย 
แตอาจจัดใหมีเขตสูบบุหร่ีหรือไมก็ได สําหรับสนามบินนานาชาติ สามารถจัดใหมีเขตสูบบุหร่ีไดทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร  
 ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่สําคัญอีกฉบับหนึ่งคือ 
 
2.6 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
 เนื่องจากการจําหนาย และการบริโภคยาสูบมีอยางแพรหลายประกอบกับผลิตภัณฑยาสูบนั้นหาก
มีกรรมวิธีปรุงที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดผลเสียตอรางกายของผูสูบดวย นอกจากนี้เพื่อเปนการควบคุมการ
จําหนายผลิตภัณฑยาสูบใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ข้ึน 
เพื่อกอต้ังโรงงานยาสูบที่เปนวิสาหกิจดําเนินการโดยรัฐมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการผลิต การจําหนาย
ผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งจุดมุงหมายสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการควบคุมการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑ
ยาสูบดวยมาตรการทางภาษีเปนหลัก อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวากฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติบางมาตราที่
มีความเกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ดังนี้ 
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 - มาตรา 21 ไดกําหนดใหผูขายยาสูบตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานใหสามารถรับยาสูบมา
ขาย โดยใบอนุญาตจําหนายบุหร่ีของกรมสรรพสามิตจะแบงเปน 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตสําหรับผูคาสง
ไมจํากัดจํานวน ใบอนุญาตสําหรับผูคาสงไมเกิน 20,000 มวน และใบอนุญาตสําหรับผูคาปลีกไมเกิน 
2,000 มวน รวมทั้งยังกําหนดใหผูคาดังกลาวตองแจงรายละเอียดการไดมาและการขายยาสูบแตละชนิด
ตามรูปแบบที่กําหนดโดยกรมสรรพสามิตดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 2542) 
 - มาตรา 22 ไดกําหนดใหขายยาเสนทั้งซอง และหามแบงขาย ทั้งนี้ การกระทําความผิดตามบท
บัญญัติทั้งสองมาตราขางตนตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท  
 กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุหร่ีและสุขภาพนั้น ในปจจุบันมีอยูดวยกันหลายฉบับ แตที่เกี่ยวของ
โดยตรงคงไดแกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิต
ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17, 18 และ 19 ตลอดจนพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้นับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
และการคุมครองสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ซึ่งจากการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับกฎหมายคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ทั้งของไทยและตางประเทศ ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหประเด็นสําคัญที่นาสนใจตามลําดับดังนี้ 
 
2.7 ประเด็นขอพิจารณาเชิงนิติศาสตรและอาชญาวิทยา กรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 แลวนั้น 
ในทางนิติศาสตรไดมีแนวคิดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเปนสวนหนึ่งของกฎหมายการสา
ธารณสุข ทั้งนี้เพราะมีหลักการ หรือเจตนารมณเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย ของประชาชนพลเมืองใหมีสุข
ภาพที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ เพื่อใหปลอดภัยจากความเจ็บปวย และการเสียสุขภาพ
อนามัยตลอดจนเพื่อควบคุม และปองกันไมใหบุคคลใชสิทธิของตนเกินขอบเขต จนกระทบกระเทือน หรือ
เกิดผลรายตอสุขภาพอนามัยของผูอ่ืน โดยหากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามก็ยอมมีความผิดและไดรับโทษ 
 อยางไรก็ตาม การสูบบุหร่ีในสถานที่ที่หามมิใหมีการสูบบุหร่ีอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
นั้น ในทางอาชญาวิทยาไดมีแนวคิดวา การสูบบุหรี่อันจะถือวาเปนความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ จัด
อยูในความหมายของอาชญากรรมที่กฎหมายบัญญัติเปนขอหาม (Mala Prohibita) อันเปน
กฎหมายในเชิงเทคนิค ดังนั้นการฝาฝนสูบบุหรี่ในสถานที่ที่หามสูบจึงเปนอาชญากรรมประเภทที่
ขัดตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม (Public Order Crime) ฉะนั้นจึงเห็นไดวาพระราชบัญญัติ 
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นี้ โดยเนื้อแทแลวเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อเปนขอ
หามในสังคม ซ่ึงถาหากไมมีผูใดฝาฝน หรือไมมีผูใดไดรับอันตรายหรือเดือดรอนจากการสูบบุหรี่
ก็ไมจําเปนตองตรากฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใชแตอยางใด 
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  ดังปรากฏตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ที่ไดระบุถึงเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ คือ“ โดยที่เปนการยอมรับในทางการแพทยวาควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบ
บุหร่ีที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชนอาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
อีกทั้งควันบุหร่ียังทําให โรคบางโรคเชน โรคหอบ หืด หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน นอกจากนั้นยังพิสูจน
ไดวาการที่ผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ี ซึ่งผูอ่ืนสูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับที่
เกิดขึ้นกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ ผูสูดควันบุหร่ีนั้นเปนเด็ก สมควรที่จะคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองไดรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถานที่หรือการจัด
เขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ หรือโดยวิธีอ่ืนๆ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้นปรัชญาการลงโทษ
ของกฎหมายประเภท MalaProhibitaนี้ ก็คือเปนการลงโทษเพื่อการขมขูยับยั้ง หรือ ในเชิงการปอง
ปราม (Deterrence) เพื่อมิใหผูกระทําผิดหรือผูอ่ืนกระทําผิดตามขึ้นมาอีก อยางไรก็ดีแมจะไดบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้มาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว แตกลับพบวาผูสูบบุหร่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรม
ของการสูบบุหร่ีก็ยังไมเปนที่นาพอใจ  
 นอกจากนี้ ยังพบวาในขณะที่มีผูฝาฝนกฎหมายฉบับนี้อยูมากมาย แตสมาชิกสวนใหญในสังคมก็
ยังคงเพิกเฉยไมประณามผูฝาฝนวาเปนผูกระทําผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพราะประชาชนสวนใหญยังถือวา
เปนความผิดเล็กๆนอยๆ หรือตนเองก็อาจฝาฝนไดเชนกันจึงไมมีผูใดคิดอยากประณามตนเอง 
และอีกประการหนึ่งคงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งคงเกี่ยวของ
กับตัวผูกระทําผิด และตัวของพนักงานเจาหนาที่ ประกอบกับความบกพรองในเรื่องประสิทธิภาพการ
ควบคุมบังคับใหประชาชนเคารพกฎหมาย 
 ทั้งนี้ ในทางนิติศาสตรมองวา มาตรการทางกฎหมายที่จะบรรลุผลไดนั้น นอกจากการมีกฎหมาย
ที่มีสาระครอบคลุมครบถวนแลว ยังตองนํากฎหมายไปบังคับใชใหเกิดผลเปนรูปธรรมดวย โดย
เฉพาะการบริหารกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ถือวาเปนมาตรฐานที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงกฎหมายที่มีประสิทธิ
ภาพควรมีลักษณะดังนี้ คือ 1) กฎหมายนั้นตองมีความชัดเจนแนนอนพอสมควร 2) เนื้อความใน
กฎหมายนั้นตองไมฝาฝนธรรมชาติ หรือฝาฝนตอความรูสึกของคนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายมากเกินไป 
3) กฎหมายนั้นจะตองไมทําใหเสียประโยชนแกผูถูกบังคับใหปฏิบัติตามมากจนเกินไป 4) ตองคํานึงถึง
กระบวนการ และองคการในการบังคับใชกฎหมาย และ 5) จะตองคํานึงถึงบรรยากาศในสังคมที่เอื้อ
อํานวยตอการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้นอยางจริงจัง 
 นอกจากนี้ การจะบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยังตองคํานึงถึงกรณีดังตอไปนี้ประกอบดวย 
คือ 1) ตองมีข้ันตอนในการตรากฎหมายที่เปนไปตามหลักเหตุผล และความเปนธรรม 2) เมื่อบัญญัติ
กฎหมายที่กําหนดสิทธิ หรือหนาที่ข้ึนใหม สิทธิหรือหนาที่นั้นตองไดรับการโฆษณาเผยแพรใหเปนที่รูจัก
กันอยางกวางขวาง 3) เมื่อมีการประกาศใชกฎหมายตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ
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ถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายนั้น 4) การใชกฎหมายตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักนิติวิธี และ 5) 
การบริหารงานยุติธรรมตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ทั้งในสวนของกลุมเจาของสถาน
บันเทิง ผับ บาร และ ในสวนของกลุมลูกคาผูมาเที่ยว พบวาในสวนของ กลุมเจาของสถานบันเทิง นั้น
บางรายไดใหขอมูลวา ไมเคยไดยินชื่อพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มากอน
เลยบางรายเคยไดยินชื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตรูขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมายเพียงคราวๆ เทานั้น สําหรับ
ในสวนของกลุมลูกคาผูมาเที่ยว นั้นทุกรายไดใหขอมูลวา เคยไดยินชื่อกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535”แตไมรูรายละเอียดขอกฎหมาย และเห็นวา รัฐควรมีบทบาท ในการประชา
สัมพันธทาง โทรทัศน วิทยุ ส่ือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมทั้งการแจกปายสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ี หรือสติกเกอร 
ใหไดรับอยางทั่วถึง เพื่อใหคนสวนใหญไดรับทราบสาระสําคัญของกฎหมายนี้อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึง
สะทอนในเห็นวา กฏหมายฉบับนี้ควรที่จะเพิ่มระดับความเขมขนในการโฆษณาเผยแพร และ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทั้งในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่นไดรับทราบอยางทั่วถึง เกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง สิทธิและหนาที่ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของไปพรอมกัน 
 อยางไรก็ตาม กลุมเจาของสถานบันเทิง ไดแสดงทัศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับอุปสรรคในการ
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 อาทิ เชน 

- พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไมสามารถนํามาบังคับใช หรือ
ปฏิบัติไดจริง 

- กฎหมายฉบับนี้จะทําใหการสูบบุหร่ีมีเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 
- กฎหมายฉบับนี้ไมมีการลงโทษจับปรับอยางจริงจัง จึงไมมีผลเปนการปองปรามใหคนรูสึกเกรง

กลัว (Deterence) 
- หากจะใหความสําคัญกับกฎหมายฉบับนี้ รัฐควรมีบทบาทที่ตรงไปตรงมาในการปฏิเสธการ

ผลิตบุหร่ีอยางสิ้นเชิง แตในความเปนจริง รัฐยังคงดําเนินกิจการโรงงานยาสูบ เพื่อผลิตบุหร่ี
จําหนายอยางถาวร จึงทําใหประชาชนรูสึกถึงความไมสอดคลองกันของนโยบายภาครัฐ 

- ในสังคมไทยปจจุบัน คนมักไมเคารพกฎหมาย และมักทําตามใจตัวเองมากเกินไป (low Self 
Control) 

- ประเทศไทย ทําตามกระแส และเลียนแบบสังคมในตางประเทศมากเกินไปในเรื่องการรณรงค
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี (ซึ่งในความเปนจริงอาจนําไปสูการแอบดื่มสุรา สูบบุหร่ี ภาย
ในรานโดยที่เจาของรานก็รูเห็นเปนใจ) 
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 นอกจากนี้ กลุมเจาพนักงานสาธารณสุข ไดแสดงทัศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับอุปสรรคในการ
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 วาคงเนื่องมาจากขอ
จํากัดในเรื่องพื้นที่ของราน และขอจํากัดเรื่องสภาพของตัวอาคารสถานประกอบการ ซึ่งไดสิทธิใชประโยชน
มาจากมูลสัญญาเชา โดยมีขอจํากัดการใชสิทธิตามสัญญาเชาดังนั้นจึงไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัว
อาคาร หรือจัดสรรพื้นที่เขตปลอดบุหร่ี เขตสูบบุหร่ีใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางแทจริง 
 สําหรับ กลุมเจาหนาที่ตํารวจ ไดแสดงความคิดเห็นวา โดยสภาพความเปนจริงของสังคมไทยนั้น 
หากไมนําบทบัญญัติกฏหมายเขามาบังคับใชในเรื่องการคุมครองความปลอดภัยสุขภาพของประชาชนก็คง
จะหามไดยาก อยางไรก็ตามจากอดีตที่ผานมามักพบวาเมื่อไดบังคับใชกฎหมายไปในระยะเริ่มแรก ประชา
ชนก็จะตื่นตัวกลัวบทลงโทษ แตเมื่อระยะเวลาผานไประยะหนึ่งการบังคับใชก็จะไมเขมงวดเทาที่ควร นอก
จากนี้ ยังไดแสดงทัศนะที่เกี่ยวของกับการเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้วา หากพบวา
เจาหนาที่ตํารวจกระทําความผิดก็ควรดําเนินการโดยเครงครัดเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป  โดยไมควร   
เกรงใจ 
 
2.8 เปรียบเทียบมาตราการทางกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
  เมื่อพิจารณากฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีของตางประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย พบวามีประเด็น ดังตอไปนี้ 
 2.8.1 การจัดแบงกฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
 จากการศึกษาพบวา กฎหมายของไทยแคนาดา และสิงคโปร มีความคลายคลึงกันในการจัดแบง
กฎหมายออกเปน 2 ฉบับ เพื่อบังคับใชแกกรณีโดยของไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งเดิมประเทศแคนาดานั้นมี
กฎหมายบังคับโดยตรง 2 ฉบับ เชนกันคือ The Tobacco Products Control Act 1988 และ Tobacco 
Sales to Young Person Act 1993 ซึ่งตอมาไดมีการตรากฎหมายปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายชื่อ 
Tobacco Act 1997 โดยรวมเอาสาระกฎหมายเดิมทั้ง 2 ฉบับ มารวมไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 สําหรับประเทศสิงคโปรนั้น ก็ไดมีการตรากฎหมายเพื่อใชบังคับในกรณีดังกลาวขึ้นสองฉบับคือ 
The Smoking (Control of Advertisements and Sale of Tobacco) Act แ ล ะ  The Prohibition of 
Smoking (Prohibition in Certain Places) Act. ซึ่งตอมาไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับยาสูบเปน Smoking Act 2002 
 2.8.2 การกําหนดโทษ 
 จากการศึกษาพบวา ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ ซึ่งคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบ
บุหร่ี ลวนกําหนดโทษในกรณีฝาฝนกฎหมายไวใหเปนโทษทางอาญา ซึ่งไดแกโทษปรับ และโทษจําคุก 
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 อยางไรก็ตาม โดยลักษณะพฤติกรรมการกระทําความผิดกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีนั้น 
ไมกอใหเกิดความเสียหายที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนในทันทีที่ไดฝาฝนกฎหมาย ประกอบกับสังคมสวน
ใหญมักมองวา กรณีดังกลาวเปนความผิดที่ไมรายแรง และมีลักษณะที่ไกลตัว ดังนั้น ผูกระทําความผิดจึง
มักไมเกรงกลัวตอการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งในความเปนจริง พฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายของผูผลิต
ผูจําหนายและผูโฆษณายาสูบนั้นมักพบการกระทําความผิดซํ้าคอนขางมาก ซึ่งเปนการสะทอนให
เห็นวา ผูกระทําความผิดไมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายเทาที่ควร ดังนั้นประเทศสิงคโปร แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา และซีเรีย จึงไดตรากฎหมายที่มีบทกําหนดโทษในลักษณะเปนการเพิ่มโทษข้ึนอีก ในการ
กระทําความผิดครั้งที่สองครั้งที่สาม หรือการกระทําความผิดซํ้าหลังจากนั้น เหลานี้ใหตองรับโทษหนัก
ข้ึน ซึ่งโทษที่ใชสวนใหญมักเปนโทษปรับเปนจํานวนเงินที่คอนขางมาก ซึ่งเชื่อวาอาจทําใหผูกระทําความผิด
เข็ดหลาบจากการรับโทษหนักขึ้นนั้น(ตองชําระคาปรับในจํานวนเงินที่สูงขึ้น) 
 2.8.3 การกําหนดอํานาจหนาที่แกผูดําเนินการ 
 จากการศึกษาพบวา กฎหมายของประเทศสิงคโปรไดกําหนดอํานาจ และหนาที่ของผูดําเนินการ
ดูแลสถานที่สาธารณะ หรือยานพาหนะใดๆ ใหมีอํานาจแจงผูที่สูบบุหรี่ใหหยุดการสูบบุหร่ีในสถานที่
นั้นไดทันที โดยหากบุคคลนั้นปฏิเสธ หรือไมหยุดการสูบบุหร่ี ผูดําเนินการอาจขอความชวยเหลือจากเจา
หนาที่ตํารวจ หรือเจาพนักงานที่ไดรับแตงต้ัง เพื่อใหชวยเหลือได อีกทั้งยังไดกําหนดบทลงโทษผูที่รบ
กวนขัดขวางการดําเนินการนั้น ใหตองรับโทษปรับ และหรือโทษจําคุกดวย 
 2.8.4 การกําหนดใหบุคคลที่ใชบริการในสถานที่สาธารณะรวมดําเนินการตามกฎหมาย 
 จากการศึกษาพบวา กฎหมายของประเทศสิงคโปรไดกําหนดใหบุคคลผูซ่ึงไดรับความเดือดรอน
จากการสูบบุหร่ี อาจแจงตอผูดําเนินการของสถานที่ หรือยานพาหนะนั้นใหดําเนินการกับผูสูบบุหร่ีตาม
ความเหมาะสม ซึ่งหากผูดําเนินการไมดําเนินการตามที่รองขอ ผูดําเนินการก็จะมีความผิดตาม
กฎหมายได ซึ่งเปนการกอใหเกิดการตรวจสอบ และควบคุมผูดําเนินการใหกระทําการตามที่กฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาที่ไว 
 
2.9 วิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ  

เมื่อพิจารณากฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีในตางประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
พบวา การบังคับใชกฏหมายของประเทศสิงคโปร มีบริบทของสังคมเอเชียเชนเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นผู
วิจัยจึงไดศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายของประเทศสิงคโปรเปนหลัก ซึ่งมีประเด็น ดังตอไปนี้  
  ประเด็นกฎหมายหลัก พบวา ประเทศสิงคโปร มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพของ 
ผูไมสูบบุหร่ีคือ Smoking Act 2002 ในขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของแกกรณีโดยตรง 2 ฉบับคือ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535  
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  ประเด็นการกําหนดโทษ พบวา ทั้งกฎหมายสหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร และ ซีเรีย ได
บัญญัติบทลงโทษทางอาญา ไดแก โทษปรับ และโทษจําคุก แตมุงเนนที่การใชโทษปรับ นอกจากนี้
กฎหมายของตางประเทศดังกลาว มีบทบัญญัติภายใตหลักการเพิ่มโทษในการกระทําความผิดซ้ําเปนครั้งที่ 
2 หรือคร้ังที่3 และความผิดซ้ําหลังจากนั้น เพราะมีจุดประสงคเพื่อเปนการลงโทษในเชิงขมขูผูกระทําความ
ผิดใหหลาบจํา อีกทั้งยังไดนําหลัก Punitive Damage มาใชเพื่อเปนการชดเชยความเสียหายใหแกบุคคลผู
ตองไดรับผลกระทบจากสารพิษในอากาศเนื่องจากควันบุหร่ีในคราวเดียวกัน ซึ่งแตกตางจากประเทศไทย
เพราะพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไมมีหลักการและบทบัญญัติเพิ่มโทษใน
กรณีดังกลาวนี้ จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในตางประเทศ 
เชน ประเทศแคนาดา สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ซีเรีย เปนตน พบวา ประเทศเหลานี้ มีบทบัญญัติ
ลงโทษการกระทําความผิดดังกลาว โดยเนนการใชโทษปรับเชนเดียวกับประเทศไทย แตอยางไรก็
ตาม ยังมีขอแตกตางกันคือใน การลงโทษปรับนี้จะมีการเพิ่มอัตราคาปรับขึ้นตามจํานวนครั้งที่
กระทําความผิดซํ้า ซ่ึงเปนจํานวนเงินคาปรับคอนขางสูง ซ่ึงอาจเปนเพราะพลเมืองของประเทศ
เหลานี้มีรายไดและคาครองชีพคอนขางสูง จึงมีความสามารถในการชําระคาปรับ ประกอบกับการ
ใชแนวคิดการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้งผูกระทําความผิดใหเกิดความเกรงกลัว หลาบจําไมกลา
กระทําผิดอีก และเปนการปองปรามไมใหผูอ่ืนกระทําความผิดดังกลาวนี้ นอกจากนี้การกําหนด
อัตราโทษปรับที่สูงและเพิ่มคาปรับขึ้นตามจํานวนครั้งที่ไดกระทําความผิดในตางประเทศนั้น คง
เปนเพราะประเทศเหลานี้ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับคาเสียหายในเชิงลงโทษ มาใชผสมผสานกับการ
กําหนดอัตราคาปรับดังกลาวนี้  
  ทั้งนี้ในตางประเทศไดใหความสําคัญ และตระหนักในเรื่องอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง 
ดังนั้น การบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่จึงมีความเครงครัด ตามหลัก
การขมขูยับยั้ง (Deterrence) อยางไรก็ตาม ในตางประเทศนั้น หากผูกระทําผิดตามกฎหมายคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ไมยอมรับผิด หรือไมยอมชําระคาปรับ เชนนี้ เจาพนักงานผูมี
อํานาจจะดําเนินการฟองคดีไปยังศาล หรือ ศาลแขวง (Magistrate Court) ตอไป ซ่ึงในสวนนี้มี
หลักการเหมือนกันกับประเทศไทย 
 ประเด็นอํานาจหนาที่ของผูดําเนินการดูแลสถานที่สาธารณะ จากการศึกษาพบวา กฎหมาย
ของประเทศสิงคโปรไดกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดําเนินการดูแลสถานที่สาธารณะ หรือยานพาหนะใดๆ 
ใหมีอํานาจแจงผูที่สูบบุหร่ีใหหยุดการสูบบุหร่ีในสถานที่นั้นไดทันที ซึ่งหากบุคคลนั้นปฏิเสธไมหยุดการสูบ 
เชนนี้ผูดําเนินการอาจขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจ หรือเจาพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อให
ชวยเหลือได โดยหากมีผูรบกวนขัดขวางการดําเนินการขางตน ใหบุคคลนั้นตองรับผิด โดยมีโทษปรับและ
หรือโทษจําคุกดวย ทั้งนี้กรณีจึงมีความแตกตางจากประเทศไทยเพราะพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไมมีหลักการและบทบัญญัติในกรณีดังกลาวนี้ 
 ประเด็นการตรวจสอบและกําหนดความรับผิดของผูดําเนินการ โดยใหบุคคลที่ใชบริการ
ในสถานที่สาธารณะรวมดําเนินการตามกฏหมาย จากการศึกษาพบวา กฎหมายของประเทศ สิงคโปร 
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ไดกําหนดใหบุคคลผูซึ่งไดรับความเดือดรอนจากการสูบบุหร่ีอาจแจงตอผูดําเนินการใหดําเนินการกับผูสูบ
บุหร่ีไดตามความเหมาะสม ซึ่งหากผูดําเนินการไมดําเนินการตามที่รองขอ ผูดําเนินการอาจมีความผิดตาม
กฎหมายได จึงเปนหลักการเพื่อกอใหเกิดการตรวจสอบ และควบคุมผูดําเนินการใหกระทําการตามที่
กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ไว ซึ่งกรณีดังกลาวมีความแตกตางจากประเทศไทยเพราะพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไมมีหลักการและบทบัญญัติในกรณีดังกลาวนี้ 
 ประเด็นขอสังเกตหากนําหลักการเพิ่มโทษตามกฏหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
ในตางประเทศมาใชในสังคมไทย จากการศึกษาพบวากรณีอาจมีขอดี และขอเสียดังนี้ 
 ขอเสีย อาจเกิดผลกระทบเปนลูกโซไปสูผูบริโภคยาสูบ ผูผลิต ผูนําเขา หรือ ผูจําหนาย และใน
ความเปนจริงสถานบันเทิง ผับ บาร หลายแหงอาจมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ของรานจึงไมอาจจัดแบงพื้นที่ได
ตามเจตนารมณ และบทบัญญัติของกฎหมาย 

ขอดี อาจนําเงินคาปรับเขาสูกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2544 เพื่อการเยียวยาสังคมตอไป อยางไรก็ตามเจาหนาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับควรใชดุลยพินิจ
ในการกําหนดคาปรับตามพฤติการณ และฐานานุรูปของผูกระทําความผิดเปนสําคัญ ซึ่งอาจภาคฑัณฑ
ในการกระทําความผิดครั้งแรก นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการลงโทษรูปแบบอื่นๆ มาเสริมใชเพื่อแกไข
ปญหาในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมสามารถชําระคาปรับได เชนการใหทํางานบริการสังคมแทน หรือการให
เขารวมรณรงคการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และควรกําหนดโทษทางปกครองควบคูกันกับการลง
โทษทางอาญา (การชําระคาปรับ) เชนการเพิกถอน หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือเงื่อนไข
ในการตอใบอนุญาต เปนตน 
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บทที่ 3 
สถานการณ และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
ธัญญธร อินศร 

 
3.1 สถานการณ และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535: มุมมองของเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร 
 1. ราน A เปดเปนผับต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร ไดสอบถามผูจัดการราน ซึ่งไดใหขอมูลวา 
พนักงานที่รานจะเริ่มทํางานตั้งแตเวลา 16.30 น. รานจะปดประมาณ 1.00 น. จะเก็บรานเสร็จเรียบรอย
ประมาณ 2.00 น. ทางรานจะไมมีบารากูใหบริการ และไมมีการขายบุหร่ีแกลูกคา หากลูกคาตองการสูบ
ตองไปซ้ือเองที่รานเซเวนอีเลฟเวน ซึ่งทางรานมีกฎวาหามสูบบุหรี่ในบริเวณขางในราน ภายในราน
จะมีเครื่องดูดอากาศ 3 เครื่อง มีพัดลมธรรมดา 1 เครื่อง ซึ่งจะใชเปดใหกับนักรอง ซึ่งสามารถใชการไดดีทุก
เครื่อง หากเห็นวาเสียก็จะเปลี่ยนทันที นอกจากนี้ ดานหลังรานจะมีปลองควัน 1 ตัว สถานที่ที่เปดรานไดทํา
สัญญาเชารายป โดยเชาหองชั้นลางอยางเดียว ชั้นบนมีคนพักอาศัยอยู ซึ่งเมื่อถึงชวงเทศกาลจะประดับ
ตกแตงรานเทานั้น จะไมกระทําการใดๆเกี่ยวกับโครงสรางตัวอาคารอยางเด็ดขาด 
 สําหรับความเห็นของเจาของสถานบันเทิงเกี่ยวกับความผิดของเจาของสถานที่ซึ่งไมจัดใหสวนหนึ่ง
สวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี จะมีโทษปรับไมเกิน 20,000 
บาทนั้น เห็นวา จํานวนเงินคาปรับ 20,000 บาทนั้นพอสมควรไมนอยเกินไปและนาจะยุติธรรม
สําหรับเจาของราน เพราะเจาของรานจะมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 10,000 บาท หรือ 20,000 บาท หรือ 
15,000 บาทตอวัน ซึ่งถาหักคาใชจายทั้งสิ้นแลวจะมีรายไดสุทธิประมาณ 10,000 บาทตนๆตอวัน สําหรับ
ความผิดของเจาของสถานที่ที่ไมจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน ตามที่รัฐมนตรกีาํหนด มี
โทษปรับไมเกิน 1 หมื่นบาทนั้นก็มีความเห็นวาเหมาะสมแลวในฐานะเจาของรานแตคนอื่นๆ อาจ
เห็นวาคาปรับนอยไป 
 ในมุมมองของเจาของรานเห็นวาเปนเรื่องปกติ และเหมาะสมดีแลวที่มีกฎใหลูกคาผูมาเที่ยวออก 
ไปสูบบุหร่ีดานนอก เพราะถาจัดสถานที่ใหลูกคาสูบบุหร่ีดานในได ลูกคาสวนใหญก็จะสูบดานในทําใหมี
ควันบุหร่ีรบกวนผูอ่ืน 
 ในกรณีความผิดของเจาของสถานที่ที่ไมจัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรือเขต
ปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทนั้น โดย
สวนตัวเห็นวา จํานวนเงินคาปรับสูงเกินไป เพราะเปนเพียงเรื่องปายเครื่องหมายเทานั้น จึงนาจะ
มีอัตราคาปรับเพียง 500-1,000 บาท นาจะเหมาะสมกวา 
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 เนื่องจากทางรานมีพื้นที่คอนขางจํากัด จึงตั้งโตะบริเวณฟุตบาธ และใหถือวาเปนบริเวณนอก
ราน ทางราน, ลูกคาผูมาเที่ยว และบุคคลที่อยูใกลเคียงกับรานนั้น จะใชการถอยทีถอยอาศัย ซึ่งในบริเวณ
ใกลเคียงกับหองแถวที่ติดกับรานจะติดปาย ‘No Smoking’ เอาไว 
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา เคยมีประสบการณพบเห็นคนนั่งสูบบุหร่ีในรานในชวง
ตอนกําลังปดราน เพราะเขาคิดวาปดแอรแลวสูบบุหร่ีได ทางรานจึงใหไปสูบนอกราน ซึ่งในทางปฏิบัติหาก
พบเห็นลูกคาฝาฝนกฎ ในขั้นแรกทางรานจะใหพนักงานในรานไปบอกลูกคาวาสูบบุหรี่ในรานไมได
เปนขั้นแรก จากนั้นจึงแนะนําใหไปสูบบุหรี่ภายนอกบริเวณรานใหไกลจากลูกคาอ่ืนๆ ที่มาเที่ยว 
ทางรานจะกําชับพนักงานของรานใหใชคําพูดนุมนวลอะรุมอรวยไมแข็งกราวหรือชวนทะเลาะวิวาท 
สวนในเรื่องของเทคนิคการหามลูกคาไมใหสูบบุหร่ีในรานนั้น เห็นวา ทุกคนตางรูกันอยูแลววาดานนอก
ของรานเปนที่สูบบุหรี่อยูแลวสวนบริเวณขางในรานนั้นทุกคนก็รูวาเขาไมสูบบุหรี่กัน นอกจากลูก
คาจะเขาใจผิดเองในชวงปดราน ปดแอร ซึ่งเขาคิดวาสูบได แตพนักงานรานก็จะรีบไปบอกวาหามสูบบุหร่ี
ในรานอยางเด็ดขาดเคยพบกรณีลูกคามีอาการเมาสุรามากมีกริยาเกรี้ยวกราดแตทางรานก็นําตัว
ออกไปภายนอกรานไดจากประสบการณเห็นวาทางรานใชคําพูดที่ดีลูกคาก็จะเชื่อฟง แตถาเจาของ
หรือพนักงานรานใชคําพูดไมดีเขาก็จะไมเชื่อฟงเรา ซึ่งสวนใหญจะบอกเตือนเปนไปโดยราบรื่นดวยดี
ทุกราย อยางไรก็ดี ในเรื่องของการเตือนลูกคามิใหสูบบุหร่ีในเขตหามสูบนั้นคิดวาไมนาจะเปนปญหาที่
กระทบตอกําไรขาดทุน เพราะเปนเรื่องปกติ ทางรานสามารถจัดสถานที่ใหสูบได เพราะถือวาไม
เอาเปรียบกันและทําตามกฎของรานดวย 
 สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ตํารวจนั้น ผูใหสัมภาษณเลาวายังไมเคยพบวามีเจาหนาที่มา
ตรวจตอนกลางคืน แตเทาที่พบก็คือตํารวจจะมาหากทางรานเปดเกินเวลาซึ่งจะมาไลใหเก็บโตะ เวลา
เจาหนาที่ตํารวจมา ทางรานจะตอนรับอยางดี มีการจัดกาแฟเตรียมไวให ซึ่งตํารวจสวนใหญจะเปนเพื่อน
กับเจาของรานดวย ในสวนของเจาหนาที่เทศกิจนั้นจะมาที่รานทุกวันจันทรมาเก็บเงินคาวางฟุตบาธ 
จํานวนเงินที่เก็บก็ประมาณ 100 – 200 บาท เปนเงินที่เก็บทุกรานในบริเวณนี้ แตถารานไหนไมเอาโตะวาง
บนฟุตบาธก็ไมโดนเก็บ สวนเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นยังไมเคยเห็นมาที่ราน 
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณความเห็นเกี่ยวกับขอกฎหมายที่วา หากผูใดขัดขวาง หรือไม
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงเขามาตรวจตราดูความเรียบรอย ตามพระราช
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม
เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในสวนนี้เห็นวา ความผิดดังกลาวนี้ไมเหมาะที่จะใชโทษจําคุก 
ควรปรับอยางเดียวก็นาจะเพียงพอแลว เพราะตรวจเรื่องบุหรี่เทานั้น แตอาจจะเพิ่มจํานวนคา
ปรับใหสูงกวานี้ประมาณ 5,000 บาท ก็นาจะเหมาะสม 
 ในสวนของคําถามที่วา รัฐควรมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ รณรงคสงเสริมแกผูประกอบการ
สถานบันเทิงอยางไร เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอนี้หากตอบในฐานะคน
ธรรมดาทั่วไปที่ไมสูบบุหร่ีเห็นวา รัฐควรขึ้นราคาบุหรี่ และรัฐควรผลิตบุหรี่ใหนอยลง นอกจากนี้รัฐควร
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กําหนดไมใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอยางเขมงวดและปรับอยางจริงจัง โดยบังคับใชกับทุกคนทั้งผู
หญิง ผูสูงอายุ วัยรุน โดยเฉพาะการหามไมใหเดินสูบบุหรี่ สําหรับรานอาหาร แมจะเปนที่สาธารณะก็
หามสูบบุหรี่ แตควรจัดเตรียมบริเวณที่สูบบุหรี่ไวโดยเฉพาะ หากมีผูใดฝาฝนก็ปรับทันทีและหาม
ขายบุหรี่ในรานดวย 
 หากตอบในฐานะเจาของรานเห็นวา รัฐควรใหความชวยเหลือดานการจัดบริเวณที่เฉพาะให
สูบบุหรี่ภายนอกรานเพราะเรามีพื้นที่จํากัด และอยากใหรัฐชวยรณรงคปายเตือนหามสูบบุหรี่และ
แจกปายเตือนดังกลาวโดยใหทางรานนํามาติดเอง สวนในแงของการจัดจําหนายเครื่องดูดควัน หรือ
เครื่องระบายอากาศโดยรัฐ ในราคาถูกกวาทองตลาด โดยสวนตัวเห็นวาเหมือนเปนการกระทําที่สนับสนุน
ใหมีการสูบบุหร่ี เพราะถาในรานมีลูกคามาเที่ยวเปนจํานวนมาก เครื่องดูดควัน หรือเครื่องระบายอากาศคง
ไมมีประสิทธิภาพในการกําจัดควันบุหร่ีไดถาหากลูกคาสูบบุหร่ีกันทุกโตะ ซึ่งการใชเครื่องชวยดูดควัน
ระบายอากาศก็อาจไมไดชวยอะไร เพราะแมจะชวยใหมีควันนอยลง แตอาคารบริเวณในรานก็ยังคงมีมล
พิษเหมือนเดิม ดังนั้นการแจกเครื่องหรือลดราคาเครื่อง จึงดูเหมือนจะสนับสนุนใหมีการสูบบุหร่ีในรานโดย
สวนตัวจึงเห็นวา ควรใชโทษปรับเปนหลัก โดยทําการปรับอยางจริงจัง สําหรับโทษจําคุกนั้นเห็นวา
ไมเหมาะแกกรณีความผิดลักษณะเหลานี้ 
 2. ราน B ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผับแหงนี้มี 2 คูหา และมีลักษณะเปนพื้นที่เปดโลง (Open 
Air) ซึ่งผูจัดการรานไดใหเหตุผลวา การออกแบบรานใหมีลักษณะเปดใหอากาศถายเทนั้น เพราะแมลูกคา
นั่งสูบบุหร่ีขางนอกราน อากาศและควันบุหร่ีก็สามารถจะเขามาดานในรานได ดังนั้นจึงออกแบบรานใหเปด
โลงไมมีประตูกั้น โดยเนนใหมีพัดลมติดต้ังไวดานในรานเปนจํานวนมากไวกอน 
 รานนี้เจาของรานไดเชาอาคาร คาเชารวมคาน้ําคาไฟแลวเปนเงินประมาณ 50,000 บาทตอเดือน 
สําหรับรายไดของรานนั้น เมื่อหักคาใชจายตางๆแลว จะมีรายไดสุทธิ 1 หมื่นบาทตอวัน และชวงเวลา 2ทุม
ครึ่งเปนตนไปคนจะเริ่มมามาก เทาที่จําไดเคยมีเจาหนาที่สรรพสามิตกับเจาหนาที่เขตมาตรวจดูที่
รานเกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ และกําชับวาหามต้ังที่เขี่ยบุหรี่ และใหทางรานจัดแบงพื้นที่ในเรื่องการ
หามสูบบุหรี่ในราน ซึ่งประมาณครึ่งปมาแลว ผับแหงนี้ดําเนินกิจการมาประมาณ13ป โดยเจาของผู
ประกอบการรายเดียวไมมีการเปลี่ยนมือกิจการแตอยางใด 
 จากการสอบถามผูจัดการราน พบวา ผับดังกลาวเคยเปดใหบริการบารากู ในชวงกอนป พ.ศ. 
2552 ไดประมาณ 3-4 เดือน เชื่อกันวาบารากูเปนยา แตลูกคาผูมาเที่ยวไมคอยนิยม เพราะนิยมสูบบุหรี่
มากกวา ในรานจะมีบุหร่ีขาย 2 ยี่หอ คือ มารโบโร ขายซองละ 95 บาท และ LM ขายซองละ 85 บาท 
ยี่หออ่ืนจะไมมีจําหนายเพราะสวนใหญลูกคาจะนิยมสูบ 2 ยี่หอนี้ ซึ่งทางรานมีใบอนุญาตใหขายบุหรี่ได 
สําหรับวิธีการขายบุหรี่จะเร่ิมจากลูกคาสั่งซ้ือบุหรี่จากเด็กเสิรฟท จากนั้นเด็กเสิรฟทจะมาบอกเจา
ของราน และเจาของรานจะมอบบุหรี่ใหเด็กเสิรฟทไปสงใหแกลูกคา 
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 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา ทางรานเคยไดยินวามีกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหรี่จากสื่อตางๆ ทั้งโทรทัศน และหนังสือพิมพ แตไมคอยรูรายละเอียดเทาใดนัก เทาที่ทราบก็
คือหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และปรับเจาของรานไมเกิน20,000บาท สําหรับรานนี้หามลูกคาสูบ
บุหรี่ภายในรานแตใหสูบภายนอกรานบริเวณริมถนนได ภายในรานมีประมาณ 10 โตะ สวนภายนอก
รานมีประมาณ 12 โตะ ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะนั่งโตะดานนอกราน ลูกคาที่นั่งดานนอกรานประมาณ 
90%สูบบุหรี่หมด โดยสวนตัวเห็นวา ถาหามลูกคาสูบบุหรี่รานสวนใหญจะขาดทุน แตสําหรับทางราน
ลูกคาสวนใหญจะไปนั่งในบริเวณที่สูบบุหร่ีไดซึ่งเปนขางนอกราน ถาลูกคาสูบในเขตที่หามสูบทางราน
จะเชิญใหออกไปขางนอกลูกคาสวนใหญก็ทําตาม สวนใหญจะพูดเพียงครั้งเดียวก็เปนอันเขาใจ แต
อยางไรเราเห็นดวยกับโทษปรับไมเกิน2หมื่นบาท 
 สําหรับเร่ืองสัญลักษณปายนั้น สวนใหญลูกคาจะรูโดยอัตโนมัติวาโซนนี้เปนอยางนี้ ซึ่งทาง
รานจะมีสต๊ิกเกอรเขตปลอดบุหรี่ หามสูบบุหร่ีติดไวตามขางฝาผนังในรานประมาณ2-3จุดทางราน
เห็นดวยกับขอกฎหมายที่วาหากเจาของรานไมจัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท ในสวนขอกฎหมายที่วา หากลูกคาสูบบุหรี่
ในบริเวณที่หามสูบจะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทนั้น โดยสวนตัวก็เห็นดวย 
 อยางไรก็ตามทางรานจะวางกฎไววา หามมีที่เขี่ยบุหรี่วางไวทั้งดานในและดานนอกราน 
โดยสําหรับในโซนดานนอกรานนั้น ถาลูกคาคนใดสูบบุหรี่ทางรานจะใหลูกคาทิ้งกนบุหรี่ในขวด 
หรือกวาดพื้นเอาเอง ซ่ึงเปนนัยใหรูกันเองวา ถาจะสูบบุหรี่ก็ตองชวยตัวเอง 
 สําหรับในเรื่องเกี่ยวกับเจาหนาที่ที่มาตรวจนั้น นานๆทีถึงจะมีเจาหนาที่มาตรวจ ข้ึนอยูกับชวง
ระยะเวลาที่จะมา คือ บางครั้งก็มาตรวจดูใบอนุญาต บางครั้งก็มาดูสถานที่ เทาที่พบก็มักเปนเจาหนาที่
สรรพสามิต หรือในบางครั้งก็เปนเจาหนาที่เขต หรือเจาหนาที่สิ่งแวดลอม สําหรับเจาหนาที่ตํารวจ
นั้นเทาที่เห็นจะมาไมบอย สวนใหญจะมาตรวจดูเวลาเปดปดราน หรือมาตรวจดูลูกคาที่มาเที่ยวมี
อายุตํ่ากวา18ปหรือไม แตสําหรับเจาหนาที่เทศกิจนั้นจะมาทุกเดือนโดยจะมาตรวจดูใบอนุญาต หรือ
ตรวจดูในเรื่องของการตั้งโตะริมฟุตบาธ ซ่ึงทางรานจะจายใหเทศกิจเดือนละ 1,000 บาท 
 ในรานจะมีพัดลมเพดาน 4 ตัว พัดลมเปาติดตั้งตามเสามีประมาณ 5 – 6 ตัว แตในรานไมมีพัดลม
ไลอากาศ มีเครื่องดูดควัน 2 เครื่อง อยูขางหลังรานในหองครัว ที่รานมีที่สูบบุหรี่ไดประมาณ 4 โตะ ซ่ึง
ต้ังอยูริมฟุตบาธ ซ่ึงเทาที่เคยพบ เคยมีลูกคาแอบสูบบุหรี่ในบริเวณโซนดานใน แตปจจุบันไมมี
แลว เพราะเขารู แมจะเปนชวงเวลาดึกๆ ก็ไมมีใครสูบ 
 โดยสวนตัวเห็นวากฎหมายฉบับนี้ บังคับใชหรือนํามาปฏิบัติไมไดจริงแตกลับจะยิ่งสูบเพิ่มขึ้น
ดวยโดยเฉพาะเด็กเยาวชน เพราะไมไดมีการปรับอยางจริงจัง ถาจะใหดีตองสูบเมื่อไหรจับทันที แต
ก็ยังนาสงสัยวา เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แลวทําไมบริษัทหรือโรงงานยาสูบถึงยังผลิตบุหรี่อยูได ซึ่ง
ความคิดหามมิใหสูบบุหรี่นาจะเริ่มตนจากจุดใหญโดยรัฐกอน แตอยางไรก็ตาม โดยสวนตัว เห็นวา 
ในปจจุบันอะไรก็ตองพัฒนาขึ้นตามกาลเวลา 
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 สําหรับความผิดเกี่ยวกับขอกฎหมายที่วา ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งเขามาตรวจความเรียบรอย เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
นั้น เห็นดวยกับความผิดที่ไมตอนรับเจาหนาที่กับโทษปรับไมเกิน 2,000บาทหรือจําคุกไมเกิน1เดือน 
เพราะเรื่องพวกนี้ไมใชส่ิงดี ฉะนั้นหากเราไมผิดก็ตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่อยูแลวอยากใหรัฐออก
มาตรการเครงครัดกวานี้ และเห็นวาจากสภาพของรานที่มีพื้นที่จํากัดบางทีก็อาจทําตามกฎหมายได
ไมมากนักจึงอยากใหรัฐชวยจัดหามาตรการเด็ดขาดเพราะรานใกลเคียงในโซนของรานสูบบุหรี่
กันทุกราน ซึ่งมาตรการเด็ดขาดของรัฐควรเปน‘เจอจับปรับเลย’ 
 3. ราน  C สถานที่ที่ สัมภาษณ  ใชชื่อรานวา  เปนทั้ งรานอาหารและบาร  ต้ั งอยู ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนตึกอาหารเกา 4 คูหา ตบแตงภายในอยางดี รานดังกลาวเปดดําเนินการมา
เปนปที่ 4 แลว และดําเนินกิจการตอเนื่องโดยเจาของรายเดียว ซึ่งสถานที่ต้ังของอาคารเปนที่ทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย ทางรานไดทําการเชาชวงมา โดยชําระคาเชาเปนรายเดือน 
 ผูใหสัมภาษณเปนหุนสวนผูจัดการราน ไดใหขอมูลวา ที่รานทํากิจการเปนรานอาหาร โดยทําทุกสิ่ง
ทุกอยางตามสุขบัญญัติเกี่ยวกับรานอาหารทั้งหมด ที่รานไมใชผับหรือบาร ภายในรานจะมีเครื่องดูด
ควันในหองครัว เพื่อใหกลิ่นออกมาภายนอกรานนอยที่สุด ภายในรานไมมีการใหบริการบารากู ไมมีการ
ขายบุหรี่ ไมมีเครื่องดูดควันบุหรี่เพราะหามไมใหมีการสูบบุหรี่ ในรานมีพัดลมระบายอากาศ2ตัวมี
แอรชั้นลาง2ตัวชั้นบน1ตัว สวนปลองควันทําอาหารในรานนั้นสั่งทําโดยเฉพาะจากบูธอุตสาหกรรมการ
ทําอาหารขนาดใหญ เพราะทางรานถือวาเปนสุขลักษณะของรานอาหารทั่วไปที่ไดมาตรฐาน สําหรับงบ
ประมาณที่ใชในการติดตั้งทางรานเห็นวาดีแลว เหมาะสมกับราคา 
 ภายในรานไมมีแผนปายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่เพราะทางรานไมมี
การสูบเลย และเทาที่พบเคยมีเจาหนาที่มาตรวจ1ครั้งแตไมรูวาเปนหนวยงานใด แตคิดวาอาจเปน
หนวยงานคุมครองผูบริโภคก็เปนได เพราะเขาเอาอาหารไปตรวจประเมินผล ซึ่งทางรานผานเกณฑ ดู
ลักษณะจะเปนการสุมตรวจ ทางรานทําตามกฎเกณฑมาตรฐานสุขอนามัยทุกอยาง และทํากันเองไมไดจาง
ใคร ไมมีอะไรที่ทําผิดกฎหมาย และไมมีงบตอนรับเจาหนาที่แตอยางใด 
 นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลวา โดยสวนตัวไมเคยไดยินชื่อพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่พ.ศ. 2535 มากอนเลย แตคิดวาเมืองไทยคงทําไดยาก เพราะคนไมเคารพ
กฎหมายคนทําตามใจตัวเองมากเกินไป และตัวผูใหสัมภาษณเองก็สูบ แตเดี๋ยวนี้ลดลงมากแลว ซึ่งเห็น
วาในเมืองไทยหามสูบบุหรี่จริงๆไมได แตเราไปเลียนแบบอยางจากเมืองนอกมากไปคลายกับเรื่อง
เหลาที่แอบกินในราน 
 สําหรับขอกฎหมายที่วา หากเจาของรานไมจัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถาน
ที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาทนั้น โดยสวนตัวเห็น
วาไมเปนธรรม เพราะบางรานมีขนาดเล็กมีจํานวนเพียง 3-4 โตะ รายไดคงไมมาก และยังตองเสีย
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ภาษีอีก แตถาเปนรานขนาดใหญ คาปรับจํานวน 20,000 บาท ก็นาจะเหมาะแตบางกรณีราน
ใหญๆ ก็อาจแอบสูบในรานไมใหเห็นก็เปนได ซ่ึงยอมไมเปนธรรม 
 สําหรับรานเล็กๆที่ต้ังอยูติดกับริมทางฟุตบาธ จะจัดแบงพื้นที่ก็คงไมเปนธรรมเชนกัน 
เพราะพื้นที่มีนอยและในรานก็หามสูบอยูแลว ซ่ึงในความเปนจริง รานบริเวณแถวนี้จะมีเนื้อที่
ประมาณกวางยาว 3 เมตรครึ่งเทานั้น เชนนี้จะจัดระยะพื้นที่อยางไร เพราะมันเปนขอจํากัด 
 ในกรณีขอกฎหมายที่วา หากเจาของรานไมจัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตร
ฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท นั้นโดยสวนตัวเห็นวา อาจไมเปนธรรม
กับกรณีรานเล็กที่มีเนื้อที่จํากัด แตถาเปนรานใหญนาจะเหมาะสมกวา และถาจะใหทุกรานไปจัด
ที่สูบรวมกันมุมหนึ่ง เชนนี้ในทางปฏิบัติคงทําไดยาก 
 ในสวนของขอกฎหมายที่วา หากเจาของรานไมจัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอด
บุหร่ีตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทนั้น โดยสวนตัวเห็นวา เร่ือง
การติดปายเครื่องหมายหามสูบบุหร่ี คงขึ้นอยูกับเจาของรานแตละคน ขอกฎหมายนี้ ควรใชในผับ เทค หรือ
บารมากกวา เพื่อใหรูวาเปนเขตพื้นที่หามสูบแตมาสูบจึงผิด 
 ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณตระหนักดีวากฎเกณฑเหลานี้ในตางประเทศมีมานานแลว เปนแนวคิดทั่วโลก
แตเมืองไทยดําเนินการทีหลัง ในตางประเทศถาลูกคามาสูบในราน เจาของรานก็ไลลูกคาออก ซึ่งลูกคาชาว
ตะวันตกจะเขาใจ เมื่อตนเองตองบอกลูกคาชาวตางประเทศเกี่ยวกับกฎหมายการหามสูบบุหร่ีในสถาน
บันเทิงโดยการพูดกับลูกคาเลยวาสูบบุหร่ีไมได ถาจะสูบทางรานจะไมขายอาหารให ซึ่งทางรานจะเปนราน
ที่เปดทําการตั้งแตเวลา 12.30 น. – 22.30 น. เทานั้น และลูกคาคอนขางมากและเปนขาประจํา จึงไมมี
ปญหาเรื่องการขาดรายไดเพราะลูกคานอยแตอยางใด  
 สําหรับในประเด็นเกี่ยวกับเทคนิควิธี หรือกลยุทธจูงใจ เพื่อใหลูกคาผูมาเที่ยวในสถานบันเทิงไมสูบ
บุหร่ีในที่หามสูบนั้น โดยสวนตัวของผูใหสัมภาษณเห็นวาไมมีกลยุทธจูงใจลูกคาเลยเพราะมีกฎเหล็ก
อยูแลววาหามสูบบุหรี่เพราะผิดกฎหมาย 
 ผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ในสวนของขอกฎหมายที่วาหากผูใดขัดขวางหรือไม
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเขามาตรวจความเรียบรอย เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับนั้น โดยสวนตัวเห็นวา กฎหมายนี้นํามาใชกับเมืองไทยไมได ไมเหมาะสม ทางรานทําอะไร
เปดเผยโปรงใส และเห็นวากฎหมายนี้จะมีปญหาในแงเจาหนาที่ไทย ซ่ึงจะเปนชองทางใหเกิด
การคอรัปชั่นไดดังคําอธิบายที่วา “เจาหนาที่ทําตัวเปนพวกศักดินา เห็นตาสีตาสาจะชอบขม ชอบ
อวดศักด์ิศรีขมคนอื่น ซ่ึงถาเขามาคุยธรรมดาก็นาจะรูเรื่องแลว ผมเห็นวาขอกฎหมายลักษณะนี้
บางทีก็อาจมีกรณีโจรในเครื่องแบบได” 
 สําหรับในประเด็นที่วา รัฐควรมีบทบาทในการใหความชวยเหลือรณรงคสงเสริมแกผูประกอบการ
สถานบันเทิงอยางไร เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูใหสัมภาษณเห็น
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วา รัฐควรมีบทบาทใหตรงไปตรงมาซ่ึงผูใหญตองทํากอน ตราบใดที่คนที่มีอํานาจยังสูบซิการตัวละ 
8,000 บาท ยังมีสวนไดเสียกับธุรกิจสีเทา กระทรวงการคลังยังผลิตบุหร่ีออกมาขาย กรมสรรพสามิตยังเก็บ
ภาษีบุหร่ี ภาษีสุรา สิ่งเหลานี้ ตนเห็นวาถาจะใหลดการสูบบุหรี่ลงก็อาจทําไดแตเปนเพียงแคกระแส 
เดี๋ยวนี้เด็กรุนใหมกินเหลา สูบบุหร่ีจนเปนเรื่องปกติแลว ซึ่งเห็นวา การศึกษามีสวนสําคัญ และควรมีทั้งไม
ออน ไมแข็ง นอกจากนั้นปจจุบันคนมักอางถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนพร่ําเพร่ือ นอกจากนั้นผูใหสัมภาษณเห็น
วา ควรมีไมเรียวขนาบขางได เพราะสังคมไทยเปนสังคมอะลุมอรวยกันเกินไป 
 ในสวนความเห็นเกี่ยวกับการรณรงคสงเสริมจากภาครัฐนั้น หากเปนนโยบายของรัฐวาทุกราน
ตองมีเครื่องอุปกรณดูดควัน ระบายอากาศ ฯลฯ ผูใหสัมภาษณก็เห็นดวย เพราะจะไดทําให
อากาศมีมาตรฐานไมเปนมลภาวะทางอากาศจนเกินไป 
 4. ราน D สถานที่ที่เขาไปสอบถามมีลักษณะเปน เกสตเฮาส และรานอาหาร ซึ่งตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ลักษณะโดยรวมเปนรานอาหารเปดไมมีฝาผนัง บางสวนมีหลังคาคลุม บางสวนเปนลาน
กวาง ทั้งนี้ไดทําการสอบถามเจาของราน อายุประมาณ 34 ป เพศชาย ไดใหขอมูลวา รานนี้ไดรับชวงกิจ
การมาจากเจาของเดิมตอมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตนไดรับชวงมาดําเนินกิจการเองประมาณ 1 ปกวาๆ โดยได
เชาพื้นที่เฉพาะสวนหนารานอาหารซึ่งเปนลานกวางเทานั้น สําหรับกิจการหองพักเกสตเฮาสนั้นเปน
ของผูอ่ืน ในสวนของเครื่องอุปกรณในรานนั้น มีพัดลมระบายอากาศประมาณ3เครื่อง ซึ่งใชการไดทุก
เครื่อง มีปลองควันในครัว1ตัวสวนเครื่องดูดควันนั้นไมมีเนื่องจากที่รานมีลักษณะเปดโลงไมมีฝา
ผนัง (open-air) อยางไรก็ตาม ที่รานไมมีบารากู เพื่อใหบริการแกลูกคา แตจะมีบุหรี่ไวจําหนายใหแกลูก
คาคือยี่หอ มารโบโร และ LM ซึ่งราคาซองละประมาณ 80 กวาบาท ซ่ึงลูกคาผูมาเที่ยวจะรูและถามซื้อ
จากรานเอง ทั้งนี้จากการสังเกตพบวา ทุกโตะจะมีที่เขี่ยบุหรี่ต้ังอยูโดยทั่วบริเวณ 
 นอกจากนี้ เจาของรานไดใหขอมูลวา ที่รานจะไมมีเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ หรือเขตหามสูบ
บุหรี่ติดไวในบริเวณรานแตอยางใด เพราะลูกคาสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ ซึ่งสําหรับชาวตางชาติ
นั้นลวนมองวาการสูบบุหรี่ในสถานบริการเปนเรื่องปกติธรรมดา ที่ทํากันจนชินโดยประมาณหลัง 5 
ทุม เปนตนไป ลูกคาชาวตางชาติจะเริ่มทยอยเขามาในรานเปนจํานวนมาก ซึ่งรานจะปดประมาณเที่ยง
คืน 
 ทั้งนี้ จากประสบการณในการบริหารกิจการมาประมาณ 1 ปกวา ยังไมเคยพบวามีเจาหนาที่
ตํารวจเขามาตรวจจับตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่แตอยางใด เทาที่พบเจาหนาที่
ตํารวจจะมาตรวจเรื่องการเปดใหบริการเกินเวลา หรือตรวจการจําหนายสุราในเทศกาลวันหยุดที่
สําคัญเทานั้น นอกจากนี้ ก็จะมีเจาหนาที่สรรพสามิตไดเขามาตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยดู
วาทางรานไดใหบริการจําหนายสินคาตรงกับใบอนุญาตหรือไม ซึ่งทางรานก็ไมมีปญหาอะไร โดยใน 1 
ป จะมาตรวจประมาณ 3-4 คร้ัง สวนเจาหนาที่สาธารณสุขนั้นไมคอยมาตรวจที่ราน นอกจากนี้จะมีเจา
หนาที่สิ่งแวดลอมมาตรวจบางแตไมบอย โดยจะมาตรวจดูหองครัว และภายในรานอาหาร ซึ่งจะเนน
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เร่ืองความสะอาดของอาหารเปนหลัก สวนเจาหนาที่เทศกิจนั้นก็จะมาตรวจดูการต้ังรานตามริม ฟุต
บาธ ซึ่งจะมาสัปดาหละ 1-2 คร้ัง ซึ่งเจาหนาที่สวนใหญที่มาตรวจจะไมคอยเขามานั่งในราน แตมักจะมา
เดินดูทั่วๆ ไป แลวก็กลับ  
 อยางไรก็ดี ผูใหสัมภาษณซึ่งเปนเจาของรานไดใหขอมูลวา เคยไดยินขอมูลเรื่อง พระราช
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 จากสื่อโทรทัศนและวิทยุโดยเนื้อหาสาระขอ
กฎหมายจะรูเพียงคราวๆ วาจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับรานอาหารที่หามสูบบุหรี่ ในสวนราย
ละเอียดตางๆ ในพระราชบัญญัติ เชน ในเรื่องของประเภทรานอาหาร เชน หองติดแอรหรือหอง
ที่มีลักษณะเปดระบายอากาศแบบ open-air หรือการจัดโซนพื้นที่สูบบุหรี่หรือหามสูบบุหรี่นั้นตน
เองไมแนใจในความรูเกี่ยวกับขอมูลเหลานี้นัก 
 สําหรับในประเด็นเกี่ยวกับขอกฎหมายที่วา กรณีเจาของรานมิไดจัดใหสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั้งหมดของสถานที่เปนเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่จะมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท นั้น 
โดยสวนตัวเห็นวา จํานวนคาปรับ 20,000 บาท มากเกินไป เห็นวานาจะปรับเปนจํานวนเงินลดลง
กวานี้ เพราะควรพิจารณาใหเปนไปตามลักษณะของรานแตละกรณีดวย โดยเฉพาะรานที่มี
ลักษณะอากาศไมถายเทเปนหลัก สวนในประเด็นขอกฎหมายที่วา กรณีเจาของรานไมจัดใหเขตสูบ
บุหรี่มีสภาพลักษณะและมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด จะมีโทษปรับไมเกิน10,000บาท นั้น ผูให
สัมภาษณมีความเห็นวาจํานวนอัตราคาปรับควรลดลงกวานี้ ซึ่งเห็นวากรณีนี้ควรวากลาวตักเตอืนก็
คงเพียงพอแลว นอกจากนี้กรณีขอกฎหมายที่วาหากเจาของรานไมจัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบ
บุหรี่ หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด จะมีโทษปรับไมเกิน2,000บาทนั้น 
ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาจํานวนเงินคาปรับไมมากเกินไป แตจะมีคนปฏิบัติตามหรือไมนั้นคง
ตองตรวจดูเอาเอง เพราะคงขึ้นอยูกับเจาของกิจการแตละราน 
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณเห็นวา ขอกฎหมายขางตนนั้นมีผลกระทบตอยอดลูกคาแนนอน 
เพราะถาหากบังคับใชกฎหมายไมทั่วถึง เปนไปในสภาพที่บางรานสูบได บางรานสูบไมได 
ลักษณะเปนแบบนี้ตองมีผลกระทบตอกําไรแนนอน ซึ่งโดยปรกติในแวดวงของลูกคานักเที่ยวนั้น ถา
เห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณที่หามสูบ ยอมตองรูสึกไดทันทีวาเปนการสูบบุหร่ีรบกวนผูอ่ืน ยิ่งถาหากไดจัด
เตรียมสถานที่ไวใหสูบแลวยังฝาฝนมาสูบในบริเวณพื้นที่ตองหาม และลูกคาคนอื่นไดแสดงอาการวาถูกรบ
กวน เชนนี้ก็ควรตองไปบอกเตือนกอน ซึ่งก็คงตองสื่อสารกันใหรูเร่ือง แตทางรานไมเคยมีเทคนิควิธีการ
จูงใจลูกคาไมใหสูบบุหรี่ และไมเคยคุยเรื่องแบบนี้กับลูกคาเลย 
 สําหรับในสวนขอกฎหมายที่วา หากผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งเขามาตรวจความเรียบรอย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ตองรับโทษจํา
คุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา ความผิดใน
เรื่องการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขางตนนี้ ไมควรจะมีโทษถึงจําคุก หรือโทษปรับไม
เกิน 2,000 บาท เพราะในความเปนจริงเมื่อเจาพนักงานมาตรวจจะไมมีผูมาขัดขวางอยูแลว 
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 ในสวนความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐควรมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ รณรงคสงเสริมแกผูประกอบ
การสถานบันเทิง เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากรัฐ
ใหความชวยเหลือในดานเครื่องอุปกรณกําจัดควันหรือระบายอากาศ ก็เปนเรื่องที่ดี ซ่ึงหากรัฐมี
งบประมาณเปนเงินชวยเหลือผูประกอบการในสวนนี้ก็จะดี เพราะถารัฐใหความชวยเหลือดัง
กลาวแลว เจาหนาที่ก็คงไมตองมาตรวจดูวามีพัดลม เครื่องกําจัดควัน ระบายอากาศเพียงพอหรือ
ไม ยิ่งถาหากรัฐใหความชวยเหลือในลักษณะการใหสวนลดราคาเครื่องอุปกรณเหลานี้ก็เห็นดวย
มากเลย เห็นดวยโดยรัฐไมตองมาตรวจแตควรจัดหาเครื่องอุปกรณราคาประหยัดเตรียมไวให
จําหนายแกธุรกิจประเภทนี้เลย 
 5. ราน E สถานที่ที่เขาไปสอบถามตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี มีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางชั้นเดียว มี
เนื้อที่กวาง มีหลังคาคลุมไมมีฝาผนังเปดโลงทุกดานมีอากาศถายเทตลอดเวลา ซึ่งไดทําการสอบถามผู
จัดการฝายบัญชีและการเงิน เพศชายอายุ 28 ป ไดใหขอมูลวา รานเพิ่งเปดดําเนินการมาประมาณ 3 เดือน 
มีพนักงานทั้งสิ้น 13 คน เปนพนักงานเสิรฟ 7 คน แมครัว 5 คน ผูจัดการราน 1 คน เปดรานเวลา 18.00 น. 
ปดรานเวลา 20.00 น. ซึ่งผูใหสัมภาษณเคยไดยินและรับรูขอกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และรูสึกวากฎหมายฉบับนี้ดี เพราะผูใหสัมภาษณก็ไมสูบบุหร่ีเชนกัน และขอ
กฎหมายก็ทําใหรูสึกวาปลอดภัยกับตัวเองและคนรอบขางดี 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะรานมีลักษณะเปดระบายอากาศรอบดาน open-air และไมไดจัด
แบงพื้นที่เขตสูบบุหรี่และเขตหามสูบบุหรี่ ซึ่งเจาของรานใหเหตุผลวา บริเวณรานมีลักษณะเปนopen-
airอยูแลวจึงใหลูกคาสูบบุหรี่ได ประกอบกับที่รานมีพัดลมติดต้ังบนเสาอาคารรอบบริเวณภายใน
ราน ประมาณ 8 เครื่องซ่ึงใชงานไดทุกตัว จึงไมมีปายหามสูบบุหรี่ เพราะที่รานมีลักษณะเปด
ระบายอากาศรอบดานอยูแลว 
 ผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นวา สําหรับระเบียบใหมที่กําหนดวาหามสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาดใน
รานนั้น ที่รานจะมีลูกคาทั้งคนไทยและคนตางชาติ ดังนั้นโดยสวนตัวจึงเห็นวาคงขึ้นอยูกับธุรกิจนั้นๆ 
เพราะจะมีลูกคาหลายประเภท ซึ่งถาหากเปนบริเวณในหองแอรก็เห็นดวยอยางยิ่งวาควรหามสูบบหุรี่
อยางเด็ดขาด เพราะในหองแอรนั้นการระบายอากาศไมคอยดีเทาที่ควร สําหรับในสวนที่เปน open-air 
ซ่ึงสามารถระบายอากาศไดอยางปลอดโปรง เชนนี้ก็ควรใหสูบได แตหากเปน open-air แตระบาย
อากาศไมคอยดี เชนนี้ก็ไมควรใหสูบ ซ่ึงคงขึ้นอยูกับสภาพของสถานที่นั้นๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้
ผูใหสัมภาษณยังเห็นวา คงเปนเรื่องที่คอนขางยากที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนในเรื่องการหาม
สูบบุหรี่ เพราะในบางครั้งแมมีปายหามสูบบุหรี่อยูชัดเจนก็ยังมีผูฝาฝนสูบ เพราะไมมีความเกรง
กลัวตอกฎหมายซึ่งเทาที่เห็นสิ่งที่กฎหมายเขียนไวในเรื่องการจับปรับนั้นก็มีนอยมาก ซ่ึงแทบจะไม
คอยเห็นเลย ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณเห็นวาโทษปรับผูฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท นั้น เปนจํานวนเงินคาปรับที่ยังนอยไป ในสวนของขอกฎหมายที่วาหากเจาของรานไม
จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของรานเปนเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จะมีโทษปรับไม
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เกิน 20,000 บาท นั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา อัตราโทษปรับจํานวนดังกลาวเหมาะสมดีแลว เพราะ
ถาหากอัตราโทษปรับสูงกวานี้ธุรกิจก็อาจประสบปญหาได 
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวา เมื่อมีผูกระทําความผิดตามกฎหมายคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ีขางตน และตองโทษปรับ เชนนี้เห็นวากรณีที่ผูกระทําผิดจะไมชําระคาปรบัคงเกดิขึน้ได
ยากหรือคงมีจํานวนนอยมาก ซ่ึงสวนใหญมักจะชําระคาปรับหรือบางคนอาจชําระไมถึงอัตราขั้น
สูงสุดของคาปรับนั้นๆ เสียดวยซํ้า ดังนั้นความยุงยากที่บัญญัติไวในวิธีการดําเนินคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคงไมอาจเกิดขึ้นไดงายๆ 
 ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา ในการดําเนินการตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ีนี้ ควรมีหนวยงานพิเศษเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน เพราะหากจะใหเปนอํานาจ
หนาที่โดยตรงของเจาหนาที่ตํารวจ หรือเจาหนาที่เทศกิจนั้นคงไมเหมาะสม เพราะหนวยงานดัง
กลาวเหลานี้มีการรับสินบนไดงาย อีกทั้งเจาหนาที่เทศกิจนั้น ถากําหนดใหตองมาปฏิบัติหนาที่
ตรวจจับในเวลากลางคืน ซ่ึงเปนชวงเวลาหลังเที่ยงคืนไปแลว ก็คงไมคอยมีใครมาปฏบัิติหนาทีส่กั
เทาไหร เพราะเทศกิจนั้นโดยเนื้องานมักจะทํางานในตอนกลางวัน ดังนั้นโดยสวนตัวจึงเห็นวา 
หนวยงานที่เหมาะสมที่สุดนาจะขึ้นอยูกับสวนงานคุมครองผูบริโภค ซ่ึงนาจะเปนหนวยงานที่มี
ภารกิจรับผิดชอบในงานนี้ไดโดยตรง และเหมาะสมกวาหนวยงานอื่นๆ 
 สําหรับมุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ผูใหสัมภาษณแสดงความคิด
เห็นวา เปนเรื่องที่คอนขางยากแตถาหากเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการจับ ปรับอยางจริงจังแลว ยอม
ตองเปนการชวยใหกฎหมายมีความศักด์ิสิทธิ์อยางแนนอน ถึงแมจะปรับเปนจํานวนเงินที่นอย ก็
ถือวาการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพแลว ดังนั้นในประเด็นนี้เห็นวา เจาหนาที่ไมปฏิบัติการ
อยางจริงจังมากกวา ในสวนความคิดเห็นที่วารัฐควรมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ เพือ่การรณรงคสง
เสริม เพื่อการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น รัฐควรตองกระตุนใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนา
ที่เกี่ยวกับกรณีตองปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด 
 สําหรับที่ต้ังของราน เชาที่ดินเปนเวลา 30 ป สวนสิ่งปลูกสรางทางรานสรางเองทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อที่
ประมาณ 2 ไร การดําเนินธุรกิจของรานจะมีรายรับแตละวันประมาณเกือบหมื่นบาท เทาที่พบทางรานยังไม
คอยมีเจาหนาที่มาตรวจบอย เพราะกิจการที่รานจะมีลักษณะเปนรานขายอาหารมากกวา ซึง่ทีร่านจะไมมทีี่
เขี่ยบุหร่ีวางไวบนโตะ แตหากลูกคาจะสูบบุหร่ีก็จะขอที่เขี่ยบุหร่ีจากทางราน ซึ่งที่รานไมไดขายบุหร่ี ดังนั้น
หากลูกคาอยากสูบบุหร่ีก็ตองนํามาเอง ซึ่งเห็นวาการที่เราไมมีที่เขี่ยบุหร่ีวางบนโตะก็เปรียบเสมือนกับการ
บังคับไมใหลูกคาสูบบุหร่ีไปในขณะเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณไดแสดงขอคิดเห็นวา ควรใหทองถิ่นเขามามีสวนชวยในการดําเนิน
การตามกฎหมายฉบับนี้ เพราะเทาที่เปนอยูการควบคุมโดยรัฐในกรณีนี้กระทําไดยาก ดังนั้นจึงควรจะจัด
ระบบหนวยงานที่จะเขามาเกี่ยวของใหมีขนาดเล็กลงเพื่อจะไดควบคุมกันเองตัวอยางเชน หาก
จังหวัดยังควบคุมกรณีดังกลาวไมได ก็ควรใหเปนระดับอําเภอควบคุมดูแลกันเอง ดังนั้นในทางกลับกันจะ
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ใหกระทรวงเดียวควบคุมทั้งประเทศก็คงทําไดยากลําบาก อยางไรก็ดี เนื่องจากในทางปฏิบัติการบริหาร
งานของแตละทองถิ่นนั้น คงตองมีความแตกตางกันตามศักยภาพวุฒิภาวะ และสภาพของแตละ
ทองที่ซ่ึงไมเทาเทียมกัน ฉะนั้นในเรื่องขนาดของประชาคมจึงควรกําหนดใหมีพอประมาณตามสมควร จึง
เห็นวาขนาดของประชาคมนาจะใชเพียงระดับหนวยของอําเภอก็นาจะเหมาะสมซึ่งอาจกําหนดให
อําเภอมีหนวยงานคอยทําหนาที่ควบคุมในกรณีดังกลาวโดยเฉพาะ โดยอาจใหขึ้นตรงตอกํานัน ผูดูแลใน
แตละทองที่ ซึ่งกํานันก็จะขึ้นตรงตอปลัดอําเภอ และนายอําเภอ ตามลําดับ ทั้งนี้เห็นวาเนื่องจากอําเภอ
เปนหนวยการปกครองที่อยูในระดับกลางๆ ซึ่งเหมาะสมกวาตําบล เพราะตําบลจะเปนหนวยปกครองที่มี
ลักษณะแบงแยกยอยจนเกินไป นอกจากนี้ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล หรือองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้นก็ยังไมมีความเหมาะสมเทากับอําเภอ เพราะองคการบริหารสวนทองถิ่นเหลานี้ตองมีภาระหนาที่
สําคัญในการควบคุมการดําเนินงานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพเสียกอน 
 
3.2 สถานการณ และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535: มุมมองของเจาหนาที่สาธารณสุข 
 จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ผูวิจัยไดสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุข ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
ชํานาญการ จํานวน 3 คน ซึ่งมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ในสวนของบุหร่ีและแอลกอฮอร 
และดําเนินการตามขอรองเรียนวาไดมีการฝาฝนตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 
2535 ทั้งนี้จากการสัมภาษณพบขอมูลวา จากประสบการณการลงพื้นที่ของผูใหสัมภาษณนั้น เปนการ
ลงพื้นที่ตรวจตามหนาที่เจาพนักงานตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่นั้นจะตรวจ
ดูวาเจาของสถานที่นั้นไดปฏิบัติตามที่กฎหมายไดกําหนดไวหรือไม เชนการติดปายแสดงเขต
ปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ซึ่งหากพบวาไมปฏิบัติตามกฎหมายก็จะตักเตือน และใหคําแนะนําใน
ขอกฎหมาย จากนั้นจึงทําบันทึกคําใหการตามแบบฟอรมรายงานของกรมควบคุมโรค ซึ่งเรียกชื่อโดยยอ
วา ต.จ.1 ซึ่งเปนแบบฟอรมในการลงบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ โดยจะตองลงบันทึกดังกลาวในทุกกรณีที่ไดลงปฏิบัติหนาที่ตรวจ โดยบันทึกดังกลาวนี้จะ
มอบใหผูประกอบการ หรือเจาของรานนั้นเก็บไว1ชุด เพื่อจะไดปฏิบัติตามถอยคําที่ไดใหไวแกเจาหนา
ที่ อีกหนึ่งชุดจะเก็บไวที่สาธารณสุขจังหวัดหรือ สสจ. และมอบใหแกเจาหนาที่สาธารณสุขที่ไดลง
ปฏิบัติหนาที่เก็บไวอีก1ชุด ดังนั้นจึงมีบันทึกและสําเนาบันทึกรวมทั้งสิ้น 3 ชุด ทั้งนี้เอกสารบันทึกการพบ
การฝาฝนกฎหมายซึ่งไดใชดุลยพินิจตักเตือน ที่สงไปยังสาธารณสุขจังหวัดนั้น อาจมีบางกรณีที่สา
ธารณสุขจังหวัดไดแจงกลับมายังสาธารณสุขอําเภอทองที่ ซ่ึงทําการตรวจตักเตือนใหดําเนินการ
ปรับผูฝาฝนก็เคยมีแตไมบอยนัก  
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 ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลวา จากประสบการณการทํางานจะมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ประมาณ 2-3 เรื่องตอป โดยมักเปนการ
รองเรียนเพื่อเอาผิดกับเจาของสถานที่เกือบทุกกรณี ซึ่งขอรองเรียนเหลานี้ ในทางปฏิบัติจะรอง
เรียนไปยังสาธารณสุขจังหวัด เมื่อสาธารณสุขจังหวัดไดรับเร่ืองรองเรียนแลว ก็จะแจงไปยังสาธารณ
สุขในพื้นที่ที่มีการรองเรียนเพื่อดําเนินการตอไป อยางไรก็ดี ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลวา ในการลง
พื้นที่ปฏิบัติหนาที่จับปรับนั้น โดยประสบการณที่ปฏิบัติหนาที่มาจะไมเคยดําเนินการจับปรับเลย 
เพราะโดยนโยบายการปฏิบัติของสาธารณสุขอําเภอนั้น เมื่อตรวจพบผูกระทําการฝาฝนกฎหมาย
ดังกลาว ในลําดับแรกก็จะแจงขอกลาวหาที่ผูนั้นไดกระทําความผิด และกระทําการตักเตือน จาก
นั้นจึงใหความรูทางดานกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติอยางถูกตอง แตหากตอมาพบวายังคง
ฝาฝน หรือกระทําความผิดซํ้าบอยครั้ง เปนที่ครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 เชนนี้จึงจะดําเนินการจับปรับ 
โดยแจงใหเจาหนาที่ตํารวจเขามาดําเนินการเปรียบเทียบปรับตอไป แตจากประสบการณเทาที่พบ
สวนใหญเจาหนาที่ไดตักเตือนเพียงครั้งเดียว ผูประกอบการ เจาของสถานที่ก็จะรีบดําเนินการใหถูก
ตองตามกฎหมาย และระมัดระวังไมใหเกิดกรณีการกระทําการฝาฝนกฎหมายอีก จึงไมเคยพบ
การฝาฝนเปนครั้งที่ 2 หรือ 3 เลย ที่สําคัญก็คือ บทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขสวน
ใหญที่ลงพื้นที่ตรวจตามที่กฎหมายใหอํานาจไวนั้น มักจะมุงเนนไปทางดานการแนะนํา ใหความรู
เปนหลัก และอีกประการหนึ่งก็คือ ภารกิจในดานการเฝาระวัง ทั้งในสวนของสถานที่จัดจําหนายและใน
สวนของสถานที่ราชการ โดยใน 1 ป จะปฏิบัติการเฝาระวัง 3 คร้ัง ซึ่งจะกระทําทุกๆ 4 เดือน  
 จากประสบการณการปฏิบัติหนาที่ของผูใหสัมภาษณ พบวา เจาของสถานบันเทิง ผับ บาร ใน
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้นสวนใหญเจาของกิจการจะรูกฎหมายเพราะสาธารณสุขอําเภอได
จัดอบรมความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานบริการ สถานบันเทิง และกฎหมายคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ีหลายครั้ง ดังนั้นเวลาลงพื้นที่ตรวจในผับ บาร จึงไมเคยพบการกระทําผิดตาม
กฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีแตอยางใด แตมักพบวาเจาของรานจะติดปายเตือนเขตปลอด
บุหรี่เพราะกลัวเสียคาปรับ โดยจะติดไวประมาณ 3 จุด คือ บริเวณหนาราน และดานในรานซ่ึงมัก
จะติดไวในบริเวณที่สาธารณชน ลูกคา นักเที่ยวมองเห็นไดชัด และติดไวในบริเวณหนาหองน้ํา  
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง ผับ บารวาในทาง
ปฏิบัตินั้น เจาหนาที่สาธารณสุขจะรวมกับเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทย (ซึ่งถาอยูในระดับอําเภอมัก
จะเปนปลัดอําเภอ) โดยจะปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ ซึ่งจะมุงตรวจ2 ประเด็น
หลัก คือ เร่ืองยาเสพติด และเรื่องอายุของผูเที่ยว สําหรับเจาหนาที่ตํารวจนั้นในชวงแรกๆ จะประสาน
ความรวมมือขอใหเขามารวมปฏิบัติหนาที่ดวย แตมาในระยะหลังหลายครั้งในการตรวจสถานบันเทิงก็
ไมคอยไดขอความรวมมือใหเจาหนาที่ตํารวจเขารวมในการปฏิบัติหนาที่ดวยแตอยางใด เพราะจากการ
สังเกตหลายครั้งในชวงแรกๆ ของการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจนั้น เมื่อ
ไดลงพื้นที่ตรวจในสถานบันเทิงที่กําหนดไวก็มักไมพบวา มีการกระทําความผิดแตอยางใดเลย จึง
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ทําใหเกิดความคลางแคลงใจวา เจาของสถานบันเทิงไดรับทราบลวงหนาถึงการจะทําการตรวจ
ตราของเจาหนาที่ไดอยางไร จึงไดตระเตรียมการใหถูกตองทุกสิ่งไวดังนี้ จึงมักไมพบการฝาฝนกฎหมาย
แตอยางใด ดังนั้นในชวงระยะหลังๆ จึงมักเปนการประสานความรวมมือระหวาง 2 หนวยงานเปน
หลัก คือ สาธารณสุข และมหาดไทย โดยจะเนนภารกิจในดานการตรวจจับสารเสพติดในสถาน
บันเทิง ซ่ึงจากประสบการณมักไมพบการตรวจจับหรือปรับตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหรี่แตอยางใด  
  ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติหากลงพื้นที่พบการกระทําผิดตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ก็
มักจะดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 1. ตักเตือน2. ลงบันทึกและ3. ใหแกไขทําใหถูกตอง อยางไรก็ตาม หาก
พบวาไดเคยมีการฝาฝนกระทําผิดซํ้าบอยครั้งเชนนี้ก็จะประสานเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินการลงโทษ
ปรับตอไป นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณบางรายไดใหขอมูลวา จากประสบการณสวนใหญเทาที่เคยประสาน
งานขอความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อการลงพื้นที่ตรวจความพรอมของสถานบันเทิงในเรื่องที่เกี่ยว
ของกับสุขภาพหรือการสาธารณสุขนั้น เจาหนาที่ตํารวจมักไมคอยมารวมลงพื้นที่ตรวจดวยแตอยาง
ใด ดังนั้นบทบาทหลักของเจาหนาที่สาธารณสุขที่ไดลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทงิ จงึมกัจะเนนบทบาทใน
สวนของการตักเตือน การใหความรูและการเฝาระวัง เชนนี้จึงเห็นวาควรมีการแกไข ปรับปรุง
กฎหมายใหเจาหนาที่สาธารณสุขมีอํานาจในการเปรียบ เทียบปรับไดดวย  
  นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลวา จากประสบการณในการลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง พบวา 
อุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ประการหนึ่งก็คือ สภาพความเปน
จริงที่เกี่ยวกับขอจํากัดของพื้นที่ราน เนื่องจากสถานบันเทิง ผับ บาร บางแหงมีพื้นที่คับแคบไม
สามารถจัดสรรพื้นที่เปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ไดเลย ทั้งๆ ที่เจาของสถานที่ลวนเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แตไมสามารถกระทําไดเนื่องจาก พื้นที่ในรานไมอํานวย และสภาพของตัว
อาคารที่ไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางได ดังนั้นโดยสวนตัวจึงเห็นวา ระบบระบาย
อากาศควรจัดใหมีอยางเพียงพอ เพราะเรื่องเหลานี้นั้นเปนหลักการพื้นฐานตามกฎหมายสถาน
บริการ และกฎหมายอาคารและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงทองถิ่นที่ดูแล อาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ตอง
คอยตรวจตราดูดวย  
  อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นดวยกับแนวคิดที่วาควรใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี แตทองถิ่นตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
และตรวจเขม จับปรับจริง และควรจัดอบรมใหความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบและกฎหมาย
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่อยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งยังตองบริหารจัดการเงินคาปรับอยางโปรง
ใส แตมีขอนาสังเกตวา หากกรณีเปนเรื่องที่พนักงานเจาหนาที่ไมเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย เชนนี้ก็
จะตองรอใหมีผูรองเรียนเขามากอนจึงจะดําเนินการบังคับใชกฎหมายได ดังนั้นกรณีดังกลาวจึงมีความจํา
เปนที่ตองปฏิบัติการ เพื่อเฝาระวังกอน 
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3.3 สถานการณ และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535: มุมมองของเจาหนาที่ตํารวจ  
  จากการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจจํานวน 5 คน ซึ่งเคยมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยว
ของกับการตรวจจับเร่ืองบุหร่ี ไดขอมูลวาในการปฏิบัติหนาที่เขาตรวจจับแตละครั้ง จะมีเจาหนาที่ตํารวจ
เขารวมประมาณ 2-3 นาย และมีเจาหนาที่สาธารณสุขประมาณ 2-3 นาย เชนกัน โดยจะปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 รวมกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535ซึ่งจากประสบการณของผูใหสัมภาษณเคยไปตรวจในชวงเวลากลางวัน ที่รานจําหนายบุหร่ี โดยมุง
ประเด็นการกระทําผิดฐานจําหนายบุหรี่แกเด็ก   
  ทั้งนี้เจาหนาที่ตํารวจทุกนายที่ใหสัมภาษณ มีความเห็นวา หลังจากที่มีพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 แลวนั้น ขอเท็จจริงที่พบทั้งในสถานบริการสถานบันเทิง และราน
อาหาร มักพบวาผูที่สูบบุหรี่จะออกไปสูบบริเวณภายนอกราน ซ่ึงไมเคยเห็นผูใดนั่งสูบบุหรี่ที่โตะ
ภายในรานเลย ซ่ึงในความเปนจริงเจาหนาที่ตํารวจไมไดใหความสําคัญ เครงครัดในการตรวจจับ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้มีเจาหนาที่ตํารวจบางนายใหความเห็นวา คงเนื่องจากบทบัญญัติบางมาตรา
ของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ที่วา ในกรณีที่ เจาของสถานที่ไมจัดใหสวนหนึ่งสวน
ใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี และเขตปลอดบุหร่ี มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
และในกรณีที่เจาของรานไมจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษ
ปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท เหลานี้นั้น มีโทษปรับเปนจํานวน 20,000 บาท หรือ 10,000 บาท ทําใหเจาของ
รานกลัวโทษปรับมากกวากลัวเจาหนาที่ตํารวจไปตรวจ ดังนั้นการที่มีโทษปรับ จํานวน 20,000 
บาท จึงเปนเงินคาปรับที่สูงในความรูสึกของเจาของราน ในทางปฏิบัติ เจาของรานหรือพนักงาน
ในรานจึงมักขอรองคนสูบบุหรี่ไมใหสูบในราน ประกอบกับลูกคาและนักเที่ยวทุกคนตางเห็นพอง
กันวาการสูบบุหรี่ในรานเปนสิ่งที่ไมสมควร ดังนั้น จึงทําใหคนที่คิดจะสูบรูสึกกระดากอายที่จะสูบ
ในที่สุด จึงมักพับวา นักเที่ยวมักออกไปสูบภายนอกรานซึ่งเปนนัยวาทุกฝายไดรับรูกติการวมกัน 
 นอกจากนี้มีนายตํารวจบางนายเห็นวา โดยพื้นฐานทั่วไปเจาหนาที่ตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยูแลว แตกรณีของเจาหนาที่สาธารณสุขนั้นจะ
ตองมีกฎหมายใหอํานาจไวโดยเฉพาะแกกรณี อีกทั้งเทาที่พบในทางปฏิบัตินั้น เจาหนาที่สาธารณ
สุขจะมาขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหมารวมตรวจดวย เพราะการใชอํานาจตรวจจับเพียง 
ลําพังโดยเจาหนาที่สาธารณสุขนั้นในทางปฏิบัติมักจะไมสะดวกเหมือนกับเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติ
หนาที่ หรือเขารวมการปฏิบัติหนาที่ดวย เพราะจากประสบการณการปฏิบัติหนาที่นั้นประชาชน
มักจะใหความเกรงใจ และเกรงกลัวเจาหนาที่ตํารวจมากกวา ซึ่งจากประสบการณที่รับราชการมา พบ
วามีการขอความรวมมือใหเจาหนาที่ตํารวจไปชวยประมาณ 3 – 4 คร้ัง ซึ่งจากการพูดคุยสอบถามเจาหนา
ที่สาธารณสุขพบวา ถาเจาหนาที่ตํารวจไปเองหรือไปรวมดวย การปฏิบัติหนาที่ตรวจจับจะสะดวก
และกระทําไดงายกวาที่เจาหนาที่สาธารณสุข จะดําเนินการไปเองโดยลําพัง เพราะโดยสวนลึก
แลวเจาหนาที่สาธารณสุขมักจะกลัวโดนฟองกลับ ดังนั้นการที่ขอความรวมมือใหเจาหนาที่ตํารวจ
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เขารวมในการตรวจจับดวย จึงรูสึกวาเปนการกระทําที่รอบคอบ อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติมักพบวา 
การจับจริงๆจังๆไมคอยมีปรากฏใหเห็นเทาใดนัก เพราะสวนใหญจะทําในลักษณะของ การขอเขา
ตรวจสถานที่ และกระทําการในลักษณะเปนการปองปรามมากกวาที่จะปราบปรามดังนั้นเทาที่เห็น
จึงไมเคยจับเลย   
  นอกจากนี้เจาหนาที่ตํารวจไดใหขอคิดวา โดยทั่วไปแลวคนสวนใหญมักมองวา โทษปรับเปนโทษที่
ไมมีความยุงยาก แตถาบังเอิญขอเท็จจริงของบุคคลที่ตองถูกปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหร่ีบางกรณี ซึ่งปรับเปนจํานวน 20,000 บาท และผูนั้นไมมีเงินมาชําระคาปรับ ดังนี้ยอม
ตองดําเนินคดีโดยฟองคดีไปยังศาลแขวงซึ่งตองมีการจับกุม ควบคุมตัว ในทางปฏิบัติจะมีปญหา
เรื่องผูกลาวหา เรื่องบุคคลผูเปนพยาน เพราะหากผูสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีหามสูบปฏิเสธ ก็ยอมตอง
นําคดีขึ้นสูศาล เริ่มจากควบคุมตัวสงนายรอยเวร ซ่ึงมีขอนาสังเกตวา คดีดังกลาวนี้เปนความผิด
ซ่ึงหนา ซ่ึงหากลวงเลยระยะเวลามานาน พยานหลักฐานยอมหายาก อีกทั้งพฤติการณการกระทํา
ผิดก็มิไดมีความชั่วรายหรือเปนอาชญากรรมที่รายแรง ความรูสึกของคนสวนใหญจึงมองวาเปน
เพียงเหตุเดือดรอนรําคาญ ประกอบกับภาระหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นใน
ทางปฏิบัติเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวของจึงมักตัดชองไมใหเปนคดีเขาสูสารระบบความ เราจึงไมเห็นวามี
คดีประเภทนี้เลย ซึ่งกรณีนาจะสะทอนใหเห็นไดวา เมื่อมีการบังคับใชโทษปรับอยางเครงครัด ก็
อาจจะตองนําไปสูการฟองคดีตอศาลได   
  อยางไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ตรวจจับผูฝาฝนกฎหมายในสถานบันเทิงนั้น พฤติการณขอเท็จจริง
มักมีความเชื่อมโยงไปสูฐานความผิดอ่ืนๆ ดวย ซึ่งโดยแนวทางการปฏิบัติงานนั้น มักจะดําเนินคดี
ตามฐานความผิดหลักภายใตกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ เชน ความผิดฐานเปดสถานบันเทิงเกิน
เวลาตามสถานบันเทิง หรือพกพาอาวุธติดตัวเขาไปในสถานบันเทิงตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงความ
ผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ จึงเปนความผิดที่มีระดับความสําคัญเพียง
เล็กนอย หากพิจารณาจากสถานการณขอเท็จจริงที่เปนจุดมุงหมายหลักในการเขาตรวจจับนั้น 
อยางไรก็ตาม แมคนสวนใหญจะมองวาการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมตามวิถีชาวบาน และเปนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปมากกวาที่จะเปนอาชญากรรมแตการกระทําความผิด ในลักษณะละเลยไม
จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรือแสดงเครื่องหมายในเขตปลอดบุหรี่หรือไมจัดใหเขตสูบ
บุหรี่มีสภาพ ลักษณะตามมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด หรือไมจัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี เหลานี้อาจถูกนํามาพิจารณาเปนสวนประกอบ
ในการออกใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาต ใหแกสถานบันเทิงนั้นในดานของการอนุญาตจําหนาย
สุรา หรือ จําหนายบุหรี่ หรือการลงตรวจพื้นที่นั้นไดพบขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับความผิดตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุขเปนตน นอกจากนี้ การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ี ในสวนของความรับผิดของผูประกอบการเจาของสถานที่สาธารณะ ซึ่งตองรับโทษปรับในอัตรา
คาปรับทั้งในกรณีไมเกิน10,000บาทหรือในกรณีไมเกิน20,000บาทแลวแตฐานความผิดเหลานี้ มิได
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ชําระคาปรับแลวก็นาจะใหมีผลกระทบตอการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการดวย และหากพบเห็น
ผูกระทําความผิดที่เปนเจาหนาที่ตํารวจสูบบุหรี่ในสถานที่ที่หามสูบซ่ึงเปนความผิดก็ควรดําเนิน
การโดยเครงครัดเหมือนคนทั่วไปโดยไมควรเกรงใจ   
  อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ เพราะเจาหนาที่ตํารวจนั้นตองสวมเครื่องแบบไปปฏิบัติหนา
ที่ ดังนั้น จึงไมคอยมีผูใดตอตานหรือตอสูขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามแตกรณี แตหากเปนเจา
หนาที่ อ่ืนกอนจะเขาตรวจจับตองอธิบายทําความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของ เพราะเจาของราน หรือผู
ประกอบการมักไมทราบวาเปนใคร ที่สําคัญก็คือ เจาของราน สถานบันเทิง ผับ บาร หรือสวนอาหาร มัก
กลัววาผูที่มาดําเนินการตรวจจับนั้น อาจเปนเจาหนาที่สรรพากร เพราะจะมีสวนสําคัญ ในเรื่อง
การเสียภาษีนั่นเอง   
 อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ตํารวจ บางรายไดใหขอมูลวา ในกรณีที่เปนเรื่องของการขออนุญาตหรือ
ขอตอใบอนุญาตสถานบันเทิง นั้น ฝายปกครองที่มีอํานาจเกี่ยวแกกรณีอาจใหเจาหนาที่สาธารณ
สุข หรือเจาหนาที่สิ่งแวดลอม ในดานเสียงหรือเจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไปรวมตรวจสถานที่
กอนออกใบอนุญาตให ซึ่งโดยสวนใหญแลว ภาระหนาที่หลักของเจาหนาที่ตํารวจที่ทําการตรวจจับ
นั้น มักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการเปดสถานบันเทิงเกินเวลา การมีสารเสพติดภายในสถานบันเทิง การตรวจ
ใบอนุญาตสถานบันเทิง การตรวจการพกพาอาวุธเขาไปในสถานบันเทิง รวมทั้งการตรวจอายุผูเที่ยววา 
มีอายุตํ่ากวา 18 ป หรือไม และพนักงานที่ทํางานในรานมีอายุตํ่ากวา 20 ป หรือไม เหลานี้คือภาระหนาที่
หลัก ซึ่งจะมีบทบัญญัติกฎหมายหลักๆรองรับอยูในแตละกรณี ฉะนั้นจึงเห็นวา การสูบบุหรี่ในบริเวณที่
หามสูบในสถานบันเทิงนั้น จึงเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตํารวจที่เขาตรวจจับไมคอยใหความสนใจ หรือใสใจ
เทาที่ควร อีกทั้งการสูบบุหรี่นั้นทําลายหรือทิ้งหลักฐานกนบุหรี่ไดงาย และไมสามารถตรวจจาก
ปสสาวะไดเหมือนยาเสพติดอ่ืนๆอยางไรก็ตาม แมพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี จะ
กําหนดใหเจาหนาที่สาธารณสุขเปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญา แตในทางปฏิบัติก็ตองพึ่ง
ตํารวจอยูดี เพราะจากประสบการณในการตรวจพื้นที่ยังไมเคยพบเจาหนาที่สาธารณสุขดําเนินการตรวจ
จับตามลําพังแตอยางใด  
  สําหรับมุมมองเกี่ยวกับเจาหนาที่ ที่จะมาทําหนาที่ตรวจจับตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ีนั้น ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวา หากจะใหเจาหนาที่เทศกิจมาดําเนินการในสวนนี้ 
โดยสวนตัวเห็นวาคงเปนไปไมได เพราะไมนาจะปฏิบัติหนาที่ไดตลอด24ชั่วโมง และโดยหนาที่ของ
เจาหนาที่เทศกิจจะปฏิบัติหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับเร่ืองการต้ังวางสิ่งของ ซึ่งก็ยังแกไขไมได ถาเจาหนาที่เทศ
กิจเขามาดําเนินการในสวนนี้แลว ก็ควรตองเขมงวดในการปฏิบัติหนาที่โดยตลอดไมทําแบบไฟไหมฟาง แต
หากเขามามีสวนในการดําเนินการตามกฎหมายนี้แลว ทําใหผูประกอบการตองจายเงินเพิ่มข้ึนอีกก็ไมมี
ประโยชน เพราะจากประสบการณมักพบวาเมื่อประกาศใชกฎหมายไประยะเริ่มแรก ประชาชนก็จะ
ต่ืนตัวและกลัวบทลงโทษ แตพอใชกฎหมายไปชวงระยะเวลาหนึ่งก็จะไมเขมงวดเทาที่ควร  
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 นอกจากนี้ เจาหนาที่ตํารวจผูใหขอมูลบางรายไดใหขอมูลวา สําหรับประเทศไทยนั้นถาไมใช
กฎหมายเขามาในเรื่องความไมปลอดภัยในเรื่องสุขภาพคงจะหามยาก โดยสวนตัวจึงเห็นวา
กฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีนั้นดีที่ไดนํามาบังคับใช เพราะจะไดเปนสวนชวยคนที่ไมสูบบุหร่ี
จะไดไมลําบาก อยางไรก็ตามในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายฉบับนี้นั้น เทาที่รับราชการ
เปนตํารวจมา ยังไมเคยเห็นตํารวจคนไหนจับและเปรียบเทียบปรับในขอหานี้ เพราะนโยบายภาระ
หนาที่ของตํารวจมีมาก ดังนั้นจากประสบการณ ยังไมเคยพบผูบังคับบัญชามีนโยบายส่ังใหไปปฏิบัติหนา
ที่ตรวจจับในกรณีนี้เลย  
  ในสวนของการเปรียบเทียบปรับของเจาหนาที่ตํารวจนั้น ในทางปฏิบัติจะไมมีการตรวจลาย
พิมพนิ้วมือเพื่อสงไปใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรแตอยางใด ดังนั้นขอมูลที่จะใชตรวจสอบวา 
บุคคลใดเคยไดรับโทษปรับและไดกระทําการเปรียบเทียบปรับแลว ตอมาไดกระทําความผิดดังกลาวซํ้า
อีกนั้นจึงตรวจสอบไดยาก ประกอบกับแนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวนนั้น ในคดีใดที่มีลักษณะเปน
ความผิดลหุโทษ (ปรับไมเกิน 1 พันบาท หรือจําคุกไมเกิน 1 เดือน) หากมีการเปรียบเทียบปรับคดีใน
ลักษณะนี้ จะไมมีการพิมพลายนิ้วมือและไมทําสํานวนคดี ดังนั้น หากมีการกระทําความผิดในลักษณะ
เดียวกันซ้ําอีก จึงไมอาจเพิ่มโทษไดเพราะไมมีประวัติการกระทําความผิดในครั้งกอน แตอยางไรก็
ตามเมื่อพนักงานสอบสวนไดกระทําการเปรียบเทียบปรับแลวก็ จะตองลงบันทึกไวในแบบสอบปากคํา
ประกอบการเปรียบเทียบปรับ และสงตอไปยังพนักงานอัยการทุกคดีที่มีการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้เพื่อ
ใหพนักงานอัยการไดทําการตรวจสอบบันทึกถอยคําในคดีเปรียบเทียบปรับ เพื่อเปนการตรวจสอบการใช
อํานาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนอีกทางหนึ่ง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 142)  
  อยางไรก็ตามหากไมอาจทําการเปรียบเทียบปรับได เพราะผูกระทําผิดไมมีเงินที่จะชําระคา
ปรับ เชนนี้ก็ตองดําเนินการฟองคดีไปยังศาลแขวง(เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในเขต
อํานาจศาลและคดีนั้นมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ) โดยเจา
หนาที่ตํารวจจะทําสํานวนสอบสวนสงไปยังพนักงานอัยการ จากนั้นพนักงานอัยการจึงใชดุลยพินิจ
ฟองคดีตอศาล อยางไรก็ตามในคดีลักษณะดังกลาวนี้กอนที่พนักงานอัยการจะมีดุลยพินิจสั่งฟองคดี
ตอศาลนั้น พนักงานอัยการจะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 144 
กอน โดย (1) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้นแทนที่จะสงผูตองหาไปยังพนักงาน
อัยการ หรือ (2) เมื่อผูตองหาถูกสงตัวมายังพนักงานอัยการแลว อัยการจะสั่งใหสงตัวผูตองหาพรอมดวย
สํานวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้นอีกครั้ง หรือถาเห็นสมควรอาจจะสั่ง
ใหพนักงานสอบสวนอื่นที่มีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได อยางไรก็ตามหากไมสามารถทําการเปรียบ
เทียบปรับไดเลยเชนนี้พนักงานอัยการก็จะมีดุลยพินิจสั่งฟองคดีตอศาลแขวง (ศาลแขวงเปนศาลที่
มีอํานาจพิจารณาความผิดเล็กๆ นอยๆ)  
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  ทั้งนี้ในการดําเนินคดีอาญาในศาลแขวงนั้น โดยหลักการดําเนินคดีอาญาในศาลแขวง ผูตองหา
จะตองถูกควบคุมตัวโดยพนักงานสอบสวน เปนระยะเวลาไมเกิน72ชั่วโมง เพื่อดําเนินการสอบสวน กอน
ฟองศาล ซึ่งชวงระยะเวลา 72 ชั่วโมงที่อยูในการควบคุมของเจาหนาที่ตํารวจ หากผูตองหาไมสามารถหา
หลักประกันมาประกันตัวไดก็จะตองถูกนําตัวไปฝากขังในระหวางนี้ สวนในการพิจารณาคดีในชั้นศาล
นั้นถือวาคดีลักษณะนี้เปนคดีที่ไมมีขอยุงยากสวนใหญจะพิจารณาคดีรวบรัดใหเสร็จเด็ดขาดภายใน
วันเดียว  
  สําหรับชวงเวลาที่เจาหนาที่ตํารวจมักดําเนินการตรวจจับที่แหลงสถานบันเทิงนั้น สวนใหญจะเปน
ชวงเวลาหลัง01.00น.ไปแลว ซึ่งการตรวจจับในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหสามารถตรวจไดทั้งใบ
อนุญาตประกอบกิจการ และการเปดสถานบันเทิงเกินเวลา อยางไรก็ตาม เห็นวา การผิดตามกฎหมาย
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ในลักษณะที่เปนการสูบบุหรี่ในบริเวณที่หามสูบนั้นมีลักษณะเปนการ
กระทําความผิดซ่ึงหนา ซึ่งคงมีโอกาสพบเจอในขณะที่กําลังกระทําผิดในทันทีทันใดไดนอยครั้ง 
อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่มีคนพบเห็นการกระทําผิดดังกลาวแลวแจงมายังเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 
เชนนี้ในทางปฏิบัติ ผูแจงจะตองเขามาในคดีโดยมีฐานะเปนพยานเพื่อเจาหนาที่จะไดดําเนินการ
สอบปากคําตอไป ซึ่งโดยสวนตัวเห็นวา โดยลักษณะขอเท็จจริงทางคดีที่มีลักษณะเปนความผิดซ่ึง
หนาเชนนี้ อาจใหเจาหนาที่สาธารณสุขปลอมตัวเขาไปตรวจจับเอง สําหรับมุมมองเกี่ยวกับการให
ภาคประชาคมในสวนของทองถิ่น ที่จะเขามามีสวนรวมในทางบังคับใชกฎหมายนั้น เจาหนาที่ตํารวจผู
ใหสัมภาษณเห็นวา นาจะเปนการดี แตควรใหความสําคัญในเรื่องของความสม่ําเสมอ และการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการเงินคาปรับของประชาคม
สวนทองถิ่นนั้นๆ ทั้งในดานของการนําสงเงินคาปรับ ความโปรงใส อีกทั้งจะตองรณรงคใหเจาหนาที่เลิก
สูบบุหรี่ ตลอดจนจัดอบรมใหความรูแกชุมชน ทั้งในดานของกฎหมายและพิษภัยของบุหรี่ และในสวน
ของการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่พ.ศ. 
2535 ดวย 
 
3.4 บทวิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน 
 ทั้งนี้ ในการวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น ผูวิจัยเห็นวาในประเด็นดังกลาวมีเจาพนักงานที่มีบทบาทสําคัญใน
การบังคับใชกฏหมายฉบับนี้ อยู 2 สวน คือ ในสวนของเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข และเจาหนาที่
ตํารวจ ซึ่งจะไดกลาวถึงตามลําดับ 

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 14 เร่ืองแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ซึ่งไดแก ขาราชการใน
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สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย ขาราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ขาราชการในองคการบริหารสวนทองถิ่นปฏิบัติการเฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจ
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มาตรา 7 
ไดกําหนดวาในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในสถานที่สาธารณะทีป่ระกาศ
กําหนด เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายนี้ และมาตรา 13 ไดบัญญัติวา การไมอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามกฏหมายดังกลาวจะมีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 10 ไดกําหนด
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้เปนพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้จึงมีผลใหผูที่ถูกตรวจ
จับ จะตองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ไมวากรณีใดๆ มิเชนนั้นจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา นอกจากนี้มาตรา 14 ยังไดกําหนดวาเมื่อพบเห็นการกระทําความผิดตามกฎหมายนีแ้ลวให
เจาหนาที่ตํารวจ ผูมีอํานาจสอบสวนในคดีนั้นมี อํานาจเปรียบเทียบปรับได ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา แมกฎหมายจะไดกําหนดบุคคลที่จะมาเปน เจาพนักงานมี
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมาจากแตละหนวยงานที่กําหนดไว และกําหนดอํานาจหนาที่ไว
อยางกวางๆ โดยใหปฏิบัติงานในนามสวนราชการที่ตนสังกัดดูแลและรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังเห็นวา การที่
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวเปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญานั้นเปนสิ่งที่ทํา
ใหเจาพนักงานมีอํานาจและความนาเกรงขาม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ มักพบวาพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงต้ังตามกฎหมายไมสามารถเขาไป
ตรวจคนสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผับ บาร สถานบันเทิง) วามีการกระทําผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรสวนใหญเปนการแตงต้ังขึ้นโดยตําแหนง ซ่ึงผูมีอํานาจ
หนาที่ตามตําแหนงมักไมใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่นี้ ดังนั้นจึงมิไดรวมกันดําเนินงานอยาง
จริงจัง ซ่ึงเห็นไดจากนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานระหวางกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยว
ของ มิไดแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน นอกจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติการมักเปนบุคคลา
กรที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข 

สําหรับในสวนของการเขาตรวจจับ หากพบผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นั้น แนวทาง
การดําเนินการโดยหลักการพื้นฐานทั่วไป จะเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 37-38ในสวนของการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรณีเปรียบเทียบปรับไดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 (มาตรา 14) โดยในทางปฏิบัติหากเจาพนักงานเห็นวาผูตองหาไมควร
ไดรับโทษถึงจําคุกก็ใหมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปในคราวเดียว 
นอกจากนี้ ในการเขาตรวจคนสวนใหญพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติการจะตองมีเจาพนักงานตํารวจ เขารวม
ในการตรวจคนดวย ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
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สุขภาพผูไมสูบบุหร่ี จะตองทําหนาที่เปนผูคอยประสานงานโดยอาศัยความรวมมือจากเจาหนาที่
ตํารวจ ซึ่งการประสานงานขอความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจนับวามีความสําคัญ ซึ่งหากไมชัดเจนอาจ
ทําใหเกิดความผิดพลาดในการเขาตรวจสถานที่ได เชนนี้จึงนาจะทําใหเกิดความยุงยากแกเจาหนาที่ระดับ 
ผูปฏิบัติการ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ  ผู
ไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด ยังมิไดกําหนดไวอยางชัดเจนแนนอน ในเรื่องการตรวจจับ เอาผิดกับ
ผูฝาฝนกฎหมายอยางชัดเจน ดังนั้นจึงทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติการไมมีความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายนี้ และไมมั่นใจวาหากไดกระทําไปแลวจะถือเปนการใชดุลยพินิจตรวจจับที่สมเหตุสมผลกับความ
ผิดหรือไม เชนนี้จึงมักใชดุลยพินิจในการตักเตือน โดยอาศัยเหตุผลวาในพื้นที่ดังกลาวยังไมมีการเผยแพร
กฎหมายใหผูประกอบการทราบอยางทั่วถึง ดังนั้นจึงเห็นวาการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ยังมิได
บังคับใชกฎหมายจริงจังเทาที่ควร 

ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการเกรงวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ีจะใชดุลพินิจ ตักเตือน เพียงประการเดียวนั้น อาจใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดบัตรประชา
ชน และสอบถามประวัติสวนตัว ที่พักอาศัยของผูกระทําผิด และนําตัวสงไปยังเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนิน
การเปรียบเทียบปรับตอไป เชนนี้อาจทําใหผูกระทําผิดเห็นวาการกระทําผิดตามกฎหมายนี้เปนเรื่องยุงยาก
และตองเสียเวลาเปนภาระ ซึ่งอาจทําใหเกิดความหลาบจําไดบางไมมากก็นอย 

นอกจากนี้ หากในทางปฏิบัติจําเปนตองอาศัยเจาหนาที่ตํารวจในการเขารวมตรวจจับ 
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายนี้แลว ดังนี้ควรมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อการดําเนินการในลักษณะนี้
ใหชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางเจาหนาที่ ที่ไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่กับเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งนี้อาจจัดทํากฎหมายลําดับรองในรูป กฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศกระทรวงเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนแนนอนและครอบคลุม อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายตอไป 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณกลุมเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร เกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการตรวจตราสถานบันเทิงนั้น พบวาจากประสบการณของกลุมเจาของ
รานเหลานี้ไดพบการปฏิบัติหนาที่โดยเจาหนาที่เหลานี้คือ 

- เจาหนาที่ตํารวจ มักจะมาตรวจในเรื่องของ การเปดปดรานเกินเวลา ตรวจอายุของผูที่มาเที่ยว
สถานบันเทิงต่ํากวา 18 ปหรือไม และ ตรวจดูวาไดมีการจําหนายสุราในชวงเทศกาลหรือไม ซึ่งไมเคยพบวา
เจาหนาที่ตํารวจมาตรวจจับในเรื่องการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 แตอยางใด 

- เจาหนาที่เทศกิจ มักจะมาตรวจในเรื่องของใบอนุญาต และการตั้งโตะบนทางเทาริมฟุตบาธ 
- เจาหนาที่สรรพสามิต มักจะมาตรวจในเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการ และตรวจดูวาไดมี

การจําหนายสินคาตรงกับใบอนุญาตที่ไดรับหรือไม 
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- เจาหนาที่สาธารณสุข มักไมคอยพบวามาตรวจที่รานแตอยางใด 
- เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เคยพบวามาตรวจดูในเรื่องของมลพิษและสภาพแวดลอมของราน แตไม

บอยเทาใดนัก 
นอกจากนี้ในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานนั้น ผูวิจัยใครขอนําขอมูลในทางปฏิบัติ

ที่เปนจริง ซึ่งไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุข และเจาหนาที่ตํารวจ มาพิจารณา ดังนี้ 
 
1. เจาหนาที่สาธารณสุข จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขจะลงพื้นที่ตรวจ
ตามหนาที่ ในฐานะที่เปนเจาพนักงานตามที่กฎหมายไดกําหนดใหอํานาจไว ซึ่งโดยทั่วๆไปจะตรวจดูวาเจา
ของสถานที่นั้นไดปฏิบัติตามที่กฎหมายไดกําหนดไว หรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไดติดปายแสดงเขต
ปลอดบุหร่ี หรือเขตสูบบุหร่ี ไวอยางชัดเจนหรือไม ซึ่งหากพบวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย เชนนี้ ก็มักจะ
ดําเนินการ ตักเตือนใหคําแนะนําในขอกฎหมาย และทําบันทึกคําใหการตามแบบฟอรม ที่เรียกวาแบบ 
(ต.จ.1) โดยจะลงบันทึกดังกลาวในทุกกรณีที่ไดลงปฏิบัติหนาที่ตรวจ ทั้งนี้แบบบันทึกคําใหการ ต.จ. 1 นี้ 
จะจัดทําขึ้น 3 ชุด และจะมอบให เจาของราน, สาธารณสุขจังหวัด และเจาหนาที่สาธารณสุข เก็บรักษาเอา
ไวเปนหลักฐาน คนละ1 ชุด อยางไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นเจาหนาที่สาธารณสุข ไมเคยพบการตรวจจับ 
หรือปรับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เลย  

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ตรวจตามกฎหมายอื่นๆที่ใกลเคียง เชน กลุมกฎหมายสาธารณสุข ก็มักจะใช
ดุลยพินิจตักเตือน ลงบันทึก และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เปนหลัก ซึ่งหากยังคงฝาฝน หรือ
กระทําความผิดซ้ําบอยครั้ง อีก 2-3 คร้ัง เชนนี้จึงจะดําเนินการจับปรับ กลาวคือ จะประสานแจงใหเจาหนา
ที่ตํารวจดําเนินการลงโทษเปรียบเทียบปรับตอไป อยางไรก็ตามไมเคยพบการกระทําผิดซ้ํา เปนครั้งที่ 2 
หรือ 3 แตอยางใด  
  จึงเห็นไดวาบทบาทและหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สาธารณสุขที่ลงพื้นที่ตรวจตามท่ี
กฎหมายใหอํานาจไวนั้นจะเนนอํานาจหนาที่ในสวนของการตักเตือนใหคําแนะนํา การใหความรู 
และการเฝาระวัง เปนสําคัญ  
 
2. เจาหนาที่ตํารวจจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาเจาหนาที่ตํารวจจะปฏิบัติหนาที่ลงพื้นที่ตรวจ
จับ โดยปรกติทั่วไปจะอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และตามพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งจะกระทําในชวงเวลากลางวัน โดยเจาหนาที่ตํารวจ ประมาณ 2-
3 นายรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข ประมาณ 2-3 นายรวมแลวไมเกิน 6 คนในการปฏิบัติหนาที่ตามปรกติ 
ซึ่งสวนใหญมักจะพบการกระทําความผิดฐานจําหนายบุหร่ีใหแกเด็ก ทั้งนี้เจาหนาที่ตํารวจมักไมไดให 
ความสําคัญในการตรวจจับตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
เพราะภาระหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตํารวจในเรื่องสําคัญมีมากมาย (ตรวจอายุผูมาใชบริการ
สถานบันเทิงวามีอายุตํ่ากวา 18 ปหรือไม, ตรวจอายุพนักงานที่ทํางานภายในรานวามีอายุตํ่ากวา 20 ปหรือ
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ไม, สถานบันเทิงเปดใหบริการเกินเวลาหรือไม, ในสถานบันเทิงมีสารเสพติดหรือไม, ตรวจดูใบอนุญาต
สถานบันเทิง, มีการพกพาอาวุธเขาไปในสถานบันเทิงหรือไม เหลานี้เปนตน) และอัตรากําลังมีจํากัด ดังนั้น
จึงไมเคยพบวาผูบังคับบัญชาของตนมีนโยบายในการใหดําเนินการตรวจจับในกรณีตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 แตอยางใด 

ทั้งนี้เจาหนาที่ตํารวจนั้น โดยพื้นฐานจะมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ในสังคมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักอยูแลว อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจตองสวม
เครื่องแบบในการปฏิบัติหนาที่ จึงไมคอยพบวามีผูใดกระทําการตอตาน หรือตอสูขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ 
ซึ่งแตกตางจากเจาหนาที่สาธารณสุข ที่จะตองมีกฏหมายใหอํานาจในการปฏิบัติหนาที่รองรับไวโดยเฉพาะ
เปนกรณีๆ ไปเพราะเจาหนาที่สาธารณสุขไมไดมีหนาที่หลักในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม หรือ
การกระทําผิดกฎหมายดังเชนตํารวจ อีกทั้งหากเจาหนาที่สาธารณสุขหรือเจาหนาที่อ่ืนๆ ปฏิบัติการตรวจ
จับตามลําพัง เชนนี้ก็จะตองอธิบาย หรือ ชี้แจงทําความเขาใจกับเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร เพราะเจา
ของรานมักกลัววาผูที่มาดําเนินการตรวจจับนั้นอาจเปนเจาหนาที่สรรพากร (ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงใน
เร่ืองการเสียภาษี และผลกําไร) ดังนั้นในทางปฏิบัติ แมพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 จะกําหนดใหเจาหนาที่สาธารณสุขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม แตใน
ทางปฏิบัติ เจาหนาที่สาธารณสุขมักมาขอกําลังจากเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหมารวมการตรวจจับในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขดวย ซึ่งอาจเปนเพราะในสังคมไทยนั้นคนสวน
ใหญมักจะใหความเกรงใจ และเกรงกลัวตอเจาหนาที่ตํารวจ ดังนั้นการดําเนินการตรวจจับจึงกระทําไดโดย
สะดวก และไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยพื้นฐาน ฉะนั้นเพื่อเปนการดําเนินการโดยรอบคอบ และ
ปองกันปญหาการถูกประชาชนผูไดรับการกระทบสิทธิฟองคดีกลับ เจาหนาที่สาธารณสุขจึงมักจะประสาน
ความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหเขารวมการปฏิบัติหนาที่ดวยเสมอ 

สําหรับในประเด็นบทบาทของพนักงานเทศกิจ กับบทบาทในการบังคับใชกฏหมายตามพระราช
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น จากการสัมภาษณกลุมเจาหนาที่ตํารวจ ไดให
ความเห็นวา กรณีคงเปนไปไดยาก เพราะภาระงานประจําของเจาหนาที่เทศกิจก็มีมากและยังมีปญหาใน
การปฏิบัติงานของตนเองอยูมาก อีกทั้งยังไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไดตลอด 24 ชั่วโมง (ในการเฝาระวัง 
ตรวจจับพฤติการณความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะเปนความผิดซึ่งหนา) 

 
3.5 สภาพปญหาอํานาจจับปรับของพนักงานเจาหนาที่ 
 จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้นมีลักษณะ
เปนกลุมกฎหมายสาธารณสุขซึ่งมุงคุมครองความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนเปนหลัก ซึง่เจาหนาทีท่ี่
ปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 และมาตรา 5 วาเปนผูซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสา
ธารณสุขแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองแตงตั้ง
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พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีพ.ศ. 2535 โดยลง
นามเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ซึ่งไดแกขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค ขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขาราชการ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราชการสังกัดเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบรหิาร
สวนตําบล และขาราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเปนตํารวจชั้นสัญญาบัตร ผูมียศตั้งแตรอย
ตํารวจตรี หรือดํารงตําแหนงรองสารวัตรขึ้นไปซึ่งลวนเปนเจาพนักงานฝายปกครองทั้งสิ้น 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาจากบทบัญญัติกฎหมายพบวา เจาหนาที่หลักที่บังคับใชกฎหมายตามพระราช
บัญญัติฉบับนี้ มักเปนขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลักการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น มักเนนการวากลาวตักเตือน และใหความรูแกผูฝาฝนพระราช
บัญญัติดังกลาว โดยเฉพาะเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร ซึ่งมาตรา 3 ไดกําหนดนิยามวาเปน ‘ผูดําเนนิการ’ 
ซึ่งหมายถึง เจาของ ผูจัดการ ผูควบคุม หรือผูที่รับผิดชอบดําเนินงานของสถานที่สาธารณะนั้น ทั้งนี้โดย
สวนใหญพบวา เจาของสถานบันเทิง ผับ บาร ซึ่งอยูในฐานะเปนผูดําเนินการนั้น สวนใหญรับรูขอกฎหมาย 
ตามมาตรา 5 ซึ่งไดวางหลักการวาให “ผูดําเนินการ” มีหนาที่ 1) จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี และเขตปลอดบุหร่ี 2) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด และ 3) จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด  
 ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา เจาหนาที่หลักที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ีมักเปนขาราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเมื่อพบการกระทําผิดตามกฎหมายนี้ มักจะดําเนินการวา
กลาวตักเตือน และใหความรูเปนหลัก จะไมดําเนินการจับปรับในทันที แมมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัตินี้ 
จะบัญญัติวา “ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา” ก็ตาม แตก็มิไดทําใหขาราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่หลักตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจเปรียบเทียบปรับแตอยางใด เนื่องจากมาตรา 14 ไดบัญญัติวา บรรดาความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นี้ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการ
สอบสวนคดีนั้น และใหมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น 
หลักกฎหมายขางตนดังกลาวนี้ จึงหมายถึงหากพนักงานเจาหนาที่สาธารณสุขไดพบเห็นการกระทําผิดฝา
ฝนตามพระราชบัญญัตินี้ (รวมถึงกรณีตามมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติวา หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี) 
พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจเพียงจับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และควบคุมตัวนําไปสงใหแกเจา
หนาที่ตํารวจ ซึ่งเปนพนักงานสอบสวน เพื่อทําการเปรียบเทียบปรับเนื่องจากพนักงานเจาหนาที่สาธารณสขุ
นั้น ไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัตินี้แตอยางใด ดังนั้น หากกรณีพบการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ที่เกิดขึ้นในผับ บารในชวงเวลาดึก เพราะสถานบันเทิง
เหลานี้มักเปดใหบริการในชวงเวลา ต้ังแต 18.00 น. – 02.00 น. เชนนี้ ในชวงเวลายามวิกาลดังกลาว อาจ
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เกิดความไมสะดวกในการดําเนินการจับปรับได เพราะจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เจาหนาที่ตํารวจ 
และเจาหนาที่สาธารณสุข พบวา เจาหนาที่ตํารวจมัก ไมจับปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เพราะภาระงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมมีมาก และลักษณะการกระทํา
ผิดดังกลาวไมใชอาชญากรรมรายแรงแตอยางใด ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ตรวจจับในผับ บาร หรือสถาน
บันเทิง มักบังคับใชกฎหมายตามประเด็นการตรวจจับการกระทําความผิดหลักเปนสําคัญ โดยการลงพื้นที่
ตรวจจับนั้นจะไดรับการประสานขอความรวมมือจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนั้น 
 อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เจาหนาที่สาธารณสุขนั้น พบวา เจาหนาที่สาธารณสุข
ในสวนภูมิภาคมักไมประสานขอความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจ แตจะลงพื้นที่ตรวจจับกับเจาหนาที่
กระทรวงมหาดไทย หรือแฝงตัวเขาไปสังเกตการณในสถานบันเทิง ผับ บาร ดังนั้นเมื่อพบกรณีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จึงไมอาจเปรียบเทียบปรับไดเอง แตตองนําตัวผูกระทําความผิดนั้นไปมอบ
ใหแกพนักงานสอบสวน เพื่อเปรียบเทียบปรับตอไป ซึ่งกอใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติหนาที่บังคับ
ใชกฎหมาย เพราะการพบการกระทําความผิดซึ่งหนา แมมิใชความผิดรายแรง แตมิอาจดําเนินการลงโทษ
ไดในทันทีนั้นยอมทําใหผูกระทําผิดไมรูสึกเกรงกลัวกฎหมาย ไมรูสึกหลาบจําในความผิดของตน อีกทั้งยังมิ
อาจนํากฎหมายมาบังคับใชในทางปฏิบัติไดจริงแตอยางใดดังนั้นเจาหนาที่สาธารณสุขทุกคนที่ได
สัมภาษณจึงไดแสดงความคิดเห็นวา เพื่อแกไขปญหาสภาพการบังคับใชกฏหมายใหมีประสิทธิภาพ
ในการเปรียบเทียบปรับดังกลาว จึงควรมีการแกไข ปรับปรุงขอกฏหมายตามพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยใหเจาหนาที่สาธารณสุขมีอํานาจในการเปรยีบเทยีบ
ปรับไดตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมเจาหนาที่ตํารวจ วาการ
กระทําความผิดฐานสูบบุหร่ีในบริเวณพื้นที่ที่หามสูบนั้นมีลักษณะเปนความผิดซึ่งหนา ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจ
มักไมมีโอกาสไดพบเจอในระหวางดําเนินการตรวจจับ ดังนั้นเมื่อลักษณะขอเท็จจริงในการกระทําความผิด
ดังกลาวมีลักษณะเปนการกระทําความผิดซึ่งหนาจึงควรใหเจาหนาที่สาธารณสุขแฝงตัวเขาไปตรวจ
จับเอง 
 
3.6 สภาพปญหาการดําเนินการตรวจ จับ ปรับในสถานบันเทิง ผับ บาร ตามพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 ทั้งนี้โดยหลักการในทางปฏิบัติเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงตางๆ นั้น มักจะมุงตรวจใน 3 
ประเด็นหลักๆ คือการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของอาคารเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุ
การณเพลิงไหมการตรวจหาสารเสพติดในสถานบันเทิง เพื่อปองกันและปราบปรามยาเสพติด การพกพา
อาวุธ และนักเที่ยวที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ตลอดจนการตรวจสอบสถานบันเทิงวามีใบอนุญาตสถานประกอบ
การถูกตองหรือไม 
 สําหรับ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณเพลิง
ไหมนั้น หากสถานบันเทิงนั้นอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การลงพื้นที่ตรวจจะดําเนินการโดยเจาหนาที่เขต
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ทองที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งเปนที่ต้ังของสถานบันเทิงนั้น รวมกับสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สปภ.) และเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยประสานความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เพื่อใหดําเนินการตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลสถานที่สําคัญโดยตรงขึ้นมา 
 นอกจากนี้ในการตรวจหาสารเสพติดในสถานบันเทิงนั้น โดยสวนใหญแลวมักพบวาในการลงพื้นที่
ตรวจความเรียบรอยของผับ บาร และสถานบันเทิงโดยพนักงานเจาหนาที่นั้นสวนใหญจะมีวัตถุประสงค
เพื่อการปองกันอัคคีภัย อีกประการหนึ่งเพื่อปราบปรามอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งการลงตรวจเพื่อวัตถุ
ประสงคในการปองกันอัคคีภัยนั้น หากเปนการตรวจในกรุงเทพมหานครมักจะเปนการรวมมือกันระหวาง
สํานักงานเขตผูรับผิดชอบในพื้นที่ที่สถานบันเทิงนั้นตั้งอยูกับสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) 
รวมกันลงพื้นที่ตรวจแหลงสถานบันเทิง เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุเพลิงไหม นอกจากนี้ กรุงเทพมหา-นครจะ
ประสานความรวมมือไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อดําเนินการตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงขึ้น
มาในการดูแลสถานที่สําคัญที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหมไดงายในชวงเทศกาลสําคัญ นอกจากนี้ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่จะดูแลตรวจสอบการสรางอาคาร และมาตรการปองกันอัคคีภัยใน
สถานบันเทิงที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน คือ การขอความรวมมือใหสถานบันเทิงตรวจตราความพรอมใน
มาตรการดูแลความปลอดภัย ทั้งในเรื่องทางหนีไฟ และอุปกรณดับเพลิงที่มีมาตรฐาน ซึ่งการขอความรวม
มือดังกลาวนี้นับวาเปนมาตรการที่มีความสําคัญ เนื่องจากหากสถานบันเทิง ผับ บารไมมีการปรับปรุง
สถานที่ตามที่เจาพนักงานไดแจงใหปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เชนนี้ก็จะมีผลตอการขอตอใบอนุญาต อยางไร
ก็ตามในการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยของสถานบันเทิงในชวงเทศกาลสําคัญนี้ เจาหนาที่จะตรวจตรา
โดยเครงครัดในชวงกลางคืน เพื่อตรวจสอบวาสถานบริการแออัด จนเกิดความเสี่ยงเกินไปหรือไม ซึ่งกรณี
ดังกลาวจะตรวจอาวุธ และตรวจอายุลูกคานักเที่ยวที่อายุไมถึง 18 ป ไปพรอมในคราวเดียวกันนี้ดวย 
 อยางไรก็ตามในกรณีการตรวจเพื่อปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดนั้น จะเปนความรวมมือกัน
ระหวางกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบังคับการตํารวจปฏิบัติการพิเศษ (บก. 
ตปพ .) ตํารวจผู รับผิดชอบในพื้นที่  รวมกับสํานักปองกันและบําบัดผู ติดยาเสพติด  สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดและเทศกิจ เหลานี้รวมกันเขาตรวจ
สถานบันเทิงเพื่อตรวจหาสารเสพติดตามสถานบันเทิง โดยการตรวจปสสาวะนักเที่ยว เพื่อการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ในทางปฏิบัติเจาหนาที่จะตรวจสอบวาสถานบันเทิงนั้นมีความปลอดภัย 
หรือมีใบอนุญาตสถานประกอบการถูกตองหรือไม รวมถึงตรวจใบอนุญาตจําหนายสุราหรือบุหร่ี ตามที่
กฎหมายกําหนดไปในคราวเดียวกันดวย ทั้งนี้ในการตรวจเพื่อปราบปรามอบายมุข และยาเสพติดนั้น เจา
หนาที่ตํารวจจะสืบทราบวามีการลักลอบจําหนาย เสพยาเสพติด จึงสงสายสืบเขาไปหาขอมูลกอนจะนํา
กําลังเขาตรวจคนซ่ึงสวนใหญที่พบจะเปนกัญชาพันลําบุหรี่ ซึ่งนักเที่ยวเหลานี้มักจะเปลี่ยนสถานที่
เที่ยวเปนประจําเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม 
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 นอกจากนี้ยังมีการตรวจจับสถานบันเทิงในกรณีเปดใหบริการเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสถาน
บันเทิงที่ฝาฝนเปดเกินเวลามักจะแกลงปดไฟและล็อกกุญแจหนาราน เพื่อตบตาเจาหนาที่ แตขางในราน
ยังคงเปดใหบริการนักเที่ยวตามปกติ ซึ่งหากตรวจไมพบสิ่งผิดกฎหมายเชนนี้ เจาหนาที่ตํารวจจะดาํเนนิ
การตักเตือนนักเที่ยวและปลอยตัวไป 
 อยางไรก็ตาม การลงพื้นที่ตรวจ ผับ บาร และสถานบันเทิงยังตรวจจับกรณีผับที่ปลอยปละ ละเลย 
รูเห็นเปนใจ และชักชวนใหเด็กอายุไมถึง 18 ป เขาไปใชบริการ และมีลักษณะเปนผับเถื่อน กลาวคือไมมีใบ
อนุญาตใหเปดเปนสถานบันเทิงอีกดวย 
 นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
พบวา ในทางปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจโดยทั่วๆ ไปนั้นจะลงพื้นที่ตรวจจับ รวมกับเจาหนาที่กระทรวง 
มหาดไทย (ปลัดอําเภอ) ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยมุงตรวจจับในประเด็นยาเสพติด 
และอายุของผูเที่ยว เปนหลัก ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้นมักขอความรวมมือในการตรวจจับรวมกับเจาหนาที่
ตํารวจในพื้นที่ แตมักไมพบการฝาฝนกฎหมายแตอยางใด อยางไรก็ตามในปจจุบันแมจะประสานขอความ
รวมมือในการตรวจจับ แตเจาหนาที่ตํารวจมักไมคอยรวมลงพื้นที่ตรวจดวย ดังนั้นจึงเห็นไดวาในการลงพื้น
ที่ตรวจจับตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขนั้นไมไดใชอํานาจหนาที่หลักตามพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 แตอยางใด 
 สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ พบวาการจับ และเปรียบเทียบปรับ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มักไมปรากฏใหเห็น เพราะในการปฏิบัติหนาที่
โดยสวนใหญนั้นเจาหนาที่ตํารวจจะเขาไปในลักษณะของการขอเขาตรวจสถานที่ อันเปนไปในลักษณะของ
การปองปราม มากกวาที่จะปราบปราม ดังนั้นในทางปฏิบัติที่เปนจริงจึงไมเคยจับปรับในความผิดตาม
กฎหมายฉบับนี้เลย นอกจากนี้ในการเขาตรวจจับในสถานบันเทิง ผับ บารแตละครั้งนัน้มกัพบวาพฤตกิารณ
ขอเท็จจริงมักมีความเชื่อมโยงไปสูฐานความผิดอื่นๆ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจจะดําเนินคดีไปตามฐานความผิด
หลักที่พบประกอบกับการบังคับใชกฎหมายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของในกรณีนั้นๆ อีกทั้งระดับการใหความ 
สําคัญในการตรวจจับความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น เจา
หนาที่ตํารวจสวนใหญเห็นวาเปนพฤติกรรมทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน และถือวาเปนความประพฤติตามแนว
ทางวิถีชาวบาน ไมใชการกระทําในลักษณะที่เปนอาชญากรรมแตอยางใด ดังนั้นเจาหนาที่ตํารวจจึงให
ความสําคัญเพียงเล็กนอยเทานั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณขอเท็จจริงที่เปนจุดประสงคหลักในการเขา
ตรวจจับ  
 จึงเห็นไดวาในทางปฏิบัติการตรวจจับในผับ บาร และสถานบันเทิงนั้น มักไมเลือกบังคับ
ใชพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เพราะมีลักษณะเปนความผิด
เล็กนอย เกลื่อนกลืนไปกับบริบทสภาพแวดลอมในสถานที่อโคจร แหลงทองเที่ยวยามวิกาล อีก
ทั้งความผิดดังกลาว ตองมีลักษณะเปนการกระทําความผิดซ่ึงหนา ซ่ึงตองดําเนินการจับปรับผู
กระทําผิดที่ฝาฝนสูบบุหรี่ในบริเวณที่หามสูบทันทีที่ไดกระทําผิด จึงเปนการยากในทางปฏิบัติ
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เพราะเจาหนาที่มักไมพบเห็นการกระทําผิดโดยซึ่งหนาดังกลาว อีกทั้งนักเที่ยวสวนใหญมักรับรูถงึ
ขอกฎหมายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในสวนของ
การหามสูบในบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นจึงมักไมสูบบุหรี่ในบริเวณดังกลาว ประกอบกับ
ความผิดดังกลาว มีลักษณะเปนความผิดโดยกฎหมายบัญญัติ หรือ Mala Prohibita ซ่ึงไมไดมี
ความชั่วรายในตัวเอง อีกทั้งพฤติการณฝาฝนกฎหมายดังกลาวไมมีลักษณะเปนอาชญากรรมราย
แรง แตเปนพฤติกรรมความเคยชินของบุคคลในวิถีการดําเนินชีวิต ดังนี้จึงเปนเหตุผลซ่ึงทําให
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจจับปรับ มองขามการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เมื่อตรวจจับในสถานบันเทิง ผับ บาร 
 จากขอมูลการดําเนินการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเมื่อลงพื้นที่ตรวจ ผับ บาร และสถาน
บันเทิงขางตนนี้ สะทอนใหเห็นวาไมไดมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535ในการลงตรวจจับแตอยางใด ซ่ึงอาจเปนเพราะการบังคับใชกฎหมายดัง
กลาว มิไดเปนวัตถุประสงคหลักในการลงพื้นที่ตรวจจับ อยางไรก็ตาม หากเจาหนาทีท่ีป่ฏบัิติหนา
ที่พบพฤติการณใด ซ่ึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ดวยแลว 
ก็ควรที่จะบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไปในคราวเดียวกัน โดยดําเนินการเปรียบเทียบปรับไปตาม
กรณี ซ่ึงจะเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหกฎหมายฉบับนี้ถูกนํามาบังคับใชไดจริง และกอใหเกิดความ
ศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายขึ้น 
 
3.7 ประเด็นการฟองคดีโดยเจาหนาที่ภาครัฐ 

ทั้งนี้การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น ใน
ทางปฏิบัติหากฐานความผิดนั้นมีโทษปรับ และสามารถเปรียบเทียบปรับได ดังนี้ผูกระทําความผิดมักจะยิน
ยอมเสียคาปรับ อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการเปรยีบเทยีบ
ปรับได ดังนี้จึงทําใหคดีอาญาเสร็จเด็ดขาดไป (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37) 
ฉะนั้นในสังคมไทยจึงไมพบวามีการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําการฝาฝนกฎหมายดังกลาวแตอยางใด 
อีกทั้งลักษณะความผิดนี้ก็ไมเอื้อตอการดําเนินคดีในชั้นศาลอีกดวย 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติกฎหมายที่
มีโทษทางอาญา ดังเชน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้นแลว ผูวิจัยเห็นวา
มีประเด็นที่นาพิจารณา ดังจะเห็นไดจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เจาหนาที่ตํารวจวาในอนาคต หาก
บังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางเครงครัด อาจประสบปญหาบางประการได เชน กรณีการกระทําความ
ผิดบางฐานตาม มาตรพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีอัตราโทษปรับเปนเงินจํานวนไมเกินสองหมื่นบาท เชนนี้
หากผูกระทําผิดไมมีเงินมาชําระคาปรับ ก็ยอมจะตองถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงตอไป ทั้งนี้การดําเนินคดีในศาลแขวงนั้น จะตองมีการดําเนินการตาม
ข้ันตอนเริ่มต้ังแตการจับกุม การควบคุมตัว ซึ่งในขั้นตอนดังกลาวนี้อาจประสบปญหาในทางปฏิบัติไดหลาย
ประการโดยเฉพาะในเรื่องผูกลาวหา พยานบุคคล และพยานหลักฐาน เพราะการกระทําความผิดฐานสูบ
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บุหร่ีในบริเวณเขตพื้นที่ที่หามสูบตามกฎหมายฉบับนี้นั้น มีลักษณะเปนความผิดซ่ึงหนา ซึ่งเจาหนาที่
ตํารวจมีโอกาสพบเจอการกระทําผิดลักษณะดังกลาวในทันทีทันใดไดนอยครั้ง โดยหากกรณีมีผูพบเห็น
ความผิดซึ่งหนาในลักษณะดังกลาวแลวไดแจงมายังเจาหนาที่ตํารวจ เชนนี้ในทางปฏิบัติ กฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซึ่งเปนกฎหมายพื้นฐานในการดําเนินคดีอาญากําหนดใหผูแจงตองเขามาเปนพยาน 
เพื่อเจาหนาที่จะไดดําเนินการสอบปากคําตอไป อยางไรก็ตามกรณีในการดําเนินคดีลักษณะนี้นั้น หากผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําความผิดนั้นปฏิเสธ ก็ยอมอาจเกิดปญหาในการแสวงหาพยานหลักฐานมายืนยัน 
เพราะในความเปนจริงนั้นสามารถทิ้งกนบุหรี่ไดงายและไมสามารถตรวจพิสูจนจากทางปสสาวะได
เหมือนเชนยาเสพติดอ่ืนๆ ประกอบกับดวยเหตุที่พฤติการณการกระทําความผิดลักษณะนี้เปนความผิด
ซ่ึงหนา ดังนั้นหากระยะเวลาลวงเลยมานานยอมที่จะแสวงหาพยานหลักฐานมายืนยันแกกรณีไดยาก เชน
นี้หากไมมีพยานหลักฐานมายืนยันการกระทําผิดของจําเลย ศาลยอมตองยกฟอง อยางไรก็ตามนอกจาก
พยานหลักฐานจะสูญหาย แลวพฤติการณการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ี ยังมีลักษณะเปนความผิดที่ไมชั่วราย ไมใชอาชญากรรมที่รายแรง แตเปนการกระทําความผิดใน
ระดับของเหตุเดือดรอนรําคาญ เทานั้น ประกอบกับภาระหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจมีมาก ในทางปฏิบัติ
เจาหนาที่ตํารวจจึงมักตัดชองไมใหเปนคดีเขาสูสาระบบความ ดังนั้นจึงมักไมคอยปรากฏคดีประเภทนี้  
  อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณขางตนนี้ ไดสะทอนใหเห็นวาการบังคับใช
โทษปรับอยางเครงครัดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น ก็อาจจะนําไป
สูการดําเนินคดีอาญาในศาลแขวงไดหากผูกระทําผิดไมมีเงินเสียคาปรับ อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาควรนํา
หลักการ กระบวนการยุติธรรมเกินความจําเปน (Diversion)1 มาใชกับคดีลักษณะนี้จึงจะเหมาะสม  
  นอกจากนี้ บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 144 ไดวางแนวทางใน
การปฏิบัติไววา หากผูกระทําความผิดตามบทบัญญัติกฏหมายที่มีโทษทางอาญาไมมีเงินพอที่จะชําระคา
ปรับ เจาพนักงานจึงไมอาจทําการเปรียบเทียบปรับได เชนนี้จะตองดําเนินการฟองคดีไปยังศาลยุติธรรม ซึ่ง
ในกรณีศึกษานี้จะตองฟองคดีไปยังศาลแขวง อยางไรก็ตามเมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวน
จากพนักงานสอบสวนเจาของสํานวนคดีแลว หากเปนคดีที่มีขอเท็จจริงในคดีลักษณะดังกลาวนี้พนักงาน
อัยการจะตองมีคําสั่งใหเจาพนักงานสอบสวนพยายามดําเนินการเปรียบเทียบปรับคดีนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เปนการใชดุลยพินิจตามที่กฏหมายไดใหอํานาจไวกอนที่จะมีคําสั่งฟองคดีที่มีลักษณะเปนความผดิเลก็นอย
นี้ไปยังศาลแขวง  
  ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาหากพิจารณากรณีบนฐานคิดของการบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายนั้น ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่ไมควรละเลยคือ การใชดุลยพินิจในการ
กําหนดจํานวนเงินคาปรับที่เหมาะสมกับลักษณะของการกระทําความผิดและฐานานุรูปของผูกระทําความ

                                                            

1 หลักการ Diversion หมายถึง การกันไมใหคดีที่เปนคดีเล็กนอยเขาสูกระบวนการยุติรรมในช้ันศาลโดยไมจําเปน 
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ผิด เพื่อหวังผลในทางปองปรามเปนสําคัญ หากละเลยการตระหนักถึงความเหมาะสมของขั้นตอนดังกลาว
นี้แลว ยอมอาจนําไปสูปญหาคดีที่ข้ึนสูศาลเกินความจําเปนไดดังนั้นการนําแนวคิดตามหลัก การสกดักัน้ไม
ใหคดีเล็กๆ นอยๆ เขาสูกระบวนการยุติธรรมเกินความจําเปน(Diversion) จึงควรนํามาใชควบคูกับการ
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไปพรอมๆ กันดวย 
 
3.8 อุปสรรคเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของเจาของสถานที่ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสา
ธารณสุข ฉบับที่ 17, 18 และ 19 ไดกําหนดหามการสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะตางๆ ดังนั้นกฎหมาย จึง
จําเปนตองกําหนดอํานาจ และหนาที่ตามกฎหมายของบุคคลผูมีหนาที่ดําเนินการจัดการใหสถานที่
สาธารณะนั้นเปนไปตามรายละเอียดที่กฎหมายไดกําหนดไว 

ทั้งนี้ จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ได
กําหนดความผิดของผูดําเนินการเพียงการไมจัดใหมีเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี หรือไมจัดใหเขตสบูบุหร่ี
มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด หรือกรณีไมจัดใหมีเครื่อง
หมายในเขตสูบบุหร่ีตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดและการไมดําเนินการดังกลาวมีโทษปรบัไม
เกิน 10,000 บาทเทานั้น ซ่ึงมิไดกําหนดบทบังคับตอเนื่องไปวาหากมีผูไมปฏิบัติตามเครื่องหมาย
เตือนในเขตปลอดบุหรี่โดยตนไมไดดําเนินการอยางใดๆ แลวจะมีผลเปนประการใด รวมทั้งผู
ดําเนินการหรือผูประกอบการจะมีความผิดหรือไมเพียงใด ฉะนั้นจึงเห็นวากฎหมายดังกลาวจึงยัง
คงไมอาจใชบังคับไดอยางสมบูรณครบวงจร 

นอกจากนี้ ยังเห็นวากฎหมายควรตองกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่เปนผูควบคุม ตรวจสอบผู
ดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง เพราะในทางปฏิบัติจะมีพนักงานเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติการเพียงไมกี่คนเทานั้น ดัง
นั้นการบังคับใชกฎหมายจึงอาจไมเครงครัดเทาที่ควร เชนนี้ จึงมักพบวามีเจาของสถานที่สาธารณะ ผู
ดําเนินการ หรือผูรับผิดชอบสถานที่สาธารณะนั้นๆ (ผับ บาร สถานบันเทิง) ไดปลอยปละละเลย เปดโอกาส
ใหมีการกระทําที่ฝาฝน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ในสถานที่ที่ตนเปนผู
ดําเนินการ และเปนสาเหตุของการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูที่ไมสูบบุหร่ี 

กรณีดังกลาวขางตนนี้คงเนื่องมาจาก การบัญญัติขอกฎหมายในลักษณะที่เปนเพียงการกําหนดให
ผูดําเนินการเปนเพียงผูปฏิบัติตามรายละเอียดที่กฎหมายกําหนดแตเพียงอยางเดียวนั้นยังคงไมอาจทําให
เปนบทบังคับแกผูดําเนินการในสถานที่สาธารณะนั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งในการตรวจจับผู
กระทําผิดจึงยังคงพบเห็นการฝาฝนกฎหมายโดยบางกรณีอางวาไมเขาใจขอกฎหมาย หรือหลีกเลี่ยง
กฎหมาย โดยแบงเขตสูบบุหร่ีในรานอาหารและไมจัดใหเปนหองแยกตางหากตามที่กฎหมายกําหนด เชนนี้
จึงยังคงเกิดการสูบบุหร่ีในสถานที่หามสูบเปนจํานวนมาก ซึ่งมักไดแก รานอาหาร สถานบันเทิงที่เปดให
บริการในตอนกลางคืน โดยผูใชบริการสวนใหญจะดื่มสุรา และสูบบุหร่ีดวย ซ่ึงหากพิจารณาตามบท
บัญญัติกฎหมาย เมื่อผูดําเนินการไดจัดใหติดประกาศหรือปายคําเตือนในสถานที่นั้นแลวยอมไม
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มีความผิด แมตนเองจะไดพบเห็นการกระทําผิดกฎหมายโดยมีผูสูบบุหรี่ในสถานที่ซ่ึงตนรับผิด
ชอบดูแลอยู ก็ไมจําเปนตองดําเนินการอยางใดๆ ตอไปอีก เนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดใหเปน
ความผิด (กรมควบคุมโรค, 2547) 

นอกจากนี้ผูศึกษาเห็นวาควรเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายโดยกําหนดใหเจาของสถาน
ประกอบการ หรือผูดําเนินการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่จะตองกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กอนที่จะดําเนินการแจงการพบเห็นการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือวาเปนการกระทําความผิดซ่ึงหนา นั้นตอพนักงานเจาหนาที่เปนลําดับ
ตอไป 

ทั้งนี้บทบัญญัติกฎหมายควรเปดโอกาสใหประชาชนผูไดรับความเดือนรอนรําคาญจาก
การบริโภคยาสูบนั้นมีอํานาจแจงตอผูดําเนินการดูแลสถานที่สาธารณะนั้นหรือแจงตอเจาของ
สถานประกอบการนั้น เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดกระทําการใดๆในเบ้ืองตน เพื่อระงับการกระทํา
ความผิดฝาฝนกฎหมายนั้น ซ่ึงถาหากผูดําเนินการดูแลสถานที่สาธารณะนั้น หรือเจาของสถาน
ประกอบการนั้นๆ ไมดําเนินการเชนวาก็ยอมตองมีความผิดดวยตามสมควรทั้งนี้เพื่อเปนการ
ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ในลักษณะของการมีสวนรวมโดยประชาคม ภาค
สังคม นั่นเอง อีกทั้งยังเปนชองทางในการปองปรามการสูบบุหรี่ในสถานที่หามสูบซ่ึงผูพบเห็นไม
ตองการที่จะตําหนิหรือบอกกลาว ตอผูสูบบุหรี่นั้นโดยตรง (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2546) 

อยางไรก็ดี หากพิจารณาโดยอาศัยหลักนิติศาสตรแลว เห็นวาพฤติการณซึ่งเจาของสถานที่
สาธารณะ (ผับ บาร สถานบันเทิง) ไดจัดใหมีที่เขี่ยบุหรี่หรือไฟแช็คไวตามโตะหรือบริเวณที่สะดวกแกการ
ใชสอยได เชนนี้ยอมตองถือวาพฤติการณดังกลาวเปนไปในลักษณะของผูสนับสนุนใหเกิดการกระทํา
ความผิด อีกสวนหนึ่งดวย ทั้งนี้ในทางปฏิบัตินั้นพนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ตํารวจมีจํานวนจํากัด จึง
ไมอาจดําเนินการตรวจจับไดในสถานที่สาธารณะทุกแหง ดังนั้นจึงไมสามารถดําเนินการเอาผิดกับผูฝาฝน
ไดอยางทั่วถึง จึงทําใหกฎหมายมีสภาพบังคับที่ไมแนนอน ไมมีประสิทธิภาพและประชาชนขาดความเชื่อ
ถือในการบังคับใชกฎหมาย (วราภรณ, 2548) จากการสัมภาษณเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร บางรายได
ใหขอมูลวาทางรานจะวางกฎไววา หามมีที่เขี่ยบุหร่ีวางไวทั้งดานในและดานนอกราน โดยบริเวณในโซนพื้น
ที่ดานนอกรานนั้น หากลูกคาคนใดสูบบุหร่ีทางรานจะใหลูกคาทิ้งกนบุหร่ีในขวด หรือกวาดพื้นเอาเองซึ่ง
เปนนัยใหรูกันเองวา ถาจะสูบบุหร่ีก็ตองชวยตัวเองดูแลจัดการกําจัดกนบุหร่ีใหออกไปจากพื้นที่สาธารณะ
เสีย นอกจากนี้ยังมีบางรายใหขอมูลวาที่รานจะไมมีที่เขี่ยบุหร่ีวางไวบนโตะ แตหากลูกคาจะสูบบุหร่ีก็จะขอ
ที่เขี่ยบุหร่ีจากทางราน ซึ่งที่รานไมไดขายบุหร่ี ดังนั้นหากลูกคาอยากสูบบุหร่ีก็ตองนํามาเอง ซึ่งเห็นวาการที่
ไมมีที่เขี่ยบุหร่ีวางบนโตะก็เปรียบเสมือนกับการบังคับไมใหลูกคาสูบบุหร่ีไปในขณะเดียวกัน อยางไรก็ดีขอ
มูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมลูกคาผูมาเที่ยว ซึ่งนาจะเกี่ยวของกับประเด็นความเห็นพองตองกันในแนว
ปฏิบัติรวมกันระหวางเจาของสถานบันเทิงกับกลุมนักเที่ยวนั้น อาจสรุปสาระสําคัญขอมูลที่ไดจากกลุมลูก
คานักเที่ยวไดวา ลูกคาผูมาเที่ยวทุกคนที่ใหสัมภาษณไมเคยสูบบุหร่ีในที่หามสูบ ซึ่งหากตองการจะสูบจะ
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ไปสูบบริเวณที่ใหสูบได โดยมักเดินออกไปสูบภายนอกบริเวณราน ซึ่งมักเปนบริเวณหนาราน หรือในบริเวณ
ที่อนุญาตใหสูบบุหร่ี เพราะทราบดีวาหามสูบบุหร่ีภายในสถานบันเทิง ผับ บาร 

ผูวิจัยจึงเห็นวา การกําหนดกฏกติกาภายในรานดังกลาวของเจาของสถานบันเทิงนั้นมีลักษณะเปน
การปองปราม และคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ีที่อยูในบริเวณสถานบันเทิงนั้นดวย จึงนับเปนการเขา
ใจ ตกลง และยอมรับในกฏเกณฑนั้นรวมกันอันเปนลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมยอยในกลุมสังคมนักเที่ยว 
(sub culture) ที่สงผลในลักษณะที่เปนการควบคุมพฤติกรรมของนักเที่ยวใหอยูในกรอบของบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 อีกโสดหนึ่งดวย 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณพนักงานเจาหนาที่สาธารณสุข ในประเด็นเกี่ยวกับเจา
ของสถานประกอบการ พบวา สวนใหญเจาของกิจการ ผับ บาร สถานบันเทิง ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี จะมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 
2535 เพราะเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอไดจัดการอบรมทางดานกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานบริการ และสถานบันเทิง โดยใน
การตรวจสถานที่มักพบวาเจาของรานจะติดปายเตือนเขตปลอดบุหรี่ เพราะกลัวการตองเสียคา
ปรับ โดยมักจะติดปายสัญลักษณไว 3 จุด คือ บริเวณหนารานที่ซ่ึงสาธารณชนสามารถมองเห็น 
บริเวณในราน และ บริเวณหนาหองน้ํา เปนตน 
 อยางไรก็ตามจากการลงพื้นที่สัมภาษณ และสังเกตการณ พบวายังคงมี “ผูดําเนนิการ” ในเขตพืน้ที่
ถนนขาวสาร เปนจํานวนมากที่รับรูในขอกฏหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 แตไมอาจจัดเขตสูบบุหร่ีใหมีสภาพลักษณะ และมาตรฐานไดตามกฎหมายกําหนด เนื่องจากมี
ขอจํากัดในเรื่องพื้นที่รานคับแคบ ซึ่งสวนใหญมักใหลูกคาไปสูบบุหร่ีภายนอกราน ที่มักอยูบริเวณฟุตบาต
ถนนติดกับประตูทางเขาออกภายนอกราน ซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจพบวา ผับ บาร และสถานบันเทิงสวน
ใหญไมสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เร่ืองสภาพและลักษณะ
ของเขตสูบบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ในขอ 2 และขอ 3 ไดเลย 
ทั้งนี้ประกาศฉบับที่ 9 นี้ ไดบัญญัติวา  
 “ขอ 2 เขตสูบบุหร่ีบริเวณที่มีระบบปรับอากาศตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวาง
ภายนอกอาคาร และภายในเขตสูบบุหร่ีไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน  
 ขอ 3 เขตสูบบุหร่ีตองมีสภาพ และลักษณะดังตอไปนี้   
  1) ไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง 
  2) ไมอยูบริเวณทางเขา-ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
  3) ไมอยูในบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น”  
 นอกจากนี้ยังพบวา สถานบันเทิง ผับ บาร หลายแหงไมไดติดปายเครื่องหมายในเขตปลอดบุหร่ี 
โดยอางวาเพิ่งดําเนินการซอมแซมปรับปรุงรานเสร็จจึงยังมิไดนําปายเครื่องหมายมาติด หรือมีหลายรานได
ติดปายเครื่องหมายในเขตปลอดบุหร่ี แตติดไวในมุมอับมืดที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
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 อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ จากประสบการณการปฏิบัติหนาที่ตรวจจับการ
กระทําผิดกฎหมายในสถานบันเทิง พบวา เจาของสถานบันเทิง ผับ บาร มักจะเกรงกลัวโทษปรับมาก
กวาเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งคาปรับเปนจํานวนเงิน สองหมื่นบาทในบางฐานความผิดตามพระราช-บัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้นนับวาเปนเงินคาปรับจํานวนที่สูงในความรูสึกของเจาของ
ราน ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาคงเปนเพราะจํานวนคาปรับที่สูงยอมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนในการประกอบกิจ
การนั่นเอง ดังนั้นในบริบทของสถานบันเทิง ผับ บาร เจาของราน และ พนักงานราน จึงมักจะขอรอง บรรดา
ลูกคา นักเที่ยว ไมใหสูบบุหร่ีภายในราน ประกอบกับลูกคา นักเที่ยว ตางก็เห็นพองตองกันวาการสูบบุหร่ี
ภายในรานเปนสิ่งที่ไมสมควร และรูสึกกระดากอาย จึงสมัครใจที่จะเดินออกไปสูบภายนอกบริเวณราน เชน
นี้จึงสะทอนใหเห็นวาทุกฝายตางรับรูกติการวมกัน เสมือนกับเปนวัฒนธรรมยอย (sub culture) ในกลุม
สังคมนักเที่ยว กลาวคือ “บริเวณที่เปดแอรหามสูบบุหร่ี” นั่นเอง 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณกลุมเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร พบวา เจาของสถานบันเทิงที่ให
สัมภาษณ ลวนมีลูกคาผูมาเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ และบางรายไดแสดงความคิดเห็นวาการ
บังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้นไมมีผลกระทบตอจํานวนลูกคา  ผู
มาเที่ยวและผลกําไร แตบางรายกลับเห็นวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไดมีผลกระทบตอจํานวนลกูคา ผู
มาเที่ยวและผลกําไรในจํานวนที่มากพอสมควร ทั้งนี้เจาของสถานบันเทิงบางรายไดใหขอมูลวา เคยพบลูก
คาผูมาเที่ยวแอบสูบบุหร่ีในโซนพื้นที่ดานในของรานอยูบางแตไมบอยนัก และเคยพบลูกคาสูบบุหร่ีภายใน
รานเพราะเขาใจผิดคิดวาปดรานแลวเพราะไดปดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งคงสอดคลองกับลักษณะของการ
ยอมรับในขอตกลงพื้นฐานอันมีลักษณะเปนวัฒนธรรมยอย (sub culture) ในกลุมนักเที่ยวกลางคืนดังได
กลาวขางตน อยางไรก็ตามจากการสังเกตการณของผูวิจัย พบวาการจัดสรรแบงพื้นที่รานของสถานบันเทิง
ที่ไดเขาไปสัมภาษณนั้นพบวา ในโซนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนการเปดโลงไมมีฝาผนังเพื่อใหอากาศถายเทได
เองนั้น เจาของรานบางรานที่มีลักษณะเปดโลง (open Air)ไมไดจัดแบงพื้นที่เขตสูบบุหร่ี และเขตหามสูบ
บุหร่ี ไวแตอยางใด เพราะไมพบปายสัญลักษณหามสูบบุหร่ี หรือปายเขตสูบบุหร่ี ในขณะที่บางรานที่มี
ลักษณะเปดโลง (open Air) เชนเดียวกันกลับดําเนินการจัดแบงเขตพื้นที่และติดปายสัญลักษณเขตสูบบุหร่ี 
และเขตหามสูบบุหร่ีไวอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงเห็นวา การใชดุลยพินิจของเจาของรานในการดําเนินการ
จัดระเบียบในบริเวณเขตพื้นที่รานที่มีลักษณะเปดโลง (open Air) นั้นคงมีพื้นฐานมาจากความเขาใจ
ที่วา หากเปนบริเวณที่มีลักษณะเปดโลง อากาศสามารถถายเทไดเองแลวก็ยอมอนุญาตใหสูบบุหร่ีใน
บริเวณนั้นได แตก็คงเปนวิจารณญาณสวนตัวของเจาของรานแตละแหงที่จะมีความตระหนักถึงประโยชน
สาธารณะในการคุมครองสุขภาพของคนสวนรวม ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ดังกลาวจึงอาจมีบางรานใชดุลย
พินิจจัดขอบเขตพื้นที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดเพียงบางสวนเทานั้น โดยบริเวณพื้นที่เปดโลงที่เหลืออีกสวนหนึ่ง
จะกันไวสําหรับเปนเขตปลอดบุหร่ี ซึ่งนับเปนขอกําหนดกฎกติกาภายในรานที่ใหความสําคัญตอ “เจตนา
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รมยของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535” นั่นเองซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของ
เจาของรานแตละราย 
 นอกจากนี้ เจาของสถานบันเทิงบางแหงยังไดแสดงความคิดเห็นวา หากรัฐมีนโยบายที่จะใหการ
สนับสนุนในการจัดหาเครื่องอุปกรณระบายอากาศที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกวาทองตลาดมาจําหนายให
แกผูประกอบการธุรกิจ สถานบันเทิง ผับ บาร นั้นยอมเปนสิ่งที่ดีเพราะจะทําใหคุณภาพของอากาศภายใน
รานมีมาตรฐานไมเปนมลพิษจนเกินไป ในขณะที่ผูดําเนินการสถานบันเทิงบางแหงไมเห็นดวยที่รัฐจะ
ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณระบายอากาศที่มีคุณภาพดีและราคาถูกมาจําหนายให เพราะเห็นวาการ
กระทําดังกลาวเทากับเปนการสงเสริมใหมีการสูบบุหร่ีภายในรานทางออม อยางไรก็ดีผูวิจัยเหน็วารัฐควรให
การสนับสนุนในการจัดหาเครื่องอุปกรณระบายอากาศ เครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพดีและราคาประหยัด
เพื่อใหผูประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร ไดซื้อไปติดตั้งในรานเพื่อเปนการติดตั้งระบบระบายอากาศแบบ
มาตรฐานทั่วไปที่มีสวนทําใหสารพิษในอากาศเจือจางลง และเพิ่มปริมาณการหมุนเวียนถายเทอากาศใน
พื้นที่ที่คับแคบ และมีจํานวนคนที่แออัด ซึ่งจะเปนผลโดยตรงในการคุมครองสุขภาพระบบทางเดินหายใจ
ของลูกคาผูมาเที่ยวตลอดจนพนักงานภายในรานเปนสําคัญ 
 
 

***************************** 
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บทที่ 4 
แนวทางในการพัฒนาแกไขพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535   

ธัญญธร  อินศร 
 

ในบทนี้จะไดวิเคราะหถึงแนวทางตางๆ ในการพัฒนาแกไขพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 เพื่อใหเกิดมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากการวิเคราะหเทียบเคียง
แนวปฏิบัติการบังคับใชกฏหมายอื่นๆ ที่ใกลเคียง การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษและขอเสนอ 
แนะเกี่ยวกับมาตรการอื่นๆ ไดแก การสรางเครือขายประชาคมและการนําแนวคิดการกระจายอํานาจเสริม
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 

 
4.1 การเทียบเคียงแนวปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายอื่นที่ใกลเคียง 
 การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีนั้นทั้งเจาหนาที่ ผูมี
อํานาจตามกฎหมายและเจาหนาที่ตํารวจ (พนักงานสอบสวน) เหลานี้นับวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
บังคับใชกฎหมายฉบับนี้ แตถาหากเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายไมตระหนักและเปนแบบอยางที่ดีใน
เร่ืองการสูบบุหร่ีใหแกสาธารณชนไดเห็นแลว ความรูสึกเชื่อมั่นศรัทธา และยอมรับในตัวเจาพนักงานก็จะ
เปนอุปสรรคอยางสําคัญในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ เพราะหากเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย
ฉบับนี้ยังคงสูบบุหร่ีอยูเชนกัน แมจะมิไดสูบในขณะปฏิบัติหนาที่ก็ตาม หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจตาม
กฎหมายเปนผูที่ติดบุหรี่ เชนนี้ก็ยอมทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดความนาเชื่อถือได ดังนั้น การ
เลิกบุหร่ีหรือไมสูบบุหร่ีจนเปนนิสัย และปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ จึงนับเปนจุดเริ่มตน
ของการเปนแบบอยางที่ดี กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในสายตาประชาชน และนําไปสูความนาศรัทธา นา
เชื่อถือ ซึ่งเมื่อตองลงพื้นที่เพื่อการตรวจตราและจับปรับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 ก็สามารถแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของเจาหนาที่ อันจะทําใหผูฝาฝน
กฎหมายดังกลาวเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมฝาฝนกฎหมาย 
และลดปริมาณการสูบ หรือเลิกสูบบุหร่ีตอไป จึงนับเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ 
 นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
อยางมีประสิทธิภาพนั้น เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายฉบับนี้จะตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
ซึ่งควรเริ่มจากมาตรการบังคับใชกฎหมายจากเบาไปหาหนัก หรือในบางกรณีอาจมีความจําเปนตองเพิ่ม
มาตรการเสริมในการบังคับใชกฎหมายตามความเหมาะสมแกกรณี  
 กรณีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น ผู
วิจัยเห็นวาควรเทียบเคียงแนวปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดพ.ศ. 2535 เพราะเปนการกระทําความผิดที่ไมรายแรง และมีลักษณะเปนMala Prohibita เชนเดียว
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กัน กลาวคือ การบังคับใชพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 นั้น เจาหนาที่เขต หรือเจาหนาที่ผู
มีอํานาจตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีการรวมกันรณรงคติดปายประชาสัมพันธโครง การ “ทิ้ง-จับ-ปรับ” ใน
บริเวณที่เปนพื้นที่ชุมชนสาธารณะที่มีประชาชนสัญจรไปมาเปนสําคัญ พรอมทั้งขอความรวมมอืจากประชา
ชน เพื่อใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมและตื่นตัวในการชวยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง
หากผูใดยังฝาฝนทิ้งขยะไมเปนที่ กรุงเทพมหานครจึงจะนํามาตรการทางกฎหมายมาใช โดยพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 มีโทษจับปรับผูที่ทิ้งขยะบนถนนไมเกิน 2,000 บาท แตในเบื้องตน
จะดําเนินการจับปรับแบบโทษสถานเบากอนเพียง 100 บาท โดยจะเริ่มปรับจริงในวันที่ได
ประกาศกําหนดไว สวนในระหวางชวงระยะเวลากอนถึงวันที่จะทําการปรับอยางจริงจังตาม
ประกาศก็จะเปนชวงเวลาที่จะใชวิธีการวากลาว ตักเตือนกอน 
 สําหรับสวนแบงการจับปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดนี้ จะมีการแบงสวนแบงในการ
จับปรับกันคนละครึ่งระหวางกรุงเทพมหานครกับเทศกิจเขต หรือสํานักเทศกิจที่จับปรับเพื่อจะใหเปนขวัญ
และกําลังใจแกเจาหนาที่เทศกิจในฐานะผูปฏิบัติงาน 
 นอกจากนี้ อาจเทียบเคียงกับนโยบายการจัดระเบียบหาบเรแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่อง
จากหากใชกฎหมายแกไขปญหาอยางเดียวนั้นคงไมสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ เพราะสภาพการณใน
ปจจุบันมีจุดผอนผันใหผูคาจํานวนหนึ่งไดคาขายไดอยางถูกกฎหมาย สวนที่เหลือเปนผูคาที่มีจํานวนมาก
ที่ไดคาขายนอกจุดผอนผัน ซึ่งตองถือวาเปนผูคาเถื่อนทั้งหมด ทั้งนี้กรณีดังกลาว พนักงานเทศกิจไดแต
กระทําเพียงการจับปรับรายเดือน เพื่อปองกันตัวเองไมใหถูกกลาวหาวาละเลยการปฏิบัติหนาที่ จึงทําใหถูก
เรียกวาเปนการจับแบบขอไปที่มิไดหวังผลในการแกปญหาอยางจริงจัง ซึ่งในทางปฏิบัติจะออกใบเสร็จให
เดือนละ 1,000 กวาบาท โดยผูคาก็จะสมยอมจายคาปรับให จึงทําใหผูคารุกล้ําทางเทา หรือสถานบันเทิง 
ผับ บาร ที่ต้ังอยูริมถนนไดรุกล้ําการตั้งโตะบริเวณริมฟุตบาธ เพราะผูคาหรือเจาของผับ-บารตองคาขายหา
รายไดเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่ผูสัญจรไปมาบริเวณทางเทาฟุตบาธก็ไดรับความเดือดรอน ดังนั้นกรณี
ปญหาดังกลาว จึงควรตองทําการทบทวนในสวนของผูคา เจาของอาคาร ตํารวจ ประชาคม และคนเดินเทา
จะตองไดรับประโยชนรวมกัน ซึ่งคาดวาในอนาคตควรตองมีจุดที่หามขายอยางเด็ดขาดซึ่ง บริเวณผิวการ
จราจรตองไมมีผูคา สวนจุดอื่นๆ ตองยึดกติกาและอยูในกรอบตามที่กําหนด นอกจากนี้อาจยกเลิกอัตราคา
ปรับรายเดือน เพื่อปรับปรุงเปนคารักษาความสะอาดแทนใหมากขึ้น ซึ่งอาจพิจารณารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดอัตราใหม ทั้งนี้เพื่อใหเงินเขาระบบกรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยไมร่ัวไหล หลังจากนั้น
จึงเริ่มจัดระเบียบแมคาพอคาตามจุดตางๆ และขึ้นทะเบียนผูคาใหมเพื่อคุมยอดผูคาในจุดผอนผันถาวรทั้ง
หมดไมใหเพิ่ม ข้ึน สวนผูฝาฝนจะใชมาตรการอื่นๆ ลงโทษ เชน ใหหยุดขาย 1 วัน และปรับคาฝาฝน
ครั้งละ 3 พันบาท หากกรณีทําผิดซํ้าซอนจะยกเลิกการขายถาวรและหาผูคารายใหมมาสวมแทนเชน
นี้นาจะทําให ผูคาเกรงกลัวกฎหมายและสามารถจัดระเบียบไดทั้งนี้แนวปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535นี้ อาจเทียบเคียงนําโทษทางปกครองมาประยกุตใช
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กับพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กับกรณีผูประกอบการสถาน
บันเทิง ผับ บาร หรือเจาของสถานที่สาธารณะเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นไดอยาง
แทจริง 
 สําหรับในประเด็น ปญหาการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 ในประเด็น เกี่ยวกับขอจํากัดของพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่คับแคบไมอาจดําเนินการจัดใหมีเขตสูบ
บุหร่ี และเขตปลอดบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพไดจริงนั้น จากการสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุข ไดแสดง
ความคิดเห็นวา เมื่อโดยสภาพความเปนจริงสถานบันเทิง ผับ บาร หลายแหงมีพื้นที่คับแคบ และไมอาจ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางตัวอาคารได ดังนั้นทางแกไขเยียวยาเบื้องตนเพื่อคุมครองสุขภาพของผูมาเที่ยว และ
บุคคลที่เกี่ยวของ จึงควรใหความสําคัญกับระบบระบายอากาศ ภายในรานโดยควรที่จะจดัใหมอียางเพยีง
พอ ซึ่งกรณีดังกลาวนับเปนการดําเนินการอันเปนหลักการพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
2509 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยหากเปนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น สํานัก
งานเขตพื้นที่จะเปนผูดูแล ภายใตอํานาจตามกฎหมายขางตน หรือในเขตพื้นที่ตางจังหวัด ก็จะมีหนวยงาน
ทองถิ่นที่ดูแลอาคาร และสิ่งปลูกสรางในพื้นที่นั้นๆจะเปนผูคอยตรวจตราดูแลตามพระราช บัญญัติทั้งสอง
ฉบับขางตน ดังนั้นกลไกการบังคับใชกฎหมายโดยมีจุดประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ภาย
ใตสภาพขอจํากัดของพื้นที่ที่คับแคบในสถานบันเทิงนั้น จึงอาจหาหนทางแกไขโดยการนําบทบัญญัติ
กฎหมายอื่นที่ใกลเคียงแกกรณีมาเสริมใชเพื่อแกไขปญหา อันเปนการบังคับใชกฎหมายที่มีลักษณะเปน
การยึดโยงบทบัญญัติกฎหมายที่ใกลเคียง และเกี่ยวของไปในคราวเดียวกัน  
 นอกจากนี้ยังพบวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ นั้นมีแงมุมบางประเด็นที่นาสนใจ
เพราะอาจเปนแนวทางในการเสริมใชมาตรการบังคับใชกฎหมายปกครอง ควบคูกับการบังคับใช
กฎหมายที่มีโทษทางอาญา กลาวคือ หากพบวาเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร ไดกระทําความผิดตามพระ
ราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 โดยอาจมีพฤติการณในลักษณะละเลยไมจัดใหมี
การแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี หรือไมดําเนินการจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพและ
ลักษณะที่ไดมาตรฐาน เหลานี้ อาจถูกนํามาพิจารณาเปนเหตุผลประกอบการออกใบอนุญาต หรือ
การตอใบอนุญาต (ประกอบกิจการ, การจําหนายสุรา, การจําหนายบุหรี่)   ทั้งนี้ในทางปฏิบัติการออก
ตรวจจับในสถานบันเทิงนั้นมักมีเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมารวมตรวจในคราวเดยีวกนั เชนเจา
หนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ส่ิงแวดลอม หรือเจาหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเขารวม เหลานี้ยอมถือวาเปนเจา
หนาที่ฝายปกครองที่มีอํานาจเกี่ยวของตามแตกรณี ดังนั้นจึงอาจนําเอาเหตุที่พบเกี่ยวกับการฝาฝน
กฎหมายที่เกี่ยวของในความรับผิดชอบของตน (เชนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฯลฯ) มา
พิจารณา ประกอบการออกคําสั่งทางปกครองตามแตกรณีดังกลาวแลวขางตนในคราวเดียวกันดวย นอก
จากนี้อัตราโทษปรับตามฐานความผิดแตละกรณีนั้น หากเจาของสถานบันเทิง ไมชําระคาปรับ เชนนี้ควรมี
ผลตอการยกขึ้นอางเปนเหตุผลประกอบในการไมตอใบอนุญาตดวยเชนกัน  
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 ทั้งนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวาควรเทียบเคียงการบังคับใชบทบัญญัติที่เกี่ยวของและใกลเคียง
กับกรณีศึกษาเรื่องการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ผูวิจัยเห็นวานาจะเทียบเคียงไดกับพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ในสวนของเหตุรําคาญ ซ่ึงบัญญัติไวในหมวด 5 มาตรา 25-
28 ประกอบกับหมวด 10 ในสวนของอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสา
ธารณสุข ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 47 วา ‘ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุม หรือปราบปราม ผู
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจา
พนักงานทองถิ่น เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  
 นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ควรนํามา
พิจารณาเทียบเคียง คือ หมวด 13 ในสวนของคาธรรมเนียมและคาปรับ คือ  
 มาตรา 63 บัญญัติวา ‘ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น กําหนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง’ 
 มาตรา 64 บัญญัติวา ‘บรรดาคาธรรมเนียม และคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนราย
ไดของราชการสวนทองถิ่น’   
 มาตรา 85 บัญญัติวา ‘ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
  1) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนกรมตํารวจ 
  2) ในเขตจังหวัดอ่ืนประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ   
 สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
2 พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย มี
อํานาจเปรียบเทียบไดดวย เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาผูตองหา
ไมยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
ดําเนินคดีตอไป’ 
 
4.2 ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษ 

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้นมีบทกําหนดโทษทางอาญา เชนใน
ฐานความผิดตามมาตรา 11 มีโทษปรับในอัตราไมเกิน 20,000 บาท สําหรับการกระทําความผิดของเจา
ของสถานที่ สาธารณะ ซึ่งไมดําเนินการใหมีลักษณะและสภาพตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนเขตปลอด
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บุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ี และมีอัตราโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท สําหรับบุคคลผูฝาฝนสูบบุหร่ีในสถานที่หาม
สูบ ดังนั้นจึงเห็นไดวา การลงโทษปรับดังกลาว เปนการลงโทษทางอาญาเพื่อ เปนการขมขูยับยั้ง และปอง
ปราม มิใหผูนั้นกระทําความผิดซ้ําอีก และเปนการปรามมิใหผูอ่ืนกระทําตามอีก ซึ่งกฎหมายไมประสงคจะ
ลงโทษผูกระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ใหถึงระดับการลงโทษจําคุก อันเปนการตัดออก
จากสังคมในชวงระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับในการบังคับใชกฎหมาย เมื่อพนักงานเจาหนาที่รวมกับเจา
หนาที่ตํารวจ ไดดําเนินการตามหนาที่ก็มักจะมีความเห็นวาเปนการกระทําความผิดครั้งแรก ซึ่งผูกระทํา
ความผิดไมมีความรูเร่ืองกฎหมาย และเปนความผิดเพียงเล็กนอย จึงใชดุลยพินิจเห็นสมควรวากลาว
ตักเตือน ผูกระทําความผิดกอนในคราวแรก เชนนี้ จึงทําใหเกิดการกระทําความผิดซ้ําในครั้งตอมาเพราะ
ผูกระทําความผิดไมเข็ดหลาบ จึงสมควรกําหนดบทลงโทษเพิ่มขึ้นกับผูกระทําความผิดเพื่อใหเกิด
ความเข็ดหลาบมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีแนวโนมที่จะใชคาเสียหายในทางละเมิด (ละเมิดเปนการชดใชทดแทน
ความเสียหายใหแกผูไดรับความเสียหาย เพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสูฐานะเดิม) มาเปนเครื่องมือในการลง
โทษคลายกับโทษทางอาญา โดยศาลมักกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damage) แกผูทํา
ละเมิด ซึ่งเปนคาเสียหายที่มีมูลคาสูงเกินกวาความเสียหายที่แทจริง (actual damage) ทั้งนี้เพื่อเปนการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดมีข้ึนตอสังคมหรือตอตัวผูเสียหายเองดวย ดังนั้นเมื่อนําเอาแนวคิดในการ
กําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ มาพิจารณาประกอบกับการเพิ่มโทษใหหนักขึ้นกับผูกระทําความผิดซํ้า ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนผูกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลขางเคียง 
และสภาพแวดลอมในอากาศ เหลานี้จึงควรที่จะไดรับการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายจากผูกระทํา
ความผิดนั้นดวย ดังนั้นการลงโทษปรับใหสูงขึ้นแกผูกระทําความผิดซํ้าจึงถือไดวาเปนการลงโทษ
เพื่อขมขูผูกระทําผิดใหหลาบจํา และถือวาเปนการชดเชยความเสียหายแกบุคคลผูตองไดรับผล
กระทบจากสารพิษในอากาศเนื่องจากควันบุหรี่นั้นในคราวเดียวกัน 

ทั้งนี้ หากพิจารณาในมุมมองดานผลกระทบในการเพิ่มโทษนั้นอาจกอผลกระทบเปนลูกโซไปสูผู
บริโภคยาสูบ ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายผลิตภัณฑยาสูบอยูบาง เนื่องจากตองเสียเงินเพื่อจายเปนคา
ปรับในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดไว ในกรณีที่มีการกระทําความผิดซ้ําในครั้งที่สอง หรือคร้ังที่สาม แตในทาง
กลับกันจะเปนประโยชนอยางมากตอสาธารณชน เพราะเงินคาปรับเหลานี้ อาจจะนําเขาสูกองทุน 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) เปนหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการอยูภายใตการ
กํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ผลักดัน สนับสนุนและรวมกับหนวยงานตางๆ ของสังคม 
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพลดอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร อยางไรก็ดีที่มาของเงิน
กองทุนนี้ มาจากเงินบํารุงที่รัฐจัดเก็บจากผูผลิตและนําเขาสุราและยาสูบในอัตรารอยละ 2ของภาษีที่ตอง
ชําระ ดังนั้น จึงเห็นวาควรนําเอาคาปรับจากการกระทําความผิดดังกลาวมารวมเขาไวเปนแหลงที่
มาทางหนึ่งของเงินกองทุน โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค
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ของกองทุนใหนําไปใชเพื่อเยียวยาความเสียหาย อันเกิดจากพิษภัยของบุหรี่ในดานตางๆ และ
เปนเงินคาทํางานลวงเวลาของเจาหนาที่ เพราะเจาพนักงานสาธารณสุข และเจาหนาที่ตํารวจ 
(พนักงานสอบสวน) ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 นั้น ลวน
เปนเจาหนาที่ที่มีงานประจําอยูแลว ดังนั้นการเขาตรวจจับอาจตองกระทํานอกเวลาราชการ โดย
เฉพาะอยางยิ่งการตรวจคนสถานบันเทิงในเวลากลางคืน ซ่ึงเปนภาระหนาที่ที่หนักยิ่ง อีกทั้งยังทํา
ใหไมมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ ดังนั้นเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
บังคับใชกฎหมายแกพนักงานเจาหนาที่เหลานี้จึงควรเพิ่มเติมวัตถุประสงคของเงินกองทุนดังกลาว ดังนี้จึง
เทากับวาไดนําเงินคาปรับมาใชเพื่อการเยียวยาสังคมนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม มีประเด็นที่นาสนใจซึ่งไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น 
การดําเนินการเปรียบเทียบปรับ จะไมมีการตรวจลายพิมพนิ้วมือของผูกระทําผิดที่มาชําระคาปรับ 
ดังนั้นจึงไมมีการสงขอมูลการกระทําผิดไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมแตอยางใด เชนนี้
การจะพิสูจนทราบวาบุคคลใดไดเคยกระทําความผิดซํ้าตามพระราชบัญญัติคุมครองสขุภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 นั้นจึงตรวจสอบไดยาก กลาวคือในทางปฏิบัติการเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมายฉบับนี้ จะไมมีการบันทึกลายพิมพนิ้วมือ, ไมมีการทําสํานวนคดี ฉะนั้นเมื่อไมอาจทราบ
ไดวาบุคคลนั้นไดกระทําผิดซํ้าตามกฎหมายฉบับนี้หรือไมเพียงใด จึงไมอาจเพิ่มโทษไดเพราะไมมี
ประวัติการกระทําความผิดในครั้งกอนนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการดําเนินการเปรียบเทียบ
ปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 142 วรรค 4 ไดวางแนวทางการปฏิบัติวา เมื่อ
พนักงานสอบสวนไดกระทําการเปรียบเทียบปรับแลว หลังจากนั้นจะตองลงบันทึกไวในแบบสอบปากคํา
ประกอบการเปรียบเทียบปรับนั้น ตอจากนั้นจึงสงตอไปยังพนักงานอัยการ เพื่อใหพนักงานอัยการไดดําเนิน
การตรวจสอบบันทึกถอยคําในคดีที่ไดมีการเปรียบเทียบปรับแลวตอไป 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณกลุมลูกคาผูมาเที่ยว พบวาผูใหขอมูลทุกคนเห็นดวยกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มาตรา 12 วา “ ผูใดฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตปลอด
บุหร่ี ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท” โดยใหเหตุผลวาอัตราโทษปรับตามบทบัญญัตินี้เหมาะสม   
ไมสูงจนเกินไป แตมีผูใหสัมภาษณที่เปนเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร บางรายไดแสดงความคิดเห็นในสวน
นี้วา โทษปรับในกรณีผูฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีซึ่งมีอัตราโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทนั้นเปนจํานวน
เงินคาปรับที่ยังนอยไป สําหรับการสัมภาษณ กลุมเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร พบวา ผูใหสัมภาษณ
ไดมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวของกับความรับ
ผิดของเจาของราน ดังนี้ 

บทบัญญัติ มาตรา 11 วรรค แรก .ที่กําหนดความรับผิดของเจาของสถานที่ซึ่งไมจัดใหสวนหนึ่ง
สวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี และเขตปลอดบุหร่ี มีโทษปรับไมเกิน 20,000 
บาท นั้น เจาของรานบางแหงเห็นวา เงินคาปรับ จํานวน 20,000 บาทนั้น พอสมควรไมนอยจนเกินไป และ
นาจะยุติธรรมสําหรับฐานานุรูปของเจาของกิจการสถานบันเทิง ผับ บารซึ่งหากอัตราโทษปรับมีจํานวนที่สูง
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กวานี้ธุรกิจก็อาจประสบปญหาไดแตผูใหสัมภาษณบางรายเห็นวาจํานวนคาปรับดังกลาวสูงเกินไป ควรจะ
ลดจํานวนอัตราคาปรับลงอีกเพราะควรที่จะพิจารณาคาปรับตามลักษณะและสภาพของสถานบันเทิง ผับ 
บาร แตละกรณีดวยโดยเฉพาะรานที่มีลักษณะที่อากาศไมถายเทไดเปนหลัก นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณบาง
รายเห็นวา บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวนี้ไมเปนธรรม เพราะบางรานมีขนาดเล็กโดยมีจํานวนเพียง 3-4 
โตะซึ่งคงมีรายไดจากการดําเนินกิจการไมมาก แตหากเปนรานขนาดใหญ เงินคาปรับจํานวน 20,000 บาท 
ก็คงเหมาะสม แตในบางกรณีรานใหญ ๆ ก็อาจใหมีการแอบสูบบุหร่ีภายในรานไมใหเห็นก็เปนได ซึ่งยอมไม
เปนธรรม และในกรณีรานเล็ก ๆ ที่ต้ังอยูติดกับริมฟุตบาธเชนนี้การนําแนวคิดในการจัดแบงพื้นที่มาใชก็คง
ไมเปนธรรมเชนเดียวกัน เพราะในความเปนจริงเนื้อที่ของรานมีนอยและคับแคบอยูแลว ซึ่งมีขนาดกวาง
ยาวประมาณ 3 เมตรครึ่งเทานั้น ประกอบกับไดหามสูบบุหร่ีภายในรานอยูแลว ดังนี้จะใหจัดแบงระยะพื้นที่
อยางไร เพราะในสภาพความเปนจริงลวนมีแตขอจํากัดที่ทําไดยาก 

บทบัญญัติ มาตรา 11 วรรค 2 ที่กําหนดความรับผิดของเจาของสถานที่ที่ไมจัดใหเขตสูบบุหร่ีมี
สภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน ตามที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท นั้นเจาของรานบาง
แหงเห็นวา เงินคาปรับจํานวน 10,000 บาทนั้นเหมาะสมกับฐานานุรูปของเจาของกิจการสถานบันเทิง ผับ 
บาร แลวแตผูใหสัมภาษณบางรายกลับเห็นวาจํานวนอัตราเงินคาปรับควรลดลงกวานี้ และเห็นวากรณี
ความผิดดังกลาวนี้ควรจะดําเนินการวากลาวตักเตือนนาจะเพียงพอแลวในขณะที่ผูใหสัมภาษณบางรายได
แสดงความคิดเห็นวา บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวอาจไมเปนธรรมกับกรณีของรานเล็กที่มีเนื้อที่จํากัด แต
ถาเปนรานขนาดใหญที่มีพื้นที่มากก็นาจะเหมาะสมกวา ซึ่งหากจะใหทุกรานไปจัดที่สูบบุหร่ีรวมกันมุมใด
มุมหนึ่งเชนนี้ในทางปฏิบัติก็คงทําไดยาก อีกทั้งจะทําใหบริเวณนั้นมีความเขมขนของควันบุหร่ีในอากาศใน
ปริมาณที่สูงอีกดวย 
 บทบัญญัติ มาตรา 11 วรรค สาม .ที่กําหนดความรับผิดของเจาของสถานที่ที่ไมจัดใหมีเครื่อง
หมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท นั้นเจาของรานบางแหงเห็นวา สําหรับกรณีนี้จํานวนเงินคาปรับอาจสูงเกินไป เพราะเปนเพียง
เร่ืองปายเครื่องหมายเทานั้น จํานวนที่เหมาะสมจึงนาจะมีอัตราคาปรับเพียง 500 – 1,000 บาทนอกจากนี้ผู
ใหสัมภาษณบางรายไดแสดงความเห็นวา กรณีตามกฎหมายดังกลาวนี้ เปนเรื่องการติดปายแสดงเครื่อง
หมายหามสูบบุหร่ี ซึ่งคงขึ้นอยูกับเจาของรานแตละคน โดยขอกฎหมายนี้ควรใชในสถานที่ที่เปนผับ ดิสโก
เทค หรือบาร มากกวาสถานที่อ่ืน ๆ เพื่อใหรับรูวาเปนเขตพื้นที่หามสูบแตมาสูบจึงเปนความผิด ในขณะที่ผู
ใหสัมภาษณบางรายไดแสดงความคิดเห็นวา จํานวนอัตราคาปรับดังกลาวไมมากจนเกินไป แตจะมีคน
ปฏิบัติตามหรือไมนั้นเจาหนาที่คงตองตรวจดูเองเพราะกรณีดังกลาวนี้ข้ึนอยูกับการใหความรวมมือของเจา
ของกิจการสถานบันเทิงแตละแหงเปนสําคัญ 

บทบัญญัติ มาตรา 13 ที่กําหนดความรับผิดของเจาของสถานที่วา หากผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเขามาตรวจตราดูความเรียบรอยตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
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ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
นั้นเจาของรานบางแหงเห็นวา ความผิดดังกลาวนี้ไมเหมาะที่จะใชโทษจําคุก ควรใชโทษปรบัอยางเดยีวกค็ง
จะเพียงพอแลวเพราะเปนการตรวจเรื่องความผิดเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีเทานั้น ซึ่งอาจจะเพิ่มจํานวนคาปรับ
ใหสูงกวานี้ประมาณ 5,000 บาทก็นาจะเหมาะสมกวา ในขณะที่ผูใหสัมภาษณบางรายเห็นวา เห็นดวยกับ
บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวนี้เพราะการละเมิดตอกฎหมายฉบับนี้ไมใชส่ิงดี ดังนั้นหากเจาของสถานที่ไม
ไดกระทําผิดก็ตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่โดยพื้นฐานอยูแลว นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณบางรายได
แสดงความคิดเห็นวา ความผิดในเรื่องการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดังกลาวนี้ไมควรจะมโีทษถงึ
จําคุก สําหรับในสวนของอัตราโทษปรับในกรณีนี้นั้นก็ไมเห็นดวยเพราะในความเปนจริงเมื่อเจาพนักงานมา
ตรวจสถานบันเทิง ผับ บาร ทางรานก็ไมสามารถขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ไดอยูแลว 
 
4.3 การพิจารณาโทษที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
พ.ศ. 2535 
 เมื่อพิจารณาอัตราโทษตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 พบวา 
กฎหมายฉบับนี้ได มีบทกําหนดโทษดังนี้ 
 มาตรา 11   ไดบัญญัติหลักการวา  

ผูดําเนินการผูใดไมจัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี และ
เขตปลอดบุหร่ี ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 ผูดําเนินการ ผูใดไมจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 ผูดําเนินการ ผูใดไมจัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑ และวิธี
การที่รัฐมนตรีกําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 มาตรา 12    ผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 มาตรา 13    ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่จะเขาไปตรวจสอบ  
หรือควบคุมสถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีไดประกาศให 
  1) กําหนดชื่อ หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบ
บุหร่ี 
  2) กําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม 1) เปนเขตสูบบุหร่ีหรือ
เขตปลอดบุหร่ี 
 โดยการเขาไปตรวจสอบหรือควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายนี้ไดกระทําในระหวางเวลาพระ
อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หากผูใดขัดขวางตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ยังตอง
พิจารณาประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 เร่ืองสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหร่ี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซึ่งมีหลักการวา เขตปลอดบุหร่ีตองมี
สภาพและลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
 2. ไมมีการสูบบุหร่ี 
 3. ไมมีอุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี 
 ดังนั้น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้จึงเปนการขยายความในรายละเอียดของ
มาตรา 11 นั่นเอง จากบทบัญญัติกฎหมายขางตนจึงเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ มุงที่จะบังคับใชโทษปรับ
เปนสําคัญ โดยไดกําหนดความผิดไวแกผูกระทําความผิด 2 กลุมคือ 1) ผูดําเนินการกระทําความผิด (ซึ่ง
หมายถึงเจาของสถานบันเทิง ผับ-บาร) ตามมาตรา 11 และ มาตรา 13 และ 2) ประชาชนซึ่งกระทําความ
ผิด (หมายถึงลูกคา นักเที่ยวที่เขาไปใชบริการในสถานบันเทิง ผับ-บาร) ตามมาตรา 12 เนื่องจากพระราช
บัญญัติ คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น เปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์กฎหมายในระดับพระ
ราชบัญญัติดังนั้น จึงตองบังคับใชกฎหมายฉบับนี้กับประชาชนทุกคนทั่วประเทศอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นี้ยังคงมีปญหาใน
เร่ืองของการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพในหลายประการ เพราะกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุข ในกลุมของการคุมครองสุขภาพ ดังนั้น จึงมีลักษณะเปนการกระทําความผิดเพราะ
บทบัญญัติกฎหมายไดกําหนดไว ซ่ึงไมใชความผิดอาญาโดยแท(Malainse’) เพราะไมมีเจตนาที่ชั่วราย
ในการฝาฝนศาสนา ศีลธรรม หรือจารีตประเพณีของสังคม อีกทั้งพฤติการณความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ก็
ไมมีลักษณะเปนอาชญากรรมที่รายแรง ประกอบกับสังคมไทยคุนเคย และยอมรับวาการสูบบุหร่ีนั้นเปน
พฤติกรรมในลักษณะวิถีชาวบานของคนทั่วไป อีกทั้งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังก็ไดผลิตบุหร่ีออกมา
จําหนายใหแกประชาชน ซึ่งทําใหบุหร่ีกลายเปนปจจัยพื้นฐานของคนบางกลุม ดังนั้นคนสวนใหญในสังคม
จึงมีความรูสึกวา การสูบบุหร่ีในที่หามสูบเปนเพียงความผิดเล็กๆ นอยๆ ซึ่งควรยุติลงไดดวยการใชโทษปรับ 
นอกจากนี้ในสวนของความผิดเกี่ยวกับเจาของสถานที่สาธารณะ ซึ่งอยูในฐานะผูดําเนินการโดยกฎหมาย
กําหนดไวใน มาตรา 5 ใหตองจัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่เปนเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอด
บุหร่ี และตองจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน ตลอดจนตองจัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบ
บุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด และมาตรา 9 ซึ่งกําหนดใหผูดําเนิน
การ และบรรดา ผูที่เกี่ยวของกับสถานที่สาธารณะตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนา
ที่ในการเขาไปตรวจสอบ หรือควบคุมสถานที่ตามพระราช-บัญญัตินี้ ซึ่งความผิดเกี่ยวกับผูดําเนินการดูแล
สถานที่สาธารณะเหลานี้ กฎหมายจะกําหนดโทษปรับไวเปนสวนใหญ เวนแตกรณีการฝาฝนไมดําเนินการ
ตามมาตรา 9 โดยการขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน 
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หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังบัญญัติไวในมาตรา 13 ดังนี้จึงเห็นวาโทษที่เหมาะสมกับ
ความผิดเกี่ยวกับผูดําเนินการดูแลสถานที่สาธารณะเหลานี้คือโทษปรับ อยางไรก็ตาม “สถานทีส่าธารณะ”
ดังที่กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 3 วา ‘หมายถึงสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบ
ธรรมที่จะเขาไปได’ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้คงมุงพิจารณาไปที่สถานที่ซึ่งมีลักษณะเปนสถานบันเทงิ ผับ บาร เปน
สําคัญ ดังนั้นการจับปรับสถานบันเทิง ผับ บาร นั้นโดยที่ลักษณะการดําเนินธุรกิจสถานบันเทิง มีผล
ประโยชนเขามาเกี่ยวของจึงอาจทําใหการใชดุลยพินิจบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่มีลักษณะเปนการ
ผอนปรน หรือละเลยการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดงาย 
 ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในกลุมผูดําเนินการเจาของสถานบันเทิงผับ-บาร พบวา 
สวนใหญเห็นดวยกับอัตราโทษปรับตามมาตรา 11 และมาตรา 13 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาเจาหนา
ที่จะตองบังคับใชกฎหมายในการจับปรับกับเจาของสถานบันเทิง ผับ-บาร ทุกแหงที่ฝาฝนกระทํา
ผิดกฎหมายจะตองไมเลือกปฏิบัติ และการใชดุลยพินิจกําหนดอัตราคาปรับนั้นควรคํานึงถงึสภาพ
ของธุรกิจ สถานบันเทิง ผับ-บาร นั้นดวยวาเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ เพื่อใหจํานวนคาปรับ
นั้นเหมาะสมตามฐานานุรูปของกิจการ จึงจะเปนการบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนธรรมและ
เหมาะสม  
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นวา ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไมควรมีโทษถึงจําคุก 
เพราะการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีนั้น มิใชเปนเรื่องการกระทําผิดที่รายแรงจนถึงขนาดตองบงัคบัใช
โทษที่ลิดรอนตอสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําผิดนอกจากนี้ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในกลุม
ประชาชนซ่ึงเปนลูกคา นักเที่ยว ที่มาใชบริการสถานบันเทิงผับ บาร พบวา ผูใหสัมภาษณทุกคน
เห็นดวยกับอัตราโทษปรับตามมาตรา 12 ซ่ึงมีอัตราโทษปรับไมเกินสองพันบาท แตจะตองบังคับ
ใชกฎหมายอยางจริงจัง และเครงครัดโดยเทาเทียมกันทุกคน นอกจากนี้ยังมีความเห็นเชนเดียว
กันวา ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมควรมีโทษถึงขั้นจําคุก เพราะไมใชอาชญากรรมที่รายแรง 
 สําหรับจากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในตางประเทศ 
เชน ประเทศแคนาดา สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ซีเรีย เปนตน พบวา ประเทศเหลานี้ มีบทบัญญัติ
ลงโทษการกระทําความผิดดังกลาว โดยเนนการใชโทษปรับเชนเดียวกับประเทศไทย  
 แตอยางไรก็ตาม การลงโทษปรับนี้จะมีการเพิ่มอัตราคาปรับขึ้นตามจํานวนครั้งที่กระทํา
ความผิดซํ้า ซ่ึงเปนจํานวนเงินคาปรับคอนขางสูง ซ่ึงอาจเปนเพราะพลเมืองของประเทศเหลานี้มี
รายไดและคาครองชีพคอนขางสูง จึงมีความสามารถในการชําระคาปรับ ประกอบกับการใชแนว
คิดการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้งผูกระทําความผิดใหเกิดความเกรงกลัว หลาบจําไมกลากระทําผิดอีก 
และเปนการปองปรามไมใหผูอ่ืนกระทําความผิดดังกลาวนี้ นอกจากนี้การกําหนดอัตราโทษปรบัที่
สูงและเพิ่มคาปรับขึ้นตามจํานวนครั้งที่ไดกระทําความผิดในตางประเทศนั้น คงเปนเพราะ
ประเทศเหลานี้ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับคาเสียหายในเชิงลงโทษ มาใชผสมผสานกับการกําหนด
อัตราคาปรับดังกลาวนี้  
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  ทั้งนี้ในตางประเทศไดใหความสําคัญ และตระหนักในเรื่องอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง ดังนั้น 
การบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีจึงมีความเครงครัด ตามหลักการขมขูยับยั้ง 
(Deterrence) โดยจะบังคับใชกฎหมายในลักษณะที่มีความรวดเร็ว เทาทันกับพฤติการณการกระทําผิด
เพราะการสูบบุหร่ีในที่หามสูบนั้นจะมีลักษณะเปนความผิดซึ่งหนา จึงตองมีความรวดเร็วในการจับปรับ 
และเก็บพยานหลักฐาน นอกจากนี้ยังตองมีการลงโทษที่รุนแรง ซึ่งในกรณีนี้คือการกําหนดอัตราโทษปรับที่
คอนขางสูง และมีการเพิ่มโทษอยางชัดเจน ประการสุดทายคือ การบังคับใชกฎหมายตองมีความแนนอน 
ซึ่งหมายถึงตองดําเนินการกับทุกคนที่ละเมิดกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีโดยไมเลือกปฏิบัติ 
ดังนี้ การบังคับใชกฎหมายจึงมีประสิทธิภาพ 
 อยางไรก็ตาม ในตางประเทศนั้น หากผูกระทําผิดตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ไมยอมรับผิด หรือไมยอมชําระคาปรับ เชนนี้ เจาพนักงานผูมีอํานาจจะดําเนินการฟองคดี
ไปยังศาล Magistrate Court หรือ ศาลแขวงตอไป 
 สําหรับในกรณีประเทศไทยนั้น หากมีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีอัตราโทษปรับตามแตกรณี โดยจากการสัมภาษณกลุมเจา
ของสถานบันเทิง ผับ-บาร และกลุมลูกคา นักเที่ยว ตางใหขอมูล เชนเดียวกันวา หากกระทํา
ความผิดตามกฎหมายดังกลาว ก็จะชําระคาปรับ เพราะมีความสามารถพอที่จะชําระคาปรับได 
เพราะเปนจํานวนเงินที่ไมมากจนเกินไป ดังนั้นจึงสะทอนใหเห็นวารายไดและคาครองชีพของคน
ไทยนั้น มีอัตราที่ตํ่ากวาตางประเทศมาก ดังนั้นการจะนําแนวคิดการเพิ่มโทษปรับตามจํานวนครั้ง
ที่กระทําความผิดซํ้าตามพระราชบัญญัตินี้ จึงอาจเปนการลงโทษหนักเกินกวาพฤติการณกระทํา
ผิด เพราะหากบัญญัติเปนกฎหมายแลวจะตองนําไปบังคับใชกับประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซ่ึง
ในพื้นที่ทองถิ่น ชนบท หรือในบางภูมิภาคนั้นคนสวนใหญยังคงเคยชินกับการสูบบุหรี่ เพราะมอง
วาเปนพฤติกรรมตาม “วิถีชาวบาน” เชนนี้ หากบังคับใชกฎหมาย กฎหมายที่มีโทษปรับที่สูงดัง
กลาวอาจเกิดการตอตานไมยอมรับกฎหมายได ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรคงอัตราโทษปรับไวตามเดิม 
แตเจาหนาที่จะตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เมื่อพบการฝาฝนพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็
ใหดําเนินการจับปรับทันที ทุกราย โดยดุลพินิจการกําหนดคาปรับนั้นคงขึ้นอยูกับพฤติการณการ
กระทําผิด และฐานานุรูปของผูกระทําผิดเปนสําคัญ เชนนี้ก็นาจะกอใหเกิดความศักด์ิสิทธิของ
กฎหมายที่มีลักษณะเปน Mala Prohibita ทั้งยังกอใหเกิดความหลาบจําและเปนที่ยอมรับในสังคม
ไทยไปพรอมกันดวย 
 ดังไดกลาวแลวขางตนวา หากกรณีบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ หากผูกระทําผิดมีเงิน
ชําระคาปรับตามดุลพินิจที่เจาหนาที่กําหนดจํานวนคาปรับไว คดีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุข
ภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ก็เปนอันระงับ แตหากเปนกรณีที่ผูกระทําผิดไมมีเงินชําระคาปรับ 
เชนนี้ก็อาจตองถูกกักขังแทนคาปรับ หรือกรณีไมยอมชําระคาปรับก็อาจตองถูกดําเนินการฟอง
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คดีไปยัง ศาลแขวง2 ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากจากกลไกของขอกฎหมาย ดังนั้น จึงควรกําหนดให
มีมาตรการ การลงโทษในลักษณะอื่นๆ เพื่อเปนการเลี่ยงโทษจําคุก หรือเลี่ยงมิใหคดีเล็กๆนอยๆ 
ขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลโดยไมจําเปน โดยอาจกําหนดขอกฎหมายในพระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ในกรณีที่ผูกระทําผิดไมสามารถชําระคาปรับได ใหผูกระทําผิด
ทํางานบริการสังคม หรือเขารวมกิจกรรมรณรงคคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ หรือกําหนดเพิ่ม
การลงโทษทางปกครอง รวมไวในบทลงโทษ เชน การเพิกถอนหรือการพักใชใบอนุญาตประกอบ
กิจการ หรือการภาคทัณฑในการกระทําผิดครั้งแรก เปนตน ซ่ึงนาจะเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทสังคมไทย  
 ทั้งนี้ การนําโทษทางปกครองมาใชบังคับกับผูกระทําความผิดแทนการนําโทษทางอาญา มาใช
บังคับในบางกรณีของการกระทําความผิด หรือการนํามาตรการทดแทนการกระทําผิดดวยการพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนมาตรการบริการทางสังคมแทนการใชโทษทางอาญาในปจจุบัน นับเปนแนวทางที่ไดรับการยอม
รับและนิยมใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศ ซึ่งนาจะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพและความเปนธรรม
แกทุกฝายอยางแทจริง 
 
4.4 ประเด็นการรณรงคส่ือสารประชาสัมพันธและสรางประชาคมเครือขายคุมครองสุข
ภาพผูไมสูบบุหรี่ 
 การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูถึงพิษภัย และผลรายจากการเสพติดบุหร่ี นับวามีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ในการที่จะทําใหผูที่ติดบุหร่ีอยูแลว ไดรับความรูและแรงบันดาลใจในการ ที่จะเลิกสูบบุหร่ี 
และในสวนของผูที่เลิกสูบบุหรี่ไดแลว ก็จะมีความตระหนัก และระมัดระวังที่จะไมกลับไปสูบใหม อีกครั้งผูที่
ไมเคยสูบบุหร่ีเลยก็จะไดรับการปลูกฝงทัศนะคติในการรักษาสุขภาพโดยไมสูบบุหร่ี ทั้งนี้มาตรการประชา
สัมพันธ เพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีที่เห็นไดชัดก็คือ ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี พรอมขอความที่
บรรยายถึงพิษภัยของบุหร่ี ซึ่งในปจจุบันมีประเทศที่มีการพิมพภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีแลวกวา 12 
ประเทศ อาทิมาเลเซีย บราซิล เปนตน ซึ่งภาพสวนใหญไดชี้ใหเห็นถึงผลกระทบและอันตรายจากการสูบ
บุหร่ีทั้งตอตัวผูสูบเอง และตอผูที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง สําหรับประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่ 4 ของโลกที่มี
การดําเนินการเรื่องการพิมพภาพ คําเตือนบนซองบุหร่ี ซึ่งในอนาคต คงมีการปรับปรุงพัฒนาหรือเพิ่มการ

                                                            

2  ศาลแขวง  เปนศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีทั้งคดีแพง และคดีอาญา ซ่ึงหากเปนคดีแพง ราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟองจะไม
เกิน 300,000 บาท (ดูพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 2524)  หากเปนคดีอาญาจะเปนคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   แตทั้งนี้จะลงโทษจําคุกเกิน 6 เดือน  หรือปรับเกิน 10,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ซ่ึงโทษจําคุกหรือปรับ
นั้นอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยางเกินอัตราที่กลาวแลวไมได (ดูพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 2525)   ทั้งนี้ หากศาลแขวงเห็นวา
สมควรลงโทษจําเลยเกินอัตราดังกลาวแลว  เชนนี้ก็ใหมีอํานาจพิพากษาได  แตตองใหผูพิพากษาอยางนอย 1 คน ตรวจสํานวนและลงลาย
มือช่ือในคําพิพากษาเปนองคคณะ 
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พิมพรูปภาพ พรอมคําเตือนภัยบนซองบุหร่ี และอาจใหพิมพเบอรโทรเพื่อติดตอในการเขารับการ บําบัดเพื่อ
การเลิกบุหร่ีเอาไวดวย 
 ทั้งนี้ การประชาสัมพันธเพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับบุหร่ีนี้ ยังอาจทําไดอีกหลายชองทาง เชน การบอก
ปากตอปากระหวางคนใกลชิด คนในครอบครัว หรือการบอกกลาวระหวางบุคลากรสาธารณสุขถึงคนไข 
และการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไป ตลอดจนการสอนใหรูถึงพิษภัยของบุหร่ีอยางเปนระบบในหองเรียน 
และการประชาสัมพันธผานทางหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน และสื่ออินเตอรเน็ต เหลานี้ลวนเปน
การสรางประชาคมเครือขายความรวมมือ เพื่อการรักษาสุขภาวะใหปลอดจากควันบุหร่ี หรือชวยลดปรมิาณ
ควันบุหร่ีใหนอยลงได 
 นอกจากนี้ การสงเสริมใหมีการรณรงคในกลุมคนรุนใหม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน นิสิต นักศึกษา 
ใหตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ี โดยการรวมรณรงคผานกิจกรรมสรางสรรคในหลายรูปแบบ เชนการแสดง
ดนตรีของนักศึกษา การบูมเชียร การจัดซุมเพื่อใหความรู ตลอดจนการติดเข็มกลัดแปนรณรงคพิษภัยของ
บุหร่ีและควันบุหร่ีมือสอง หรือการชวยกันติดสติ๊กเกอร “เขตปลอดบุหร่ี” ในบริเวณประตูทางเขาออกของ
สถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานที่ของเอกชน เหลานี้เปนตน โดยควรกําหนดใหเปนนโยบาย 
และขยายผลไปสูทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาคตอไป 
 สําหรับในสวนของภาคเอกชนนั้น ปจจุบันในประเทศไทยไดมีภาคธุรกิจเอกชนหลายแหงไดใหการ
สนับสนุนนโยบายการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี โดยมีการรณรงคใหบุคลากรของบริษัท หางรานเอก
ชนเหลานั้น ไดลด ละ เลิก สูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนรวมงาน ทั้งยังเปนการ
ชวยลดภาระคาใชจายของทั้งตนเอง และของประเทศชาติ ลดภาวะโลกรอน และสรางความเชื่อมั่นกับ
สังคมตลอดจนผูบริโภคในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยจากอัคคีภัย ทั้งนี้บริษัทเอกชนบางแหงได
สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานทุกคน โดยกําหนดเงื่อนไขการจางงานวา หากพนักงานผูใดเลิกสูบบุหร่ีได
อยางเด็ดขาดใหแจงกับบริษัท เพื่อพิจารณาเพิ่มเงินโบนัสใหตอไป โดยดําเนินการจัดเปนโครงการเพื่อให
พนักงานและลูกจางไดเขารวมในกิจกรรมและประโยชนดังกลาวนี้ จึงนับวาเปนการชวยสงเสริม และเสริม
สรางประชาคมเครือขายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีไดในระดับหนึ่ง 
 นอกจากนี้ สังคมไทยควรสงเสริมใหเกิด “บุคคลตนแบบ” เพื่อการรณรงคคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ีใหมีจํานวนมาก เพื่อเปนตัวอยางคนตนแบบ และแลกเปลี่ยนประสบการณในดานการเลิกบุหร่ี หรือ
รวมกันสงเสริมใหมีการรณรงคคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี โดยใหมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ  
ซึ่งคํานึงถึงฐานของวัฒนธรรมชนบทเปนที่ต้ัง ตลอดจนรวมกันเรียนรูและโนมนาวคนในชุมชน โดยการสราง
กิจกรรม และรณรงคภายในชุมชน เชน การจัดคายครอบครัว คายเยาวชน เปนตน 
 จากการสัมภาษณกลุมเจาของสถานบันเทิง ผับ บาร ไดเสนอแนวคิดที่นาสนใจวาการจะบังคับใช
กฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีใหเห็นผลเปนรูปธรรมไดนั้น ควรที่จะมีหนวยงานพิเศษ โดย
เฉพาะเปนผูรับผิดชอบ หรือควรใหทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ นอกจากนี้จากการสัมภาษณกลุมเจาหนาที่
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ตํารวจ ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทภาคประชาคมที่จะมีสวนสําคัญในการเสริมใชมาตรการทางสังคม
ควบคูไปกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 อาทิเชน ภาคประชา
สังคมจะตองมีบทบาทในการบังคับใชกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยมีความสม่ําเสมอ 
ตลอดจนตองรณรงคในเจาหนาที่เลิกสูบบุหร่ี นอกจากนี้ควรตองมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อรองรับ
การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และจะตองมีการ
บริหารจัดการเงินคาปรับใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
 
4.5 การนําแนวคิดการกระจายอํานาจมาใชเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชพระราช
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 สําหรับกรณีปญหาในเรื่องความพรอมของพนักงานเจาหนาที่ที่จะตองเขาปฏิบัติการตรวจจับใน
ชวง เวลาตั้งแต 22.00 – 2.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่นักเที่ยวมีจํานวนมาก แตพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายฉบับนี้จะมีความพรอมหรือไมเพียงใด เพราะเปนชวงเวลายามวิกาลดึกมาก และตองปฏิบัติหนาที่
ตรวจจับทุกค่ําคืนอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่มีภาระงานประจําที่ตองทําทุกวัน จึงอาจเปนภาระหนาที่ที่หนัก
เกินกําลังได ประกอบกับพนักงานเจาหนาที่ที่มีบทบาทหลักตามพระราชบัญญัตินี้ ควรเปนพนักงานเจา
หนาที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะเปนเรื่องการคุมครองสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบังคับใชกฎหมาย จึงควรใหพนักงาน เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติการตรวจจับ มีอํานาจ
ในการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายฉบับนี้ดวย 
 ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรตองนํามาพิจารณา เพื่อการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ใหมีประสิทธิภาพในเชิงขมขูยับยั้ง และปองปราม ไมใหมีการละเมิดกฎหมาย ก็คือ การนํา
แนวคิดการกระจายอํานาจมาใชเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เนื่องจากการดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี นั้นยอม
มีผลกระทบตอประชาชนผูตองถูกบังคับใชกฎหมายทั่วประเทศเปนจํานวนมาก ดังนี้หากอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่
นพ.ศ. 2542 มาพิจารณายอมจะพอเห็นแนวทางไดวา กฎหมายไดกําหนดโครงสราง อํานาจหนาทีข่ององค
กรสวนราชการตางๆ และบุคคลทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีลักษณะที่ประสานสอด
คลองกัน ทั้งนี้เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดกระจายอํานาจในการ
ควบคุมดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ลงสูหนวยงานในระดับทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด โดยกําหนดใหหนวยงานสวนกลางเปนผูกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานและวิธีปฏิบัติเพื่อ
การสนับสนุน และสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานสวนทองถิ่น 
 อยางไรก็ตาม การจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูออกกฎหมายในระดับทองถิ่น ภายใต
หลักการของพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 นั้น เนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารองคกรตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งหากจะใหเปน    ผูออก
กฎหมายในระดับทองถิ่น เพื่อการดําเนินการตามภารกิจนี้อาจจะมีปญหาในเรื่องการออกมาตรการที่ไม
สอดคลองตรงกัน หรือไมเปนไปในแนวทางเดียวกันได ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมเจาหนาที่สา
ธารณสุข นั้นไดสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรมวา “ใน
สวนของพื้นที่ทองถิ่นนั้นควรจะตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยควรดําเนินการตรวจจับ
อยางเครงครัด มีการจับปรับอยางจริงจัง มีการบริหารจัดการเงินคาปรับอยางโปรงใส ตลอดจน
ใหความสําคัญกับการเฝาระวัง และการจัดอบรมเพื่อใหความรูในสาระสําคัญของขอกฏหมายโดย
เฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 เปนหลัก” 
 ทั้งนี้ ในทางนิติศาสตรจึงไดมีหลักการจัดลําดับชั้นของกฎหมาย (Hierarchy of Law) หรือลําดับ
ศักดิ์กฎหมาย เนื่องจากในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) นั้น มีกฎหมายมากมายหลายฉบับ 
ดังนั้นจึงไดจัดลําดับความสําคัญของกฎหมาย เพื่อไมใหกฎหมายลําดับรองมีเนื้อความขัดแยงกันกับ
กฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ที่สูงกวา ซึ่งลําดับศักดิ์ของกฎหมายนั้น อาจเรียงลําดับไดดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 2. พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศของคณะปฏิวัติหรือ
ประกาศของคณะปฏิรูป ประมวลกฎหมาย 
 3. พระราชกฤษฎีกา 
 4. กฎกระทรวง 
 5. ประกาศกระทรวง 
 6. กฎหมายสวนทองถิ่น 
 จากแนวคิดทางนิติศาสตรในเรื่องลําดับศักดิ์กฎหมายขางตนนี้ จึงนาจะสามารถประยุกต ใชและ
นําไปสูแนวทางการใชมาตรการกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีในระดับทองถิ่นไดโดยการตราขอ
กําหนดทองถิ่น ซึ่งหลักการสาระสําคัญของขอกําหนดทองถิ่นดังกลาวนี้ ควรมีหลักการของกฎหมายรวมกัน
ในทุกทองถิ่นวา ควรตองมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใหความคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะ ส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพอนามัยของผูไมสูบบุหร่ี ตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินการ โดยอาจเทียบเคียงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ควรมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการกําหนดใหมีคณะกรรมการที่ใหการติดตามกํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริม ตลอดจนควร
กําหนดใหมีเจาพนักงานดานวิชาการเปนที่ปรึกษา และใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําดานวิชาการ แก
พนักงานทองถิ่น ตลอดจนควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหประชาชนมีสิทธิโตแยง การใชอํานาจของเจา
พนักงานได นอกจากนี้ จะตองมีเนื้อหาขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจการเปรียบเทียบปรับคดี โดยเปนไปใน
รูปของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูได รับมอบหมาย 
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 อยางไรก็ตาม ขอกําหนดทองถิ่นซึ่งเปนขอบังคับ หรือกฎหมายที่องคกรปกครองทองถิ่นเปนผูออก 
โดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงกวานี้จะตองอยูภายใตหลักการสําคัญรวมกันวา ประการ
แรกตองมีกฎหมายใหอํานาจไว ประการที่สอง ตองไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว ประการที่สามตองเปน
ไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด และประการสุดทายตองยึดหลักไมมีกฎหมาย ไมมีความผิดเปนสําคัญ 
 ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญในการจัดทําขอกําหนดทองถิ่น วาดวยเรื่องการคุมครองสุขภาพของ     ผูไมสูบ
บุหร่ีนั้น ผูดําเนินการรางขอกฎหมายจะตองมีความเขาใจบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี ้ยงั
ตองเขาใจสภาพปญหาตามขอเท็จจริงของทองถิ่น และตองประเมินความเปนไปไดในทางปฏิบัติเหลานี้
ประกอบกันดวย สําหรับในสวนของบทบังคับเกี่ยวกับรายละเอียด ขอหาม หรือขอควรตองปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้น อาจจะนําหลักการเนื้อความมาจากบทบังคับตามกฎหมายแมบท ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติคุม
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และหรืออาจเปนบทบังคับที่กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่
กฎหมายแมบทไดใหอํานาจไวโดยอาจมีลําดับการดําเนินการตามกฎหมายจาก 1) การตรวจตรา 2) การ
ออกคําแนะนํา 3) การออกคําสั่ง และ 4) การดําเนินคดี เปนตน นอกจากนี้ ในการยกรางขอกําหนดทองถิ่น
ในเรื่องนี้ควรตองทําความเขาใจ และสํารวจความเห็นของประชาชน โดยคณะทํางานในการมีสวนรวมใน
การจัดทําขอกําหนดทองถิ่นนี้ ควรประกอบดวยเจาพนักงานสาธารณสุข เจาหนาที่นิติกร ผูแทนฝายผู
ประกอบการภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาชน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีจําเปนอาจจัดใหมี
การประชาพิจารณ โดยเมื่อยกรางขอกําหนดทองถิ่นวาดวยเรื่องการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีแลว 
จึงเสนอผานเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อเขาสูการพิจารณาของ ‘สภาทองถิ่น’ แลวจึงดําเนินการตามกระบวน
การตราขอกําหนดของทองถิ่นแตละประเภทเพื่อบังคับใชตอไป 
 
 

********************** 
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บทที่ 5 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุ และวันวิสา เจริญยศ 
 

ในบทนี้จะเปนการศึกษาวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่
ปลอดบุหร่ี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 เร่ือง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถาน
ที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ดัง
กลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ วิเคราะหปจจัยเอื้อและ
อุปสรรคของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และศึกษาตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลของการนาํ
นโยบายไปปฏิบัติ ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
5.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเจาของสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.1 จํานวนและรอยละของเจาของสถานบันเทิงจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n=71) รอยละ 
เพศ   

ชาย 43 60.6 
หญิง 26 36.6 
อ่ืนๆ  2 2.8 
รวมทั้งสิ้น 71 100.0 

อายุ   
ไมเกิน 25 ป 4 5.6 
26-30 ป 18 25.4 
31-35 ป 23 32.4 
36-40 ป 7 9.8 
มากกวา 40 ป 18 25.4 
ไมระบุ 1 1.4 
รวมทั้งสิ้น 71 100.0 

สถานภาพสมรส   
โสด 37 52.1 
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คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n=71) รอยละ 
สมรส 24 33.8 
แยกกันอยู/หมาย/หยา 7 9.9 
ไมระบุ 3 4.2 
รวมทั้งสิ้น 71 100.0 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุด   
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 9 12.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 17 23.9 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.  10 14.1 
ปริญญาตรี  32 45.1 
สูงกวาปริญญาตรี 2 2.8 
ไมระบุ 1 1.4 
รวมทั้งสิ้น 71 100.0 

   
จากตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาของสถานบันเทิง ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา พบวา เจาของสถานบันเทิงสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 60.6) ซึ่งมี
จํานวนมากกวาเพศหญิง (รอยละ 36.6) โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป (รอยละ 32.4) รองลงมามี
อายุระหวาง 26-30 ป (รอยละ 25.4) เทากันกับกลุมอายุมากกวา 40 ป (รอยละ 25.4) และอายุ 36-40 ป 
(รอยละ 9.8) ตามลําดับ ดานสถานภาพการสมรส พบวา เจาของสถานบันเทิงสวนใหญเปนโสด (รอยละ 
52.1) สมรสแลว (รอยละ 33.8) แยกกันอยู/หมาย/หยา (รอยละ 9.9)  
 ดานการศึกษา พบวา เจาของสถานบันเทิงสวนใหญมีระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุดอยูในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 45.1) รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 
(รอยละ 23.9) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. (รอยละ 14.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 
(รอยละ 12.7) และสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 2.8) ตามลําดับ  
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5.2 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจากการสอบถาม 
เจาของสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.2 จํานวนและรอยละของระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
ระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน รอยละ 

มาก (15-21คะแนน)  
ปานกลาง (8-14คะแนน)  
นอย (0-7คะแนน)  

3 
39 
29 

4.2 
54.9 
40.9 

รวม 71 100 
จากตารางที่ 5.2 ในประเด็นของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน

บันเทิงของสถานบันเทิงที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา สถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญมีระดับความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 54.9) และ
อยูในระดับนอย (รอยละ 40.9)  
 
ตารางที่ 5.3 จํานวนและรอยละของสถานบันเทิงในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ี
ในสถานบันเทิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน(รอยละ) 

สถานบันเทิงมีการชี้แจงใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงปลอด
บุหรี่ 

53(74.6) 18(25.4) 

สถานบันเทิงมีนโยบายหามทุกคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 40(56.3) 31(43.7) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่เปนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 46(64.8) 25(35.2) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ไวอยางเพียงพอ 50(70.4) 21(29.6) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่เปนสัดสวน 45(63.4) 26(36.6) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่โดยมีความสะดวก 45(63.4) 26(36.6) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ในบริเวณที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง 

43(60.6) 28(39.4) 

สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ไมอยูบริเวณทางเขา-ออก 30(42.3) 41(57.7) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ในบริเวณที่เปดเผย/เห็นไดชัด 53(74.6) 18(25.4) 
สถานบันเทิงมีการระบายควันหรืออากาศอยางเพียงพอ 56(78.9) 15(21.1) 
สถานบันเทิงไมมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ 66(93.0) 5(7.0) 
สถานบันเทิงมีเครื่องหมายที่เปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ไดมาตรฐาน 

69(97.2) 2(2.8) 
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ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน(รอยละ) 

สถานบันเทิงมีการติดปายเขตสูบบุหรี่ไวโดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจน 30(42.3) 41(57.7) 
สถานบันเทิงมีการติดปายเขตปลอดบุหรี่ไวโดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจน 41(57.7) 30(42.3) 
สถานบันเทิงมีการติดปายเขตปลอดบุหรี่ไวบริเวณทางเขาทุกชองทาง 28(39.4) 43(60.6) 
ในบริเวณเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงไมมีการสูบบุหรี่เลย 23(32.4) 48(67.6) 
วิธีการจัดการกับผูฝาฝนสูบบุหรี่ในที่หามสูบ 47(66.2) 24(33.8) 
สถานบันเทิงมีวิธีการจูงใจ ใหลูกคาเห็นความสําคัญของเขตปลอดบุหรี่ 29(40.8) 42(59.2) 
สถานบันเทิงมีวิธีการจูงใจใหผูมาใชบริการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหรี่ 

25(35.2) 46(64.8) 

สถานบันเทิงใหความสําคัญแกสุขภาพของลูกคา จึงมีการจัดสถานที่สําหรับเขตสูบ
บุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 

41(57.7) 30(42.3) 

สถานบันเทิงมีการรณรงคใหลูกคางดสูบบุหรี่ 22(31.0) 49(69.0) 
  

จากตารางที่ 5.3 เมื่อพิจารณาประเด็นภายในอันเปนองคประกอบของการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
การกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง พบวา มีประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้ 
 สถานบันเทิงกลุมนี้มีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหร่ีไมอยูบริเวณทางเขา-ออกมีเพียงรอยละ 42.3 
เทานั้น ในขณะที่สถานบันเทิงสวนใหญไมมีการจัดสถานที่ หรืออาจจะจัดสถานที่แตไมเพียงพอ จึงทําใหมี 
ผูที่สูบบุหร่ีอยูใกลหรือบริเวณทางเขา-ออกถึงรอยละ 57.7 
 สถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญไมดําเนินการติดปายเขตสูบบุหร่ีไวโดยเปดเผย และมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน คิดเปนรอยละ 57.7 และไมมีการติดปายเขตปลอดบุหร่ีไวบริเวณทางเขา-ออกทุกชองทาง ถึง  รอย
ละ 60.6 นอกจากนี้ในบริเวณที่มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีสถานบันเทิงยังพบเห็นวามีการสูบบุหร่ีอยูถึง
รอยละ 67.6 
 สําหรับการจูงใจและการรณรงคใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ีนั้น พบวา สถานบันเทิงกลุมนี้
สวนใหญไมสามารถที่จะจูงใจใหผูมาใชบริการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพไมสูบบุหร่ีได ซึ่งมี
จํานวนมากถึงรอยละ 64.8 ไมสามารถจูงใจใหลูกคาเห็นความสําคัญของเขตปลอดบุหร่ี รอยละ 59.2 และ
ไมสามารถรณรงคใหลูกคางดสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงไดรอยละ 69.0  
 



 110

5.3  คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.4 จํานวนและรอยละของพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน(n=76) รอยละ 
เพศ   

ชาย 47 61.8 
หญิง 27 35.6 
อ่ืนๆ  2 2.6 
รวมทั้งสิ้น 76 100.0 

อายุ   
ไมเกิน 25 ป 22 28.9 
26-30 ป 25 32.9 
31-35 ป 17 22.4 
36-40 ป 8 10.5 
มากกวา 40 ป 4 5.3 
รวมทั้งสิ้น 76 100.0 

สถานภาพสมรส   
โสด 56 73.7 
สมรส 17 22.4 
แยกกันอยู/หมาย/หยา 3 3.9 
รวมทั้งสิ้น 76 100.0 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุด   
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 23 30.3 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 33 43.4 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.  8 10.5 
ปริญญาตรี  12 15.8 
สูงกวาปริญญาตรี - - 
รวมทั้งสิ้น 76 100.0 

อาชีพ   
ผูจัดการ  40 52.4 
เด็กเสิรฟ 17 22.5 
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คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน(n=76) รอยละ 
บารเทนเดอร  4 5.4 
ดีเจ/นักรอง  2 2.0 
อ่ืนๆ  13 17.7 

 รวมทั้งสิ้น 76 100.0 
 

  จากตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง ได
แก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 
61.8) ซึ่งมีจํานวนมากกวาเพศหญิง (รอยละ 35.6) โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 26 – 30 ป (รอยละ 32.9) 
รองลงมามีอายุไมเกิน 25 ป (รอยละ 28.9) อายุระหวาง 31-35 ป (รอยละ 22.4) และอายุระหวาง 36 – 40 
ป (รอยละ 10.5) ตามลําดับ ดานสถานภาพสมรส พบวา พนักงานสวนใหญเปนโสด (รอยละ 73.7) สมรส
แลว (รอยละ 22.4) แยกกันอยู/หมาย/หยา (รอยละ 3.9)  
 ดานการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุดอยูในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. (รอยละ 43.4) รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ตํ่ากวา (รอยละ 30.3) ระดับปริญญาตรี (รอยละ 15.8) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. (รอยละ 
10.5) ตามลําดับ 
 สําหรับอาชีพตําแหนง พบวา พนักงานสวนใหญมีอาชีพ/ตําแหนงเปนผูจัดการ (รอยละ 52.4) รอง
ลงมาเปนเด็กเสิรฟ (รอยละ 22.5) บารเทนเดอร (รอยละ 5.4) ดีเจ/นักรอง (รอยละ 2.0) และอื่นๆ (รอยละ 
17.7) ตามลําดับ  
 
5.4 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจากการสอบถาม 
พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.5 จํานวนและรอยละของระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน
บันเทิง 
ระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน รอยละ 

มาก (15-21 คะแนน)  
ปานกลาง (8-14 คะแนน)  
นอย (0-7คะแนน)  

3 
45 
28 

3.9 
59.2 
36.9 

รวม 76 100 
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  จากตารางที่ 5.5 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงของ
พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา สถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญมีระดับความ
สําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงอยูในระดับปานกลาง (รอย
ละ 59.2) และอยูในระดับนอย (รอยละ 36.9)  
 
ตารางที่ 5.6 จํานวนและรอยละของพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการ
กําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 

จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) 

สถานบันเทิงมีการชี้แจงใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ 55(72.4) 21(27.6) 
สถานบันเทิงมีนโยบายหามทุกคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 45(59.2) 3(40.8) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่เปนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 52(68.4) 24(31.6) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ไวอยางเพียงพอ 49(64.5) 27(35.5) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่เปนสัดสวน 51(67.1) 25(32.9) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่โดยมีความสะดวก 23(30.3) 53(69.7) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ในบริเวณที่ไมกอใหเกิด ความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง 

49(64.5) 27 (35.5) 

สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ไมอยูบริเวณทางเขา-ออก 34(44.7) 42(55.3) 
สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ในบริเวณที่เปดเผย/เห็นไดชัด 59(77.6) 17(22.4) 
สถานบันเทิงมีการระบายควันหรืออากาศอยางเพียงพอ 62(81.6) 14(18.4) 
สถานบันเทิงไมมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ 71(93.4) 5(6.6) 
สถานบันเทิงมีเครื่องหมายที่เปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ไดมาตรฐาน 

71(93.4) 5(6.6) 

สถานบันเทิงมีการติดปายเขตสูบบุหรี่ไวโดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจน 42(55.3) 34(44.7) 
สถานบันเทิงมีการติดปายเขตปลอดบุหรี่ไวโดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจน 53(69.7) 23(30.3) 
สถานบันเทิงมีการติดปายเขตปลอดบุหรี่ไวบริเวณทางเขา-ออกทุกชองทาง 29(38.2) 47(61.8) 
ในบริเวณเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงไมมีการสูบบุหรี่เลย 25(32.9) 51(67.1) 
สถานบันเทิงมีวิธีการจัดการกับผูฝาฝนสูบบุหรี่ในที่หามสูบ 56(73.7) 20(26.3) 
สถานบันเทิงมีวิธีการจูงใจ ใหลูกคาเห็นความสําคัญของเขตปลอดบุหรี่ 38(50.0) 38(50.0) 
สถานบันเทิงมีวิธีการจูงใจใหผูมาใชบริการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหรี่ 

39(51.3) 37(48.7) 

สถานบันเทิงใหความสําคัญแกสุขภาพของลูกคา จึงมีการจัดสถานที่สําหรับเขตสูบ
บุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 

52(68.4) 24(31.6) 

สถานบันเทิงมีการรณรงคใหลูกคางดสูบบุหรี่ 40(52.6) 36(47.4) 
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 จากตารางที่ 5.6 เมื่อพิจารณาประเด็นภายในอันเปนองคประกอบของการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
การกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง พบวา มีประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้ 
  สถานบันเทิงกลุมนี้มีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหร่ีโดยมีความสะดวก เพียงรอยละ 30.3 เทานั้น
และมีการจัดสถานที่สําหรับสูบบุหร่ีไมอยูบริเวณทางเขา-ออก รอยละ 44.7 ในขณะที่สถานบันเทิงสวนใหญ
ไมมีการจัดสถานที่ หรืออาจจะจัดสถานที่แตไมเพียงพอ จึงทําใหมีผูที่สูบบุหร่ีอยูใกลหรือบริเวณทางเขา-
ออกถึงรอยละ 55.3 

สถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญไมมีการติดปายเขตปลอดบุหร่ีไวบริเวณทางเขา-ออกทุกชองทางถึง
รอยละ 61.8 และในบริเวณที่มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงยังพบเห็นวามีการสูบบุหร่ีอยูถึง
รอยละ 67.1  

 
5.5  การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจําแนกตามพื้นที่ 
 
ตารางที่ 5.7 จํานวนและรอยละของระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอด
บุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนกตามพื้นที่ 

ระดับความสําเร็จการนํานโยบายไปปฏิบัติ (n=76) 
มาก ปานกลาง นอย พื้นที่ 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
ถนนรัชดา - 5 (14.7) 1 (2.9) 
ถนนเกษตร-นวมินทร - 5 (14.7) 3 (8.8) 
ถนนขาวสาร 1 (2.9) 13 (38.3) 6 (17.7) 
รวมเขตกรุงเทพมหานคร 1 (2.9) 23 (67.7) 10 (29.4) 
พัทยาเหนือ 1 (2.4) 11 (26.1) 8 (19.1) 
พัทยากลาง - 8 (19.1) 4 (9.5) 
พัทยาใต - 6 (14.3) 4 (9.5) 
รวมเมืองพัทยา 1 (2.4) 25 (59.5) 16 (38.1) 

 
จากตารางที่ 5.7 ระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน

บันเทิงโดยจําแนกตามพื้นที่ พบวา สถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีระดบัความสาํเรจ็ในการนาํ
นโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 67.7) และอยูใน
ระดับนอย (รอยละ 29.4) สําหรับสถานบันเทิงในเมืองพัทยาสวนใหญมีระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 59.5) และอยูในระดับนอย 
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(รอยละ 38.1) จะเห็นไดวาสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏบัิติ
ในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงไดดีกวาสถานบันเทิงในเมืองพัทยา  
 
5.6 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจําแนกตามลกัษณะของ
สถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.8 จํานวนและรอยละของระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอด
บุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนกตามลักษณะของสถานบันเทิง 

ระดับความสําเร็จการนํานโยบายไปปฏิบัติ (n=76) 
มาก ปานกลาง นอย ลักษณะของสถานบันเทิง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
ผับแอนดเรสเตอรองค - 10 (40.0) 10 (40.0) 
คาเฟ - 1 (4.0) 1 (4.0) 
ดิสโก - 1 (4.0) 1 (4.0) 
บารเบียร - - 1 (4.0) 
รวมสถานบันเทิงแบบเปด - 12 (48.0) 13 (52.0) 
อะโกโก 1 (2.0) 5 (9.8) 4 (7.7) 
ผับแอนดเรสเตอรองค 1 (2.0) 24 (47.0) 6 (11.8) 
ดิสโก - 1 (2.0) - 
คาเฟ - 6 (11.8) 3 (5.9) 
รวมสถานบันเทิงแบบปด 2 (4.0) 36 (70.6) 13 (25.4) 
     

จากตารางที่ 5.8 ระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีใน
สถานบันเทิง โดยจําแนกตามลักษณะของสถานบันเทิง พบวา สถานบันเทิงที่มีลักษณะเปนแบบปดสวน
ใหญมีระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 70.6) และอยูในระดับนอย (รอยละ 25.4) สําหรับสถานบันเทิงที่มีลักษณะเปน
แบบเปดสวนใหญมีระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน
บันเทิงอยูในระดับนอย (รอยละ 52.0) และอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 48.0) จะเห็นไดวา สถานบนัเทงิที่
มีลักษณะเปนแบบปดมีระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถาน
บันเทิงไดดีกวาสถานบันเทิงที่มีลักษณะเปนแบบเปด  
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5.7 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูเที่ยวสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.9 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน 
(n=357) รอยละ 

เพศ   
ชาย 241 67.5 
หญิง 97 27.2 
อ่ืนๆ  19 5.3 
รวมทั้งสิ้น 357 100.0 

อายุ   
ไมเกิน 25 ป 126 35.3 
26-30 ป 121 33.9 
31-35 ป 48 13.4 
36-40 ป 30 8.4 
มากกวา 40 ป 25 7.0 
ไมระบุ 7 2.0 
รวมทั้งสิ้น 357 100.0 

สถานภาพสมรส   
โสด 270 75.6 
สมรส 66 18.5 
แยกกันอยู/หมาย/หยา 17 4.8 
ไมระบุ 4 1.1 
รวมทั้งสิ้น 357 100.0 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุด   
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 44 12.4 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 89 24.9 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.  50 14.0 
ปริญญาตรี  139 38.9 
สูงกวาปริญญาตรี 28 7.8 
ไมระบุ 7 2.0 
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ขอมูลทั่วไป 
จํานวน 
(n=357) รอยละ 

รวมทั้งสิ้น 357 100.0 
อาชีพหลัก   

นิสิต/นักศึกษา  57 16.0 
พนักงาน/ลูกจางบริษัท  129 36.1 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  25 7.0 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย   91 25.5 
วางงาน 21 5.9 
อ่ืนๆ  34 9.5 

รวมทั้งสิ้น 357 100.0 
  จากตารางที่ 5.9 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเที่ยวสถานบันเทิง ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 67.5) ซึง่
มีจํานวนมากกวาเพศหญิง (รอยละ 27.2) โดยสวนใหญมีอายุไมเกิน 25 ป (รอยละ 35.3) รองลงมามีอายุ
ระหวาง 26-30 ป (รอยละ 33.9) และอายุระหวาง 31-35 ป (รอยละ 13.4) ตามลําดับ ดานสถานภาพสมรส 
พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญเปนโสด (รอยละ 75.6) สมรสแลว (รอยละ 18.5) แยกกันอยู/หมาย/
หยา (รอยละ 4.8)  

ดานการศึกษา พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญมีระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุดอยูในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 38.9) รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 
(รอยละ 24.9) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. (รอยละ 14.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 
(รอยละ 12.4) และสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 7.8) ตามลําดับ ดานอาชีพ พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวน
ใหญมีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัท (รอยละ 36.1) รองลงมาธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 25.5) นิสิต/นัก
ศึกษา (รอยละ 16.0) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 7.0) และวางงาน (รอยละ 5.9) ตามลําดับ  
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5.8  การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจากการสอบถาม 
ผูเที่ยวสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.10 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหร่ี 
การปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ จํานวน (n=357) รอยละ 
ทุกครั้งที่ไป  164 45.9 
บอยๆ  72 20.2 
บางครั้ง 69 19.3 
นานๆ คร้ัง 25 7.1 
ไมปฏิบัติเลย 19 5.3 
ไมระบุ 8 2.2 
  จากตารางที่ 5.10 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงของผูเที่ยว
สถานบันเทิงที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุข
ภาพผูไมสูบบุหร่ีทุกครั้งที่ไปรอยละ 45.9 ปฏิบัติบอยๆ รอยละ 20.2 ปฏิบัติบางครั้งรอยละ 19.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 5.11 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงกับการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 
ผูเที่ยวสถานบันเทิงกับการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จํานวน (n=357) รอยละ 
เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง  237 66.4 
ไมเคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 118 33.1 

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี
อยางเพียงพอ  

43 12.0 

เคารพสิทธิของผูไมสูบบุหร่ี  70 19.6 
ควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพผูอ่ืน  42 11.8 
ควันบุหร่ีรบกวนผูอ่ืน  55 15.4 
อ่ืนๆ  7 2.0 
ไมระบุ 2 0.5 

ไมระบุ 2 0.5 
  จากตารางที่ 5.11 ผูเที่ยวสถานบันเทิงกับการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิง
กลุมนี้เคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงถึงรอยละ 66.4 ผูเที่ยวสถานบันเทิงที่ไมเคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงรอย
ละ 33.1 ใหเหตุผลวาเคารพสิทธิของผูไมสูบบุหร่ีรอยละ 19.6 ควันบุหร่ีรบกวนผูอ่ืนรอยละ 15.4 ไดรับขอ
มูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงปลอดบุหร่ีอยางเพียงพอรอยละ 12.0 และควันบุหร่ีเปนผลเสียแก
สุขภาพผูอ่ืนรอยละ 11.8 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 5.12 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหร่ีเมื่อพบปายหามสูบบุหร่ี/เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
การปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อพบปายหามสูบบุหรี่/เขตปลอดบุหรี่ จํานวน (n=237) รอยละ 
ปฏิบัติตามทุกครั้ง 152 64.1 
ปฏิบัติตามบางครั้ง 69 29.1 
ไมเคยปฏิบัติตาม 8 3.4 
อ่ืนๆ  5 2.2 
ไมระบุ 3 1.2 
   จากตารางที่ 5.12 ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหร่ีทุกครั้งเมื่อพบปายหามสูบบุหร่ี/เขตปลอดบุหร่ีถึงรอยละ 64.1 
 
ตารางที่ 5.13 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงที่สูบบุหร่ีในบริเวณเขตสูบบุหร่ีเพราะเห็นปายเขต
สูบบุหร่ีอยางชัดเจน 

การสูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่เพราะเห็นปาย 
เขตสูบบุหรี่อยางชัดเจน จํานวน (n=237) รอยละ 

ใช   179 75.4 
ไมใช 55 23.2 
ไมระบุ 3 1.4 
  จากตารางที่ 5.13 ผูเที่ยวสถานบันเทิงจะสูบบุหร่ีในบริเวณเขตสูบบุหร่ีเพราะเห็นปายเขตสูบบุหร่ี
อยางชัดเจนถึงรอยละ 75.4 
 
ตารางที่ 5.14 จํานวนและรอยละของตัวอยางที่ใหความรวมมือกับสถานบันเทิงโดยการสูบบุหร่ีในบริเวณที่
เปนเขตสูบบุหร่ี 

การใหความรวมมือกับสถานบันเทิงโดยการสูบบุหรี่ 
ในบริเวณที่เปนเขตสําหรับสูบบุหรี่ 

จํานวน (n=237) รอยละ 

ปฏิบัติตามทุกครั้ง 133 56.0 
ปฏิบัติตามบางครั้ง 79 33.3 
ไมเคยปฏิบัติตาม 20 8.4 
อ่ืนๆ  5 2.3 
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จากตารางที่ 5.14 ผูเที่ยวสถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญจะใหความรวมมือกับสถานบันเทิงโดยการ
สูบบุหร่ีในบริเวณที่เปนเขตสูบบุหร่ีโดยมีการปฏิบัติตามทุกครั้งรอยละ 56.0  

จะเห็นไดวาหากสถานบันเทิงเพียงมีการติดปายหามสูบบุหร่ี/เขตปลอดบุหร่ี เขตสูบบุหร่ี อยางชัด
เจน และมีการชี้แจงกับผูเที่ยวสถานบันเทิงแลว ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญจะใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี  
 
ตารางที่ 5.15 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงที่สูบบุหร่ีในที่หามสูบ 

การสูบบุหรี่ในที่หามสูบ จํานวน(n=237) รอยละ 
สถานบันเทิงนี้ไมจัดสถานที่สูบบุหร่ีไวให   42 17.6 
สถานที่สูบบุหร่ีที่ทางรานจัดใหไมเพียงพอ 25 10.4 
สถานที่สูบบุหร่ีมีสภาวะแวดลอมไมเหมาะสม 16 6.7 
ไมเห็นปายหามสูบบุหร่ี 36 15.4 
อ่ืนๆ  26 10.9 
ไมระบุ 92 39.0 
  จากตารางที่ 5.15 ผูเที่ยวสถานบันเทิงสูบบุหร่ีในที่หามสูบเนื่องจาก สถานบันเทิงนี้ไมจัดสถานที่
สูบบุหร่ีไวใหรอยละ 17.6 ไมเห็นปายหามสูบบุหร่ีรอยละ 15.4 สถานที่สูบบุหร่ีที่ทางรานจัดใหไมเพียงพอ 
รอยละ 10.4 สถานที่สูบบุหร่ีมีสภาวะแวดลอมไมเหมาะสมรอยละ 6.7  
 
ตารางที่ 5.16 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงที่สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี เนื่องจากมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับสูบบุหร่ี 

การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสูบบุหรี่ 

จํานวน (n=237) รอยละ 

ใช   171 72.5 
ไมใช 64 26.9 
ไมระบุ 2 0.6 

จากตารางที่ 5.16 พบวาการที่สถานบันเทิงมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี เชน ที่เขี่ย
บุหร่ีวางไวบนโตะในบริเวณเขตปลอดบุหร่ีจะทําใหผูเที่ยวสถานบันเทิงสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีถึงรอยละ 
72.5 เพราะคิดวาสถานบันเทิงนี้สามารถสูบบุหร่ีได  
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ตารางที่ 5.17 จํานวนและรอยละผูเที่ยวสถานบันเทิงในที่เคยพบเห็นผูสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 
การพบเห็นผูสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จํานวน (n=357) รอยละ 

เคยพบเห็นทุกครั้งที่ไป  155 43.4 
เคยพบเห็นบอยๆ  86 24.1 
เคยพบเห็นบางครั้ง 51 14.3 
เคยพบเห็นนานๆ คร้ัง 26 7.3 
ไมเคยพบเห็นเลย 36 10.1 
ไมระบุ 3 0.8 
การดําเนินการเมื่อพบเห็นผูสูบบุหรี่บริเวณที่หามสูบ   

แจงเจาหนาที่ของรัฐ  6 1.7 
แจงผูจัดการหรือพนักงานของราน 33 9.2 
เฉยๆ  296 82.9 
อ่ืนๆ  18 5.0 
ไมระบุ 4 1.2 

การชักจูงผูสูบบุหรี่ใหไปสูบบุหรี่ในเขตสูบบุหรี่   
ปฏิบัติเสมอเมื่อพบเห็น 52 14.6 
ปฏิบัติบางครั้งเมื่อพบเห็น 64 17.9 
ไมเคยปฏิบัติเลยเมื่อพบเห็น 217 60.8 
อ่ืนๆ  18 5.0 
ไมระบุ 6 1.7 

  จากตารางที่ 5.17 ผูเที่ยวสถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญเคยพบเห็นผูสูบบุหร่ีในสถานบนัเทงิทกุครัง้ที่
ไปรอยละ 43.4 รองลงมาเคยพบเห็นบอยๆ รอยละ 24.1 เคยพบเห็นบางครั้งรอยละ 14.3 และไมเคยพบ
เห็นเลย รอยละ 10.1 ทั้งนี้เมื่อพบเห็นผูสูบบุหร่ีบริเวณที่หามสูบ พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงกลุมนี้ไมมีการ
ดําเนินการใดๆ เฉยๆ ถึงรอยละ 82.9 แจงผูจัดการหรือพนักงานของรานรอยละ 9.2 และแจงเจาหนาที่ของ
รัฐเพียงรอยละ 1.7 ในสวนของการชักจูงผูสูบบุหร่ีใหไปสูบบุหร่ีในเขตสูบบุหร่ี พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิง
กลุมนี้สวนใหญไมเคยปฏิบัติเลยรอยละ 60.8 ปฏิบัติบางครั้งรอยละ 17.9 และปฏิบัติเสมอเพียงรอยละ 
14.6  
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5.9 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจําแนกตามพื้นที่ 
 
ตารางที่ 5.18 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงที่เคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนกตามพื้นที่ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (n=357) 
เคย ไมเคย พื้นที่ 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
ถนนรัชดา 56 (15.5) 27 (7.6) 
ถนนเกษตร-นวมินทร 22 (6.2) 33 (9.3) 
ถนนขาวสาร 145 (40.7) 74 (20.7) 

รวมเขตกรุงเทพมหานคร 223 (62.4) 134 (37.6) 
พัทยาเหนือ 99 (27.6) 37 (10.4) 
พัทยากลาง 106 (29.6) 49 (13.8) 
พัทยาใต 46 (13.0) 20 (5.6) 

รวมเมืองพัทยา 251 (70.2) 106 (29.8) 
จากตารางที่ 5.18 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนก

ตามพื้นที่ พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงรอยละ 
62.4 สวนผูเที่ยวสถานบันเทิงในเมืองพัทยามีพฤติกรรมเคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงรอยละ 70.2 จะเห็นได
วาผูเที่ยวสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดดีกวาผูเที่ยวสถานบันเทิงใน
เมืองพัทยา  
 
5.10 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงจําแนกตามลักษณะ 
ของสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 5.19 จํานวนและรอยละของผูเที่ยวสถานบันเทิงที่เคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนกตามลักษณะ
ของสถานบันเทิง 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (n=357) 
เคย ไมเคย ลักษณะของสถานบันเทิง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
บารเบียร 27 (7.7) 15 (4.2) 
ผับแอนดเรสเตอรองค 214 (60.0) 87 (24.3) 
ดิสโก 11 (3.0) 3 (0.8) 

รวมสถานบันเทิงแบบเปด 252 (70.7) 105 (29.3) 
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (n=357) 
เคย ไมเคย ลักษณะของสถานบันเทิง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
ดิสโก 22 (6.2) 39 (10.9) 
อะโกโก 10 (2.9) 27 (7.5) 
ผับแอนดเรสเตอรองค 94 (26.3) 156 (43.7) 
คาเฟ 2 (0.5) 7 (2.0) 

รวมสถานบันเทิงแบบปด 128 (35.9) 229 (64.1) 
จากตารางที่ 5.19 การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนก

ตามลักษณะของสถานบันเทิง พบวา ผูเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงแบบ
เปดมากกวานักเที่ยวในสถานบันเทิงแบบปดถึงกวาเทาตัว (รอยละ 70.7 และรอยละ 35.9 ตามลําดับ)  

 
5.11 ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณแบบ
สํารวจ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1.  สัมภาษณเชิงลึก ผูที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีใน
สถานบันเทิง คือ เจาของสถานบันเทิง ผูจัดการสถานบันเทิง พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง 
ตลอดจนผูที่มาเที่ยวในสถานบันเทิง โดยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ  (Guideline 
Interview)  

2. โดยการสังเกตการณเพื่อรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในขณะที่เก็บขอมูลและออกเยี่ยมสถาน
บันเทิงในกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา รวม 71 แหง ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

จากการศึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขต
ปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนผูมาใชบริการไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม คือ 

• การอบรมชี้แจงใหขอมูลสวนหนึ่งแกพนักงาน เรื่องนโยบายและกฎหมาย 
การกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง  

  สถานบันเทิงใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี โดยเจาของราน
หรือผูจัดการมีการชี้แจงหรืออบรมใหความรูแกพนักงานในสถานบันเทิงเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองสุขภาพผู
ไมสูบบุหร่ีเพื่อใหพนักงานไดมีความรูความเขาใจและแนะนําบอกกลาวใหแกลูกคาได โดยกลาวถึงนโยบาย
ของทางรัฐ และกฎหมายที่ออกมาใหมโดยเนนวามีกฎหมายและนโยบายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง และ
ถามีการฝาฝนใหมีการตัดเตือนหรือจัดใหมีที่นั่งหางๆ จากผูไมสูบบุหร่ี และใหเชิญลูกคาไปสูบดานนอก ซึ่ง
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มักชี้แจงใหความรูกับพนักงานในชวงกฎหมายออกมาใหมๆ และพนักงานใหมเทานั้น มักไมไดมีการ
ตักเตือนหรือพูดซ้ํากับขอมูลดังกลาว 

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
 “เมื่อกฎหมายออกมาใหมๆ ผูจัดการมีการเรียกประชุมชี้แจงใหฝายบริการปฏิบัติตอลูก
คาโดยพยายามไมใหลูกคาสูบบุหร่ีในราน” 

บารเทนเดอร/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 

“มีการบอกพนักงานในรานตามนโยบายของตํารวจหรือหนวยงานที่มีเอกสารมา ให
พนักงานดูแลลูกคาที่ไมสูบบุหร่ี คือจัดที่นั่งหางๆ กับคนสูบบุหร่ีหนอยโดยพูดขอรองลูก
คา” 

เจาของราน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 

 “มีการแจงพนักงานใหมเขามาจะบอกวาขางในนี้สูบบุหร่ีไมได ถาเกิดเห็นขางในสูบก็ให
แจงหัวหนางานมาคุยกับลูกคา จะคุยตอนพนักงานเขามาใหมอยางเดียว” 

เจาของราน/ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 

“เรามีการอบรมพนักงานทุกวันเกี่ยวกับเร่ืองการไมสูบบุหร่ี พรอมกับรานหามอะไรบาง 
พอเด็กเสิรฟเจอปุบจะออกไปตามผูจัดการ” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ  
 

“มีการชี้แจงบอกนอง เวลามีการตรวจเคามาใหความรูอะไรเราก็ตองบอกเด็ก เด็กก็ตอง
บอกลูกคาดวย แตกอนจะเกริ่นกับลูกคาวาอาจจะโดนปรับสองพันตอนกฎหมายออกมา
ใหมๆ แตเดี๋ยวนี้เร่ิมหลวมลงคือกฎหมายไมมาอะไรมากมาย ไมมีอะไรเคาก็ปลอย” 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
 
“มีการชี้แจงพนักงานในรานใหบอกลูกคาหากลูกคาสูบบุหร่ีขางในราน และแนะนําลูกคา
ใหออกไปสูบในบริเวณที่รานจัดไวให” 

รองผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
ผูจัดการ/รองผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
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• การติดปายเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่  
สถานบันเทิงสวนใหญการติดปายเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี สวนใหญเปนสติ๊กเกอรที่ทาง

มูลนิธิรณรงคผูไมสูบบุหร่ีเปนผูผลิต  ซึ่งปายบางอันจะถูกออกแบบขึ้นมาเองโดยเจาของรานเพื่อใหเขากับ
สถาปตยกรรมของทางราน บางรานจะไมมีปายแตจะใชการใหขอมูลผานการขึ้นจอมอนิเตอร  ในการใหขอ
มูลเกี่ยวกับเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี ซึ่งการติดปายเขตปลอดบุหร่ีมักติดในที่ที่ลูกคาจะเดินผานไป
ผานมาและเห็นไดงาย เชน ทางเดิน เคาเตอร หองน้ํา ประตูทางเขา-ออก เปนตน อยางไรก็ดีการติดปาย
ตางๆ มักเปนแคเพียงครั้งเดียว เมื่อปายหลุดหรือตองดึงปายออกเพราะตองปรับปรุงราน ก็จะไมมีการกลับ
เอามาติดใหมอีกครั้ง เนื่องจากคิดวารูกันทั่วแลวสวนรานสถานบันเทิงแบบเปดมักไมมีการติดปายเขตหาม
สูบบุหร่ีแตอยางใด 

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
“ในรานมีปายหามสูบบุหร่ีและเขียนวาตองถูกปรับไวดวยแตลูกคาอาจจะมองไมเห็น สวน
รานที่ทําเองเปนกลองไฟวาที่พักสูบบุหร่ี ในหองน้ําจะมีสต๊ิกเกอรวาสูบบุหร่ีมีโทษปรับ” 

กัปตัน/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 

“ติดปายหามสูบบุหร่ีไวบริเวณหนาราน เคานเตอร ประตูทางเขา บริเวณตางๆ” 
     เจาของราน/ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 

 กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 

“รานขึ้นจอมอนิเตอรประชาสัมพันธใหลูกคาไดทราบถึงเขตสําหรับสูบบุหร่ีภายในราน มี
การติดตั้งเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีตรงประตูทางเขาและในหองน้ํา” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 
“ติดปายหามสูบบุหร่ีตรงทางเขาหนาราน” 

ผูจัดการ/บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“ตอนแรกๆ ติดปายหามสูบบุหร่ีเยอะมาก แตรานเปลี่ยนวอลเปเปอร/ปรับปรุงรานเลย
ลอกออกไป” 

เจาของราน/รองผูจัดการ/พนักงาน/การด สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
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• สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่ที่เปนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 
 
ตัวอยาง คําสัมภาษณการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
“มีการกําหนดเขตสําหรับสูบบุหร่ีไวบริเวณดานหนารานอยางเปนสัดสวน คิดวาเพียงพอ
แลว และคอนขางเปนสัดสวนไดมาตรฐาน” 

ผูจัดการ/บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ/กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“ทางรานกําลังทําสถานที่สูบบุหร่ีโดยทําใหเปนสัดสวนเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยูบริเวณดาน
ขางรานกับทางหนารานซึ่งรานจัดที่เขี่ยบุหร่ีและที่นั่งใหกับลูกคาที่สูบบุหร่ี” 

กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 
“การที่กฎหมายออกมาตองแยกดวยรานเล็ก รานใหญ เพราะรานผมเปนรานเล็กนับโตะ
ไดเลยถาตองมาแยกวาตรงนี้เปนพื้นที่สูบบุหร่ี แลวรานเปนโอเพ็นแอร ถึงแมจะทําที่สูบ
บุหร่ีพอลมพัดยังไงมันก็โดนอยูดี” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 

 
“ขางหนารานจะเปนโอเพ็นแอร ถาลูกคาอยากสูบบุหร่ีจะไปสูบที่เอาทดอรหรือไมก็จะนั่ง
ขางหนาราน สวนขางในรานมีหองสําหรับสูบบารากุ” 

เจาของราน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
เจาของราน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“รานเปนแบบโอเพนแอรไมตองแยกสัดสวนเพราะอากาศระบายไดดีอยูแลว” 

ผูจัดการ/พนักงาน/สาวเชียรเบียร/ประชาสัมพันธ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“รานไมมีการกําหนดเขตปลอดบุหร่ี เพราะในรานสามารถสูบบุหร่ีไดอยูแลว มีแอร 4  
เครื่อง ไมมีเครื่องดูดควัน” 

ซีเนียร สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
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“ในสวนของหองคาราโอเกะหามสูบบุหร่ีแตจัดโตะหนาหองคาราโอเกะสําหรับสูบบุหร่ีมีที่
เขี่ยบุหร่ีสําหรับลูกคาที่ใชบริการคาราโอเกะออกมาสูบบุหร่ี ในสวนของโดมที่เปนโอเพ็น
แอรสามารถสูบบุหร่ีได แตไมมีที่เขี่ยบุหร่ีบนโตะ พนักงานจะคอยสังเกตวาโตะไหนมีคน
สูบก็จะนําที่เขี่ยบุหร่ีวางไวที่โตะนั้นและมีพัดลมระบายอากาศอยูทุกจุดแตละมุมของราน” 

ดีเจ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 

• การจัดสถานที่เปนเขตสูบบหุรี่อยางเพียงพอ เปนสัดสวน มีความสะดวก มีการระบาย
ควัน/อากาศ 

สถานบันเทิงสวนใหญไดจัดสถานที่ภายในรานและบริเวณนอกรานใหเปนเขต  สูบบุหร่ีข้ึน
อยางเปนสัดสวน พยายามใหต้ังอยูในที่ๆ สะดวกสําหรับลูกคาจะไปใช 

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
“รานมีการจัดสถานที่สูบบุหรี่อยางเพียงพอทั้งภายในและภายนอกราน คอนขางเปนสัด
สวนไดมาตรฐาน” 

ผูจัดการ/บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 
 บริการทั้งโดยออกในรานและนอกราน จัดใหมีเกาอี้นั่ง ที่เขี่ยและทิ้งบุหร่ีติดตั้งเครื่องดูด
ควันบุหร่ี และมีปายติดวาเปนเขตสูบบุหร่ี การจัดเตรียมที่สูบบุหร่ีที่ดูสะดวกสบาย เขาออกได
สะดวก ไมเดินไกลจนเกินไป เชน ในบางแหงจัดไวรอบทิศทางไดแก ทั้งดานซายและขวา ดานหนา
และหลังเวที ติดตั้งเครื่องดูดควัน พัดลม มีที่เขี่ยและดับบุหร่ี โตะและเกาอี้นั่งที่พอเพียง บางที่ยังมี
โทรทัศนใหผูสูบบุหร่ีในเขตสูบบุหร่ีดวย 
 
 “จัดที่สูบบุหร่ีขางนอกในสวนโอเพ็นแอรและมีพัดลมไลอากาศระบายควัน มีที่เขี่ยบุหร่ีให” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

ผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“จัดโซนตรงหนารานติดทางรั้วเปนที่สําหรับสูบบุหร่ี ดานในเดินออกไปสูบบุหร่ีดานนอก
เพราะวาประตูคอนขางที่จะมีเยอะและลูกคาสามารถที่จะเดินเขาออกไดตลอด เราจะตั้ง
โตะแลวก็มีที่เขี่ยบุหร่ีวางไวใหตามจุดแตไมมีปายที่วาที่สูบบุหร่ีแลวเด็กเสิรฟก็จะมีไฟแชค
ไวเผื่อลูกคาขอ” 

ผูจัดการ/กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
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“จัดสถานที่สําหรับสูบบุหร่ีทั้งหมด 3 ดาน ดานลาง ดานหนา และดานหลังเวที เปนโอ
เพ็นแอรคิดวาเพียงพอกับลูกคา” 

บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 
“สถานที่สูบบุหร่ีของเราไดมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจ มีเครื่องดูดอากาศ 
เครื่องฟอกอากาศสําหรับที่สูบบุหร่ีถายเทใหออกไปโดยตรง มีเครื่องกรองอากาศจะไดไม
เสียสุขภาพตอลูกคาที่สูบบุหร่ีในนี้ ที่สูบบุหร่ีชั้นสองเปนหนาตางโอเพ็นอยูแลวมีพัดลม
เปาใหอากาศถายเทออกไป ทําสถานที่สูบบุหร่ีโดยไมกระทบกับในสวนรานอาหาร ติดทีวี
ใหลูกคาสูบบุหร่ีไดคลายเครียดไดนั่งดูทีวี” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
 
“หองสูบบุหร่ีมีเครื่องดูดควันบุหร่ี เดินทอไวเลย ตัวเคร่ืองเวลาดูดก็จะเหมือนในโรงงาน
เลย หองสูบบุหร่ีอยูดานในสถานบันเทิงภายในอาคาร และจัดสถานที่นอกรานเปนโอเพ็น
แอรไวใหดวย คิดวาสะดวกและมีเพียงพอสําหรับลูกคา” 

ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“รานจัดที่สูบบุหร่ีไวที่บริเวณดานหนาของราน เปนเกาอี้นั่งและมีที่เขี่ยบุหร่ีใหแตอยูบน
ทางเดินสาธารณะในซอยพัทยา” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“จัดโซนขางนอกเปนเขตสูบบุหร่ีเพียงพอเนื่องจากลูกคาจะชอบจะไปสูบตรงดานหนาราน
ตรงถนนมากกวา” 

รองผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 

• การจูงใจลูกคาใหปฏิบัติตามกฎหมายและจัดการกับผูสูบบุหรี่ในที่หามสูบ  
สถานบันเทิงหลายแหงแสดงความตั้งใจในการนํานโยบายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

มาปฏิบัติใหเปนจริงโดยการหาวิธีการจูงใจลูกคาตางๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนคนคิด
มาตรการในการจัดการกับผูสูบบุหร่ีในที่หามสูบ ไดแก จัดเตรียมมาตรการในการจัดการกับผูลัก
ลอบสูบบุหร่ีเชน การตักเตือนขั้นตนอยางสุภาพและการให รปภ. มาเชิญออกไปสูบขางนอก การให
ดีเจหรือนักรอง พูดถึงกฎหมายและนโยบายการหามสูบบุหร่ีในสถานบริการ และอันตรายของควัน
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บุหร่ีมือสองแกคนขางเดียว การประชาสัมพันธถึงพื้นที่การสูบบุหร่ีในสถานบริการ การแจกลูกอม
ตอนที่ลูกคาเริ่มทานเหลา ซึ่งจะชวยชะลอการสูบบุหร่ีตามการดื่ม  

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
“เวลาลูกคาจะสูบจะถามวาที่สูบบุหร่ีอยูที่ไหน กรณีลูกคาสูบในรานพนักงานเสิรฟจะแจง
กอนหากไมเชื่อทางรานก็จะเรียก รปภ.รานไปบอกซึ่งลูกคาก็จะออกไปสูบขางนอก” 

พนักงาน/บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“รานจะมีข้ันตอนวิธีการจัดการสําหรับลูกคาที่สูบบุหร่ีในราน คือ 1. พนักงานเสิรฟแจง
เตือนลูกคาใหออกไปสูบดานนอกที่ทางรานจัดไวให 2. ใหหัวหนาพนักงานไปแจงเตือน
ลูกคา 3. แจงการดของรานใหไปเตือนและเชิญลูกคาออกนอกราน” 

ผูจัดการ/กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ/พนักงาน/กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

เจาของราน/พนักงาน/การด สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“รานจะแจกลูกอมใหลูกคาตอนเริ่มทานเหลาเพราะบางคนการอมลูกอมจะชวยไดเชื่อวา
ถาเขาอมลูกอมจะไมสูบบุหร่ีแตรณรงคทางรานไมมีสวนใหญลูกคาคุยกันเองซะมากกวา” 

 ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 
“ในสวนคนที่ฝาฝนเราก็มีมาตรการปองปราม การผลักดันลูกคาออกวิธีการจัดการในสวน
ที่เห็นครั้งแรกก็จะบอก ถาเขายังฝาฝนอยูก็จะเชิญออกงดใหบริการเลย ในหองน้ําเราก็จะ
มีพนักงานหองน้ําอยู ซึ่งใหเขาเปนหูเปนตาใหดวยถาเจอก็ใหเขาวอเรียกก็จะมีเจาหนาที่ 
รปภ.ไปดูให ตอนออกกฎหมายมาใหมๆ ก็ใหดีเจพูดหามสูบบุหร่ีในราน ผิดกฎหมาย 
ทําลายคนขางๆ ถาจะสูบก็ไปสูบขางนอกนะ แลวก็ใชลักษณะอางตรงนี้ลูกคาก็เขาใจ” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 
“ทุกวันนี้เราจะมีซีคิวประมาณ 10 คน อยูดานใน 7 คน จะคอยดูเร่ืองลูกคาสูบบุหร่ีดวย 
และคอยดูความเรียบรอยในราน ซีคิวจะดู ฉายไฟเตือนกอนใหดับเดี๋ยวนั้น ถาจะสูบให
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สูบขางนอก ถาไมเชื่อดึงออกนอกรานเลย แลวเด็กเสิรฟก็ชวยดู โดยในรานจะมีเด็กเสิรฟ
ประมาณ 40-50 คน กัปตันอีก 5 คน” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 
“เด็กจะเขาไปเตือน ถาไมเชื่อตองใหการด หรือไมก็ใหดีเจประกาศ เขมงวดไมไดเต็มที่
เพราะพูดไปเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะมีปากเสียง แตลูกคาก็จะถามวาดูดบุหร่ีไดมั้ยอะไรอยางนี้
ไง ถาไมไดเคาก็จะออกมาสูบขางนอก” 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
 
“การเตือนทางรานจะสองสปอรตไลทไปยังผูที่ดูดบุหร่ีเพื่อใหเกิดความอายซึ่งไดผลทาํใหผู
ดูดบุหร่ีหยุดดูด แตถายังไมเลิกดูดจะใหการดเชิญออกไปดูดขางนอก ซึ่งทางดีเจได
ประกาศหามดูดบุหร่ีขางในรานเกือบทุกวันตั้งแตกฎหมายออกถึงปจจุบัน” 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
 
“รูวาผิดแตไมทราบวามีโทษปรับเทาไร” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ/นักดนตรี สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“ทราบวาปรับคนสูบ 2,000 บาท แตไมทราบวาสถานบันเทิงถูกปรับดวย” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

ผูจัดการ/พนักงาน/การด สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
ผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ/มามาซัง สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
• ทัศนคติ/ความคิดเห็นตอกฎหมายคุมครองผูสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 
 
ตัวอยาง คําสัมภาษณการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
“หลังจากมีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงทําใหตัวเองรูสึกดีข้ึน สุขภาพดีข้ึนดวยจึง
เห็นดวยกับกฎหมายมากๆ การมีกฎหมายหามสูบดีมากสําหรับคนไมสูบบุหร่ีและคนสูบ
บุหร่ี รักษาสุขภาพคนไมสูบบุหร่ี เพราะควันบุหร่ีมีผลกระทบกับคนไมสูบดวยตนเอง
สนับสนุนเต็มที่” 
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ผูจัดการ/พนักงาน/บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ/กัปตัน/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

เจาของ/ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“กฎหมายฉบับนี้ไมไดทําใหคนสูบบุหร่ีนอยลง แตเปนการจํากัดเขตใหสูบบุหร่ีขางนอก
หรือโซนที่จัดไวใหมากขึ้น” 

ผูจัดการ/บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร, ดีเจ/ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“ทําสวนของรานใหถูกตองมากที่สุด แตก็คงไมถึงกับทุกขอของกฎหมาย ตองใหทางรัฐ
บอกรายละเอียดมาวาใหทําอยางไรบางทางรานก็ยินดีทําอยูแลว แตกฎหมายก็ตองคํานึง
ถึงลักษณะรานที่แตกตางกัน รานเล็ก รานใหญ ลักษณะเปนแบบปด เปด ควรออกมาให
ชัดเจน” 

เจาของ/ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
  

ผลการสังเกตการณ 
 

ตารางที่ 5.20  การสังเกตการณการปฏิบัติของสถานบันเทิงตามนโยบายกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง 
กรุงเทพมหานคร (n=34) พัทยา (n=37) รวม (n=71) 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี การปฏิบัติของสถานบันเทิง 
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

1. สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่เปนเขต
สําหรับสูบบุหรี่ 

20 (59.4) 14 (40.6) 20 (54.5) 17 (45.5) 40 (56.9) 31 (43.1) 

2. สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่เปนเขต
ปลอดบุหรี่ 

22 (65.6) 12 (34.4) 17 (45.5) 20 (54.5) 39 (55.4) 32 (44.6) 

3. สถานบันเทิงมีการติดปายเขตปลอด
บุหรี่ไวโดยเปดเผยและมองเห็นได
อยางชัดเจน 

13 (37.5) 21 (62.5) 11 (30.3) 26 (69.7) 24 (33.9) 47 (66.1) 

4. สถานบันเทิงมีการติดปายเขตสูบ
บุหรี่ไวโดยเปดเผยและมองเห็นได
อยางชัดเจน 

6 (18.8) 28 (81.2) 11 (30.3) 26 (69.7) 17 (24.6) 54 (75.4) 

5. สถานบันเทิงมีการติดตั้งเครื่อง
ระบายควันหรืออากาศ 

18 (53.1) 16 (46.9) 22 (60.6) 15 (39.4) 40 (56.9) 31 (43.1) 

6. สถานบันเทิงมีการติดปายหามสูบ 11 (31.3) 23 (68.7) 11 (30.3) 26 (69.7) 22 (30.8) 49 (69.2) 
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กรุงเทพมหานคร (n=34) พัทยา (n=37) รวม (n=71) 
มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี การปฏิบัติของสถานบันเทิง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
บุหรี่ในบริเวณทางเขา-ออกทุกทาง 

7. สถานบันเทิงมีการติดปายการลงโทษ
ผูฝาฝน 

9 (25.0) 25 (75.0) 6 (15.2) 31 (84.8) 15 (20.0) 56 (80.0) 

8. สถานบันเทิงมีการตักเตือน/บอก
กลาวใหงดสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

10 (28.1) 24 (71.9) 6 (15.2) 31 (84.8) 16 (21.5) 55 (78.5) 

  จากตารางที่ 5.20 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการณสถานบันเทิงในการปฏิบัติตาม
นโยบาย กําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง พบวา สถานบันเทิงมีการจัดสถานที่เปนเขตสําหรับสูบบุหร่ี
รอยละ 56.9 เทากันกับมีการติดตั้งเครื่องระบายควันหรืออากาศ และสถานบันเทิงมีการจัดสถานที่เปนเขต
ปลอดบุหรี่รอยละ 55.4ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่แลวพบวาสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการ
จัดสถานที่เปนเขตปลอดบุหร่ีถึงรอยละ 65.6 แตสถานบันเทิงในเขตพัทยาจัดสถานที่เปนเขตปลอดบุหร่ี
เพียงรอยละ 45.5 ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอด
บุหร่ีในสถานบันเทิงเมื่อจําแนกตามพื้นที่แลวสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงไดดีกวาสถานบันเทิงในเมืองพัทยา 
สถานบันเทิงกลุมนี้สวนใหญไมมีการติดปายการลงโทษผูฝาฝนรอยละ 80.0 ไมมีการติดปายเขตสูบบุหร่ีไว
โดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจนรอยละ 75.4 ไมมีการติดปายหามสูบบุหร่ีในบริเวณทางเขาออกทุก
ทาง รอยละ 69.2 และไมมีการติดปายเขตปลอดบุหร่ีไวโดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจนรอยละ 66.1 
ประกอบกับสถานบันเทิงไมมกีารตักเตือน/บอกกลาวใหงดสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงถึงรอยละ 78.5 ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ทําใหผูที่สูบบุหร่ีเขาใจวาสถานบันเทิงแหงนั้นสามารถสูบบุหร่ีได  
 

ตารางที่ 5.21 การสังเกตการณการปฏิบัติของผูมาใชบริการสถานบันเทิงตามนโยบายกําหนดเขตปลอด
บุหร่ีในสถานบันเทิง 

กรุงเทพมหานคร พัทยา รวม 
เห็น ไมเห็น เห็น ไมเห็น เห็น ไมเห็น 

การปฏิบัติของผูมาใช
บริการ 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
1. ผูมาใชบริการสูบบุหรี่ในสถาน

ที่ที่สถานบันเทิงจัดไวให 
25 (74.1) 9 (25.9) 15 (41.7) 22 (58.3) 40 (55.6) 31 (44.4) 

2. ผูมาใชบริการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

18 (51.9) 16 (48.1) 27 (72.2) 10 (27.8) 45 (63.5) 26 (36.5) 

3. ผูมาใชบริการสูบบุหรี่บริเวณ
ทางเขา-ออก 

18 (51.9) 16 (48.1) 21 (55.6) 16 (44.4) 39 (54.0) 32 (46.0) 

4. ผูมาใชบริการสูบบุหรี่ในหอง
น้ํา 

5 (14.8) 29 (85.2) 6 (16.7) 31 (83.3) 11 (15.9) 60 (84.1) 

5. ผูมาใชบริการสูบบุหรี่หนา
สถานบันเทิง 

28 (81.5) 6 (18.5) 25 (66.7) 12 (33.3) 53 (73.0) 18 (27.0) 



 132

จากตารางที่ 5.21 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการณผูมาใชบริการสถานบันเทิงในการ
ปฏิบัติตามนโยบายกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง พบวา ผูมาใชบริการสวนใหญไมสูบบุหร่ีในหอง
น้ํา รอยละ 84.1 ผูมาใชบริการสูบบุหร่ีหนาสถานบันเทิงรอยละ 73.0 สูบบุหร่ีในสถานบันเทิงรอยละ 63.5 
สูบบุหร่ีในสถานที่สถานบันเทิงจัดไวให 55.6 สูบบุหร่ีบริเวณทางเขา-ออกรอยละ 54.0 เมื่อพิจารณา
ประเด็นผูมาใชบริการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงรอยละ 63.5 พบวาผูมาใชบริการเขตกรุงเทพมหานครสูบบุหร่ี
ในสถานบันเทิงรอยละ 51.9 และผูมาใชบริการเขตพัทยาสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงถึงรอยละ 72.2 ซึ่งสอด
คลองกับการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงจําแนกตามพื้น
ที่แลว พบวาระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูเที่ยวสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครมี
การนํานโยบายไปปฏิบัติไดดีกวาผูเที่ยวสถานบันเทิงในเมืองพัทยา  
 
5.12 สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษา “บุหร่ีในสถานบันเทิงจากนโยบายสูการปฏิบัติ: การประเมินการบังคับใชกฎหมาย การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ และรูปแบบการสูบและการขายในสถานบันเทิง” ในสวนของการศึกษาเรื่องการนํา
นโยบายไปปฏิบัตินั้น มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการ
กําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง  

ผลการศึกษาวิจัย พบวา ภาพรวมระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขต
ปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.9 (โดยเก็บขอมูลจากเจาของสถานบันเทิง) 
และรอยละ 59.2 (โดยเก็บขอมูลจากพนักงานของสถานบันเทิง) ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณในเชิงลึก
ของผูที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง เชน เจาของ
สถานบันเทิง ผูจัดการสถานบันเทิง พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง ตลอดจนผูที่มาเที่ยวในสถานบันเทิง 
และผลจากการสังเกตการณของผูที่เขาเก็บรวบรวมขอมูล โดยจะเห็นไดวา สถานบันเทิงสวนใหญจะปฏิบัติ
ตามนโยบาย คือ กฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ซึ่งในความเปนจริงนั้นเมื่อมีการตราออกมาเปน
กฎหมายแลวจะมีผลในการบังคับใชกับทุกคนที่เกี่ยวของ กลาวคือ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ 
แตการที่สถานบันเทิงไมสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไดรอยเปอรเซ็นตนั้น อาจจะเกิดจากความบก
พรองในบางประการ เชน ความไมเขาใจ ไมตระหนักในเจตนารมณของกฎหมาย ไมสามารถที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยละเอียดและเครงครัด เชน หลักเกณฑและวิธีการที่ไดมาตรฐานของเครื่องหมายที่เปนเขต
สูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี การมีเครื่องระบายควันหรืออากาศอยางเพียงพอ ไมใหมีการสูบบุหร่ีบริเวณทาง
เขา-ออก เปนตน และที่สําคัญในเรื่องการบังคับใชกฎหมายทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในสวนของเจาพนักงานตามกฎหมายที่รับผิดชอบโดยตรงไมคอยจะเอาจริง
เอาจังในการเขาไปตรวจจับ หรือปรับตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี สวนใหญก็จะตรวจตราแต
ในเรื่องใบอนุญาตของสถานบันเทิง ใบอนุญาตในการขายเหลาบุหร่ีของสถานบันเทิง และเวลาในการปด
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บริการของสถานบันเทิงเทานั้น จึงทําใหสถานบันเทิงและผูมาใชบริการสามารถที่จะฝาฝนไปปฏิบัติตาม
กฎหมายเพราะไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการนํานโยบายไปปฏิบัติของ 
Van Horn and Van Meter (1976: 45) ที่กลาวถึง การบังคับใชกฎหมาย (enforcement) การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จตองมีกลไกและกระบวนการเพื่อใหเจาหนาที่ระดับรัฐบาลกลางและระดับ
ทองถิ่นปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานนโยบาย สําหรับมาตรการเพื่อใหหนวยงานและบุคลากรนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมาย นาจะไดแก บรรทัดฐาน ส่ิงจูงใจ และการลงโทษ ซึ่งเปนเทคนิค
ในการบังคับใชกฎหมาย โดยมีวิธีการสําคัญ คือ การหลอหลอมทางสังคม การโนมนาว และการนําเขามามี
สวนรวมสําหรับส่ิงจูงใจก็จะเปนตัวเงิน และการลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามนโยบาย 
 
5.13  ปจจัยเอื้อและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่
เขตปลอดบุหรี่ 

จากผลการศึกษาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา ประกอบกับ
การวิเคราะหการสังเกตการณจากการลงไปศึกษาสภาพของสถานบันเทิงในชวงเวลาของการเก็บรวบรวม
ขอมูลของคณะผูวิจัยพบวา ปจจัยเอื้อและอุปสรรคของการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหร่ีในสถานบันเทิง สามารถแบงออกไดดังนี้ 

 

ปจจัยเอื้อ ไดแก 
1. ความชัดเจนของกฎหมายและมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน  
สถานบันเทิงสวนใหญคิดวากฎหมายมีความชัดเจนดี สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไดและมี

การดําเนินการตามกฎหมาย เชน สถานบันเทิงมีนโยบายหามทุกคนสูบบุหร่ีในสถานบันเทงิสาํหรบัในสวนที่
เปนหองแอร มีการจัดโซนสถานที่สําหรับลูกคาที่สูบบุหร่ี ซึ่งจะตองจัดเปนสัดสวนในที่โลงมีอากาศถายเทได
สะดวก มีเครื่องระบายอากาศ มีการติดปายหามสูบบุหร่ีตรงทางเขา-ออกที่ประตูและขางในบริเวณสถาน
บันเทิง แตสําหรับรายละเอียด เชน เร่ืองมาตรฐานของปายวาจะตองมีขนาดเทาใดนั้น ปายเห็นชัดเจนหรือ
ไม ทางสถานบันเทิงเห็นวาตรงนี้มันละเอียดจุกจิกมากเกินไป ซึ่งอาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติบางแตก็เปน
สวนนอย ความชัดเจนของกฎหมายจึงเปนรากฐานสําคัญในการปฏิบัติและดําเนินการตามมาตรการตางๆ 
ที่กําหนดไวในกฎหมาย และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณปจจัยเอื้อและอุปสรรคสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดให

สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี 
 
“กฎหมายชัดเจนวาผิด แตในเร่ืองของการปฏิบัติคลุมเครือไมเด็ดขาด ไมชัดเจน เชน การ
จัดเขตสูบบุหร่ีที่ไมไดลักษณะตามมาตรฐานถูกปรับ แตก็ตองแจงเรามาวามาตรฐานเนี่ย
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มันอะไร ตรงไหน พื้นที่คุณรอยตารางเมตรคุณตองมีที่สูบบุหร่ีที่ไดมาตรฐานสิบตาราง
เมตรหรือยี่สิบตารางเมตรก็คือเปนสัดสวนกัน สวนปายเลือกใหมีขนาดใหลูกคาเห็น ติด
ใหเห็นชัดในระดับสายตาของลูกคา แตไมทราบมาตรฐานของขนาดปายวากฎหมาย
กําหนดไวเทาไร รัฐควรแจงรายละเอียดสิ่งที่สถานบันเทิงตองปฏิบัติออกมาอยางละเอียด
ถาจะใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง” 

เจาของ/ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 

 
2.  มาตรการการลงโทษ 
โดยสถานภาพสถานบันเทิงยอมรับในเรื่องของการลงโทษ ถามีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย

คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ขณะเดียวกันการรับรูและยอมรับถึงมาตรการการลงโทษที่จะตองถูกปรับถา
ปลอยใหลูกคา (ผูที่มาเที่ยว) สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง แตก็มีความคิดเห็นวา นาจะปรับผูที่ฝาฝน (ลูกคาที่
สูบบุหร่ี) มากกวาสถานบันเทิงเพราะลูกคาคือผูที่กระทําความผิดจริงๆ สวนสถานบันเทิงก็ไดปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนดไวแลว ซึ่งบางครั้งลูกคาอาจจะแอบสูบ ลักลอบสูบ หรือสถานบันเทิงอาจจะถูกกลั่นแกลง
ใสความทําใหรูสึกไมคอยเปนธรรมเทาไหร แตสถานบันเทิงก็ยอมรับเพราะวาเปนกฎหมายจึงตองปฏิบัติ
ตาม ซึ่งการนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจสําหรับผูปฏิบัติดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งอะไรคือรางวัลหรือการลงโทษที่ผูปฏิบัติจะไดรับสําหรับการปฏิบัติตามนโยบายและการไม
ปฏิบัติตามนโยบาย หากพิจารณาในดานธรรมชาติของมนุษย (human nature) ยอมเปนที่ประจักษวา
บุคคลโดยทั่วไปนั้นยอมประสงคจะไดรับการยกยอง การชมเชย การใหกําลังใจ และเกียรติยศชื่อเสียงมาก
กวาการถูกลงโทษ ดังนั้นจึงกลาวไดวาปจจัยสิ่งจูงใจตอผูปฏิบัติมีอิทธิพลอยางยิ่งตอความสําเร็จของการนาํ
นโยบายไปปฏิบัติ 

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณปจจัยเอื้อและอุปสรรคสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดให

สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี 
 
 “โทษปรับที่กฎหมายกําหนดไว 2,000 บาท คิดวาพอสมควรแลวคนนาจะเกรงกลัวถามี
การบังคับใชจริงๆ โทษปรับราน 20,000 บาท เปนจํานวนมากพอสมควร และโทษปรับ
สําหรับทางรานกรณีไมมีปายเตือนจํานวน 10,000 บาทก็แพงไป” 

กัปตัน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 

   



 135

3.  กระบวนการติดตอส่ือสาร รูปแบบของสิ่งที่ใชในการประชาสัมพันธ 
สถานบันเทิงสวนใหญไดรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เพื่อกําหนดใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี และ
สถานบันเทิงสวนใหญไดรับส่ือการประชาสัมพันธ การรณรงคจากโทรทัศน หนังสือพิมพ เอกสารแผนพับ 
หนังสือแจงจากหนวยงานราชการ ตลอดจนการเขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจงจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แต
การรณรงค ประชาสัมพันธ ควรจะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมใชทําแตตอนแรกที่กฎหมายบังคับ
ใชแลวก็หายเงียบไป แสดงใหเห็นไดวาสถานบันเทิงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและไดรับการสื่อสาร
ในรูปแบบตางๆ จากการประชาสัมพันธและการรณรงค ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาแนวทางการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติของ Edwards (อางในสมบัติ. 2546: 454-455) เกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องตนสําหรับความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การสื่อขอความ (communications) เพื่อใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประ
สิทธิผล ผูที่รับผิดชอบในการนําการตัดสินใจไปปฏิบัติจะตองรูวาตนกําลังจะทําอะไร คําสั่งในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะตองถูกถายทอดไปสูบุคลากรผูปฏิบัติอยางเหมาะสม โดยจะตองมีความชัดเจน 
(clarity) เที่ยงตรง (accuracy) และมีความคงเสนคงวา (consistency) การสื่อสารขอความที่ไมครบถวน
สมบูรณ จะเปนสาเหตุใหผูปฏิบัติตองใชดุลยพินิจของตน เพื่อพยายามแปลงความเปนนามธรรมของ
นโยบายใหเปนรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติที่ไมไดรับการถายทอดอยางถูกตอง 
หรือการถายทอดที่บิดเบือน หรือการถายทอดที่คลุมเครือและไมมีความตอเนื่องคงเสนคงวา จะกลายเปน
อุปสรรคสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ 

 
ตัวอยาง คําสัมภาษณปจจัยเอื้อและอุปสรรคสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดให

สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี 
 
 “ทราบกฎหมายจากสื่อและมีการอบรมนอกสถานที่ และเมื่อกฎหมายออกมาใหมๆ ผูจัด
การมีการประชุมชี้แจงใหฝายบริการปฏิบัติตาม” 

บารเทนเดอร สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 
“ทราบจากขาวทางทีวี การรณรงคทั่วไป ชวงแรกรัฐมีเอกสารมาให และจะบอกพนักงาน
ในรานตามที่มีนโยบายของทางตํารวจหรือหนวยงานมีเอกสารมา”  

เจาของ สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร  
 
“มีเจาหนาที่มาติดตอตลอดเลย แลวก็เราจะดูจากสื่อตางๆ ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ 
สถานีตํารวจ ทางสาธารณสุขก็แจงใหทราบจะมีหนังสือมาเรื่องปายก็มีคุยวาคุณจะตอง
ทําปายขนาดเทาไหร สวนมากตรงนี้จะเปนฝายของอาคารและสถานที่ที่ตองจัดทํา มีคํา
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แนะนําตลอดวาคุณตองใชปายขนาดนี้ มีการขึ้นจอโปรเจ็คเตอร “หามสูบบุหร่ี” และจัด
นิทรรศการเปนปายบอรดขึ้นในวันงดสูบบุหร่ี” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 
“ทราบกฎหมายจากการทําใบอนุญาต ซึ่งเจาหนาที่แจงวามีกฎหมายดูแลโดยเฉพาะและ
จะมีการอัพเดทขอมูลใหทราบทุกเดือน สํานักงานเขตจะแจงขอมูลตางๆ โดยการแจกใบ
ปลิว ซึ่งก็ไมทั่วถึงทําใหรานตองดูแลตัวเอง” 

ผูจัดการ/รองผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
 
“ทราบกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีจากสื่อโทรทัศน หากไปเที่ยวสถานบันเทิงก็
จะมองหาเครื่องหมายหรือสัญลักษณกอนวาตรงไหนหามสูบ/สูบได หรือถามพนักงานที่
รานวาสามารถสูบบุหร่ีไดหรือไม แตรานที่ไปก็มีปายหามสูบบุหร่ีและปายเขตสูบบุหร่ีที่ชัด
เจน มองเห็นไดงาย” 

ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร, ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
“เคยไดยินตามวิทยุ ส่ือหนังสือพิมพ รัฐมีการประชาสัมพันธออกมาเปนระลอก แปบเดียว 
อยากใหมีมาใหเห็นตลอด” 

ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
 “เคยเห็นโฆษณาบางตามทีวี อินเตอรเนต แตนอยมาก สวนการรณรงคก็ทําชวงแปบๆ 
คนก็ต่ืนเตนแคชวงแรกแตตอนนี้ก็ไมกลัวกันแลว” 

ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 

 
4.  ทัศนคติเชิงบวกของผูปฏิบัติ 
สถานบันเทิงที่มีเจาของหรือผูจัดการเห็นดวยกับกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี วาเปน

กฎหมายที่ดีและปลอดภัยตอสุขภาพ ทําใหไมเหม็น ไมแสบตา ไมแพควันบุหร่ี ชวยไมใหเกิดอันตรายไฟ
ไหมในสถานบันเทิงและเปนการคุมครองสิทธิของผูอ่ืนที่ไมไดสูบบุหร่ีดวย จะเปนสถานบันเทิงที่มีแนวโนม
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย พรอมที่จะใหความรวมมือกับทางการ โดยมีความตองการใหมีการเครงค
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รัดบังคับใชกฏหมายฉบับดังกลาวอยางจริงจังมากกวานี้ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการศึกษาการนาํนโยบาย
ไปปฏิบัติของ Edwards (อางในสมบัติ. 2546: 456) เกี่ยวกับจุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติ (disposition 
or attitudes) เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนอยางยิ่ง การนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะเปนไปอยางมีประสิทธิผลหรือไม ผูปฏิบัติไมเพียงแตตองรูวาจะตองทําอะไร และมี
ความสามารถที่จะทําเทานั้น แตผูปฏิบัติตองมีความปรารถนาที่จะกระทําใหสําเร็จดวย ผูปฏิบัติสวนใหญ
สามารถที่จะใชดุลยพินิจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง คือ การที่ผู
ปฏิบัติเปนอิสระจากผูกําหนดนโยบาย และเหตุผลอ่ืน คือ ความซับซอนของตัวนโยบายเอง วิถีทางที่ผู
ปฏิบัติใชดุลยพินิจของตนขึ้นอยูกับจุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติแตละคนที่มีตอนโยบาย ในทางกลับกัน
ทัศนคติของผูปฏิบัติจะไดรับอิทธิพลจากเปาประสงคของนโยบาย โดยผูปฏิบัติจะพิจารณาวานโยบายมีผล
ตอผลประโยชนขององคการและบุคลากรอยางไร และนโยบายบางนโยบายอาจจะขัดแยงกับผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชนขององคการ ดังนั้น จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติจึงอาจเปนอุปสรรคตอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 
“กฎหมายฉบับนี้ชวยไมใหเกิดอันตราย ไมเกิดไฟไหมในราน บางทีถาคนสูบทิ้งไปโดน
กระดาษขึ้นมามันก็ไหมครับ พนักงานทุกคนในรานก็ชวยกันบอกลูกคา มันเปนประโยชน
ของตัวเอง ลูกคา ราน ประโยชนของพนักงานคือไมตองนั่งดมกลิ่น คนไมดูดบุหร่ีก็ไมตอง
ดมกลิ่นในรานคือทํางานไดอยางปลอดภัยสุขภาพดี ลูกคาบางคนที่ไมดูดเคาก็สามารถ
เขามานั่งได” 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่ขาวสาร 
 
 “ดีทางสุขภาพ ส่ิงแวดลอม รัฐสามารถทําไดไหมคนเที่ยวกลางคืน กินเหลา ก็ตองสูบ
บุหร่ีแตรัฐทําไดไหมออกกฎหมายมาแลวผลิตบุหร่ีออกมาทําไม รัฐตองการเลิกเหลาเลิก
บุหร่ี รัฐตองเลิกผลิต รัฐรูเห็นหมดแตไมทําเอง คนมาเที่ยวถูกมอมเมาอยางนี้รัฐเปนคน
มอมเมา รัฐรณรงคใหเลิกสูบบุหร่ีในที่ตางๆ เปนเรื่องตลกเพราะรัฐก็ยังอนุญาตใหมีโรง
งานผลิตบุหร่ีอยู” 

ผูจัดการ/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา  
 
“เจาของรานสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้เพราะเปนนักดนตรีและแพควันบุหร่ีดวย รานยังคง
ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะอยากเปนสวนหนึ่งของความถูกตอง และเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของคนเที่ยวที่ไมสูบบุหร่ีซึ่งทําใหเปนจุดขายของราน” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่พัทยา 
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5.  การสนับสนุนใหความรวมมือของผูใชบริการ 
ลูกคาที่มาเที่ยวสถานบันเทิง (ผูใชบริการ) สวนหนึ่งจะรูกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ฉบับ

นี้อยูแลวพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและใหความรวมมืออยางดีกับสถานบันเทิง แตก็มีบางสวนที่ยังคง
ฝาฝนกฎหมายอยู เชน การลักลอบสูบ แอบไปสูบในหองน้ํา ลูกคาที่เปนชาวตางชาติ เปนตน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
สถานบันเทิงวาเครงครัดหรือไม ตํารวจมีการตรวจจับจริงหรือไม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการนํานโยบายไป
ปฏิบัติของ Brever and deLeon (1983: 270) เกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบายวาเมื่อกําหนดนโยบายเรียบรอย
แลว นโยบายจะถูกนําไปปฏิบัติอยางไร หรือจะไดรับการนํานโยบายไปปฏิบัติจริงหรือไม คําตอบของคําถาม
เหลานี้ข้ึนอยูกับการสนับสนุนนโยบายจากผูปฏิบัติ และผูที่ไดรับผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ดังนั้น 
การสนับสนุนใหความรวมมือของผูปฏิบัติ จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 
ตัวอยางคําสัมภาษณปจจัยเอื้อและอุปสรรคสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการกําหนดให

สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี 
 
“ลูกคาสวนใหญที่มาเที่ยวจะรูกฎหมายฉบับนี้อยูแลวและถาจะสูบบุหร่ีก็จะถามทุกครั้งวา
หองสูบบุหร่ีอยูไหน ลูกคาที่เปนตํารวจจะฝาฝนมากกวาคนธรรมดาแตพนักงานก็ไม
สามารถจัดการได ไดแตยืนมอง” 

บารเทนเดอร/พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่เกษตรนวมินทร 
 
“ดี เพราะลูกคาก็ตอบรับดี บางคนที่ไมสูบแลวอยูในรานตัวก็ไมมีกลิ่นแลวก็สุขภาพจิตก็ดี
ดวย ถาใครดูดก็ไปดูดขางนอกเคาพูดมาอยางนี้เลย ลูกคาทุกคนก็ใหความรวมมือดีมา
ตลอดที่ผานมาสองสามปก็ไมมีใครฝาฝน” 

ผูจัดการ สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ  
 

“ที่นี่คนที่สูบขางในสถานบันเทิงนอยมาก สวนมากลูกคาเคาจะไมรูกฎหมายเลยคือชาว
ตางชาติ สวนใหญเปนญี่ปุนเพราะวาญี่ปุนเคาสูบบุหร่ีเยอะมากเพราะเคาไมรูเคาก็สูบ 
เราก็ตองเขามาบอกแตวาถาคนไทยนี่ถาเขาไมเมาจริงๆ ก็ไมสูบแลวเคาก็ไมรูคือถาเรา
เดินมาบอกเคาก็รีดดับ เราก็จะบอกลูกคาวาเชิญสูบบุหร่ีดานนอก” 

พนักงาน สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
 
 “ใหความรวมมือทุกครั้งที่มาเที่ยวสถานบันเทิง ไมเคยเห็นปายในรานนี้แตที่นี่ก็ไมเห็นมี
ใครสูบในรานเลย แตถาเปนที่อ่ืนเคาจะ มีโซนสําหรับสูบบุหร่ีบอกแตที่นี่ไมเห็น สวนใหญ
คนเที่ยวจะรูกันวาก็คือออกไปสูบหนาราน” 

ผูเที่ยว สถานบันเทิงพื้นที่รัชดา/อารซีเอ 
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อุปสรรค ไดแก 
     1. การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ของรัฐไมคอยมีการกวดขัน ตรวจจับเทาไหร 
ไมเคยเห็นตํารวจจับหรือปรับผูฝาฝนกฎหมายในเรื่องนี้เลย มีแตการตรวจจับในเรื่องการปดเกินเวลา และ
ตรวจใบอนุญาตทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัว นอกจากนี้ยังมีการติดสินบนเจาหนาที่อีกดวย เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรม สงผลใหการบังคับใชกฎหมายดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจะตอง
ประกอบดวย 1. มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนเพียงพอ 2. มีอุปกรณและบุคลากรเพียงพอ 3. มีนโยบาย
ที่เหมาะสม 4. เจาหนาที่มีความรับผิดชอบสูง 5. ประชาชนใหความรวมมืออยางเต็มที่ และ 6. มีการประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายใหมีความจริงจัง จะเห็นไดวา ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายเปน
ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความลมเหลว ของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดใหสถานบันเทิงเปนพืน้ที่
ปลอดบุหร่ี 

2.  การขัดแยงของการปฏิบัติตามนโยบายกับผลประโยชนของเจาของกิจกรรมของสถานบันเทิง 
ถาเจาของสถานบันเทิง มีความตระหนักในเรื่องของสุขภาพ ที่เปนผลดีตอตนเอง ผูมาใชบริการและ
พนักงานที่ทํางาน หรือเจาของสถานบันเทิงประเภทเฟรนชายด ซึ่งมีหุนเปนชาวตางชาติมักจะไมตองการฝา
ฝน และกระทําผิดตอกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกับการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เอาจริง
เอาจังตลอดจนการใหความรวมมือในดานตางๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธกับการลงทุนในสถานที่ต้ังของสถาน
บันเทิงดวย กลาวคือ สถานที่ต้ังของสถานบันเทิงควรจะตองมีพื้นที่กวางขวางพอสมควร มีความสะดวก
สบาย ไมแออัด คับแคบจนเกินไป สามารถจัดสถานที่สําหรับเปนเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี มกีารตดิตัง้
เครื่องระบายควัน/อากาศ มีการจัดทําปาย ฯลฯ ตามที่กฎหมายกําหนดแตในบางพื้นที่สถานที่ต้ังบางแหง
ไมสามารถที่จะปฏิบัติไดตามกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นไดวาปจจัยดานเจาของสถานบันเทิงก็เปนปจจัยที่
สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะเปนอุปสรรคนําไปสูความลมเหลว ของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการกําหนดให
สถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี 
 
5.14  ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดําเนินการของสถานบันเทิงใหเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่  

จากผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่
ศึกษา และการสังเกตการณจากการลงไปศึกษาสภาพของสถานบันเทิงของคณะผูวิจัย ทําใหสามารถ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการดําเนินการของสถานบันเทิงใหเปน
พื้นที่ปลอดบุหร่ี ไดดังนี้ 

 
ลักษณะของสถานบันเทิงที่เปนเขตปลอดบุหร่ี 
• ตองมีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
• ตองไมมีผูใดสูบบุหร่ี 
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• ตองไมมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี 
• ลักษณะของสถานบันเทิงที่เปนเขตสูบบุหร่ี 
• ตองไมอยูบริเวณทางเขา-ออก ของสถานบันเทิง 
• ตองไมอยูในบริเวณที่เปดเผยเห็นไดชัดของผูมาใชบริการ 
• ตองไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง 
• เครื่องหมายเขตสูบบุหร่ีตองแสดงไวโดยเปดเผยและมองเห็นไดอยางชัดเจนในบริเวณที่เปน

เขตสูบบุหร่ี 
• ตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวางภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหร่ี 

 
5.15 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาขางตนนํามาสูขอเสนอแนะที่เปนแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ดังตอไปนี้ 
  1. ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนากลไกในการ
บังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิผล เชน มีการจัดตั้งหนวยรับเร่ืองราวรองทุกขเฉพาะกิจ กรณีการละเมิด
กฎหมายคุมครองสุขภาพสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี มีการออกตรวจตราตามสถานบันเทิงเพื่อปองกันไมใหมี
การละเมิดกฎหมายดังกลาว เปนตน 

2. ตองมีการใหความรูแกประชาชน ผูประกอบการและบุคลากรที่ทํางานในสถานบันเทิงและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
   3. ตองมีมาตรการในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ โดยอาจกําหนดใหมีรางวัลหรือโบนัส
สําหรับการทําหนาที่ควบคุมเขากํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย เชน การแบงเงินรางวัลจากเงินคาปรับ
กรณีจับกุมการละเมิดกฎหมายและมีการเปรียบเทียบปรับ เปนตน 
 
5.16 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

1.  ควรสงเสริมใหมีการวิจัยในเร่ืองการบังคับใชกฎหมายอยางเปนรูปธรรม เพื่อหาแนวทางในการ
บังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยอาจกําหนดใหมีการวิจัยในแตละประเด็นของขอกําหนด
ในกฎหมาย 
   2.  ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อประเมินผลกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีเพื่อนําผลการ 
วิจัยมาใชในการกําหนดมาตรการตางๆ ใหมีความเหมาะสมยั่งยืน 
 

************************* 
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บทที่ 6 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงและรูปแบบการณรงคใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ 

พิมพวัลย บุญมงคล, รณภูมิ สามัคคีคารมย, ชยานันท มโนเกษมสุข, สุนิสา สิงหโต 
 

การนํานโยบายการหามสูบบุร่ีในสถานบันเทิงไปปฏิบัติใหไดผล เพื่อแกไขปญหาทางดานสุขภาพ
เนื่องจากการรับสารพิษจากควันบุหร่ีมือสองในสถานบันเทิงนั้น จําเปนตองทราบถึงความเชื่อ การใหความ
หมาย คานิยม รูปแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชน ตลอดจนเงื่อนไขของบริบททางสังคมเศรษฐกิจ
ของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับนโยบายและกฎหมายที่นําไปใช ในบทนี้เปนการอธิบายถึง สถานการณ
การสูบบุหร่ี การขายบุหร่ี รูปแบบ แบบแผนและการใหความหมายของการสูบบุหร่ีของกลุมนักเที่ยว และ
เจาของสถานบันเทิง รวมทั้งรูปแบบการรณรงค ใหสถานบันเทิงเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี  
 
6.1 ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูเที่ยวสถานบริการ 
 
ตารางที่ 6.1 แสดงคารอยละของลักษณะทางประชากรและสังคมของผูเที่ยวสถานบันเทิง  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ (N=357) 
เพศ  
ชาย 67.5 
หญิง 27.2 
อ่ืนๆ  5.3 
รวมทั้งสิ้น 100.0 
อายุ  
ไมเกิน 25 ป 35.3 
26-30 ป 33.9 
31-35 ป 13.4 
36-40 ป 8.4 
มากกวา 40 ป 7.0 
ไมระบุ 2.0 
รวมทั้งสิ้น 100.0 
สถานภาพสมรส  
โสด 75.6 
สมรส 18.5 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ (N=357) 
แยกกันอยู/หมาย/หยา 4.8 
ไมระบุ 1.1 
รวมทั้งสิ้น 100.0 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ (N=357) 
ระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุด  
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 12.4 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 24.9 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.  14.0 
ปริญญาตรี  38.9 
สูงกวาปริญญาตรี 7.8 
ไมระบุ 2.0 
รวมทั้งสิ้น 100.0 
อาชีพหลัก  
นิสิต/นักศึกษา  16.0 
พนักงาน/ลูกจางบริษัท  36.1 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  7.0 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย   25.5 
วางงาน 5.9 
อ่ืนๆ  9.5 
รวมทั้งสิ้น 100.0 
   นักเที่ยวสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 67.5 เนื่องจากเพศชายเปนเพศที่สังคมไทยยอมรับและให
อิสระกับการเที่ยวสถานบันเทิง ทําใหนักเที่ยวผูหญิงมีเพียงรอยละ 27.2 โดยนักเที่ยวสวนใหญอยูในชวงวัย
รุนจนถึงวัยทํางาน ซึ่งรอยละ 35.3 อยูในชวงอายุไมเกิน 25 ป และรอยละ 33.9 อยูในชวง 26-30 ป สาเหตุ
ที่นักเที่ยวสวนใหญอยูในชวงวัยดังกลาวเพราะเปนวัยของการเที่ยว พบปะสังสรรค เตนรํา ด่ืมแอลกอฮอล 
ไมตองรับภาระเก็บเงินในการสรางครอบครัว และโดยเฉพาะคนโสดที่ตองการหาคูและสรางความสัมพันธ
ทางเพศ ซึ่งจากขอมูลพบวา รอยละ 75.6 เปนคนโสด โดยมากกวา1 ใน 3 ของจํานวนนักเที่ยวเปนผูที่กําลัง
ศึกษาและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 38.9 และสวนใหญเปนพนักงานลูกจางบริษัทและธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 61.6 เพราะผูที่มีอาชีพเหลานี้เปนคนชนชั้นกลางมีรายไดที่ดีอาจกลาวไดวาระดับการศึกษา
และอาชีพนั้นมีผลตอรายจายที่ทําใหนักเที่ยวสามารถมาเที่ยวไดเปนประจํา 
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6.2 รูปแบบการเที่ยวสถานบันเทิง 
6.2.1 ความถี่และเวลาในการเที่ยวสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 6.2 แสดงคารอยละความถี่และเวลาในการเที่ยวสถานบันเทิง 

ความถี่และเวลาในการเที่ยว รอยละ (N=357) 
ความถี่ในการไปเที่ยวสถานบันเทิง (ตอคร้ัง/เดือน)   
1-5 คร้ัง 63.0 
5-10 คร้ัง 17.5 
11-15 คร้ัง 5.0 
16-20 คร้ัง 3.6 
มากกวา 20 คร้ัง 5.3 
ไมระบุ 5.6 
รวมทั้งสิ้น 100.0 
สวนใหญเริ่มมาเที่ยวสถานบันเทิงเวลา  
12.00 – 18.59 4.8 
19.00 – 20.59 12.0 
21.00 – 22.59 19.6 
23.00 – 05.00 51.6 
ไมระบุ 12.0 
  สวนใหญนักเที่ยวไปเที่ยวเปนประจําทุกเดือน เดือนละไมเกิน 1-5 คร้ังคิดเปนรอยละ 63 รองลงมา
ไดแก ความถี่การเที่ยว 5-10 คร้ังตอเดือน (รอยละ 17.5) และมากกวา 11 คร้ังตอเดือนขึ้นไป (รอยละ 13.9) 
เพราะสถานบันเทิงเปนแหลงของการปลดปลอย ผอนคลาย บันเทิงสนุกสนาน หาคูความสัมพันธ โดยเวลา
ของการเที่ยวนักเที่ยวมากกวาครึ่งเล็กนอย (รอยละ 51.6) เร่ิมมาเที่ยวสถานบันเทิงระหวางเวลา 23.00 น – 
05.00 น. เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงของความสนุกและความบันเทิงที่สุด อันเนื่องมาจาก ความมึน
เมา จังหวะเสียงเพลงที่สนุกสนานประกอบกับการเตนรําที่เราใจของกลุมนักเที่ยวจํานวนมากที่มาพรอมกัน
ในเวลาดังกลาว  
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6.2.3 ผูที่ไปเที่ยวดวยและเหตุผลการเที่ยว 
 
ตารางที่ 6.3 แสดงคารอยละของกลุมตัวผูเที่ยวสถานบันเทิง จําแนกตามผูที่ไปเที่ยวดวยกันและเหตุผล 
การเที่ยว 

ผูไปเที่ยวดวยและเหตุผลการเที่ยว รอยละ (n=357) 
ผูไปเที่ยวดวยสวนใหญไปเที่ยวกับ  
เพื่อน 82.4 
แฟน 10.1 
ครอบครัว/ญาติ 2.5 
อ่ืนๆ  4.2 
ไมระบุ 0.8 
เหตุผลการเที่ยวไปเที่ยวสถานบันเทิงเพราะ  
(ตอบไดมากกวา 10 ขอ)  

 

พบปะสังสรรค 73.7 
ด่ืมเหลา 48.2 
สูบบุหร่ี 10.9 
ฟงเพลง/เตน 43.1 
หาคู 12.3 
ทํากิจกรรมอื่นๆ เชน แทงพูล ดูบอล ดูคอนเสิรต 12.6 
อ่ืนๆ  - 
  จากตารางที่ 6.3 พบวา ผูเที่ยวสถานบริการทั้งหญิงและชายมักไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนที่เรียน หรือ
ทํางานดวยกันมากถึง (รอยละ 82.4) รองลงมาไดแกการไปเที่ยวกับคูรัก (รอยละ 10) และคนในครอบครัว 
(รอยละ2.5) ตามลําดับ สวนเหตุผลในการเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญ ไดแก การพบปะสังสรรค (รอยละ 
73.7) และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 48.2)  

จากการสนทนากลุมยอย  (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ เชิงลึก  (In-Depth 
Interview) พบวา นักเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย มีทั้งมาเที่ยวคนเดียวหรือมาเปนกลุมกับเพื่อนที่เรียนหรือ
เพื่อนที่ทํางานเพื่อมาพบปะสังสรรค ด่ืมเหลา ฟงเพลง เตนรํา แทงพูล สูบบุหร่ี รับประทานอาหาร หาคู
สัมพันธ และมิตรภาพใหมๆ สาเหตุที่ผูชายบางคนมาเที่ยวคนเดียวไดนั้น เพราะจากสรีระความเปนชาย
และสังคมเปดโอกาสใหผูชายมีอิสระสูงกวาผูหญิง ทําใหผูชายกลับบานดึกโดยลําพังได โดยสังคมและ
ครอบครัวไมคอยตําหนิหรือต้ังคําถามกับผูชายนักเที่ยวมากนัก ตางกับนักเที่ยวหญิงที่มักถูกตั้งคําถามและ
ตําหนิจากครอบครัวและบุคคลรอบขาง จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา ผูหญิงมักมาเที่ยวกับกลุม
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เพื่อนผูหญิง กลุมเพื่อนผูชาย แฟน แตมีนักเที่ยวหญิงจํานวนนอยมากที่มาเที่ยวโดยลําพัง ดังจะพบไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกของนักเที่ยวในสถานบันเทิงแหงหนึ่งที่กลาววา 
 

“เพื่อนหนอยชอบมองวาหนอยเปนทอม เพราะหนอยชอบสูบบุหร่ี ไวผมส้ัน เปนเด็กเที่ยว 
จริงๆ หนอยเปนผูหญิงนะ มาที่นี่ไมจําเปนตองมีเพื่อนมาดวย หนอยมาคนเดียวก็มาได 
เพราะมาที่นี่ยังไงก็มีเพื่อนอยูดี เพราะทุกคนในรานรูจักกันหมด แตหนอยวาตัวหนอยเองก็
ไมไดคิดวาอยางนี้เปนการมาเที่ยว ก็หนอยเลิกงานแลวขี้เกียจกลับบาน กลับไปก็นอนไม
หลับไมรูจะทําอะไร อยางนอยมาที่นี่ก็ไดเจอเพื่อน มานั่งสูบบุหร่ี เพราะอยูบานก็สูบบุหรี่
ไมได สวนเหลาก็กินบาง แตมานั่งฟงเพลงเปนหลัก ดึกๆ คอยกลับ กลับไปก็นอนเลย” 

หนอย นักเที่ยวหญิงรานฮี้ปบ ยานขาวสาร 
 
6.3  สถานการณการสูบสัดสวนของผูที่สูบและไมสูบ และเหตุผลในการสูบและไมสูบ 
 
ตารางที่ 6.4 แสดงรอยละของตัวอยางที่เคยสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เหตุผลในการสูบและไมสูบ 

ตัวอยางที่เคยและไมเคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง รอยละ (N=357) 
เคย 66.4 
เหตุผลที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) รอยละ (N=357) 
ผอนคลาย / บันเทิง / สังสรรค 54.3 
ติดบุหร่ี 38.7 
เปนสิ่งที่ควบคูกับการดื่มสุรา 37.5 
สูบตามเพื่อน และคนในราน 23.8 
เทห มีเสนห 3.9 
อ่ืนๆ 5.9 
ไมเคยสูบ 33.1  
เหตุผลในการไมสูบ (ตอบไดมากกวา1ขอ)  
เคารพสิทธิของผูไมสูบบุหร่ี 19.6 
ควันบุหร่ีรบกวนผูอ่ืน 15.4 
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงปลอดบุหร่ีอยางเพียงพอ 12.0 
ควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพผูอ่ืน 11.8 
อ่ืนๆ 2.0 
ไมระบุ 0.5 
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จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีซึ่งเคยลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง
มีจํานวนมากกวาครึ่ง (รอยละ 66.4) โดยนักเที่ยวมากกวาครึ่งใหเหตุผลวาตนเองนั้นสูบบุหร่ีเพื่อผอนคลาย/
บันเทิง/สังสรรค (รอยละ 54.3) สวนเหตุผลในการสูบรองลงมา คือ ติดบุหรี่ (รอยละ38.7) และใหเหตุผลใน
การสูบบุหร่ีวาเปนสิ่งควบคูกับการดื่มสุรา รอยละ 37.5 และใหเหตุผลวาเทห มีเสนห รอยละ 3.9 สําหรับ  
นักเที่ยวผูสูบบุหร่ีแตไมเคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมีถึงรอยละ 33.1 โดยสวนใหญใหเหตุผลวาเคารพสิทธิ
ของผูไมสูบบุหร่ีรอยละ 19.6 และเหตุผลอ่ืนๆ รองลงมาคือ ควันบุหร่ีรบกวนผูอ่ืน (15.4) ไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงปลอดบุหร่ีอยางเพียงพอ (12.0) ควันบุหร่ีเปนผลเสียตอสุขภาพของผูอ่ืน 
(11.8)  
 
6.4 ความหมายของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

นอกจากทีมวิจัยจะไดศึกษาถึงพฤติกรรมนักเที่ยวที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูแลว แตเลือกที่จะสูบ
และไมสูบ และเหตุผลของพวกเขา ทีมวิจัยยังไดศึกษาถึงความหมายของการสูบและไมสูบบุหร่ีในสถาน
บันเทิง ซึ่งการอธิบายถึงความหมายที่นักเที่ยวที่เปนผูมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูแลวและยังคงสูบในสถาน
บันเทิงนั้น เปนการอธิบายที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งที่จะพยายามเขาใจวิธีคิดของนักเที่ยวที่ลักลอบสูบบุหร่ีใน
สถานบันเทิง จากมุมมองของเจาของพฤติกรรมเอง โดยขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช
วิธีการสัมภาษณเชิงคุณภาพกับผูใหขอมูลทั้งหญิงและชาย 
 

บุหรี่คูกับสุรา 
นักเที่ยวสวนใหญใหความหมายวาการดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ีเปนของคูกันที่จะเพิ่มความ

บันเทิงและความสนุกสนานในการเที่ยว ผอนคลายความเครียด และปลดปลอย จึงไมควรมีกฎระเบียบ
ตางๆ เพื่อมาควบคุม บังคับ จํากัดสิทธิ ของผูมาเที่ยว และมองวาการมาเที่ยวในสถานบันเทิงนี้เปนเรื่อง
ของการยินยอมพรอมใจดังความเห็นของนักเที่ยวที่วา 

 
“ก็ฟงเพลงมันนาเบื่อ เพลงมันแบบไมสนุก และอีกอยางพอกินเหลาปุบมันก็จะมีอารมณ
ที่อยากจะสูบแลวก็ไดควันเขาปอดดวย” 

     ตอม นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานขาวสารแหงหนึ่ง 
 

“ผมก็สูบบุหร่ีควบคูกับการดื่มสุราครับ ผอนคลาย” 
 บี นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานรัชดา 
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บุหรี่ สัญญะแหงการปลดปลอย 
นักเที่ยวที่ลักลอบสูบบุหร่ีสวนหนึ่งใหความหมายของการสูบบุหร่ีวาเปนเรื่องของการปลดปลอย

จากพันธนาการทางสังคมตางๆ ที่ตนตองเผชิญอยู ใหความหมายวาการสูบบุหร่ีและการพนควันออกมาทํา
ใหตนเองไดสรางจินตนาการตางๆ ที่ทําใหหลุดพนจากความเครียด ความกังวลตางๆ ที่ตองเผชิญอยู  

 
“เหมือนมันไดปลดปลอยครับ บอกไมถูกเหมือนกัน มันคิดเฉยๆ มันเปนยังไงไมรูเหมือน
กันบอกไมถูก บางทีเวลาดูดเหมือนมันไดใชจินตนาการอะไรอยางนี้” 

 บี นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานรัชดา 
 
บุหรี่กับการสรางความสัมพันธ 
 นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีโดยเฉพาะนักเที่ยวชาย จะใหความหมายของการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงวาเปน
เร่ืองของการสรางเงื่อนไขใหไดพบปะสังสรรคกับนักเที่ยวเพศตรงขามที่ตนพึงพอใจที่จะเริ่มตนมีความ
สัมพันธดวย  
 

“อีกอยางการที่ออกไปสูบเนี่ยมันเปนการไดออกไปที่ที่พื้นที่นึงที่จะมีคนสูบบุหร่ีเหมือนกัน 
และการที่แบบขอบุหร่ีสูบสักหนอยก็เปนการสรางความสัมพันธ มันจะเหมือนเปนประตู
ครับที่จะนําไปสูการทําความรูจักกันครับ”  

ตอม นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานขาวสารแหงหนึ่ง 
 
สถานบันเทิงคือพื้นที่อโคจรอยาหวงเรื่องสุขภาพ 
นอกจากสถานบันเทิงจะเปนพื้นที่ของการปลดปลอย แลวนักเที่ยวบางกลุมยังมองวาสถานบันเทิงเปนที่  
อโคจร ผูเที่ยวที่เปนหวงเรื่องสุขภาพก็ไมควรมาเที่ยวในสถานบันเทิงอโคจรเหลานี้ พบไดจากนักเที่ยวทาน
หนึ่งใหความเห็นวา  
 

“ผมวาที่แบบนี้มันเปนที่อโคจรอะ มาเที่ยวอยางนี้มันก็ตองเขาใจ จะมาหวงสุขภาพมันก็
ไมได ใครก็รูวามาเที่ยวผับ กินเหลา สูบบุหร่ี ฟงเพลง มาสนุกไมงั้นก็กลับบานไปนอน
เถอะ ถาไมอยากรับควันบุหร่ีก็ไมตองมา ไมไดบังคับกัน ถามหนอยนอนดึกอยางนี้ไมเสีย
สุขภาพหมดเหรอครับ” 

เอี่ยม ธุรกิจสวนตัว นักเที่ยวในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
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บุหรี่ สถานบันเทิง กับการกาวขามความเปนผูหญิงไมดี 
 สําหรับนักเที่ยวหญิงสวนหนึ่งใหความหมายการสูบบุหร่ีของเธอในพื้นที่ของสถานบันเทิง วาเปน
พื้นที่ที่ผูหญิงไมถูกตั้งคําถาม หรือใหความหมายกับการสูบบุหร่ีของเธอจากคนรอบขางวา เปน “ผูหญิงไม
ดี” ผูหญิงบางสวนเลือกที่จะไมสูบในพื้นที่สาธารณะ หรือสูบในที่เปดผลอันเนื่องมาจากมายาคติของสังคม
ที่เชื่อวา ผูหญิงที่สูบบุหร่ีเปนผูหญิงไมดี และเลือกที่จะสูบเฉพาะเมื่อเธอมาเที่ยวสถานบันเทิง การสามารถ
หลีกพนการถูกใหนิยามกับตนเองในเชิงลบเพราะภาพที่ปรากฏกับสังคมคือ การสูบกันเปนหมูคณะ ทําให
ภาพที่ถูกมองวาเปนผูหญิงไมดีลบเลือนไป  
 

“พี่รูสึกวานะ ถาเราสูบในพื้นที่สาธารณะคนอื่นก็จะมองเราไมดี ดูเปนผูหญิงไมดีทําใหเรา
ไมอยากสูบ พี่เลยเลือกที่จะสูบในสถานบันเทิงมากกวาเพราะไมมีใครมามองวาเราเปน
คนไมดี” 

พี่คิม นักเที่ยวหญิงสถานบันเทิงยานพัทยา 
 
“ก็ดวยสายตาของคนที่มอง เพราะวาเราก็เปนผูหญิง เราก็รูวาไมใชเร่ืองแปลก ไมใชเร่ือง
ผิดแตก็ไมใชเร่ืองดีเหมือนกัน” 

จอย นักเที่ยวหญิงในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
 

บุหรี่ สถานบันเทิง กับการเสริมความมั่นใจสําหรับผูหญิง 
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูหญิงไดใหความหมายที่เลือกสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ มากกวา

เหตุผลความตองการทางกายแตเพื่อเหตุผลทางใจที่เลือกใชบุหร่ีมาเปนสวนหนึ่งในการสรางความมั่นใจให
กับตนเอง และปดบังความเคอะเขิน บุหร่ีไดถูกนํามาใชในการเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูหญิง  

 
“การสูบบุหร่ีเปนการแกเขินไดนะ พี่ลองนึกสิแบบวาหนูไปนั่งรอเพื่อนคนเดียวในราน ทํา
ตัวไมถูกไมมีความมั่นใจเลยหยิบบุหร่ีข้ึนมาสูบ ปากจะไดไมวาง แลวมีอะไรทํา”  

นองอร นักเที่ยวสถานบันเทิงยาน อารซีเอ 
 
ผูหญิงกับบุหรี่มวนแรกในสถานบันเทิง 

จากขอมูลเชิงคุณภาพชี้วา มีผูหญิงบางสวนไดเร่ิมเขาสูวงจรนักสูบหนาใหมจากพื้นที่ของสถาน
บันเทิง เนื่องจากสถานบันเทิงเปนแหลงอบายมุข และเปดโอกาสใหทดลองสิ่งแปลกใหมไดอยางอิสระ 
ประกอบกับบรรยากาศที่สนุกสนาน พรอมเปดรับส่ิงใหมใหกับชีวิต และพื้นที่ของสถานบันเทิงเปนพื้นที่ที่
เปดโอกาสใหคนทุกกลุม ทุกวัย สามารถแสดงออกไอยางเปดเผย และไมตองกังวลกับสายตาคนรอบขาง  
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“หนูเร่ิมสูบบุหร่ีและติดบุหร่ีต้ังแตมาเที่ยวนี่แหละ” 
      นองเปรี้ยว นักเที่ยวสถานบันเทิงยานขาวสาร 

 
บารากูไมใชบุหรี่: ความหมายในบริบทสถานบันเทิง 

จากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเที่ยวรอยละ 12.9 (ดูตารางที่) เลือกสูบบารากูเปนอันดับ
สองรองจากบุหร่ี เนื่องมาจากกระแสนิยมของสังคมนักเที่ยว และการเปดใหบริการบารากูในสถานบันเทิง
เปนจํานวนมากอยางแพรหลาย โดยนักเที่ยวสามารถหาสูบไดงาย ต้ังแตสถานบันเทิงราคาถูกจนถึงสถาน
บันเทิงที่มีระดับ หากเปนสถานบันเทิงราคาถูกทางรานไดจัดใหมีบารากูไวบริการที่ราคาไมสูงนัก ทําใหนัก
เที่ยวเขาถึงไดงาย ประกอบกับมนตเสนหของขั้นตอนการเตรียมบารากูที่ผูเตรียมตองมีทักษะ อีกทัง้อปุกรณ
ตางๆ ของบารากูที่มีรูปลักษณอันสวยงาม จึงสงผลใหนักสูบบารากูหนาใหมที่ไมเคยผานการสูบบุหร่ีมา
กอนเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว และบางคนไดเลือกที่จะสูบบารากูอยางเดียวโดยไมสูบบุหร่ี เพราะจากการ
ใหความหมายของนักเที่ยวที่สูบ บารากูตางๆ ดังนี้: 
 
บารากู สัญญะแหงชนชั้น 
 ในหมูนักเที่ยววัยรุนแลว การสูบบารากูหมายถึงการทําใหตนเองดูดี มีระดับ มีชนชน ทัง้นีน้าจะเปน
เพราะรูปลักษณของบารากูซึ่งมีความสวยงามดวยรูปลักษณและความแปลกตาจากสิ่งที่คนไทยคุนเคย 
เพราะดูเปนของมาจากตางประเทศ เปนของที่มีราคาแพงทั้งตัวภาชนะที่ใชในการสูบที่มีรูปรางและสีสัน
แปลกตา อีกทั้งตัวยาบารากูเองซึ่งตองนําเขาจากนอกประเทศ จึงทําใหเกิดภาพลักษณดังกลาวแกผูสูบได  

 
“หนูวา การสูบบารากูมันดูไฮโซกวาพี่ แลว” 

 หนอย นักเที่ยวหญิงในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
 
บารากูกับความเปนธรรมชาติ 
 นอกจากนั้นผูสูบบารากู ยังใหความหมายของบารากูวาเปนสิ่งที่ใกลเคียงหรือมาจากผลิตภัณฑที่
มาจากธรรมชาติ เชนผลไมตางๆ สมุนไพรประเภทตางๆ โดยเชื่อมโยงกับกลิ่นและรสชาติของบารากูที่ปรุง
แตงมีกลิ่นของผลไมตางๆ นอกจากนั้นผูสูบบารากูยังใหชุดคําอธิบายวา บารากูเปนสิ่งที่มีการสูบมาแต
โบราณแลวในชนชาติอื่นๆ ในแถบตะวันออกกลางและยังอธิบายถึงการที่บารากูไมนาเปนสิ่งที่ไมดีที่ทําลาย
สุขภาพของผูสูบเพราะกฎหมายไทยก็ยังไมไดมีการหามสูบในสถานบันเทิง  
 

“บารากูรสชาติหอม มีกลิ่นผลไม” 
 หนอย นักเที่ยวหญิงในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
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“บารากูนี่มันเปนเหมือนเปนยาสมุนไพร มีหลายรส สกัดจากผลไมธรรมชาติ ในตาง
ประเทศเคาสูบกันมานานแลวนะ ถาไมดีจริงรัฐบาลคงมีกฎหมายหามสูบแลวแหละ” 

 ออฟ นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
 
“ความหอมบารากูไมนาจะทําใหเปนมะเร็งนะ แตเปนยานาจะสงผลดีตอรางกายดวย 
เห็นชาวมุสลิมในตะวันออกกลางสูบกันเยอะไมนาจะมีอะไร” 

นัท นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
 
บารากูกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 การสูบบุหร่ีบารากู ยังใหความหมายถึงการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูเพื่อนนักเที่ยวดวย เพราะ
ลักษณะการสูบบารากูที่ตองมีการลอมวงกันรอบๆ หมอตมบารากูและมีการใชสายยางที่ดูดควันรวมกัน 
โดยผลัดหมุนเวียนกันไปที่ละคน ทําใหเกิดความรูสึกในการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความสนุกสนาน
เพราะรูสึกวาไปทําอะไรรวมกัน  
 

“เวลาสูบกับเพื่อนหลายๆ คน สูบไปคุยไปมันสนุกมากเลยคะ” 
  หนอย นักเที่ยวหญิงในสถานบันเทิงยานขาวสาร 

 
รูปแบบการสูบ ชนิดยาสูบ 
 
ตารางที่ 6.5แสดงรอยละของชนิดยาสูบที่กลุมตัวอยางเลือกสูบ 

การสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง รอยละ N = 357 
สูบ โดยสูบชนิด... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  95.8 
บุหร่ีซิกาแรต/กนกรอง  86.6 
บุหร่ีมวนเอง  7.0 
ซิการ  4.8 
บารากู  12.9 
อ่ืนๆ  3.1 
   

สวนใหญนักเที่ยวที่สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เลือกสูบบุหร่ีซิกาแรต/กนกรองถึงรอยละ 86.6 และมี
นักเที่ยวจํานวนหนึ่งเลือกสูบบารากู รอยละ 12.9 และมีเพียงรอยละ 7 สูบบุหร่ีมวนเอง  
 



 151

6.5 ลักษณะการสูบ 
 
ตารางที่ 6.6 แสดงรอยละของตัวอยางตามลักษณะการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

ลักษณะการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง รอยละ N = 357 
สูบอัดเขาปอดตลอดทั้งมวน  47.1 
สูบอัดเขาปอดนานๆ คร้ัง 35.9 
อมแลวพนทิ้ง 12.8 
เผาทิ้ง 2.8 
อ่ืนๆ  0.3 
ไมระบุ 1.1 
  ลักษณะการสูบนั้นมีทั้งการสูบอัดเขาปอดตลอดทั้งมวนรอยละ 47.1 และการสูบแบบอัดเขาปอด
นานๆ คร้ังรอยละ 35.9 โดยมีสวนนอยที่สูบแบบอมแลวพนทิ้งมีเพียงรอยละ 12.8 สวนรอยละ 2.8 ถือไว
เทหๆ ใหบุหร่ีเผาทิ้งไปเฉยๆ โดยเจตนาเปนการใชบุหร่ีในการสรางอัตลักษณใหกับตนเอง 
 
6.6 แหลงการไดบุหรี่มาสูบ 
 
ตารางที่ 6.7 แสดงรอยละของตัวอยางตามวิธีที่ไดบุหร่ีมาสูบในสถานบันเทิง 
วิธีที่ไดบุหรี่มาสูบในสถานบันเทิง รอยละ 
ซื้อเอง ระบุ  
รานสะดวกซื้อ  76.2 
รานขายของชํา  7.3 
แผงลอย  2.2 
ซื้อในสถานบันเทิง  5.4 
อ่ืนๆ  - 
แจกฟรีเปนตัวอยางจากสถานบันเทิง 1.4 
ขอเพื่อน 6.2 
อ่ืนๆ  0.8 
  จากผลการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวา นักเที่ยวไดบุหร่ีจากหลากหลายชองทางแตสวนมากนัก
เที่ยวมักซื้อบุหร่ีมาลวงหนา กอนเขาสถานบันเทิงหาซื้อไดจากรานสะดวกซื้อ ถึงรอยละ 76.2 รานขายของ
ชํารอยละ 7.3 แผงลอยรอยละ 2.2 โดยไมนิยมไปซื้อในสถานบันเทิง โดยมีผูซื้อในสถานบันเทิงเพียงรอยละ 
5.4 เนื่องจากราคาบุหร่ีในสถานบันเทิงนั้นแพงกวาตามทองตลาด และดวยในปจจุบันมีรานสะดวกซื้อเปน
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จํานวนมากที่คอยใหบริการจําหนายบุหร่ีใกลกับสถานบันเทิงและเปดจําหนายตลอดทั้งคืน ทําใหนักเที่ยว
ซื้อหาบุหร่ีไดงาย แตมีนักเที่ยวผูสูบบุหร่ีบางสวนไมซื้อบุหร่ีมาเองแตเลือกใชวิธีการ ขอเพื่อนที่มาเที่ยวดวย
หรือนักเที่ยวที่นั่งโตะขางๆ ซึ่งการขอบุหร่ีจากเพื่อนหรือนักเที่ยวดวยกันจะเปนการสรางความสมัพนัธใหเกดิ
ข้ึนระหวางกันและกันอีกดวย ถึงรอยละ 6.2 จากขอมูลสัมภาษณเชิงลึกนักเที่ยวในสถานบันเทิง ยืนยันถึง
ประเด็นดังกลาว  
 

“ปกติผมเปนคนไมคอยสูบบุหร่ีนะ แตพอมาเที่ยวกลางคืนอยางนี้ก็มาพักผอน เลยถือ
โอกาสสูบบุหร่ีบาง สูบนิดๆ หนอยๆ ก็ไมเปนไรหรอก บุหร่ีเนี่ยเหรอสวนใหญเพื่อนผมก็สูบ
บุหร่ีกันอยูแลว ดังนั้นหาบุหร่ีไมยาก ขอเพื่อนคนไหนใครก็ให ไมมใีครมาคดิมากหรอก บอย
ไปที่ในโตะผมบุหร่ีหมดผมก็ขอโตะขางๆ เอานะ คือรูกันวาใครๆ เคาก็ยินดีให ผมมองวา
เปนการสรางความสัมพันธอีกแบบหนึ่งนะ ขอเสร็จก็ชวนชนแกว แลวก็สนุกรวมกัน” 

 บอล นักเที่ยวชาย ยานเกษตรนวมินทร 
 

“บุหร่ีใหกันไดพี่ ซองนึงผมดูดไมไดถึงครึ่งหรอก ขอกันเกินครึ่ง แตผมหมดผมก็ขอคนอื่น
บางนะ ผมจะดีใจมากเลยหากผูหญิงมาขอบุหร่ีหรือไฟ ถือวาเปนการไดสรางความรูจักนะ” 

    เปล นักเที่ยวชายยานขาวสาร  
 

  จากขอมูลสัมภาษณเชิงลึกดังกลาวแสดงใหเห็นวาบุหร่ีเปนสิ่งที่ขอกันไดงาย เปนเรื่องเล็กนอยที่ให
กันได และเปนการสรางมิตรภาพใหกับโตะรอบขางที่มาขอบุหร่ี ซึ่งตางจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลทีม่รีาคาสงู 
โดยแอลกอฮอลของแตละโตะนักเที่ยวตองออกเงินรวมกัน ไมมีใครเปนเจาของคนใดคนหนึ่ง จึงเปนเรื่อง
ยากที่นักเที่ยวจากโตะอื่นจะมาขอแอลกอฮอลด่ืมดวย  
 
6.7 ชวงเวลาของการสูบ 
 
ตารางที่ 6.8 แสดงรอยละของตัวอยางที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง สูบบุหร่ีเมื่อ 
เวลาสูบในสถานบันเทิง รอยละ N = 357 
กอนเขาสถานบันเทิง 17.4 
ขณะเที่ยวในสถานบันเทิง 27.2 
ทั้งสองชวงเวลา 54.3 
ไมระบุ 1.1 
  

 สําหรับชวงเวลาในการสูบบุหร่ีของนักเที่ยว พบวา นักเที่ยวมากกวาครึ่ง (รอยละ 54.3) สูบบุหร่ีทั้ง
กอนเขาและขณะเที่ยวในสถานบันเทิง โดยสูบมาตั้งแตที่บานในรถขณะเดินทางมาสถานบันเทิง และกอน
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จะเขาสถานบันเทิง แสดงใหเห็นวาการสูบบุหร่ีของนักเที่ยวหลายๆ คนจากการเก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึก 
ผูสูบบุหร่ีนั้นสูบบุหร่ีเปนปกติวิสัยในชีวิตประจําวันอยูแลว หากมาเที่ยวในสถานบันเทิงจะสูบปริมากมาก
หรือนอยนั้นขึ้นอยูกับความเขมงวดของทางรานที่จะอนุญาตใหลูกคาสูบบุหร่ีไดหรือไม 
  

”คือปกติพี่จะเที่ยวหรือไมเที่ยวพี่ก็สูบบุหร่ีเปนประจําอยูแลว หากจะพูดถึงกอนการมา
เที่ยวก็สูบต้ังแตอาบน้ําเสร็จ ลงมารอแท็กซี่ก็เลนอีกมวนนึง พอนั่งมาถึงขาวสารลงรถก็
สูบอีกมวนนึง กอนเขารานก็สูบอีก แตพอเขามาในรานพี่จะไมสูบจะสูบตอเมื่อพี่เดินออก
มาเขาหองน้ําและยืนตรงหนาราน แตก็จริงหากมาเที่ยวจะสูบบุหร่ีมากกวาปกติ พูดถึง
กฎหมายนี้พี่ชอบนะขนาดพี่เปนคนสูบเอง คือตอนชวงออกกฎหมายใหมๆ ทางรานเครงค
รัดมากไมยอมใหลูกคาสูบเลย พี่รูสึกวาพอเขามาในรานแลวทําใหหายใจหายคอโลงกวา
ปกติและถือเปนการควบคุมใหพี่สูบไดนอยลง”  

 เอี่ยว นักเที่ยวชายในสถานบันเทิงยานขาวสาร 
 

  โดยนักเที่ยวที่สูบบุหร่ีหลายคนเห็นดวยกับกฎหมายนี้ เพราะหากทางรานไมยินยอมใหสูบยอมมผีล
โดยตรงตอปริมาณการสูบของนักเที่ยว ที่มีจํานวนมวนลดลงของการเที่ยวในคืนนั้นอยางเห็นไดชัด อยาง
เปนรูปธรรมและไมตองทนรับกับควันบุหร่ีมือสองจากนักเที่ยวผูสูบคนอ่ืนๆ ตางกับสถานบันเทิงที่ยินยอมให
สูบบุหร่ีในสถานบันเทิงได ยอมจะสงผลโดยตรงใหนักเที่ยวเพิ่มปริมาณการสูบมากกวาปกติ  
  สําหรับ สถานบันเทิงที่มีการฝาฝนกฎหมายโดยมีการลักลอบสูบบุหร่ี ชวงเวลาที่ยิ่งดึกในสถาน
บันเทิงทําใหเพิ่มปริมาณการสูบยิ่งขึ้น จากชวงเวลาที่ยิ่งดึกจํานวนนักเที่ยวจะมีปริมาณที่มากขึ้น ทําใหเกิด
ความแออัดในการสัญจรเขาออกภายในราน ทําใหนักเที่ยวไมสามารถออกไปสูบบุหร่ีในเขตสูบบุหร่ีที่ทาง
รานจัดไวใหได ยอมสงผลใหนักเที่ยวเลือกที่จะสูบบุหร่ีที่โตะแทนการเดินออกไปสูบนอกอาคารสถานบันเทิง 
และเมื่อนักเที่ยวเพิ่มจํานวนมากเทาใด นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีภายในสถานบันเทิงยอมจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เชนกัน สังเกตไดจากกลุมควันบุหร่ีที่เพิ่มจํานวนมากในเวลาหลังเที่ยงคืน เมื่อบรรยากาศในสถานบันเทิง
เปนเชนนี้ประกอบกับชวงเวลายิ่งดึก ดนตรียิ่งเรงจังหวะสนุกสนาน สงผลใหเพิ่มอรรถรสความบันเทิงได
อยางเต็มที่ ทําใหนักเที่ยวนั้นเพิ่มปริมาณการดื่มแอลกอฮอลดวยเชนกัน สงผลใหนักเที่ยวออกอาการมึน
เมา ทําใหกฎเกณฑการควบคุมในสถานบันเทิงหลายแหงกับนักเที่ยวนั้นเปนไปไดยาก ซึ่งปญหาดังกลาว
นั้นไมใชเฉพาะแตการแกไขปญหาทางดานสุขภาพ ผานนโยบายการควบคุมยาสูบในสถานบันเทิงเทานั้น 
แตกฎหมายและนโยบายตางๆ ควรเขาใจในบริบทของสถานบันเทิงที่แตกตางหลากหลายเพื่อใหเจาหนาที่
และพนักงานสามารถทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมของนักเที่ยวที่ฝาฝนสูบบุหร่ีในขณะมึนเมา 

จากการสังเกตการณ ทีมวิจัยยังคงพบสถานบันเทิงบางแหงที่ยังคงรักษากฎหมายหามสูบบุหร่ีได
อยางเขมงวดเชนสถานบันเทิงขนาดใหญที่มีมาตรฐาน การกอสรางทางสถาปตยกรรมถูกตองตามกฎหมาย
บนพื้นที่รัชดา   สถานที่สูบบุหร่ี ที่นักเที่ยวสวนใหญเลือกไปคือ ทางเขาออกของสถานบันเทิง จากขอมูล
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การสัมภาษณเชิงลึกพบวา ผูชายมักมีวิธีคิดวา ทางเขาออกนั้นเดินออกมาไดสะดวกและใกลที่สุด โดยเขา
ใจวาทางเขาออกเปนพื้นที่ที่จัดไวใหสูบบุหร่ี และอยูนอกขอบเขตอาคารสถานบันเทิงจึงทําใหเขาใจวาเปน
พื้นที่สูบบุหรี่อยางถูกกฎหมาย โดยเฉพาะนักเที่ยวมักกลาววาพวกเขาสามารถพบเห็นนักเที่ยวผูอ่ืนจํานวน
มากเดินออกมาสูบบริเวณนี้ ในขณะเดียวกันทางเขาออกของสถานบันเทิงนั้นเองมักถูกจัดใหเปนพื้นที่ของ
การนัดพบ พูดคุย แลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงและนักเที่ยวโตะอื่นๆ  โดยถือเปนโอกาสที่ดีนี้มองหาคูความ
สัมพันธรวมไปดวย  
 

“ก็ฟงเพลงมันนาเบื่อ เพลงมันแบบไมสนุก และอีกอยางพอกินเหลาปุบมันก็จะมีอารมณ
อยากจะสูบ เหมือนอยากไดควันเขาปอดและอีกอยางการที่ออกไปสูบบุหร่ีขางนอกเนี่ย 
มันเปนการไดออกไปอีกพื้นที่นึงที่จะเจอคนที่สูบบุหร่ีเหมือนกัน และการที่ขอบุหร่ีสูบซัก
หนอยก็เปนชองทางสรางความสัมพันธ มันจะเหมือนเปนประตูสูการทําความรูจักครับ” 

 ตอง นักเที่ยวชายรักชาย ยานอารซีเอ 
 

“คือการออกไปสูบบุหร่ีขางนอกผับ มันก็ทําใหหายใจหายคอโลงขึ้นนะ ออกจากการเบียด
เสียดแลวมาพักหูดวยการสูบบุหร่ีแถวหนาประตู จุดประสงคสวนใหญที่ผูชายออกมาก็รู
อยูแลววาไดล้ิมรสของบุหร่ีและหาอาหารตา มองผูหญิงไปดวย มันเกตรงนี้แหละ” 

พี่หอย นักธุรกิจสวนตัว มีประสบการณเที่ยวมากกวา 10 ป  
 
6.8 รูปแบบการลักลอบสูบบุหรี่ของผูประกอบการและผูที่ทํางานในสถานบันเทิง 
 จากการสังเกตการณ และสัมภาษณเชิงคุณภาพกับผูประกอบการ และพนักงานในราน อันไดแกผู
จัดการและพนักงานในราน พบวา สถานบันเทิงทั้งหมดที่เขมงวดและไมเขมงวดกับการปฏิบัติตามนโยบาย
จะไมอนุญาตใหพนักงานสูบบุหร่ีในราน เพราะเหตุผลที่วาการสูบบุหร่ีเปนการขัดขวางการใหบริการกับแขก
ในราน เสียเวลาในการทํางานและใหบริการในราน ตลอดจนเปนแบบอยางในการลักลอบสูบแกลูกคา ซึ่งผู
ประกอบการไดประโยชนจากกฎหมายการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมาเปนเครื่องมือในการทําให
พนักงานในรานตองทํางานอยางเต็มเวลา ดังนั้น หากถาพนักงานตองการสูบบุหร่ี จะตองไปสูบนอกราน ณ 
สถานที่ๆ จัดให ไดแก หลังราน หรือสถานที่ๆ ทางรานจัดไวให ซึ่งอาจเปนบริเวณเดียวกับบริเวณเขตสูบ
บุหร่ีของลูกคาและสามารถออกไปสูบไดในเวลาที่ทางรานกําหนดให ซึ่งจากการสังเกตการณระหวางการ
เก็บขอมูลทีมวิจัยไมพบพนักงานเสริ์ฟในรานสูบบุหร่ีภายในสถานบันเทิงเลย แตในบริบทของสถานบนัเทงิที่
ไมเขมงวดกับการปฏิบัติตามนโยบายนั้นพบวา ผูจัดการหรือเจาของรานบางสวนจะยืนและเดินสั่งการ
พรอมกับการสูบบุหร่ีในราน เชนรานที่เปนรานอาหารกึ่งผับที่รัชดา หรือที่พัทยากลาง นอกจากกลุมผู
ประกอบการซึ่งเปนผูจัดการและเจาของในสถานบันเทิงที่สูบบุหร่ีแลว กลุมนักดนตรีก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่มี
การลักลอบสูบบุหร่ีในสถานประกอบการที่ไมเขมงวดและอะลุมอลวยใหมีการสูบบุหร่ีในรานได และนัก
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ดนตรีไดใชบุหร่ีเพื่อกระตุนใหเกิดอารมณของความบันเทิง ความมัน และกระตุนการมีสวนรวม ตลอดจน
สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางนักดนตรีกับนักเที่ยวในพื้นที่ของสถานบันเทิง สงผลใหบุหร่ีไมได
ถูกมองวาเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แตเปนสิ่งที่สรางความบันเทิงและมันในอารมณ ใหกับสถาน
บันเทิง ซึ่งสถานการณดังกลาวมักเกิดขึ้นในชวงเวลาหลังหาทุมเปนตนไป เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่
นักเที่ยวไดแสดงความสนุกสนานมากที่สุดประกอบกับเปนชวงที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลออกฤทธิ์ และเปน
ชวงเวลาที่สถานบันเทิงกําลังจะปด ซึ่งสถานการณเชนนี้มีความเขมขนมากขึ้น ซึ่งทางสถานบันเทิงบางแหง
ในแถบถนนขาวสารจะจัดคอนเสิรตและเชิญกลุมนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาในชวงเวลาดังกลาว และกลุมนัก
ดนตรีที่มีชื่อเสียงเหลานี้ หลายๆ คนก็เปนผูสูบบุหร่ีเสียเองในขณะเลนดนตรี เสมือนวาการสูบบุหร่ีเปนสวน
หนึ่งของการแสดงบนเวทีของตนเองนั่นเอง 
 
6.9 กลวิธีการตอรองในการลักลอบสูบบุหรี่ของนักเที่ยว 
   และจากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก มีนักเที่ยวบางกลุมมีการลักลอบสูบบุหร่ีและมีการตอรอง
ตอตานตอ พนักงานภายในรานตางๆ เชน แสรงทําเปนไมทราบขอกฎหมาย ไมเกรงกลัวและปฏิบัติตาม
เพราะถือวาตนเปนลูกคาจึงไมสนใจพนักงานเสิรฟที่มาเตือนโดยเฉพาะนักเที่ยวผูมีอิทธพิล เจาหนาทีรั่ฐ คน
เมา โดยมีอํานาจสามารถยอนกลับพนักงานเสิรฟเหลานี้วา “ผมเปนตํารวจ ไมตองกลัวเรื่องผิดกฎหมาย
หรอก” “รูมั้ยวาพอผมเปนใคร” “ผมเปนเจาหนาที่สาธารณสุข” “ผมเมาแลวพี่จะเอาอะไรหนักหนา”  
  จากคําพูดดังกลาวสะทอนใหเห็นวาเมื่อผูมีอิทธิพลตางๆ เหลานี้ไดขมขูและใชอํานาจที่เหนือกวา
พนักงานเสิรฟทําใหพนักงานเสิรฟเกรงกลัวที่จะมีปญหาตามมา อีกประเด็นหนึ่งผลสะทอนจากการเตือน
ของผูลักลอบสูบหญิงชายนั้นมีความแตกตางกัน โดยผูชายมักมีอํานาจตอรองตอตานพนักงานเสิรฟมาก
กวา โดยมักตอรองดวยปฏิกิริยาที่ไมคอยพอใจ ไมดับบุหร่ีทันที หรือแกลงทําเปนไมรูกฎหมายแลวยอนถาม
กับพนักงานเสิรฟวา “มีกฎหมายนี้ดวยเหรอ” “ผมไมรูกฎหมาย” แลวรอใหจนกระทั่งบุหร่ีหมดมวน ตางกับผู
หญิงมักใหความรวมมือกับทางสถานบันเทิงโดยทันทีเมื่อมีการเตือน  
 
6.10 รูปแบบการตักเตือนและการจัดการกับผูลักลอบสูบบุหรี่ในสถานบริการโดยเจาของหรอืผูจดั
การสถานบริการ 
 ในชวงเริ่มของการออกกฎหมายการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงในชวงแรกๆ ผูจัดการสถานบริการ 
หลายแหงจะมีการประชุมกับพนักงานเสริ์ฟ เพื่อใหทราบถึงการมีกฎหมาย การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 
และมาตรการ การปองกันตักเตือนและจัดการการการลักลอบสูบหร่ีของผูเที่ยวสถานบริการ สําหรับการ
ตักเตือนนักเที่ยวที่สูบบุหร่ีในที่หามสูบนั้นมีหลายรูปแบบและมีบุคคลหลายๆ คนเขามาเกี่ยวของ วิธีการที่
ใชเปนสวนใหญในสถานบันเทิงที่มีความเขมงวดไดแก วิธีการเริ่มแรกคือ การเขาไปตักเตือนดวยถอยคํา
สุภาพจากพนักงานเสริ์ฟ หรือบารเทนเดอร ซึ่งบางครั้งก็ไดผลบางครั้งไมไดผล และถูกตอบโตจากนักเที่ยว 
เมื่อไมไดผลสถานบันเทิงบางแหงจะปลอยใหนักเที่ยวสูบ บางแหงจะมีมาตรการขั้นตอไปคือ การเตือนดวย



 156

พนักงานคนละคนอีกครั้ง วิธีการขั้นที่สองไดแกการที่สถานบริการบางแหงจะมีการใช รปภ. เขาไปตักเตือน
อีกเปนครั้งที่ 2 หรือบางครั้งมีการให รปภ.เชิญออกไปสูบขางนอก สถานบริการบางแหงใหผูจัดการเขาไป
จัดการพูดตักเตือนอีกครั้ง หลังจากที่พนักงานเสริ์ฟกลาวตักเตือนไมไดผล สถานบริการบางแหงเชนในพั
ทยาจะขอความรวมมือจากนักดนตรีใหชวยสองไฟ หรือหยุดเลนดนตรีเมื่อมีผูสูบบุหร่ี ซึ่งมักไดผลเพราะนัก
เที่ยวที่สูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมักเกิดความอับอายเนื่องจากกลายเปนจุดสนใจของผูอ่ืน และบางที่นักเที่ยว
ภายในรานผูอ่ืนจะรวมกดดัน และสนับสนุนใหผูสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงผูนั้นเลิกสูบบุหร่ีไปดวย ดังคํากลาว
ของนักดนตรีหญิงคนหนึ่งวา 
 

“พี่เคยนะไปเลนที่พัทยาใต แลวลูกคาสูบบุหร่ี พี่ก็หยุดเลนเลย แลวก็พูดออกไมควา หาก
จะสูบบุหร่ีกรุณาออกไปสูบตรงระเบียงดานนอกรานชั้นสองที่จัดพื้นที่ใหสูบบุหร่ีไว พอพูด
อยางนี้เสร็จลูกคาในรานก็หันไปมองอีตาคนนี้หมด ลูกคาเคาก็ไมโกรธอะไรพี่นะแมพี่จะ
เปนผูหญิง เพราะอยูบนเวทีนี้ใครก็ทําอะไรพี่ไมได ลูกคาก็ปรบมือ enjoy กับพี่ไปดวย พี่
วาวิธีการนี้ใชไดเลยนะถาหากนักดนตรีพูดแบบนี้บนเวที” 

คุณแอนนา นักรองประจําผับยานพัทยากลาง 
 
 สถานบริการบางแหงจะมีการเตือน การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงโดยการฉายผานจอ LCD 
พรอมๆ กับ การประชาสัมพันธกิจกรรมอื่นๆ ของถานบริการตน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะใชในสถานบันเทิงใน
เขตกรุงเทพฯ ที่ลงทุนสูง เชนในเขต RCA 
 กลาวโดยสรุป การจัดการกับผูลักลอบสูบบุหร่ี รูปแบบแรกคือ การกลาวตักเตือนแกลูกคาดวยทาที
และความนุมนวลวาสูบบุหร่ีในสถานบริการไมได รูปแบบที่สองคือ การเชิญออกจากรานไปสูบขางนอก รูป
แบบสามคือ การสรางใหเกิดจุดสนใจแกผูคนในสถานบริการโดยการสองไฟ หรือการหยุดเลนดนตร ีรูปแบบ
ที่ส่ีคือ การตักเตือนโดยการฉายใสจอ LCD สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับการตักเตือนและจัดการกับผูลัก
ลอบสูบบุหร่ีในสถานบันบริการ ไดแก พนักงานเสริ์ฟ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผูจัดการสถานบันเทิง 
และนักดนตรี 
 จะเห็นไดวารูปแบบการจัดการขั้นเด็กขาดโดยการแจงเบาะแสแกเจาหนาที่ใหมาจัดผูฝาฝนการสูบ
บุหร่ีจะไมเกิดขึ้นในสถานบันเทิงใดๆ ทั้งสิ้น และไมมีเจาหนาที่จากหนวยงานใดเขามาตรวจจับและทําการ
ปรับแตอยางใดในชวงที่ผูวิจัยทําการศึกษา 
 
6.11 รูปแบบการณรงคสื่อสารแหลงที่นักเที่ยวทราบถึงกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
 
ตารางที่ 6.9 แสดงรอยละของตัวอยางที่ทราบถึงกฎหมาย สถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 
การรับทราบถึงกฎหมาย สถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ (N=34-) 
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ทราบ จาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  92.7 
- โทรทัศน/วิทยุ  60.2 
- ส่ือส่ิงพิมพ  34.7 
- อินเตอรเน็ต  12.9 
- คนรูจัก  12.9 
- ปายรณรงค  45.9 
- อ่ืนๆ  3.4 
- ไมระบุ  6.2 
- ไมทราบ 6.7 
- ไมระบุ 0.6 
 จากขอมูลการสํารวจทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และพัทยา นักเที่ยวสวนใหญทราบถึงกฎหมายสถาน
บันเทิงในการเปนเขตปลอดบุหร่ีจากโทรทัศนและวิทยุเปนสวนใหญ (รอยละ60.2) ซึ่งอยูในรูปแบบของขาว
ประชาสัมพันธหามสูบในสถานบันเทิงมากกวาที่จะอยูในรูปแบบของสื่อรณรงค รองลงมาไดแก การทราบ
ขอมูลจากปายรณรงคที่ติดประกาศอยูตามสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะทั่วไป (รอยละ 45.9) และสื่อส่ิง
พิมพ อันไดแก หนังสือพิมพ (รอยละ 34.7) คนรูจัก อันไดแก เพื่อนฝูงที่เปนนักเที่ยวดวยกันหรือจาก
พนักงานภายในสถานบันเทิง (รอยละ 12.9) และอินเตอรเน็ตซึ่งอยูในรูปแบบขาวสารและสื่อรณรงค (รอย
ละ 12.9) ตามลําดับ (ดูตารางที่ 5.9 ประกอบ) จากขอมูลการสํารวจ การสัมภาษณ และการสังเกตการณ
ของทีมนักวิจัย พบวา นักเที่ยวสวนใหญลวนไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ ที่อยูภายนอกสถานบันเทิงทั้งสิ้น  
 
6.12 ความรูเกี่ยวกับบทลงโทษการละเมิดกฎหมายการหามสูบบุหรี่ภายในสถานบันเทิง 
 
ตารางที่ 6.10  แสดงรอยละของตัวอยางที่ทราบถึงบทลงโทษการละเมิดกฎหมายการหามสูบบุหร่ีภายใน 
สถานบันเทิง 
ทราบถึงบทลงโทษการละเมิดกฎหมายการหามสูบบุหรี่ รอยละ (N=34-) 
ทราบ ระบุ  
 - ปรับไมเกิน 2,000 บาท  74.5 
 - อ่ืนๆ  3.0 
ไมทราบ 22.5 
  

จากตารางที่ 6.10 จะเห็นไดวา 3 ใน 4 (รอยละ 74.5) ของกลุมตัวอยางนักเที่ยว มีความรูเกี่ยวกับ
บทลงโทษการละเมิดกฎหมายการหามสูบบุหร่ีวามีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ในขณะเดียวกันกลุมนัก
เที่ยวจํานวนหนึ่ง (รอยละ 3) ทราบวาการสูบบุหร่ีภายในสถานบันเทิงเปนเรื่องผิดกฎหมายแตไมทราบถึง
รายละเอียดของกฎหมาย เชน โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และขณะที่ 1 ใน 4 (รอยละ 22.5) ของนักเที่ยว
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กลับไมทราบเลยวาการสูบบุหร่ีภายในสถานบันเทิงเปนความผิดทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นกลุมนี้ก็จะไม
ทราบวามีโทษปรับ 2,000 บาท ดวย 
 
6.13  รูปแบบการณรงคสื่อสารบริเวณชุมชนสถานบันเทิง 
 จากการสัมภาษณเจาะลึกและการสํารวจกลุมตัวอยางในทั้ง 2 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ และพัทยา  
ผูประกอบการและพนักงานในรานสวนหนึ่งใหขอมูลวา ไดเคยพบเห็นการรณรงคใหมีการละเลิกบุหร่ีมักจะ
จัดขึ้นเฉพาะในวันรณรงคงดสูบบุหร่ีโลกเทานั้นในรอบป ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานอนามัยของเขตที่สถาน
บันเทิงตั้งอยู ซึ่งการรณรงคดังกลาวจะมีการจัดรวมกันระหวางสถานบันเทิงกับสํานักอนามัยโดยมีรูปแบบ
กิจกรรม คือ จัดทําปายเดินรณรงค มีคําขวัญเกี่ยวกับการลดละเลิกการสูบบุหร่ี แจกส่ือรณรงค เชน หมวก 
พัด พวงกุญแจ สต๊ิกเกอร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ีและเชิญชวนใหลดละเลิกบุหร่ี ซึ่งการจัดกิจ
กรรมดังกลาวนอกจากจะมีเฉพาะวันเดียวของปแลว ยังพบวามีการจัดกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่บางแหงของ
กรุงเทพมหานคร เชนในเขตรัชดา RCA แตไมปรากฏพบในพื้นที่เกษตรนวมินทร หรือพื้นที่ของถนนขาวสาร 
สวนเมืองพัทยาก็เชนเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมรณรงคการงดสูบบุหร่ีในวันงดสูบบุหรี่โลก แควันเดียวใน
รอบป ซึ่งจัดโดยสํานักอนามัยเมืองพัทยา โดยจะเดินรณรงคในถนนคนเดินและถนนริมชายหาด อยางไรก็ดี
ในวันงดสูบบุหร่ีโลก ป 2553 ซึ่งเปนชวงของการศึกษา ปรากฏไมไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคใดๆ ทั้งสิ้นใน
ทั้งสองพื้นที่ เนื่องจากปญหาดานการเมืองเรื่องของการสลายการชุมนุมของกลุม นปช. และการมี ประกาศ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งทําใหไมสามารถสรางการมีสวนรวมจากสถาน
บันเทิงตางๆ  ได เพราะเปนชวงที่สถานบันเทิงสูญเสียรายไดจากการประกอบการคอนขางมากอยูแลว 
 
6.14 รูปแบบในการขาย และการสงเสริมการขายบุหรี่ในสถานบันเทิงของธุรกิจบุหรี่และเจาของ
กิจการ รวมทั้งผูที่ทํางานในสถานบันเทิง 
 
1. รูปแบบการขาย 

การขายผลิตภัณฑบุหร่ีในสถานบันเทิงทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพัทยานั้นมีรูปแบบทีห่ลากหลายทัง้
ที่สถานบันเทิงดําเนินการขายเองและไดไมดําเนินการขายเอง ซึ่งจากการสํารวจ พบวาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มี
สถานบันเทิงที่ทําการขายบุหร่ีถึง 21 แหง หรือคิดเปนรอยละ 62 จากสถานบันเทิงที่ทําการสํารวจทั้งหมด 
34 แหง ในขณะที่พื้นที่พัทยามีจํานวน 38 แหง จากทั้งหมด42 แหง คิดเปนรอยละ 91 โดยที่การขายมี
ลักษณะทั้งที่ตรงไปตรงมา เพราะมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิตถูกตองตามกําหมาย และแอบแฝงเพราะ
ไมมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต แตอยางไรก็ตามบุหร่ีมิใชจุดขายสําคัญของสถานบันเทิง เพราะสถาน
บันเทิงสวนใหญไมไดใหความสําคัญกับรายไดจากการขายบุหร่ี เพราะสถานบันเทิงทั้งหมดมีรายไดสวน
ใหญมาจากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล มิกเซอร (น้ําอัดลม โซดา น้ําแข็ง เปนตน) และอาหาร อีกทั้งบุหร่ี
ยังเปนสินคาที่ตองไปดําเนินการขออนุญาตขายกับกรมสรรพสามิต และยากตอการจัดเก็บ เนื่องจากเปยก
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ชื้นงายมีการหายและจัดทําสต็อกไดยาก นอกจากนี้ลูกคาสวนที่มาเที่ยวสถานบันเทิงก็มีทั้งที่สูบบุหร่ี และ
ไมสูบบุหร่ี 

สถานบันเทิงสวนหนึ่งเลือกที่จะขายบุหร่ี โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่มีกลุมลูกคาเปนกลุมที่มีการ
ศึกษา มีรายไดประจํา เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้อ หรือในอีกรูปแบบหนึ่งคือ มีบริการใหพนักงาน    เสริฟ
อํานายความสะดวก ในการไปซื้อบุหร่ีจากรานสะดวกซื้อที่อยูไมไกลจากสถานบันเทิง เนื่องจากตองการเอา
ใจลูกคา และเพิ่มความบันเทิงใหลูกคา ซึ่งก็หมายความวา เปนการเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคา และใชเวลา
ในสถานบันเทิงนานขึ้น และสั่งอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน อีกทั้งพนักงานเสริฟก็มคีวามยนิดใีน
การอํานวยความสะดวกในการซื้อทั้งที่ขายในสถานบันเทิง และรานสะดวกซื้อ เพราะแขกสวนใหญมักใหคา
ตอบแทนในการอํานวยความสะดวกในการซื้อ (ทิป) จากขอมูลพบรูปแบบการขายบุหร่ีใหกับนักเที่ยวในรูป
แบบตางๆ ดังนี้ 
 

1.1 สถานบันเทิงดําเนินการขายเอง  
 1.1.1 ขายในสถานบันเทิง 

พบวา สถานบันเทิง 13 แหงจาก 21 แหง หรือคิดเปนรอยละ 62 ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ 22แหงจาก 
38 แหง หรือรอยละ 58 ในพื้นที่พัทยามีจัดจําหนายบุหร่ีใหกับลูกคาที่มาเที่ยว เพื่อเอาใจลูกคา และเพื่อเปน
จุดขายของสถานบันเทิงนั้นใหลูกคากลุมที่สูบบุหร่ีมาใชบริการเปนประจํา มีทั้งที่ขอใบอนุญาต ซึ่งจากขอ
มูลของเจาของสถานบันเทิงชี้วา การดําเนินการขอใบอนุญาตสามารถทําไดงาย และเสียคาธรรมเนียม หรือ
ภาษีไมแพง และไมขอใบอนุญาตจําหนายบุหร่ีจากกรมสรรพสามิต ซึ่งถามีใบอนุญาตก็จะแสดงบุหร่ีไวที่
แคชเชียร ในขณะที่สถานบันเทิงที่ไมไดขอใบอนุญาตมักจัดเก็บไวอยางมิดชิด หากลูกคาตองการซื้อก็ตอง
สอบถามจากพนักงานเสริฟของสถานบันเทิงนั้น ซึ่งการขายในสถานบันเมิงนั้นจะมีราคาที่สูงกวาราน
สะดวกซื้อ พบวาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีการขายในราคาที่มากกวาราคาในทองตลาดประมาณรอยละ 40 ใน
ขณะที่พื้นที่พัทยามีการขายในราคาที่มากกวาราคาในทองตลาดประมาณรอยละ 80 

1.1.2 ขายนอกสถานบันเทิง  
สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพ ฯ จํานวน 8 แหง และพื้นที่พัทยาจํานวน 16 แหงที่ดําเนินการขายเอง 

แตเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นกฎหมาย การสงเสริมการสูบบุหร่ีในสถานที่หามสูบ จึงจัดพื้นที่ในการขายบุหร่ี
ภายนอกสถานบันเทิงเชน ทางเขา-ออก สถานบันเทิง ตรอกดานขางสถานบันเทิง ฟุตบาทดานหนาสถาน
บันเทิง เปนตน ซึ่งลักษณะในการขายนั้นมีทั้งแบบซอง และแบบแบงขาย มีหลากหลายชนิด รส กลิ่น และ
ราคา ตามความพึงพอใจของลูกคา นอกจากบุหร่ีแลวการขายในลักษณะนี้ยังมีการขายสิ้นคาอื่นๆ ควบคูไป
กับบุหร่ี เชน ไฟแช็ค ของที่ระลึกจากบริษัทบุหร่ี หมากฝรั่ง เปนตน ซึ่งการขายในรูปแบบนี้นักเที่ยวสามารถ
ออกมาซื้อเอง หรือใหพนักงานเสริฟซื้อใหก็ได และแมวากลุมลูกคาจะพกพาบุหร่ีมาเอง ในชวงที่ออกมาสูบ
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นอกสถานบันเทิงก็สามารถซื้อเพิ่มไดอีกเชนกัน ซึ่งจากขอมูลพบวา ลูกคาสวนหนึ่งมักนิยมออกมาซื้อดาน
นอก เพราะเปนการออกมาผอนคลาย และถือโอกาสซื้อและสูบบุหร่ีไปดวยในตัว   
 

1.2 การเรขายบริเวณดานนอกสถานบันเทิง 
รูปแบบการขายในลักษณะนี้ มิไดเปนการดําเนินโดยสถานบันเทิง แตเปนการดําเนินการโดยพอคา

รายยอย ที่มีลักษณะเรขาย เคลื่อนยายไดตลอดเวลา แผงที่วางบุหร่ีมีลักษณะที่พับไดงายตอการเคลื่อน
ยาย และหลบเลี่ยงเจาหนาที่ที่ตรวจตรา สวนสินคาที่ขายจะมีความหลายหลาย และถูกกวาการขายโดย
สถานบันเทิง เพราะมีสินคาที่หลากหลายกวา และตองเอาใจลูกคาที่ตองเดินออกจากสถานบันเทิง เพื่อมา
ซื้อและไมตองการเดินไปไกลถึงรานสะดวกซื้อ 

สําหรับสินคาที่ขายไดแก บุหร่ีชนิดที่ผลิตในประเทศไทย บุหร่ีชนิดที่ผลิตจากประเทศ อ่ืนๆ หลาก
กลิ่น หลากรส บุหร่ีสําหรับผูหญิง ของที่ระลึกจากบริษัทบุหร่ี ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟแช็ค ซึ่งมีทั้งที่ขายแบบซอง แบบ
แบงขาย และสามารถซื้อแบบคละรส คละกลิ่น คละชนิดไดดวย 
 

 
รูปที่ 1 แสดงการเรขายบริเวณดานนอกสถานบันเทิง 

 
2. การสงเสริมการขาย 
 การสงเสริมการขายบุหร่ีในสถานบันเทิงนั้นเปนประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมไทย และไดรับความ
สนใจจากกลุมองคกรที่รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เพราะประเด็นการตีความวากิจกรรมรูปแบบใดเปน หรือ
ไมเปน “การสงเสริมการขาย” จากบริษัทบุหร่ี หรือบริษัทรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบุหร่ี เพราะมักตีความ
วากิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับบุหร่ีนั้นไมใชการสงเสริมการขาย แตเปนการจัดโชว “แสดงสินคา” เทานั้น โดย
การสงเสริมการขายมักเกิดจากความรวมมือและเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันระหวาง บริษัทบุหร่ีกับบริษัท
สุรา เพราะเปนสินคาที่สงเสริมกันในการทําใหลูกคามีความรูสึก “บันเทิง” บริษัทบุหร่ีกับบริษัทรับจัดกิจ
กรรมที่มีการวาจางงาน บริษัทบุหร่ีกับสถานบันเทิง ที่ไดคาเชาพื้นที่ ไดสวนแบงการขาย ไดของที่ระลึกไวใช
จัดกิจกรรมของราน บริษัทบุหร่ีกับพนักงานสงเสริมการขายหรือ “พริตตี้” ที่ไดสวนแบงการขาย คาตอบแทน 
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ประวัติการทํางาน และบริษัทบุหร่ีกับกลุมลูกคา ที่ไดลองสินคาใหมๆ ซื้อสินคาลดราคา สะสมของที่ระลึก 
การถายรูป หรือสรางความสัมพันธกับพริตตี้ เปนตน ซึ่งสามารถแสดงผานรูปแบบของการสงเสริมการขาย
มีดังนี้ 
 

2.1 พนักงานขาย หรือ พริตต้ี (Pretty girl)  
พนักงานขายหรือพริตตี้ทั้งหมดเปนผูหญิงที่วาจางผานบริษัทโมเดลลิ่ง หรือบริษัทรับจัดกิจกรรมสง

เสริมการขาย เนื่องจากผูหญิงที่เปนพริตตี้จะตองมีหนาตา ผิวพรรณ และรูปรางดี เปนจุดเดน นําสมัย 
อัธยาศัยดี งายตอการพูดคุย สรางความคุนเคยกับลูกคา ซึ่งพริตตี้สวนใหญจะตองมีลักษณะ รูปลักษณ 
และแตงตัวดวยเครื่องแตงกายมีลักษณะที่สอดคลองไปกับรูปลักษณ สัญลักษณ และแนวคิดเดียวกับบุหร่ี 
เชน บุหร่ียี่หอบลู จะใชสีฟาเปนสัญลักษณและภาพลักษณของผลิตภัณฑบุหร่ี ดังนั้นพริตตี้จึงแตงกายดวย
สีฟา รูปรางสูงเพรียว เพื่อสงเสริมตัวสินคา ดังเชนรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 2 แสดงการสงเสริมการขายในรูปแบบ “พริตตี้” 

 สําหรับกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมการขายโดยพริตตี้ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การตั้งบูธ
แสดงสินคาบริเวณดานหนา หนาทางเขา-ออกสถานบันเทิง เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคาที่เดินทางมา
เที่ยวสถานบันเทิงซึ่งผูมาเที่ยวทุกคน รวมทั้งพนักงานของสถานบันเทิงจะผานตา หากลูกคาคนใดสนใจก็
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มักจะเขาไปพูดคุย รวมกิจกรรม เลนเกม หรือฟงคําอธิบาย หรือ โฆษณาจากพริตตี้ และจะไดรับสินคาตัว
อยาง ของที่ระลึก หรือถายรูปเปนที่ระลึกกับพริตตี้ ในขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมบนเวทีในสถานบันเทิง
โดยพริตตี้ เพื่อโฆษณา และดึงดูดความสนใจจากกลุมนักเที่ยวที่ไมสนใจรวมกิจกรรมบริเวณบูธ นักเที่ยวที่
ไมสูบบุหร่ี และจากกลุมนักเที่ยวผูหญิง ซึ่งจะมีการแจกของที่ระลึกจากบริษัทบุหร่ีใหกับนักเที่ยวที่รวมกิจ
กรรมบนเวที ซึ่งของที่ระลึกสวนใหญมักไมไดแสดงถึงสินคาบุหร่ีโดยตรง แตมักแสดงเชื่อมโยงไปถึง
สัญลักษณและภาพลักษณของผลิตภัณฑบุหร่ีจากการศึกษา พบวา กิจกรรมสงเสริมการขายมักจัดในชวง
วันหยุดนักขัตฤกษ อาทิ วันปใหม กิจกรรมคอนเสิรต และวาเลนไทน เปนตน 
 สําหรับสินคาตัวอยางที่บริษัทบุหร่ี หรือ พริตตี้แจกใหกับกลุมนักเที่ยวนั้น สวนใหญเปนบุหร่ีที่ผลิต
ออกมาใหม หรือทําการตลาดใหม มีการลดราคา ซึ่งมุงเนนทําการตลาดกับกลุมผูสูบประจํา เพื่อเปล่ียนมา
ลองยี่หอใหม หรือผลิตภัณฑยาสูบตัวใหม และใชยุทธศาสตรการขายบุหร่ีที่อางวามีอันตรายนอยกวาสูบ
แลวสดชื่นเหมาะสมกับผูหญิง โดยจะมุงเนนกลุมผูหญิง และเพศทางเลือกที่ตองการแสดงอัตลักษณ  
“ผูหญิง” อาทิ บุหร่ีชนิด Light, Mild หรือกลิ่น Mint หรือมีรูปลักษณเรียว เล็ก เหมาะสมกับผูหญิง 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการสงเสริมการขายในรูปแบบของที่ระลึก 

 
2.2 สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสถานบันเทิง 
เนื่องจากธุรกิจบุหร่ี และสุราเปนธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกัน กลาวคือ เพื่อตอบสนอง “ความ

บันเทิง” ของกลุมนักเที่ยวสถานบันเทิง เพราะฉะนั้นจะพบวา บริษัทบุหร่ี หรือสุราสรางหองสูบบุหร่ีตาม
กฎหมายใหกับสถานบันเทิง โดยที่ลักษณะ รูปแบบ และการประดับตกแตงหองดังกลาวจะแสดงถึง
สัญลักษณและภาพลักษณของผลิตภัณฑบุหร่ีหรือสุรา หรือสนับสนุนที่เขี่ยบุหร่ีที่แสดงถึงสัญลักษณและ
ภาพลักษณของผลิตภัณฑบุหร่ีหรือสุรา หรือแมแตการสนับสนุนของขวัญ ของที่ระลึกในกิจกรรมตางๆ ของ
สถานบันเทิงจัดขึ้นเพื่อดึงดูดลูกคา 
 
6.15 สรุปและอภิปรายผล 
 
บทสรุป  
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ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูเที่ยวสถานบริการ จากผลการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรและสังคมของผูเที่ยวสถานบริการ นักเที่ยวสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 67.5 พบวานักเที่ยวผู
หญิงมีเพียงรอยละ 27.2 โดยนักเที่ยวสวนใหญอยูในชวงวัยรุนจนถึงวัยทํางาน ถึงรอยละ 35.3 อยูในชวง
อายุไมเกิน 25 ป และรอยละ 33.9 อยูในชวง 26-30 ป ซึ่งจากขอมูลพบวา รอยละ 75.6 เปนคนโสด โดย
มากกวา1 ใน 3 ของจํานวนนักเที่ยวเปนผูที่กําลังศึกษาและจบการศึกษาในระดับปริญญาตร ี(รอยละ 38.9) 
และสวนใหญเปนพนักงานลูกจางบริษัทและธุรกิจสวนตัว (รอยละ 61.6) สวนใหญนักเที่ยวไปเที่ยวเปน
ประจําทุกเดือน เดือนละไมเกิน 1-5 คร้ังคิดเปนรอยละ 63 รองลงมาไดแกความถี่การเที่ยว 5-10คร้ังตอ
เดือน (รอยละ 17.5) และมากกวา11 คร้ังตอเดือนขึ้นไป (รอยละ 13.9) สําหรับเวลาของการเที่ยวนักเที่ยว
มากกวาครึ่งเล็กนอย (รอยละ 51.6) เร่ิมมาเที่ยวสถานบันเทิงระหวางเวลา 23.00 น. – 05.00 น. ผูเที่ยว
สถานบริการทั้งหญิงและชายมักไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนที่เรียน หรือทํางานดวยกันมากถึง (รอยละ 82.4) รอง
ลงมาไดแกการไปเที่ยวกับคูรัก (รอยละ 10) และคนในครอบครัว (รอยละ2.5) ตามลําดับ สวนเหตุผลในการ
เที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญ ไดแก การพบปะสังสรรค (รอยละ 73.7) และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 
48.2)  
  
ความหมายของการสูบบุหรี่และบารากูในสถานบันเทิง 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีซึ่งเคยลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง
มีจํานวนมากกวาครึ่ง (รอยละ 66.4) โดยนักเที่ยวมากกวาครึ่งใหเหตุผลวาตนเองนั้นสูบบุหร่ีเพื่อผอนคลาย/
บันเทิง/สังสรรค (รอยละ 54.3) สวนเหตุผลในการสูบรองลงมา คือ ติดบุหร่ี (รอยละ38.7)  

จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ นักเที่ยวชายใหความหมายกับการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงวา บุหร่ี
เปนของคูกับสุรา การสูบบุหร่ี คือ สัญญะแหงการปลดปลอยบุหร่ีเปนเครื่องมือในการเริ่มความสัมพันธ หรือ
การพูดคุย นอกจากนั้นยังผูกโยงกับความหมายของสถานบันเทิงวา สถานบันเทิงคือพื้นที่อโคจร จึงไมตอง
หวงเรื่องสุขภาพจากควันบุหร่ีมือสองสําหรับนักเที่ยวผูหญิงแลวเธอใหความหมายของการสูบบุหร่ีในสถาน
บันเทิง วาเปนการกาวขามความเปนผูหญิงไมดี การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงกับการเสริมความมั่นใจสําหรับ
ผูหญิง สําหรับผูหญิงบางคนแลวการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงเปนการสูบบุหร่ีมวนแรกของเธอ ผูที่สูบบารากู
ใหความหมายวา บารากูไมใชบุหร่ีบารากูในความหมายของนักสูบหมายถึงความเปนธรรมชาติ การสูบบา
รากูมีความหมายถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูเพื่อนนักเที่ยวดวย 
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รูปแบบการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 
รูปแบบการสูบ นักเที่ยวที่สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เลือกสูบบุหร่ีซิกาแรต/กนกรองถึงรอยละ 86.6 

และมีนักเที่ยวจํานวนหนึ่งเลือกสูบบารากู รอยละ 12.9 และมีเพียงรอยละ 7 สูบบุหร่ีมวนเอง ลักษณะการ
สูบนั้นมีทั้งการสูบอัดเขาปอดตลอดทั้งมวนรอยละ 47.1 และการสูบแบบอัดเขาปอดนานๆ คร้ังรอยละ 35.9 
โดยมีสวนนอยที่สูบแบบอมแลวพนทิ้งมีเพียงรอยละ 12.8 หรือถือไวเทหๆ ใหบุหร่ีเผาทิ้งไปเฉยๆ รอยละ 2.8 
เพื่อใชบุหร่ีในการสรางอัตลักษณใหกับตนเอง นักเที่ยวไดบุหร่ีจากหลากหลายชองทางแตสวนมากนักเที่ยว
มักซื้อบุหร่ีมาลวงหนา กอนเขาสถานบันเทิงหาซื้อไดจากรานสะดวกซื้อ ถึงรอยละ 76.2 รานขายของชํา 
รอยละ 7.3 แผงลอยรอยละ 2.2 โดยไมนิยมไปซื้อในสถานบันเทิง โดยมีผูซื้อในสถานบันเทิงเพียงรอยละ       
5.4 เนื่องจากราคาบุหร่ีในสถานบันเทิงนั้นแพงกวาตามทองตลาด รอยละ 6.2 ของนักเที่ยว ไดบุหร่ีจากการ
ขอบุหร่ีจากเพื่อนหรือนักเที่ยวดวยกันที่นั่งโตะขางๆ ซึ่งถือเปนการสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางกัน
และกันอีกดวยจากขอมูลสัมภาษณเชิงลึกดังกลาวแสดงใหเห็นวาบุหร่ีเปนสิ่งที่ขอกันไดงาย เปนเรื่องเล็ก
นอยที่ใหกันได และเปนการสรางมิตรภาพใหกับโตะรอบขางที่มาขอบุหร่ี 

สําหรับชวงเวลาในการสูบบุหร่ีของนักเที่ยว พบวา นักเที่ยวมากกวาครึ่ง (รอยละ 54.3) สูบบุหร่ีทั้ง
กอนเขาและขณะเที่ยวในสถานบันเทิง โดยสูบมาตั้งแตที่บานในรถขณะเดินทางมาสถานบันเทิง และกอน
จะเขาสถานบันเทิง  
 
รูปแบบการณรงคสื่อสารเรื่องสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 

จากขอมูลการสํารวจทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และพัทยา นักเที่ยวสวนใหญทราบถึงกฎหมายสถาน
บันเทิงในการเปนเขตปลอดบุหร่ีจากโทรทัศนและวิทยุเปนสวนใหญ (รอยละ60.2) ซึ่งอยูในรูปแบบของขาว
ประชาสัมพันธหามสูบในสถานบันเทิงมากกวาที่จะอยูในรูปแบบของสื่อรณรงค รองลงมาไดแก การทราบ
ขอมูลจากปายรณรงคที่ติดประกาศอยูตามสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะทั่วไป (รอยละ 45.9) และสื่อส่ิง
พิมพ อันไดแก หนังสือพิมพ (รอยละ 34.7) คนรูจัก อันไดแก เพื่อนฝูงที่เปนนักเที่ยวดวยกันหรือจาก
พนักงานภายในสถานบันเทิง (รอยละ 12.9) และอินเตอรเน็ตซึ่งอยูในรูปแบบขาวสารและสื่อรณรงค (รอย
ละ 12.9)  

3 ใน 4 (รอยละ 74.5) ของกลุมตัวอยางนักเที่ยว มีความรูเกี่ยวกับบทลงโทษการละเมิดกฎหมาย
การหามสูบบุหร่ีวามีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ในขณะเดียวกันกลุมนักเที่ยวจํานวนหนึ่ง (รอยละ 3) 
ทราบวาการสูบบุหร่ีภายในสถานบันเทิงเปนเรื่องผิดกฎหมายแตไมทราบถึงรายละเอียดของกฎหมาย เชน 
โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และขณะที่ 1 ใน 4 (รอยละ 22.5) ของนักเที่ยวกลับไมทราบเลยวาการสูบบุหร่ี
ภายในสถานบันเทิงเปนความผิดทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นกลุมนี้ก็จะไมทราบวามีโทษปรับ 2,000 บาท 
ผูประกอบการและพนักงานในรานสวนหนึ่งใหขอมูลวา ไดเคยพบเห็นการรณรงคใหมีการละเลิกบุหร่ีมักจะ
จัดขึ้นเฉพาะในวันรณรงคงดสูบบุหร่ีโลกเทานั้นในรอบป ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานอนามัยของเขตที่สถาน



 165

บันเทิงตั้งอยู รวมกับสถานบันเทิงโดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ จัดทําปายเดินรณรงค มีคําขวัญเกี่ยวกับการลด
ละเลิกการสูบบุหร่ี แจกสื่อรณรงคตางๆ การจัดกิจกรรมดังกลาวนอกจากจะมีเฉพาะวันเดียวของปแลว และ
มีเฉพาะในพื้นที่บางแหงของกรุงเทพมหานคร แตในวันงดสูบบุหร่ีโลก ป 2553 ซึ่งเปนชวงของการศึกษา
ปรากฏไมไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคใดๆ ทั้งสิ้นพื้นที่เขต กทม.และพัทยาที่ศึกษา 
 
รูปแบบในการขาย และการสงเสริมการขายบุหรี่ในสถานบันเทิงของธุรกิจบุหรี่และเจาของกิจการ 
รวมทั้งผูที่ทํางานในสถานบันเทิง 

รูปแบบการขายการขายผลิตภัณฑบุหร่ีในสถานบันเทิงทั้งในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และพัทยานั้นมีรูป
แบบที่หลากหลายทั้งที่สถานบันเทิงดําเนินการขายเอง และไดไมดําเนินการขายเอง การขายมีลักษณะทั้งที่
ตรงไปตรงมา เพราะมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิตถูกตองตามกําหมาย และแอบแฝงเพราะไมมีใบ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิต แตอยางไรก็ตามบุหร่ีก็มิใชจุดขายสําคัญของสถานบันเทิง เพราะสถานบันเทิง
สวนใหญไมไดใหความสําคัญกับรายไดจากการขายบุหร่ีแตเพื่อเปนการเอาใจลูกคาและเพื่อเพิ่มจุดขาย
ของสถานบันบันเทิง 

สําหรับจุดขายบุหร่ีมีทั้งที่อยูในราน โดยการไมต้ังโชวใหเห็น และการตั้งโชวใหเห็น การขายนอกสา
ถนบันเทิง ทางเขา-ออก สถานบันเทิงเปนตน ซึ่งลักษณะในการขายนั้นมีทั้งแบบซอง และแบบแบงขาย มี
หลากหลายชนิด รส กลิ่น และราคา ตามความพึงพอใจของลูกคา 

รูปแบบการขายอีกแบบหนึ่งคือ การเรขายบริเวณดานนอกสถานบันเทิงโดยผูขายรายยอย ที่มี
ลักษณะเรขาย เคลื่อนยายไดตลอดเวลา แผงที่วางบุหร่ีมีลักษณะที่พับไดงายตอการเคลื่อนยายและหลบ
เลี่ยงเจาหนาที่ที่ตรวจตรา 

การสงเสริมการขายบุหร่ีในสถานบันเทิงนั้น พบวามีอยู 2 แบบใหญๆ ดวยกัน ประเภทแรก ไดแก 
พนักงานขาย หรือ พริตตี้ (Pretty girl) ซึ่งทั้งหมดเปนผูหญิงที่วาจางผานบริษัทโมเดลลิ่ง หรือบริษัทรับจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย ซึ่งพริตตี้สวนใหญจะแตงตัวดวยเครื่องแตงกายมีลักษณะที่สอดคลองไปกับรูป
ลักษณสัญลักษณ และแนวคิดเดียวกับบุหร่ีที่ตองการสงเสริมการขาย 

สําหรับกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมการขายโดยพริตตี้ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การตั้งบูธ
แสดงสินคาบริเวณดานหนา หนาทางเขา-ออกสถานบันเทิง พูดคุย ทํากิจกรรม เลนเกม และแจกสินคาตัว
อยาง ของที่ระลึก ประเภทสอง ไดแก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสถานบันเทิงจากบริษัทบุหร่ี อันไดแก
สรางหองสูบบุหร่ีตามกฎหมายใหกับสถานบันเทิง โดยที่ลักษณะรูปแบบและการประดับตกแตงหองดัง
กลาว  จะแสดงถึงสัญลักษณและภาพลักษณของผลิตภัณฑบุหร่ี หรือสนับสนุนที่เขี่ยบุหร่ีที่แสดงถึง
สัญลักษณและภาพลักษณของผลิตภัณฑบุหร่ีหรือสุรา ตลอดจนของขวัญและของที่ระลึกในกิจกรรมตางๆ 
ที่สถานบันเทิงจัดขึ้นเชน ในวัน วาเลนไทน เปนตน 
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6.16 อภิปราย 
 
บริบททางสังคมและความหมายเชิงวัฒนธรรมของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง: กิน ด่ืม 
เที่ยว สูบบุหรี่ในฐานะ”เพ็กเก็ต” และปฎิบัติการทางสังคม 

การรณรงคเพื่อการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงตองคํานึงถึงบริบททางสังคมของสถาน
บันเทิง และความหมายของการสูบบุหร่ีของนักเที่ยวทั้งหญิงและชาย โดยตองทําความเขาใจกับความหมาย
ของการสูบบุหร่ีในพื้นที่เวลา และสิ่งแวดลอมของการสูบบุหร่ีในพื้นที่เฉพาะ แมวากฎหมายการหามสบูบุหร่ีใน
ที่สาธารณะจะออกมาแลว เปนเวลาประมาณ 2 ป แตก็ยังมีคนฝาฝนกันอยู การสูบบุหร่ีในเยาวชน ชายหญิงมี
อัตราสูงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เยาวชนและคนหนุมสาวเปนกลุมที่เที่ยวสถานบันเทิงมากที่สุดเนื่องจากเปนวยัทีย่งัไมมี
ครอบครัว ปราศจากภาระ และใชชีวิตอยูกับกลุมเพื่อนและการสังสรรคเพื่อความบันเทิง สถานบันเทิงจึงเปน
พื้นที่อุดมคติของกลุมหนุมสาวในการใชชีวิต เพื่อความบันเทิง และสันทนาการหลังการเลาเรียนและทํางาน 
การวิเคราะหประเด็นพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนาจะตองมองที่รหัสของความหมายทางวัฒนธรรมและสังคมของ
การสูบบุหร่ีในบริบทของสถานบันเทิง ความหมายในเชิงบริบททางสังคมของสถานบันเทิง ก็คือ พื้นที่ของการ
ปลอดปลอยความเปนอิสระ การผอนคลายจากการทํางานและการเรียน สนุกสนาน และความบันเทิง ควรเปน
พื้นที่เปนพื้นที่ที่ปราศจากกฎเกณฑ เมื่อเปนพื้นที่ของความบันเทิงการ สูบบุหร่ีด่ืมสุราในสถานบริการจึงเปน
ของคูกัน สถานบันเทิงสําหรับนักเที่ยวสวนหนึ่งจึงเปนสิ่งที่สวนทางกันกับเร่ืองสุขภาพ ในบริบทสถานบันเทิง
เชนนี้แมวาในชีวิตจริงในสังคมขางนอกเปนสิงหข้ียา และสิงหอมควันอาจไมเปนสิ่งปรารถนาสักเทาใด แต
สําหรับในสถานบันเทิงแลว “กิน ด่ืม เที่ยวและสูบบุหร่ี” ดูจะกลายเปน“แพคเก็จ” ที่เปนที่ยอมรับกันไดสําหรับ
นักเที่ยวในสวนของความหมายทางวัฒนธรรมของการสูบบุหร่ี คือ กระบวนการของการแสดงออกของตัวตน
โดยผานพฤติกรรมการสูบบุหร่ี การรณรงคเพื่อการลด ละ เลิกบุหร่ี ปองกันและสูบบุหร่ีที่เนนประเด็นการเลียน
แบบภาพลักษณของดาราภาพยนตรที่สูบบุหร่ี และมีการเซนเซอรบุหร่ีที่สูบ โดยการปาย สีดําลงไปที่บุหร่ีที่สูบ 
แตผูชมภาพยนตรก็เห็นบริบท สถานที่ เหตุการณของการสูบบุหร่ีอยูดี จริงๆ แลวบริบทการสูบบุหร่ี ทั้งเวลา 
สถานที่ พื้นที่การสูบเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหวัยรุนและเยาวชนรับรูและจินตนาการวาเปนเมื่อใด เขาและเธอควร
สูบบุหร่ี ภายใตความหมายตางๆ ของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในฐานะปฏิบัติการทางสังคม  (Social 
performance) (Nichter,2008: 139-145) การลักลอบสูบบุหร่ีของหนุมสาวในสถานบันเทิงเปนการสรางความ
สัมพันธตอผูอ่ืน สรางเพื่อน การขอบุหร่ีมวนหนึ่งจากผูอ่ืนเพื่อสูบเปนการเริ่มบทสนทนาเพื่อจะกาวไปสูการพูด
คุย หรือเร่ิมตนความสัมพันธอ่ืนๆ การสูบบุหร่ีเปนการแกเขินและสรางความสนใจของหญงิและชายเมือ่ตองนัง่
รอเพื่อนอยูคนเดียว การสูบบุหร่ีในสานบันเทิงถูกใหความหมายเปนเรื่องของการปลดปลอยจากพันทนาการ 
สําหรับผูหญิงการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงกันเพื่อนๆ ในกลุมเปนการกาวขามการเปนผูหญงิไมดี การสบูบุหร่ีใน
สถานบันเทิงของผูหญิงเปนการแสดงออกของตัวตนผูหญิงใหดูเปนผูหญิงเทห ดูดี ดูเปนตัวของตัวเอง       ดู
เปนคนที่มีความเปนอิสระ มีความเปนแบบฉบับ  
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ความแนบแนนระหวางพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ 
ในการศึกษาหลายๆ ชั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา การดื่มสุราและการสูบบุหร่ีถูกมองวาเปนพฤติ

กรรมการใชสารเสพติดที่สัมพันธกันอยางแนบแนน (Bobo and Husten, Mcekk et al, Weitzman and 
Chen, Acosta et al อ า ง ใน  Nichter, Nichter, Carkorglu & Lloyd-richardan 2010: 16) แล ะค วาม
สัมพันธของพฤติกรรมการใชสารเสพติดของทั้งสองสิ่งนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมบริโภคสารเสพติด
อยางใดอยางหนึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น และงานศึกษาที่ผานมายังชี้ใหเห็นถึง การสูบบุหร่ีมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
มีการดื่มสุราหนักขึ้นและพฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้นแมกับผูที่สูบบุหร่ีไมจัด โดยเฉพาะในสถานบันเทิงที่นัก
เที่ยวใหเหตุผลหลักอยางหนึ่งวา ไปเที่ยวสถานบันเทิงดวยเหตุผลวา ตองการดื่มเหลา (รอยละ 48.2) ซึ่งจะ
ทําใหอัตราหรือความถี่ของการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนขณะดื่มสุราในกรณีที่การบังคับใชกฎหมายในสถานบรกิารไม
ไดผล การเขาใจบริบททางสังคมและการใหความหมายของการเสพสุรารวมกัน การสูบบุหร่ีนาจะไดชวยให
เกิดการออกแบบสื่อและกิจกรรมโครงการที่ไดผลในการงดการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง และการออกแบบกิจ
กรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนาจะทําควบคูไปกับการรณรงคเร่ืองการดื่มสุรา โดยมีรหัสทาง
วัฒนธรรมและสังคมของพฤติกรรมการใชสารเสพติดทั้งสองอยางพรอมกันรวมไปดวย 
 
การสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงของผูหญิง 
 สําหรับผูหญิงบุหร่ีแสดงความหมายของความเทห ความ”แรง” ความกากั่น ผูกโยงกับกระเปา เสื้อ
ผา ทาทาง การเตนรํา บุหร่ีจึงแสดงความหมายของมันไดอยางสําคัญในบริบทเฉพาะเชนพื้นที่ของ พับ บาร
และสถานบันเทิง ผูหญิงจะสูบกับเพื่อน ชายและหญิงที่มาในสถานบันเทิงและเที่ยวดวยกันไมถูกสังคมตั้ง
คําถาม ในกรณีผูหญิงและกะเทย ความหมายของสถานบันเทิงคือ การปลอดปลอย ผอนคลายสรางความ
มั่นใจ 
 การสูบบุหร่ีไดกลายเปนสัญญะของการตอตานความเปนผูหญิงแบบแนวขนบหรือแบบกระแสหลัก 
คือ การวางาย เรียบรอย เชื่อฟง พึ่งพาผูอ่ืน แมวาผูหญิงจะไดทราบถึงขอเสียหลายๆ อยาง ไมวาจะเปน
เร่ืองของสุขภาพไมดี ปวยงาย ภูมิดานทานต่ําลง แกเร็ว ผูชายไมจีบเพราะไปทาทายกับความเปนชาย หรือ
ทําใหปาก ผม เหม็นกลิ่นบุหร่ีก็ตาม แตการลองสูบในครั้งแรกๆ กอนเธอจะติดนั้นเปนเรื่องจากการสูบบุหร่ี
เพื่อสรางอัตลักษณทางสังคมและเพศภาวะเปนหลัก จึงเปนสิ่งทาทายกับนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวา       
อัตลักษณความเปนหญิง หรือความเปนผูหญิงคืออะไร และตองทําอยางไรเพื่อชวยใหบรรลุความปรารถนา
ในความเปนหญิงโดยไมตองใชการสูบบุหร่ีเปนเครื่องมือ ชุดประสบการณอะไรที่จะสรางอัตลักษณของผู
หญิงใหเกิดอัตวิสัยของผูหญิงแบบอื่นๆ นอกจากอัตวิสัยความเปนผูหญิงแบบขนบที่เด็กสาวหลายๆ คนไม
ตองการเปน  
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การเมืองเรื่องอํานาจในบริบทของสถานบันเทิง ในบริบทการจัดการและตักเตือนนักเที่ยวที่ลัก
ลอบสูบบุหรี่ 

ดังจะเห็นไดวาการจัดการกับผูเที่ยวที่ลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบริการนั้นเปนบทบาทของพนักงาน
เสิรฟเสียเปนสวนใหญ ซึ่งจริงๆ แลวพนักงานเสิรฟทั้งหญิงและชายอยูในสถานะที่ไรอํานาจ เมื่อตองเผชิญ
หนากับลูกคา แตตนก็อยูในสภาพการณที่ใกลชิดและเปนดานแรกของการเผชิญหนากับนักเที่ยวที่ลักลอบ
สูบบุหร่ี ซึ่งเด็กเสิรฟมักมีชุดคิดหลายชุดที่ขัดแยงกันเอง และอยูในภาวการณที่ลําบากใจในบทบาทที่ผูจัด
การหรือเจาของรานมอบหมายให คือ การตักเตือนผูเที่ยวที่ลักลอบสูบบุหร่ี ซึ่งดูเหมือนจะขัดแยงกับบท
บาทของบริกรที่เปนผูที่จะตองทําใหลูกคามีความสบายใจที่สุดกับบริการที่ตนให นอกจากนั้นพนักงานเสิรฟ
ยังรูสึกวาตนอยูในภาวะไรอํานาจ และมีความอึดอัดใจกับบทบาทการเปนผูหามการสูบบุหร่ีของนักเที่ยว 
เนื่องจากตนเกรงวาลูกคาอาจไมพอใจในการตักเตือนของตนและแจงตอเจาของรานทําใหตนเองตองออก
จากงาน หรืออาจกระทบใหรายไดจากคาทิปจากลูกคาลดลง หรือสงผลใหลูกคาไมพอใจและไมมาใช
บริการครั้งตอไปและอาจมีผลกระทบใหจํานวนลูกคานอยลง รายไดของรานนอยลง และมีผลตอความมั่น
คงในการทํางานของตนในที่สุด อยางไรก็ดีพนักงานเสิรฟจะทําหนาที่ของตนเองอยางสมบูรณเมื่อเจาของ
สถานบันเทิงนั้นๆ มีมาตรการที่เขมงวดกับผูฝาฝน และหยอนยานกับการตักเตือน เมื่อเจาของหรือผูจัดการ
ขาดมาตรการที่เขมงวดกับนโยบายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี การจัดการกับผูสูบบุหร่ี  
 พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เปนผูมีบทบาทสําคัญอีกคนหนึ่งในการตักเตือนนักเที่ยวที่
ลักลอบสูบบุหร่ี และดูเหมือนจะอยูในบทบาทที่เหมาะสมและดูดีมากที่สุดในสายตานักเที่ยว เพราะดู
เหมือน รปภ.จะเปนภาพตัวแทนของผูมีหนาที่ผูจัดการความไมสงบเรียบรอย การไมทําตามกฎเกณฑของ
สังคมเล็กๆ ในที่นั้น นอกจากนั้นนักดนตรีก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่สามารถใชเปนกลไกในการควบคุมและ
ตักเตือนนักเที่ยวผูลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบริการได ผูจัดการหรือเจาของรานที่ตระหนักในสุขภาพของตน
เองและพนักงานหรือตองการที่จะทําตามกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหร่ีก็จะดําเนินการอยางเขมงวดใน
การตักเตือนและหามปรามการลักลอบสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 
 
6.17  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานกิจกรรมโครงการ 

1. สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ตรวจตราดานงานอาชีวอนามัยจะตองทําใหประเด็นสุขภาพ
และอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง เปนเรื่องเดียวกันกับเร่ืองอันตรายจากไฟไหม สุขาภิบาล 
อาหาร และอื่นๆ  

2. ตองประชาสัมพันธในเรื่องนโยบายการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงอยางตอเนื่องกับนกัเที่ยว
และเจาของราน เพราะเจาของรานเปลี่ยนบอยโดยเฉพาะในแถบพัทยากลาง 

3. สรางแรงจูงใจในการออกไปสูบขางนอก เพราะนักเที่ยวจะรูสึกสนุกสนานเมื่อไดสูบบุหร่ีรวมกัน
อยูแลว เพราะการสูบบุหร่ีสรางเพื่อน สรางอัตลักษณ 
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4. ทํางานรณรงคกับพนักงานเสิรฟในราน ผูจัดการราน พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
และนักดนตรี ในการใหความรู ความตระหนักกับสิทธิ์ทางสุขภาพของคนทํางานในรานที่จะไม
ใหตนรับพิษภัยจากควันบุห ร่ีมือสอง โดยเฉพาะการอบรมแบบการเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) ใหกับพนักงานเสิรฟในรานใหเกิดพลังอํานาจและมีสวนรวมในการคนหา
มาตรการและวิธีการรวมกันในการตักเตือนนักเที่ยวที่ลักลอบสูบบุหร่ีที่ไดผล 

5. ตองมีกระบวนการทางสังคมภายใตการออกแบบกิจกรรมที่จะร้ือสรางในผูหญิงไดรูเทาทันกับ
โลกและอิทธิพลของอํานาจที่มากับธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี และการจัดกิจกรรมรวมกับผูหญิง
ในการคนหากิจกรรมที่จะชวยใหบรรลุความปรารถนาของการดํารงอัตลักษณของผูหญิงใน
แบบฉบับที่คนตองการ และสังคมตองมีทางเลือกอื่นๆ กับการใชชีวิตยามวางเพื่อความบันเทิง 
ไมวาจะเปนการกีฬา การออกกําลังกาย ตลอดจนกิจกรรมและพื้นที่ทางสังคมอื่นๆ ที่สอด
คลองกับความแตกตางหลากหลายของประสบการณชีวิตและรสนิยมของผูหญิงเอง 

 
6.18 คําถามการวิจัยในอนาคต 

1. การติดบุหร่ีเกิดขึ้นเมื่อเยาวชนมีพื้นที่ของการสูบบุหร่ีในสถานที่ๆ ผอนคลายตางๆ เชน ใน
สถานบันเทิง รถยนตหรือไม? อยางไร? 

2. การสูบบุหร่ีของผูหญิงในสถานบันเทิงเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพอยางหนึ่งและยัง
ไปดวยกันกับพฤติกรรมเสี่ยงอยางอื่นๆ ของผูหญิงหรือไม? ผูหญิงที่สูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงอยางอื่นๆ หรือไม ? และอยางไรบาง? เชน พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ พฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ียานพาหนะ เปนตน 
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