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ศจย. 2565-2566
ผศ.ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์

ผู้อำานวยการ

ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธิ์

ท่่ปรึกษา

ขับเคล่ื่�อน ศจัย.ขับเคล่ื่�อน ศจัย.

มุ่หาวิที่ยาลััยมุ่หิด้ลั โด้ย ค์ณะแพที่ยศาสูติร์ู้โรู้งพยาบัาลัรู้ามุ่าธิิบัด่้
ได้�รัู้บัผิิด้ชิอบัในการู้ด้ำเนินงานข้อง

ศ้นย์วิจัยแลัะจัด้การู้ค์วามุ่รู้้�เพ่�อการู้ค์วบัค่์มุ่ยาสู้บั (ศจย.)
โด้ยมุ่่ภารู้กิจหน�าท่ี่�ด้�านการู้สูนับัสูน่นงานวิจัย

พัฒนาฐานข้�อมุ้่ลัท่ี่�เก่�ยวข้�องกับัการู้ค์วบัค่์มุ่การู้บัริู้โภค์ยาสู้บั เฝ่่ารู้ะวัง ค์วบัค่์มุ่
กำกับัด้้แลั ติรู้วจสูอบั ติิด้ติามุ่ แลัะสัูงเค์รู้าะห์นโยบัาย
อันจะนำไปีสู้�การู้กำหนด้ทิี่ศที่าง เพ่�อการู้ค์วบัค่์มุ่ยาสู้บั

ซ่ึ่�งจะที่ำงานรู้�วมุ่กับัค์ณะที่ำงาน แลัะภาค่์เค์รู่้อข้�ายติ�างๆ
ในการู้สูนับัสูน่นงานวิชิาการู้เพ่�อการู้ค์วบัค่์มุ่ยาสู้บั

ศ.พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์์

รองผู้อำานวนการ (ฝ่่ายบริหาร)

รศ.พญ.ภััศรา  จงขจรพงษ์

รองผู้อำานวยการ (ฝ่่ายวิชาการและวิจัย)
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บรรณาธิิการ

ขจััดปััญหาขจััดปััญหา
ยาสููบผิิดกฎหมายยาสููบผิิดกฎหมาย

จัุดปัระเด็น

การค้้าผลิิตภััณฑ์์ยาสูบัท่ี่�ผิด็กฎหมาย เป็นเหตุให้ยาสูบั
เกิด็การแพร่กระจายมากยิ�งข้ึ้�น ซ้ึ่�งปัญหาน่�เป็นปัญหาระดั็บัโลิก

ส่งผลิกระที่บัอย่างร้ายแรงต่อสุขึ้ภัาพขึ้องประชาชน 
แลิะค้วรได้็รับัการตอบัสนองท่ี่�ม่ประสิที่ธิิผลิ เหมาะสม 

แลิะค้รอบัค้ลุิมทัี่�งในประเที่ศแลิะสากลิ
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 ทั�งนี� “โครงการวิจัยการประมาณการการค้าและการบริโภัคบุหร่่ผิดกฎหมายในประเทศ” สนับสนุนโดยศ้นย์วิจัย

และจัดการความูร้�เพั่�อการควบคุมูยาส้บ (ศจย.) พับว่า ในช่่วงเวลา 5 ปี ค่อ ปี ค.ศ. 2013-2018 เฉลี�ยคนไทยส้บบุหรี� 

2,815 ล�านซองติ่อปี ในจำานวนนี�ประมูาณ 522 ล�านซอง หร่อร�อยละ 18 ข้องการบริโภคทั�งหมูดเป็นบุหรี�หนีภาษี ติัวเลข้นี� 

ไมู่รวมูบุหรี�ที�ลักลอบนำาเข้�าจากช่ายแดนหร่อประเทศเพั่�อนบ�าน ที�เป็นการลักลอบข้นาดเล็ก ซึ�งจากการวิเคราะห์พับว่า 

รัฐ์บาลต้้องสูญเส่ยรายได้จากบุหร่่ลักลอบท่่หล่กเล่่ยงภัาษ่โดยเฉล่่ยประมาณร้อยละ 23 ของรายได้ภัาษ่ท่่จัดเก็บได ้

คิดเป็น 13,974 ล้านบาทต้่อปี หรือเกือบ 1 ใน 4 ของรายได้ภัาษ่ท่่เก็บได้จริงจากบุหร่่หน่ภัาษ่ โดยผู้ลวิจัยนี�มูาจาก

การวิเคราะห์ข้�อมู้ลความูแติกติ่างข้องปริมูาณการข้ายบุหรี�ซิกาแรติที�ถู้กกฎหมูายจากกรมูสรรพัสามูิติและการยาส้บ 

แห่งประเทศไทย กับปริมูาณการบริโภคบุหรี� จากการสำารวจข้องสำานักงานสถูิติิแห่งช่าติิ และการวิเคราะห์ความูแติกติ่าง

ข้องปริมูาณการค�าบุหรี�ระหว่างประเทศ จากประเทศส่งออกติ�นทางมูายังไทย โดยใช่�ข้�อมู้ลจากศ้นย์ข้�อมู้ลการค�าระหว่าง

ประเทศข้องสหประช่าช่าติิ UN-Comtrad
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อ้้างอิ้ง : โครงการวิิจััยการประมาณการการค้าและการบริโภคบุหร่�ผิิดกฎหมายในประเทศ. https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3598791.

 ซึ่ึ่งต้ามท่่ประเทศสมาชิกของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

ได้ม่มติ้รับรองพิธิ่สารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบท่่ผิดกฎหมายแล้ว ในการประชุ่มูประเทศ

สมูาช่ิกครั�งที� 5 ณ ประเทศเกาหลีใติ� วันที� 12 พัฤศจิกายน พั.ศ.2555 ติามูมูาติรา 15 ข้องกรอบอนุสัญญา

ว่าด�วยการควบคุมูยาส้บข้ององค์การอนามูัยโลก ซึ�งประเทศไทยก็เป็นหนึ�งในประเทศสมูาช่ิกด�วย และ 

มูีปัญหาการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผู้ิดกฎหมูายเช่่นกัน ดังนั�นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม

ยาสูบจึงม่ข้อเสนอให้ประเทศไทยลงนามรับรองทำาสนธิิสัญญาในพิธิ่สารน่�โดยเร็ว

 บุหร่่หน่ภัาษ่ท่่ม่ปริมาณมากในไทย ทำาให้รัฐ์บาลสูญเส่ย 

รายได้จากภัาษ่ท่่ควรจะได้รับปีละนับหม่ืนล้านบาทแล้ว ยังส่งผลเส่ย 

ต้่อสุขภัาพของประชาชน บุหร่่ไม่เส่ยภัาษ่ม่ราคาถููกมาก ทำาให ้

คนสูบบุหร่่สูบในปริมาณมาก จึงไม่ม่ความคิดท่่จะเลิกสูบ นอกจากน่� 

ยังทำาให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเสพติ้ดบุหร่่มากขึ�น อีกทั�งบุหรี� 

หนีภาษีเก่อบทั�งหมูดเป็นบุหรี�ติ่างประเทศ จึงส่งผู้ลกระทบติ่อกิจการ

ข้องการยาส้บแห่งประเทศไทยที�จะข้ายบุหรี�ได�น�อยลง ซึ�งจะส่ง 

ผู้ลกระทบถูึงช่าวไร่ยาส้บที�จะได�รับโควติาปล้กยาส้บลดลง ข้ณะที� 

ร�านค�าปลีกที�ข้ายบุหรี�ถู้กกฎหมูายจะข้ายได�น�อยลงไปด�วย เพัราะคน

หันไปส้บบุหรี�หนีภาษีราคาถู้กที�หาซ่�อได�ง่าย

 การ เร่ ง รัดลง ทุนปราบปรามบุหร่่ หน่ ภัาษ ่ 

จึง เป็นการลงทุนท่่ คุ้มค่าอย่าง ย่ิง  และรัฐบาลติ�อง 

เร่ ง ดำา เ นิ นการลงสั ติย าบั น ในพัิ ธิี ส า รข้จั ดย าส้ บที� 

ผู้ิดกฎหมูาย การดำาเนินการติามูมูาติรการติ่างๆ ข้องพัิธิีสาร 

เพั่� อกำาจั ดการค� าที� ผู้ิ ดกฎหมูายในผู้ลิ ติภัณฑ์์ยาส้บ 

(Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco 

Products) ในกรอบอนุสัญญาควบคุมูยาส้บข้ององค์การ

อนามูัยโลก จะช่่วยประเทศที�เป็นภาคีเพัิ�มูข้ีดความูสามูารถู

ในการควบคุมูบุหรี�หนีภาษีเป็นสถูานการณ์วิน-วิน ทั�งด�าน

การจัดเก็บภาษีได�มูากข้ึ�นและคนส้บบุหรี�ลดลง
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การปัระมาณการการปัระมาณการ
บุหร่�ผิิดกฎหมายบุหร่�ผิิดกฎหมาย

ของปัระเทศไทยของปัระเทศไทย
ผศ.ดร.ภิิฤดี ภิวนานันท์์

 ยัังไม่่มี่วิิธีีทีี่�สม่บููรณ์์แบูบูทีี่�ใช้้ในการประเมิ่นการค้้าบุูหรี�ผิิดกฎหม่ายั ต้้องใช้้หลายัวิิธีี 
ในการค้้นหาว่ิาจริง ๆ มี่เท่ี่าไร จากการที่บูที่วินค้วิาม่รู้ พบูว่ิา Oxford economics ได้ที่ำ 
การศึึกษาร่วิม่กับูบูริษัที่บุูหรี� ฟิิลลิป ม่อร์ริส ในเร่�องของ Asia illicit tobacco indicator 
ในปี ค้.ศึ. 2017 โดยัโม่เดลทีี่�ใช้้เรียักว่ิา Illicit tobacco flows model มี่ 3 ขั�นต้อน ค่้อ  
1) ประเม่ินค่้าของบูุหรี�ผิิดกฎหม่ายั ดูเร่�องการบูริโภค้ 2) การค้้ากับูการบูริโภค้ ดูเร่�อง 
domestic market และ trade flows จากนั�นนำ 2 ส่วินนี�ม่า cross กันว่ิาเป็นอย่ัางไร

Market of domestic and imported cigarettes in 
Thailand 2001-2018

Table 1 Market of domestic and imported cigarettes in 
Thailand during 2001-2018

Year
Domestic

cigarette sale
(Million packs)

Imported
cigarette sale
(Million packs)

Total Ta paid 
sales

(Million packs)
Domestic

market share
Import

market share Price/pack

2001 1,477 406 1,883 78% 22% 35
2001 1,483 363 1,846 80% 20% 35
2003 1,567 380 1,947 80% 20% 35
2004 1,708 634 2,342 73% 27% 35
2005 1,711 634 2,345 73% 27% 35
2006 1,417 560 1,977 72% 28% 42
2007 1,546 613 2,159 72% 28% 45
2008 1,523 577 2,101 73% 27% 45
2009 1,429 533 1,962 73% 27% 58
2010 1,428 661 2,090 68% 32% 58
2011 1,628 691 2,319 70% 30% 58
2012 1,630 733 2,363 69% 31% 65
2013 1,654 761 2,415 68$ 32% 65
2014 1,516 797 2,313 66% 34% 65
2015 1,542 847 2,389 65% 35% 67
2016 1,411 904 2,351 60% 40% 86
2017 1,440 904 2,345 61% 39% 95
2018 925 1,021 1,947 48% 52% 95
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สู�วนแบั�งการู้ติลัาด้รู้ะหว�างบั่หรู้่�ไที่ยกับับั่หรู้่�นอก
 ส่วนแบ่งการต้ลาด (market share) จากการทำาวิจัยมูีข้�อมู้ลปี ค.ศ.2001-2018 พับว่า ส่วนแบ่งการติลาด  

ด�านบุหรี�ผู้ลิติในประเทศ (domestic tobacco) ลดลงเร่�อย ๆ  จนปีล่าสุดเก่อบจะครึ�งติ่อครึ�ง ค่อ ผู้ลิติในประเทศร�อยละ 48 

และนำาเข้�าร�อยละ 52 จากผู้ลข้องการข้ึ�นภาษีบุหรี�ทำาให�ราคาบุหรี�ส้งข้ึ�นเร่�อย ๆ เป็น 95 บาท นั�นทำาให� market share 

ลดลง ในข้ณะที�บุหรี�นำาเข้�าก็มูาเร่�อย ๆ 

The impact of price of cigarette on domestic and 
import market share 2013-2012

ค์วามุ่สูัมุ่พันธิ์รู้ะหว�างรู้าค์ากับัสู�วนแบั�งการู้ติลัาด้ข้องบั่หรู้่�ไที่ยกับับั่หรู้่�นอก
 ความสัมพันธิ์ระหว่างราคากับ market share ของบุหร่่ในประเทศกับบุหร่่นำาเข้า พับว่า ราคาส้งข้ึ�นเร่�อย ๆ 

ในข้ณะ domestic share ลดลง ส่วนบุหรี�นำาเข้�าก็เพัิ�มูข้ึ�นเร่�อย ๆ  นี�ค่อผู้ลข้องการข้ึ�นภาษีบุหรี� ทั�งนี� ข้ึ�นอย้่กับทางนโยบาย

จะมูองอย่างไร 

Gap analysis measurement of illegal cigarette consumption 
based on survey report

Year

Legal 
domestic

sale
(Million 
packs)

Subtract
nondomestic
legal duty

free
allowance

Legal 
domestic sale 
minus duty 

free allowance
= Legal 

domestic
consumption
(Million packs)

Estimated 
local and 
subgroup 
cigarettion 

consumption
(Million packs)

Difference 
between 
estimated 

consumption
and LDS = tak

avoidance
(Million packs)

% of illieit
consumption

over legal
domestic sale

2556/2013 2415 64 2351 2456 105 4

2557/2014 2313 60 2253 2362 109 5

2558/2015 2389 71 2318 2887 568 24

2560/2017 2345 85 2260 2126 -134 -6

Average 2366 70 2296 2458 162 7
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การู้วิเค์รู้าะห์ปีรู้ิมุ่าณการู้บัรู้ิโภค์บั่หรู้่�ผิิด้กฎหมุ่ายข้องไที่ยในชิ�วงปีี ค์.ศ.2013-2017
 การบริโภัคบุหร่่ผิดกฎหมาย ใช่�ข้�อมู้ลจากการสำารวจข้องสำานักงานสถูิติิแห่งช่าติิในแติ่ละปี โดยแบ่งเป็น 4 ช่่วง 

ข้องการสำารวจที�นำามูาใช่� ค่อ ปี ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2017 พับว่า การบริโภคบุหรี�ผู้ิดกฎหมูาย 

เมู่�อด้ปริมูาณข้ายกับการบริโภค จะพับว่าส่วนติ่างปริมูาณข้ายน�อยกว่าการบริโภค ส่วนติ่างส่วนเกินนั�นค่อการบริโภคบุหรี�

ที�เป็นบุหรี�เถู่�อน ซึ�งอย้่ที�ประมูาณ ร�อยละ 7 ข้องการบริโภคทั�งหมูด

Trade discrepancy 2013-2018

Total illicit cigarettes consumption

การู้วิเค์รู้าะห์หาบั่หรู้่�เถื่่�อนในปีรู้ะเที่ศไที่ย จากข้�อมุ่้ลัการู้นำเข้�าเที่่ยบักับัการู้สู�งออกจาก
ปีรู้ะเที่ศติ�นที่าง
 เส้นทางของการค้าบุหร่่ ใช่�ข้�อมู้ลข้อง UN COMTRADE ซึ�งเป็นข้�อมู้ลข้องการค�าบุหรี�ทั�วโลกที�ส่งมูายังประเทศไทย 

จากประเทศติ�นทางว่าส่งออกมูาเท่าไร แล�วนำาเข้�ามูาในประเทศไทยเท่าไร จะเห็นว่าติัวเลข้ที�รายงานในการส่งออก 

จากประเทศติ�นทางเฉลี�ยแล�ว 1,384 ล�านแพัค็ แติมู่านำาเข้�าในประเทศไทยจากข้�อมูล้ข้อง กรมูศลุกากรหรอ่จากกรมูสรรพัสามูติิ 

ค่อ 800 กว่าแพั็ค ดังนั�น ส่วนที�หายไปก็ค่อบุหรี�เถู่�อน โดยไมู่ร้�ว่าไปทางไหน แติ่ว่ามูาประเทศไทยแล�ว จึงคาดว่าน่าจะอย้่ที� 

ประเทศไทย คิดเป็นประมูาณเฉลี�ยร�อยละ 32 

Year
Legal 

domestic
sales

(Million packs)

Legal non
domestic

sales
(Million packs)

Illegal
cigarettes

(Million packs)

TOtal
consumption

(Million packs)

% of illieit
consumption

over legal
cigarettes sales

% of illieit
consumption
over Total

consumption
2013 1,654 761 409 2,823 17% 14%

2014 1,516 797 673 2,985 29% 23%

2015 1,542 847 524 2,913 22% 18%

2016 1,411 940 635 2,986 27% 21%

2017 1,440 940 966 3,311 41% 29%

2018 925 1,021 -175 1,772 -9% -10%

Average 1,415 878 505 2,798 21% 18%

Year EXPORT Quantity
(Million packs)

IMPORT Quantity
(Million packs)

Discrepancy
between LMP&EXP

(Million packs)

% of discrepancy
over EXPORT 

Quantity
2013 1170 761 409 35%

2014 1469 797 672 46%

2015 1370 847 523 38%

2016 1580 946 634 40%

2017 1870 904 966 52%

2018 846 1021 -176 -21%

Average 1384 879 505 32%
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อ้้างอิ้ง : การเสวินาได้เวิลาพิิธ่ีสารจััดการกับบุหร่�ผิิดกฎหมาย ในการประชุุมวิิชุาการบุหร่�กับสุขภาพิแห่งชุาติิ ครั�งท่� 20 พิ.ศ.2565.

สูัด้สู�วนการู้บัรู้ิโภค์บั่หรู้่�เถื่่�อนเที่่ยบักับับั่หรู้่�ถื่้กกฎหมุ่ายในปีรู้ะเที่ศไที่ย
 การบริโภัคบุหร่่เถ่ืูอนเท่ยบกับบุหร่่ถููกกฎหมายในประเทศไทย เมู่�อนำาเอาทั�งสองวิธิีนั�นมูารวมูกันแล�วหาทวน 

อีกครั�งว่า การส้บบุหรี�จากปริมูาณการส้บบุหรี�เถู่�อน ทั�งจากการสำารวจ จากส่วนติ่างข้องการข้ายบุหรี�ถู้กกฎหมูาย กับการ

สำารวจการบหุรี�ที�นำาเข้�ามูาแล�วกห็ายไปสว่นหนึ�ง พับวา่ การสบ้บหุรี�เถู่�อนที�ผู้ดิกฎหมูายอย้ท่ี�เฉลี�ยประมูาณ 500 ล�านกวา่แพัค็ 

หร่อ 500 ล�านกว่าซอง คิดเป็นประมูาณร�อยละ 21 ข้องการส้บบุหรี�ที�ถู้กกฎหมูาย ส่วนข้องการบริโภคประมูาณร�อยละ 

16 ดังนั�น เมู่�อรวมูกันแล�วพับว่าประมูาณร�อยละ 16 ข้องการส้บบุหรี�ทั�งหมูดเป็นบุหรี�เถู่�อน

 

ปีรู้ิมุ่าณข้องรู้ายได้�ที่่�สู้ญเสู่ยไปีจากบั่หรู้่�เถื่่�อน
 ปริมาณของรายได้ท่่สูญเส่ยไปจากบุหร่่เถ่ืูอน พับว่า ประมูาณ 13,000 ล�านบาทโดยเฉลี�ย นี�เป็นรายได�แท�จริง

หร่อ ประมูาณร�อยละ 21 ข้องปริมูาณภาษีประเภทบุหรี�ข้องสรรพัสามูิติ (21% real tax revenue)  ถู่อเป็นความูส้ญเสีย

ที�เกิดจากใช่�บุหรี�เลี�ยงภาษีหร่อบุหรี�เถู่�อนนั�นเอง

Revenue loss

Year
Tax paid

sales
(Million packs)

Illegal
cigarettes

(Million packs)
Real tax per
pack (Baht)

Real revenue
loss (Baht)

Real tax 
revenue 

(Baht year 
2015=100)

% of revenue
loss over real 
tax revenue

2013 2,415 409 30.07 12,287 72,611 17%

2014 2,313 672 26.85 18,040 62,092 29%

2015 2,389 523 26.26 13,745 62,734 22%

2016 2,351 634 24.84 15,747 58,406 27%

2017 2,345 966 25.36 24,490 59,458 41%

2018 1,947 -176 29.27 -5,144 56,976 -9%

Average 2,293 505 13,194 62,046 21%
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 ความูหมูายข้องคำาว่า การค�ายาส้บที�ผู้ิดกฎหมูาย (Illicit Trade in Tobacco Products) 

กรอบอนุสัญญาว่าด�วยการควบคุมูยาส้บข้ององค์การอนามูัยโลกได�ให� ความูหมูาย คำาว่า “การค้าท่่ 

ผิดกฎหมาย” ค่อ การปฏิิบัติิ หร่อการกระทำาการใด ๆ  ที�มูีลักษณะเป็นการ ติ�องห�ามูติามูกฎหมูาย และ 

ซึ�งเกี�ยวข้�องกับการผู้ลิติ การข้นส่ง การรับ การมูีไว�ในครอบครอง การกระจาย 

การข้ายหร่อการซ่�อ ติลอดจนการปฏิิบัติิหร่อการกระทำาการ ใดๆ ซึ� ง

มูุ่งหมูาย ที�จะอำานวยความูสะดวกให�แก่กจิกรรมูติา่ง ๆ  ดงักลา่ว  

ซึ�งคำาวา่ “ต้อ้งหา้มต้ามกฎหมาย” (prohibited by 

law) สำาหรับ ผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบท่่ผิดกฎหมายนั�น 

สามารถูแยกพิจารณาออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

 1. บุหร่่ปลอม (Counterfeit Cigarettes 

ค่อ บุหรี�ที�ถู้กผู้ลิติข้ึ�นโดยไมู่ใช่่เจ�าข้องเคร่�องหมูายการค�าข้อง

บุหรี�ยี�ห�อนั�นๆ อย่างแท�จริง ซึ�งอาจถู้กผู้ลิติโดยแหล่งผู้ลิติที�ไมู่เปิดเผู้ย 

(อันเป็นการกระทำาความูผู้ิดติามูกฎหมูายว่าด�วยเคร่�องหมูายการค�า)1

 2. บุหร่่เถ่ืูอน (Tobacco Smuggling) ค่อ บุหรี�ที�บริษัทบุหรี�

เจ�าข้องเคร่�องหมูายการค�านั�นๆผู้ลิติข้ึ�นเองจริงๆ แติ่หลีกเลี�ยงการเสียภาษี

ข้องแติ่ละประเทศที�มูีการลักลอบนำาเข้�ามูาจำาหน่าย เอกสารภายในข้องบริษัทบุหรี� 

เปิดเผู้ยว่าในปี ค.ศ.1990 การลักลอบข้นบุหรี�เถู่�อนเป็นส่วนหนึ�งข้องกลยุทธิ์ทาง ธิุรกิจข้องบริษัทยาส้บ 

จนในปลายปี ค.ศ.1990 ถูึงติ�นปี ค.ศ.2000 บริษัทยาส้บถู้กไติ่สวนสาธิารณะ ซึ�ง พัวกเข้าอ�างว่าตินเอง

ติกเป็นเหย่�อไมู่ใช่่ผู้้�ลักลอบค�ายาส้บ แติ่หลักฐานก็ช่ี�ช่ัดว่า บริษัทยาส้บมูีส่วนร่วมู อย่างติ่อเน่�องในการค�า

ยาส้บที�ผู้ิดกฎหมูายลักษณะนี�2

1. https://tobaccoatlas.org/2018/12/19/counterfeit-cigarettes/

2. https://www.tobaccotactics.org/index.php/Tobacco_Smuggling

ผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบ
ดร.วศิน พิิพิัฒนฉััตร

ผิิดกฎหมายผิิดกฎหมาย
การควบคุมการควบคุม

ค์วามุ่หมุ่ายข้องค์ำว�า “บั่หรู้่�เถื่่�อน” (Tobacco Smuggling) 
“บั่หรู้่�ปีลัอมุ่” (Counterfeit Cigarettes) 
แลัะ “การู้ค์�ายาสู้บัที่่�ผิิด้กฎหมุ่าย” (Illicit Trade in Tobacco Products)1

11

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ



 การค�ายาส้บผู้ิดกฎหมูายก่อให�เกิดภัยคุกคามูร�ายแรงติ่อสุข้ภาพัข้องประช่าช่นเพัราะจะเป็นการเพัิ�มูการเข้�าถูึง

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บเน่�องจากบุหรี�ผู้ิดกฎหมูายมูักมูีราคาถู้ก ซึ�งเป็นการกระติุ�นให�เกิดการแพัร่ระบาดข้องยาส้บและทำาลาย

นโยบายการควบคุมูยาส้บด�วยอีกทาง นอกจากนี�ยังก่อให�เกิดความูสญ้เสียอย่างมูากข้องรายได�จากภาษีและศุลกากรสำาหรับ

รัฐบาลที�จัดเก็บจากยาส้บ ดังจะเห็นได�จากติลาดบุหรี�ผู้ิดกฎหมูายใน WHO European Region อย้่ระหว่าง 6% ถูึง 10% 

ข้องติลาดทั�งหมูด นอกจากนี�ยุโรปมูีบุหรี�ที�ถู้กยึดมูากที�สุดในโลก บางปีมูีสัดส่วนถูึง 95% ข้องบุหรี�ทั�งหมูดที�ถู้กยึดทั�วโลก3 

วันงดส้บบุหรี�โลกในปี ค.ศ. 2015 จึงได�ให�ความูสำาคัญกับ เร่�องบุหรี�ผู้ิดกฎหมูาย ภายใติ�คำาข้วัญ “Stop Illicit trade of 

Tobacco Product”4 เหติุผู้ลเน่�องมูาจาก “บุหร่่ผิดกฎหมายม่ผลกระทบต้่อการสาธิารณสุขเป็นอย่างย่ิง” อันได�แก่5

 1) อั�นการข้ึ�นภาษีทั�วโลก ซึ�งอุติสาหกรรมูยาส้บมูักจะอ�างว่า การข้ึ�นภาษียาส้บ จะส่งผู้ลติ่อ ทำาให�เกิด

บุหรี�ลักลอบมูากข้ึ�น

 2) เปิดติลาดบุหรี�ติ่างประเทศเข้�ามูาพัร�อมูการโฆษณา

 3) ราคาติำ�า เมู่�อบุหรี�เถู่�อนมูีจำานวนมูากจำาหน่ายในติลาด จะส่งผู้ลให�ราคาบุหรี�ทั�งที�เสียและไมู่เสียภาษี

ราคาลดลง ส่งผู้ลให�ยอดการจำาหน่ายมูีมูากข้ึ�น

 4) เลี�ยงกฎหมูายในการควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ เช่่น มูาติรการทางบรรจุภัณฑ์์ ฉลาก ภาพัคำาเติ่อน และ

กฎที�บังคับให�ผู้้�นำาเข้�าหร่อผู้้�ผู้ลิติติ�องแจ�งส่วนประกอบในบุหรี�

 5) ให�โอกาสเคร่อข้่ายอาช่ญากรรมูดำาเนินการค�าบุหรี�ผู้ิดกฎหมูายได� เพัราะมูีผู้ลประโยช่น์มูหาศาล 

อันเกิดจากการกระทำาความูผู้ิด

คว่ามท้าทายของการจััดการปััญหาบุหร่�ผิิดกฎหมาย
 ประเภทข้องผู้ลติิภณัฑ์ย์าสบ้ที�ซ่�อข้ายอยา่งผู้ดิกฎหมูายมูกีารเปลี�ยนแปลงไป ทำาให�เกดิปญัหาในการบงัคบัใช่�พัธิิสีารฯ 

ติามูรายงานข้ององค์การศุลกากรโลก บุหรี�ซิกาแรติยังคงเป็นผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บหลัก แติ่ผู้ลิติภัณฑ์์ใหมู่บางช่นิดเริ�มูออกส้่ติลาด 

ที�ผู้ิดกฎหมูาย ติัวอย่างเช่่น บาราก้่คิดเป็นน�อยกว่า 1% ข้องการยึดผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บทั�งหมูดทั�วโลกในปี พั.ศ. 2555 ติัวเลข้

ดังกล่าวค่อยๆ เพัิ�มูข้ึ�นเป็นกว่า 6% ในปี พั.ศ. 2562 ในข้ณะที�ในปี พั.ศ. 2555 การจับกุมูบุหรี�ไฟฟ้าและนำ�ายาบุหรี�ไฟฟ้า

ยังไมู่มูีการพับเห็นการจับกุมู แติ่มูาในปี พั.ศ. 2562 คิดเป็น 7% ข้องการยึดผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บทั�งหมูดในปีดังกล่าว ดังนั�น

จึงไมู่ควรละเลยการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บอ่�นๆ ที�ผู้ิดกฎหมูาย โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บใหมู่ๆ ซึ�งส่งผู้ลติ่อวิกฤติ

สุข้ภาพั เช่่น กรณีวิกฤติปอดอักเสบอันเกิดจากการส้บบุหรี�ไฟฟ้า (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated 

Lung Injury, EVALI) ปี พั.ศ. 2562 ในสหรัฐอเมูริกาซึ�งเช่่�อมูโยงกับบุหรี�ไฟฟ้าและนำ�ายาบุหรี�ไฟฟ้าที�ผู้ิดกฎหมูาย6

3 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/key-policy-documents/
 who-framework-convention-on-tobacco-control-who-fctc/key-areas-of-tobacco-control-policy/combatting-illicit-trade
4 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/world-no-tobacco-day/
 2015-stop-illicit-trade-of-tobacco-products
5 หทัย ช่ิติานนท์, การค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผู้ิดกฎหมูาย, (กรุงเทพัมูหานคร : สถูาบันส่งเสริมูสุข้ภาพัไทย), 2564 น.7-10.
6 llicit trade in tobacco products: recent trends and coming challenges, Guillermo Paraje1, 
 http://orcid.org/0000-0003-2014-539XMichal Stoklosa2, Evan Blecher3

ที่ำไมุ่ การู้ค์วบัค์่มุ่ผิลัิติภัณฑ์์ยาสู้บัผิิด้กฎหมุ่าย
จ่งมุ่่ค์วามุ่สูำค์ัญติ�อการู้ค์วบัค์่มุ่ยาสู้บัในรู้ะด้ับันานาชิาติิ2
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 ในสมัูยนายอภิสิทธิิ� เวช่ช่าช่ีวะ เป็นนายกรัฐมูนติรี7 วันที� 29 เมูษายน พั.ศ. 2552 กระทรวงสาธิารณสุข้เสนอกรอบ

การเจรจาร่างพิัธิีสารว่าด�วยการข้จัดการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูายซึ�งผู้่านความูเห็นช่อบจากส่วนราช่การที�เกี�ยวข้�อง

และมูีความูเห็นในเบ่�องติ�นว่าอาจจะติ�องออกพัระราช่บัญญัติิอนุวัติิการหร่อแก�พัระราช่บัญญัติิที�มูีอย้่เพั่�อปฏิิบัติิติามูร่างพิัธิี

สารฯ นั�น ในการเดินทางไปเข้�าร่วมูประชุ่มูครั�งนั�น และครั�งติ่อๆ ไปที�เกี�ยวกับร่างพิัธิีสารฯ จึงเป็นการเจรจาหนังส่อสัญญา 

ที�จะติ�องออกพัระราช่บัญญัติิเพั่�อให�การเปน็ไปติามูหนังสอ่สัญญาติามูมูาติรา 190 วรรค 2 ข้องรัฐธิรรมูน้ญแหง่ราช่อาณาจักรไทย 

พุัทธิศักราช่ 25508 ให�คณะรัฐมูนติรีพิัจารณา ซึ�งคณะรัฐมูนติรีได�เห็นช่อบติามูที�กระทรวงสาธิารณสุข้เสนอเมู่�อวันที�  

6 พัฤษภาคมู พั.ศ. 25529 และรัฐสภามูีมูติิเห็นช่อบเมู่�อวันที� 14 พัฤษภาคมู พั.ศ. 255210

 การควบคุมการค้ าผ ลิต้ ภััณฑ์์ยาสูบ ผิด

กฎหมาย จัดเป็นมาต้รการเก่่ยวกับการลดปริมาณ

อุปทานของยาสูบ (Measures relating to the 

reduction of the supply of tobacco)11 โดยจ  

บัญญัติิอย้่ในมูาติรา 15 ข้องกรอบอนุสัญญาว่าด�วย 

การควบคุมูยาส้บ ข้ององค์การอนามูัยโลก (WHO 

Framework Convention on Tobacco Control, 

F CTC )  ซึ� ง ป ร ะ เ ทศ ไทย เป็ น รั ฐภ าคี เ มู่� อ วั นที�  

8 พัฤศจิกายน พั.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)12 โด  

สาระสำาคัญข้องมูาติรา 15 มูีดังติ่อไปนี� ค่อ

 รัฐภาคีทุกฝ่่ายพัึงติระหนักว่า การข้จัดการค�า

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูายในทุกร้ปแบบ รวมูทั�ง

การลักลอบข้นส่งผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ การผู้ลิติผู้ลิติภัณฑ์์

ยาส้บโดยผิู้ดกฎหมูาย และการทำาผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ

ปลอมู ติลอดจนการพััฒนาและการบังคับใช่�กฎหมูาย

ภายในรัฐภาคี เพิั�มูเติิมูไปจากความูติกลงในระดับ

อนุภ้มิูภาค ระดับภ้มิูภาคและระดับโลกนั�น เป็นองค์

ประกอบสำาคัญในการควบคุมูยาส้บ13 ให� รัฐภา

กำาหนดและบังคับใช่� มูาติรการทางนิติิบัญญัติิ มูาติรการทางบริหาร มูาติรการทางปกครอง หร่อมูาติรการอ่�น ๆ ที�มูี

ประสิทธิิภาพั เพั่�อทำาให�มัู�นใจได�ว่า ซองและหีบห่อข้องผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บทั�งหมูด และบรรจุภัณฑ์์ภายนอกข้องผู้ลิติภัณฑ์์

เหล่านั�นมูีเคร่�องหมูายซึ�งช่่วยให�รัฐภาคีทุกฝ่่ายสามูารถูบ่งช่ี�ถูึงแหล่งที�มูาข้องผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บได� ติลอดช่่วยให�รัฐภาคี

7 ดำารงติำาแหน่งประธิานคณะกรรมูการนโยบายป้องกันและปราบปรามูบุหรี�ผู้ิดกฎหมูายแห่งช่าติิ เมู่�อวันที� 27 พัฤศจิกายน 2552
8 อาร์วายทีไนน์,ข้อความูเห็นช่อบกรอบการเจรจาร่างพัิธิีสารว่าด�วยการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผู้ิดกฎหมูาย จาก https://www.ryt9.com/s/cabt/568352 
 เมู่�อวันที� 7 พัฤษภาคมู 2552 ประกอบหนังส่อ สธิ.ที� 0423.3/1548 ถึูงเลข้าธิิการคณะรัฐมูนติรีลงวันที� 4 พัฤษภาคมู 2552
9 หนังส่อสำานักเลข้าธิิการคณะรัฐมูนติรี ที� นร.0503/7833 ถึูงเลข้าธิิการนายกรัฐมูนติรี ลงวันที� 12 พัฤษภาคมู 2552 และ
10 สรุปข้่าวรัฐสภา สำานักเลข้าธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร สรุปการประชุ่มูร่วมูกันข้องรัฐสภา วันพัฤหัสบดีที� 14 พัฤษภาคมู 2552
11 FCTC Part IV)
12 ศ้นย์วิจัยและจัดการความูร้�เพ่ั�อการควบคุมูยาส้บ (ศจย.), “ไทยในทิศทางกฎหมูายยาส้บโลก,” ปีที� 2 ฉบับที� 2, ก�าวทันวิจัยกับ ศจย, น.1 (กรกฎาคมู 2553)
13 FCTC Article 15 (1) 

กลัไกการู้แก�ปีัญหารู้ะด้ับันานาชิาติิในการู้ค์วบัค์่มุ่ผิลัิติภัณฑ์์ยาสู้บั
ผิิด้กฎหมุ่าย “พิธิ่สูารู้ที่่�ว�าด้�วยการู้ข้จัด้การู้ค์�ายาสู้บัที่่�ผิิด้กฎหมุ่าย
(Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products)”3

13

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ



สามูารถูกำาหนดจุดข้องการเปลี�ยนแปลงติิดติามู บันทึก 

และควบคุมูการเคล่�อนย�ายข้องผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ และ

สถูานะทางกฎหมูายข้องผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ ทั�งนี� เป็นไป

ติามูกฎหมูายภายในข้องรัฐภาคี และความูติกลงระดับ

ทวิรัฐภาคีหร่อระดับพัหุรัฐภาคีที�เกี�ยวข้�อง นอกจากนั�น 

ให�รัฐภาคีดำาเนินการ14  ดังติ่อไปนี�

  (ก) บั ง คับให� ซองและหีบห่ อ ซึ� งบรรจุ

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บเพ่ั�อการข้ายปลีกและการข้ายส่งในติลาด

ภายในประเทศระบุข้�อความูว่า “ขายได้ภัายใน (เติ้มช่ือ

ประเทศ ช่ือภัาค ช่ือจังหวัด หรือช่ือเขต้การปกครองอ่ืน) 

เท่านั�น” หร่อมีูเคร่�องหมูายอ่�นที�มีูประสิทธิิภาพัซึ�งระบุ 

ถึูงจุดหมูายปลายทางสุดท�าย หร่อสิ�งใด ๆ ที�จะช่่วย 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้�องในการวินิจฉัยว่า ได�มีูการข้าย

ผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวในติลาดภายในประเทศนั�นโดย 

ช่อบด�วยกฎหมูายหร่อไมู่15 แล

  (ข้) พิัจารณาติามูที�เห็นสมูควรในการที�จะ

พััฒนาระบบการติิดติามูและส่บหาที�ใช่�ได�ผู้ล เพ่ั�อทำาให�

ระบบการกระจายผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บมัู�นคงมูากขึ้�น และช่่วย

ในการส่บสวนเกี�ยวกับเกี�ยวกับการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�

ผิู้ดกฎหมูาย16

 ให�รัฐภาคีบังคับไว�ว่า ข้�อมู้ลบนหีบห่อ หร่อ

เคร่�องหมูายดังที�ได�กล่าวไว�ว่าติ�องปรากฏิอย้่ในร้ปแบบที�อ่านได�และหร่อในภาษาหลักข้องประเทศรัฐภาคีนั�น17 เพ่ั�อที�จ

ข้จัดการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูาย ให�รัฐภาคี ดังติ่อไปนี�

  (ก) ติิดติามู และรวบรวมูข้�อมู้ลข้องการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บข้�ามูพัรมูแดน รวมูทั�งการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ 

ที�ผิู้ดกฎหมูาย และให�มีูการแลกเปลี�ยนข้�อมู้ลติ่าง ๆ ระหว่างเจ�าหน�าที�ศุลกากร เจ�าหน�าที�สรรพัากร และเจ�าหน�าที�อ่�น ๆ 

ทั�งนี� ติามูความูเหมูาะสมูและเป็นไปติามูกฎหมูายภายในข้องรัฐภาคี ติลอดจนความูติกลงในระดับทวิรัฐภาคี และระดับ 

พัหุรัฐภาคีที�เกี�ยวข้�องและสามูารถูใช่�บังคับได�18

  (ข้) ติรากฎหมูายขึ้�นใหมู่ หร่อปรับปรุงกฎหมูายเดิมูให�มีูประสิทธิิภาพัมูากขึ้�น โดยการกำาหนดให�มีูบทลงโทษ

และวิธีิการเยียวยาความูเสียหายที�เหมูาะสมู ทั�งนี� เพ่ั�อติ่อติ�านการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูาย ติลอดจนบุหรี�ปลอมูและ

บุหรี�หนีภาษี19

  (ค) ดำาเนินการติามูขั้�นติอนที�เหมูาะสมู เพ่ั�อที�จะทำาให�มัู�นใจได�ว่า เคร่�องมู่อที�ใช่�ในการผู้ลิติบุหรี�ปลอมู

และบุหรี�หนีภาษี ติลอดจนผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บอ่�น ๆ  ได�ถู้กทำาลาย ด�วยวิธีิการที�ไมู่ทำาลายสภาพัแวดล�อมู หากเป็น

ไปได� หร่อจำาหน่ายออกไปอย่างถู้กติ�องติามูกฎหมูายภายในข้องรัฐภาคีนั�น20

14 FCTC Article 15 (2) 
15 FCTC Article 15 (2) (a) 
16 FCTC Article 15 (2) (b)
17 FCTC Article 15 (3) 
18 FCTC Article 15 (4) (a) 
19 FCTC Article 15 (4) (b) 
20 FCTC Article 15 (4) (c) 
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  (ง) กำาหนดและปรับใช่�มูาติรการในการติิดติามู บันทึก และควบคุมูการจัดเก็บและการกระจายผู้ลิติภัณฑ์์

ยาส้บที�ถู้กยึดไว� หร่อได�เคล่�อนย�าย ภายใติ�การผู้่อนปรนภาษีสรรพัากร หร่อศุลกากรภายในเข้ติอำานาจรัฐข้องรัฐภาคี 

ดังกล่าว21 และกำาหนดมูาติรการที�เหมูาะสมูเพั่�อทำาให�สามูารถูริบหร่อยึดทรัพัย์สินติ่าง ๆ ที�ได�มูาจากการค�าผู้ลิติภัณ

ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูายได�22 ให�รัฐภาคีจัดให�มีูข้�อมู้ลที�ถู้กรวบรวมู ดัง

   1) ติิดติามู และรวบรวมูข้�อมู้ลข้องการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บข้�ามูพัรมูแดน รวมูทั�งการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ 

ที�ผิู้ดกฎหมูาย และให�มีูการแลกเปลี�ยนข้�อมู้ลติ่าง ๆ ระหว่างเจ�าหน�าที�ศุลกากร เจ�าหน�าที�สรรพัากรและเจ�าหน�าที�อ่�น ๆ 

ทั�งนี�ติามูความูเหมูาะสมู และเป็นไปติามูกฎหมูายภายในข้องรัฐภาคี ติลอดจนความูติกลงในระดับทวิรัฐภาคี และระดับ

พัหุรัฐภาคีที�เกี�ยวข้�องและสามูารถูใช่�บังคับได� และ 

   2) กำาหนดและปรับใช่�มูาติรการในการติิดติามู บันทึก และควบคุมูการจัดเก็บและการกระจายผู้ลิติภัณฑ์์

ยาส้บที�ถู้กยึดไว� หร่อได�เคล่�อนย�าย ภายใติ�การผู้่อนปรนภาษีสรรพัากร หร่อศุลกากรภายในเข้ติอำานาจรัฐข้องรัฐภาคี  

การรวบรวมูข้องมูาติรานี�ในแบบฉบับที�สมูบ้รณใ์นรายงานที�เสนอติอ่ที�ประชุ่มูใหญข่้องรัฐภาคีเปน็ระยะ ๆ  ทั�งนี� ให�เปน็ไปติามู

ความูในมูาติรา 2123 ให�รัฐภาคีส่งเสริมูให�มีูความูร่วมูมู่อระหว่างหน่วยงานติ่าง ๆ  ระดับช่าติิ รวมูทั�งองค์การระหว่างรัฐบา

ในระดับภ้มิูภาค และระดับนานาช่าติิที�เกี�ยวข้�องกับการส่บสวน การดำาเนินคดีอาญาและการดำาเนินคดีทางแพั่งเพ่ั�อที�จะ

ข้จัดการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ดกฎหมูาย ทั�งนี�ติามูความูเหมูาะสมู และเป็นไปติามูกฎหมูายภายในข้องรัฐภาคีนั�น นอกจากนี� 

ให�เน�นยำ�าเป็นพิัเศษในเร่�องความูร่วมูมู่อในระดับภ้มิูภาค และในระดับอนุภ้มิูภาค เพ่ั�อติ่อส้�กับการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ 

ที�ผิู้ดกฎหมูาย24

 ให�รัฐภาคีพัยายามูที�จะกำาหนดและใช่�มูาติรการเพิั�มูเติิมูอ่�น ๆ  ติามูที�เหมูาะสมู เช่่น การออกใบอนุญาติเพ่ั�อควบคุมู

หร่อกำากับด้แลการผู้ลิติ และการกระจายผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ ทั�งนี�เพ่ั�อป้องกันการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูาย25 ปัจจุบัน

FCTC ได�มีูการออกกลไกเป็นพิัธีิสาร (Protocol) โดยใช่�ช่่�อว่า พิธิ่สารท่่ว่าด้วยการขจัดการค้ายาสูบท่่ผิดกฎหมาย 

(Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products) จัดเป็นสนธิิสัญญาระหว่างประเทศที�มีูผู้ลบังคับ

ในรัฐภาคีซึ�งเปิดโอกาสให�รัฐภาคีมูาลงนามูและมูีพัันธิกรณีผู้้กพัันที�ติ�องอนุวัติิการให�มีูผู้ลเป็นกฎหมูายภายใน ทั�งนี�มีูการ

รับรองพิัธีิสารไปเมู่�อเด่อนพัฤศจิกายน ค.ศ. 2012 และจะมีูผู้ลใช่�บังคับหลังจาก 90 วัน เมู่�อมีูการมูอบสัติยบันสาร หร่อ 

การภาคยานุวัติิครบ 40 ประเทศ โดยวัติถุูประสงค์ข้องพิัธีิสารนี� ค่อ เพ่ั�อข้จัดร้ปแบบการค�าที�ผิู้ดกฎหมูายในผู้ลิติภัณฑ์์

ยาส้บโดยใช่�มูาติรการที�จะติ�องดำาเนินการร่วมูมู่อกันในทางระหว่าง

ประเทศให�มีูลักษณะเป็นแนวทางสากลในการแก�ปัญหา26

21 FCTC Article 15 (4) (d)
22 FCTC Article 15 (4) (e) 
23 FCTC Article 15 (5)
24 CTC Article 15 (6)
25 CTC Article 15 (7)
26 ttps://www.who.int/fctc/Protocol_summary_3Jul18-en.pd-
f?ua=1&ua=1
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สูถานการณ์์ของพิิธ่ีสูารฯ ในต่่างปัระเทศ
 พิัธีิสารนี�เปิดให�มีูการลงนามูตัิ�งแติ่วันที� 10 มูกราคมู พั.ศ.2556 จนถึูงวันที� 9 มูกราคมู พั.ศ. 2557 มีูการให�สัติยาบัน

ลงนามูพิัธีิสารโดย 53 ประเทศ รวมูถึูงสหภาพัยุโรป

ระยะเวลาสำาหรับการให้สัต้ยาบัน/ภัาคยานุวัติ้/การประชุม Pre MOP1 และ MOP127

27 มิถูุนายน 2561 กำาหนดเง่�อนไข้สำาหรับการมูีผู้ลใช่�บังคับข้องพัิธิีสาร

10 กรกฎาคม 2561 สมูาช่ิก FCTC ติ�องมูีการให�สัติยาบัน หร่อภาคยานุวัติิจึงจะสามูารถูเข้�าประชุ่มูใน MOP1 ได�

16-17 กรกฎาคม 2561 จัด Pre-MOP

25 กันยายน 2561 พัิธิีสารจะมูีผู้ลใช่�บังคับ

1-6 ตุ้ลาคม 2561 COP8

8-10 ตุ้ลาคม 2561 MOP1 (Meeting of the Parties to the Protocol)

สูาระสูำาคัญ โดยย่อของพิิธ่ีสูารฯ
 พิัธีิสารนี�มีูทั�งหมูด 47 มูาติรา แบ่งเป็น 10 ส่วน แยกพิัจารณาได�ดังติ่อไปนี�

 ส่วนท่่ 1 บทนำา แยกเป็น 3 เร่�อง ได�แก่ บทนิยามู ความูสัมูพัันธิ์ระหว่างพิัธีิสารนี�กับความูติกลงอ่�น และติราสาร

ทางกฎหมูาย และวัติถุูประสงค์ 

 ส่วนท่่ 2 พัันธิกรณีทั�วไป มีูด�วยกัน 2 เร่�อง ค่อ พัันธิกรณีทั�วไป ซึ�งว่าด�วยมูาติรการในการควบคุมูห่วงโซ่อุปทาน

ข้องยาส้บ ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ และอุปกรณ์การผู้ลิติ การร่วมูมู่อกับรัฐภาคีอ่�นเพ่ั�อเพิั�มูการบังคับใช่�กฎหมูายติลอดจน 

แลกเปลี�ยนข้�อมู้ลโดยติ�องมีูการคุ�มูครองข้�อมู้ลบุคคลซึ�งรัฐภาคีติ�องปกป้องข้�อมู้ลส่วนบุคคลในการดำาเนินงานติามูพิัธีิสาร

 ส่วนท่่ 3 ว่าด�วยการควบคุมูห่วงโซ่อุปทาน แยกเป็น 8 เร่�อง ได�แก่ 

  เร่�องที� 1 ใบอนุญาติ การได�รับการอนุมัูติิ หร่อระบบการควบคุมู ซึ�งเสนอให�รัฐภาคีติ�องมีูการทำา 

ใบอนุญาติสำาหรับการนำาเข้�าและส่งออกผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ ติลอดจนเคร่�องมู่อสำาหรับผู้ลิติ 

  เร่�องที� 2 การติรวจสอบวิเคราะห์สถูานะ (Due diligence) เพ่ั�อให�มัู�นใจว่าบุคคลหร่อธุิรกิจทั�งหมูด

ที�เกี�ยวข้�องกับห่วงโซ่อุปทานข้องยาส้บผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บและอุปกรณ์การผู้ลิติติ�องดำาเนินการอย่างรอบคอบเกี�ยวกับ 

ความูสัมูพัันธิ์ทางธุิรกิจข้องติน โดยมูาติรานี�จะระบุถึูงข้�อกำาหนดในการติรวจสอบรายละเอียดในเร่�องข้องห่วงโซ่อุปทาน 

ซึ�งรวมูถึูงข้�อมู้ลประจำาตัิวข้องล้กค�าด�วย

  เร่�องที� 3 การติิดติามูและการติรวจทานทั�งในประเทศรัฐภาคีและระหว่างประเทศด�วย (ซึ�งจะมีูผู้ลสำาคัญ

ติ่อการส่บสวนการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย) ภายในห�าปีนับจากวันที�พิัธีิสารมีูผู้ลใช่�บังคับโดยมีู “จุดข้อมูลร่วมกันท่ัวโลก” (Global 

information sharing focal point) ค่อ สำานักเลข้าธิิการซึ�งรัฐภาคีจะติ�องมีูระบบติิดติามูและติรวจทานผู้ลระดับช่าติิ 

ระดับภ้มิูภาค ระดับระหว่างประเทศ จะเป็นตัิวเช่่�อมูโยงระหว่างระบบระดับช่าติิและศ้นย์กลางข้�อมู้ลร่วมูกันทั�วโลก  

ภาคีแติ่ละฝ่่ายจะติ�องติรวจสอบให�แน่ใจว่าหีบห่อบรรจุบุหรี�ซิกาแรติมีูติราประจำาตัิวที�ไมู่ซำ�ากัน (มีูข้�อมู้ลสำาคัญเกี�ยวกับ

ผู้ลิติภัณฑ์์) ภายในห�าปีนับจากพิัธีิสารมีูผู้ลบังคับใช่�สำาหรับภาคีนั�น สำาหรับผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บอ่�น ๆ  การบังคับใช่�กำาหนดเวลา

ไว� 10 ปี

  เร่�องที� 4 การด้แลการบันทึก รัฐภาคีจะติ�องกำาหนดให�บุคคลหร่อธุิรกิจที�เกี�ยวข้�องในห่วงโซ่อุปทาน  

ติ�องมูีการมูอบข้�อมู้ลให�เจ�าหน�าที� การบันทึกข้�อมู้ลนี�รวมูถึูงวันที�และสถูานที�ผู้ลิติ กลุ่มูล้กค�ารายแรกข้องติลาดที�ตัิ�งใจในการ

ข้ายปลีก และเส�นทางการข้นส่งที�ตัิ�งใจไว� ทั�งนี�ให�มีูการแบ่งปันข้�อมู้ลที�บันทึกไว�ด�วยระหว่างรัฐภาคี

27 FCTC, Ratification จาก http://www.who.int/fctc/protocol/ratification/en/ เข้�าถึูงข้�อมู้ลวันที� 6 กันยายน 256
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  เร่�องที� 5 มูาติรการความูปลอดภัยและการป้องกัน บุคคลหร่อธุิรกิจที�อย้่ภายใติ�การข้ออนุญาติ ติ�อง

ใช่�มูาติรการที�จำาเป็นเพ่ั�อป้องกันไมู่ให�มีูการนำาผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บไปจำาหน่ายในช่่องทางการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย เพ่ั�อให�แน่ใจว่า

ธุิรกรรมูทางการเงินและการช่ำาระเงินทั�งหมูด จะติ�องมัู�นใจว่าเมู่�อมีูการฝ่่าฝ่ืนกฎหมูายจะติ�องเป็นไปติามูขั้�นติอนทางอาญา

ทางแพั่งหร่อมูาติรการทางปกครองที�เหมูาะสมู

  เร่�องที� 6 การข้ายทางอินเติอร์เน็ติ ส่�อโทรคมูนาคมู หร่อ การพััฒนาส่�ออ่�น ๆ  พิัธีิสารกำาหนดให�ธุิรกรรมู

ใด ๆ ผู้่านทางอินเทอร์เน็ติหร่อวิธีิการที�คล�ายคลึงกัน ควรพิัจารณาห�ามูข้ายปลีกโดยทางอินเทอร์เน็ติ28

  เร่�องที� 7 เข้ติเสรีและการข้นส่งระหว่างประเทศ กำาหนดให�รัฐภาคีจะติ�องมีูการควบคุมูการผู้ลิติและการ

ทำาธุิรกรรมูที�เกี�ยวกับผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บในเข้ติเสรี (Free zone) รวมูทั�งห�ามูมิูให�ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บมีูปฏิิสัมูพัันธิ์กับผู้ลิติภัณฑ์์ที�

มิูใช่่ยาส้บ ทั�งนี�รัฐภาคียังติ�องดำาเนินการเพั่�อให�มัู�นใจว่าการข้นส่งระหว่างประเทศและการถู่ายสินค�าเป็นไปติามูข้�อกำาหนด

ข้องพิัธีิสาร

  เร่�องที� 8 การข้าย ในร� านค� า

ปลอดภาษี29 กำาหนดว่ารัฐภาคีจะติ�องปฏิิบัติิติา

มูาติรการที� มีูประสิทธิิภาพัในการข้ายในสถูาน 

ปลอดภาษี ติามูที�บัญญัติิในพิัธีิสาร ค่อ ไมู่เกินห�าปี

หลังจากพิัธีิสารนี�มีูผู้ลบังคับใช่� การประชุ่มูข้องภาคี

จะติ�องจัดให�มีูหลักฐานว่าในช่่วงถัูดไปมีูการวิจัย

เพ่ั�อติรวจสอบข้อบเข้ติข้องการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ

ที�ผิู้ดกฎหมูายเกี�ยวกับการข้ายสินค�าดังกล่าวโดย

ไมู่ติ�องเสียภาษี บนพ่ั�นฐานข้องการวิจัยดังกล่าว

การประชุ่มูข้องภาคีจะติ�องพิัจารณาการดำาเนินการ

ที�เหมูาะสมูติ่อไป

 ส่วนท่่ 4 ภาคความูผิู้ด แยกเป็น 6 เร่�อง 

ได�แก่ 

  เร่�องที� 1 ก า ร ดำา เ นิ น ก า ร ที�

ผิู้ดกฎหมูายรวมูถูึงความูผู้ิดทางอาญา ว่าด�วย

พัฤติิกรรมูใดที�ควรได�รับการพิัจารณาว่าผิู้ดกฎหมูาย

ภายใติ�หลักการข้องกฎหมูายภายในข้องแติ่ละ 

รัฐภาคี การดำาเนินการดังกลา่วให�รวมูถึูงการผู้ลิติ การค�าสง่ การจัดจำาหนา่ย การข้นสง่ การจัดเก็บ การนำาเข้�า หร่อสง่ออกยาส้บ 

หร่อผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บหร่ออุปกรณ์การผู้ลิติโดยไมู่ติ�องเสียภาษีและการพัยายามูอ่�น ๆ เพ่ั�อลักลอบค�าผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าว  

รัฐภาคีมีูดุลพิันิจในการตัิดสินใจว่าการกระทำาที�ผิู้ดกฎหมูายใดที�จะก่อให�เกิดความูผิู้ดทางอาญา

  เร่�องที� 2 ความูรับผิู้ดข้องบุคคลติามูกฎหมูายว่าด�วยแติ่ละรัฐภาคีติ�องใช่�มูาติรการในการกำาหนด 

ความูรับผิู้ดช่อบข้องบุคคลติามูกฎหมูายสำาหรับการกระทำาที�ผิู้ดกฎหมูายซึ�งบัญญัติิขึ้�นภายใติ�หลักการทางกฎหมูายข้อง

แติ่ละรัฐภาคี ความูรับผิู้ดอาจมีูความูผิู้ดทางอาญาแพั่งหร่อทางปกครอง 

  เร่�องที� 3 การฟ้องร�องและการลงโทษ ติ�องกำาหนดให�แติ่ละรัฐภาคี (ติามูกฎหมูายภายในประเทศ)  

ให�ใช่�มูาติรการเพั่�อให�มัู�นใจว่าบุคคลธิรรมูดาและนิติิบุคคลที�ติ�องรับผิู้ดติ่อการกระทำาที�ไมู่ช่อบด�วยกฎหมูาย ซึ�งอาจจะมีู

ความูรับผิู้ดทางอาญาหร่อไมู่ก็ได�

28 อดคล�องไปกับแนวทางปฏิิบัติิงานติามู FCTC มูาติรา 13 ด�ว
29 อดคล�องไปกับ FCTC มูาติรา 6 Price and tax measures to reduce the demand for tobacc
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  เร่�องที� 4 การช่ำาระเงินค่าปรับกรณีถู้ก

จับกุมู รัฐภาคีควรพิัจารณาที�จะใช่�มูาติรการเพ่ั�ออนุญาติให�

เจ�าหน�าที�ผู้้�มีูอำานาจจัดเก็บค่าปรับภาษีติามูสัดส่วนการเสีย

ภาษีจากผู้้�ที�เกี�ยวข้�องกับการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย

  เร่�องที� 5 การกำาจัดหร่อการทำาลาย

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บและอุปกรณ์การผู้ลิติที�ถู้กริบทั�งหมูดจะถู้ก

ทำาลายโดยใช่�วิธีิการที�เป็นมิูติรติ่อสิ�งแวดล�อมูในข้อบเข้ติที�

เปน็ไปได�มูากที�สุดหร่อจำาหนา่ยไปติามูกฎหมูายภายในข้อง

รัฐภาคี

  เร่�องที� 6 เทคนิคการส่บสวนพิัเศษ รัฐ

ภาคีควรใช่�มูาติรการควบคุมูการจัดส่งและการใช่�เทคนิค

การส่บสวนพิัเศษอ่�น ๆ  เช่่นการเฝ่้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์

และการปฏิิบัติิงานนอกระบบเพั่�อติ่อติ�านการค�าที�ไมู่ถู้ก

ติ�อง ควรได�รับการสนับสนุนให�ร่วมูมู่อกันระหว่างรัฐภาคี

เพ่ั�อช่่วยสร�างศักยภาพัในพ่ั�นที�

 ส่วนท่่ 5 ความูรว่มูมู่อระหวา่งประเทศ มีูทั�งหมูด 

12 เร่�อง ดังนี� 

  เร่�องที� 1 การแลกเปลี�ยนข้�อมู้ลทั�วไป 

รัฐภาคีจะติ�องรายงานรายละเอียดเกี�ยวกับการยึดสินค�า

ยาส้บและการหลีกเลี�ยงภาษี ปริมูาณหร่อมู้ลค่าข้องการ

ผู้ลิติผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บและวิธีิการที�ใช่�ในการค�าที�ไมู่ถู้กติ�อง

ติามูกฎหมูาย รัฐภาคีติ�องร่วมูมู่อกันในการสร�างขี้ดความู

สามูารถูในการรวบรวมูข้�อมู้ลดังกล่าว (ซึ�งเป็นความูลับ)

  เร่�องที� 2 การบังคับแลกเปลี�ยนข้�อมู้ล ครอบคลุมูถึูงการแลกเปลี�ยนข้�อมู้ลเกี�ยวกับการบังคับใช่�พิัธีิสาร 

(ภายใติ�กฎหมูายภายในรัฐภาคีหร่อสนธิิสัญญาระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้�อง) ระหว่างรัฐภาคี ข้�อมู้ลดังกล่าวอาจได�รับการ

ร�องข้อเมู่�อมีูความูจำาเป็นเพ่ั�อวัติถุูประสงค์ในการติรวจจับหร่อติรวจสอบการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย รวมูถึูงการบันทึกการออกใบ

อนุญาติข้�อมู้ลที�จำาเป็นสำาหรับการระบุการเฝ่้าติิดติามูและการฟ้องร�องบุคคลที�เกี�ยวข้�องกับการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย ประวัติิการ

ส่บสวนและฟ้องร�องบันทึกการช่ำาระเงินสำาหรับการนำาเข้�าส่งออกหร่อข้ายสินค�าปลอดอากรและรายละเอียดข้องการจับกุมู

  เร่�องที� 3 การแลกเปลี�ยนข้�อมู้ล : การรักษาความูลับและการคุ�มูครองข้�อมู้ล รัฐภาคีควรแบ่งปันและ

รักษาความูลับข้องข้�อมู้ลที�แบ่งปันกันระหว่างรัฐภาคี

  เร่�องที� 4 การให�ความูช่่วยเหล่อและความูร่วมูมู่อ : ฝ่ึกอบรมูการช่่วยเหล่อทางด�านเทคนิคและความู

ร่วมูมู่อในเร่�องวิทยาศาสติร์เทคนิคและเทคโนโลยี กำาหนดให�รัฐภาคีช่่วยเหล่อซึ�งกันและกันด�วยการฝ่ึกอบรมู ความูช่่วย

เหล่อด�านเทคนิคและความูร่วมูมู่อในเร่�องเกี�ยวกับวิทยาศาสติร์เทคโนโลยี ทั�งโดยทางติรงหร่อผู้่านองค์กรระหว่างประเทศ

หร่อระดับภ้มิูภาค ซึ�งอาจรวมูถึูงการถู่ายโอนความูเชี่�ยวช่าญหร่อเทคโนโลยีเพ่ั�อรวบรวมูข้�อมู้ลการบังคับใช่�กฎหมูายการ

ติิดติามูและการส่บค�นกลับ

  เร่�องที� 5 การให�ความูช่่วยเหล่อและความูร่วมูมู่อ : การสอบสวนและการดำาเนินคดี รัฐภาคีติ�องใช่�

มูาติรการที�จำาเป็นทั�งหมูดเพ่ั�อกระชั่บความูร่วมูมู่อในการป้องกันหร่อ ส่บสวน สอบสวน ฟ้องร�องและลงโทษบุคคล หร่อ

นิติิบุคคลที�กระทำาการค�าโดยไมู่ช่อบด�วยกฎหมูายรวมูถึูงการจัดทำาในร้ปแบบพัหุภาคี ระดับภ้มิูภาคหร่อทวิภาคี
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  เร่�องที� 6 การคุ�มูครองอำานาจอธิิปไติย พิัธีิสารระบุชั่ดเจนว่ารัฐภาคีจะติ�องปฏิิบัติิติามูพัันธิกรณีภายใติ�

พิัธีิสารฉบับนี� เพ่ั�อให�สอดคล�องกับหลักความูเสมูอภาคและเข้ติอำานาจอธิิปไติยข้องรัฐภาคี ติลอดจนการไมู่แทรกแซงกิจการ

ภายในข้องรัฐอ่�น

  เร่�องที� 7 เข้ติอำานาจศาล ว่าด�วยมูาติรการที�รัฐภาคีแติ่ละฝ่่ายจะติ�องดำาเนินการเพ่ั�อกำาหนดเข้ติอำานาจ

ศาลข้องตินในเร่�องความูผิู้ดทางอาญา

  เร่�องที� 8 ความูร่วมูมู่อการบังคับใช่�กฎหมูาย ซึ�งกำาหนดให�รัฐภาคีแลกเปลี�ยนข้�อมู้ลเกี�ยวกับความูผิู้ด

ทางอาญาติามูพิัธีิสาร รวมูถึูงความูร่วมูมู่อระหว่างเจ�าหน�าที�ที�เกี�ยวข้�อง เช่่น ศุลกากร และติำารวจ ร่วมูมู่อในการดำาเนินการ

สอบสวน ให�หลักฐานและการแลกเปลี�ยนบุคลากร และสร�างช่่องทางการส่�อสารผู้่านข้�อติกลงระดับทวิภาคีหร่อพัหุภาคี

  เร่�องที� 9 ความูช่่วยเหล่อซึ�งกันและกันในการบริหาร ค่อ การบริหารจัดการที�ติ�องสอดคล�องกับระบบ

กฎหมูายและการปกครองภายในประเทศข้องติน โดยติ�องให�ความูช่่วยเหล่อด�านการจัดการซึ�งกันและกัน เพ่ั�อช่่วยในการ

ติรวจสอบการปฏิิบัติิติามูกฎหมูายศุลกากรและกฎหมูายอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้�องในการป้องกัน การสอบสวน การฟ้องร�องและ

การปราบปรามู การค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย ข้�อมู้ลดังกล่าวอาจรวมูถึูง วิธีิการทางศุลกากรแบบใหมู่และเทคนิคการบังคับใช่�อ่�น 

ๆ ที�แสดงให�เห็นถึูงประสิทธิิภาพัในการบังคับใช่�ที�เกี�ยวกับการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย

  เร่�องที� 10 ความูช่่วยเหล่อซึ�งกันและกันด�านกฎหมูาย ว่าด�วยวิธีิการที�รัฐภาคีจะติ�องให�ความูช่่วยเหล่อ

ทางกฎหมูายซึ�งกันและกันในการสอบสวน การฟ้องร�องและกระบวนการยุติิธิรรมูเกี�ยวกับความูผิู้ดทางอาญา เช่่น การแลก

เปลี�ยนพัยานหลักฐาน การส่บสวน เป็นติ�น

  เร่�องที� 11 การส่งผู้้�ร�ายข้�ามูแดนว่าด�วยสถูานการณ์ที�ผู้้�ร�ายข้�ามูแดน 

  เร่�องที� 12 มูาติรการในการส่งผู้้�ร�ายข้�ามูแดน 

 ส่วนท่่ 6 การรายงาน ในเร่�องการรายงานและการแลกเปลี�ยนข้�อมู้ล ซึ�งกำาหนดว่ารัฐภาคีจะติ�องรายงานเกี�ยวกับ

สถูานการณ์ที�ปฏิิบัติิติามูพิัธีิสาร ทั�งนี�ไมู่ควรทำารายงานซำ�าเดิมูจากที�เคยรายงาน

 ส่วนท่่ 7 การจัดตัิ�งสถูาบันและแหล่งเงินทุน จะประกอบด�วยเร่�อง การประชุ่มูรัฐภาคี สำานักเลข้าธิิการ  ความู

สัมูพัันธิ์ระหว่างการประชุ่มูรัฐภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ และกองทุนการเงิน 

 ส่วนท่่ 8 การระงับข้�อพิัพัาท ว่าด�วยการระงับข้�อพิัพัาท ภายใติ�พิัธีิสารฉบับนี�

 ส่วนท่่ 9 การพััฒนาข้องพิัธีิสาร ประกอบด�วยเร่�อง การแก�ไข้พิัธีิสารนี�  การยอมูรับและการแก�ไข้ภาคผู้นวกพิัธีิสารนี� 

 ส่วนท่่ 10  บทบัญญัติิสุดท�าย ประกอบด�วยเร่�อง ข้�อสงวน การถูอนตัิว สิทธิิในการออกเสียง การลงนามู การให�

สัติยาบัน การเห็นพั�อง การย่นยันอย่างเป็นทางการหร่อการภาคยานุวัติิ  การมีูผู้ลใช่�บังคับ  การรับฝ่าก และภาษาที�แท�จริง 
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รายนามประเทศท่่เข้าร่วมในพิธิ่สาร30 (ข้�อมู้ล ณ วันที� 8 พัฤศจิกายน พั.ศ. 2565

ผู้เข้าร่วม (Participant) ลงนาม (Signature)31
Approval (AA), Acceptance (A), 

Accession (a), Ratification, 
Formal confirmation (c)

1. Austria 9 มูกราคมู 2557 28 ติุลาคมู 2557

2. Belgium 17 พัฤษภาคมู 2556 22 กุมูภาพัันธิ์ 2562

3. Benin 24 กันยายน 2556 กรกฎาคมู 2561

4. Botswana 1 ติุลาคมู 2556

5. Brazil 14 มูิถูุนายน 2561 a

6. Burkina Faso 8 มูีนาคมู 2556 30 มูีนาคมู 2559

7. Cabo Verde 16 ติุลาคมู 2562 a

8. Chad 13 มูิถูุนายน 2561 a

9. China 10 มูกราคมู 2556

10. Colombia 21 กุมูภาพัันธิุ์ 2556

11. Comoros 14 ติุลาคมู 2559 a

12. Congo 14 พัฤษภาคมู 2558 a

13. Costa Rica 21 มูีนาคมู 2556 7 มูีนาคมู 2560

14. Côte d’Ivoire 24 กันยายน 2556 25 พัฤษภาคมู 2559

15. Croatia 10 มูิถูุนายน 2562 a

16. Cyprus 23 ติุลาคมู 2556 29 สิงหาคมู 2560

17. Czech Republic 12 กรกฎาคมู 2562 a

18. Democratic Republic 
     of the Congo

9 ธิันวาคมู 2556

19. Denmark 7 กันยายน 2557

20. Ecuador 25 กันยายน 2556 15 ติุลาคมู 2558

21. Egypt 10 กันยายน 2563 a

22. Eswatini 21 กันยายน 2559 a

23. European Union 20 ธิันวาคมู 2556 24 มูิถูุนายน 2559 c

24. Fiji 11กรกฎาคมู 2556 24 เมูษายน 2562 a

25. Finland 25 กันยายน 2556

26. France 10 มูกราคมู 2556 30 พัฤศจิกายน 2558

27. Gabon 10 มูกราคมู 2556 1 ติุลาคมู 2557 A

30 United Nations Treaty Collection จาก https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&clang=_en
 ส่บค�นเมู่�อวันที� 8 พัฤศจิกายน 2565
31 การลงนามูเป็นขั้�นติอนแรกข้องการเข้�าเป็นภาคี ขั้�นติอนที�สอง ค่อ การให�สัติยาบัน หร่อ การภาคยานุวัติิ (Accession) โดยติ�องมีูการประกาศอย่างเป็นทางการ 
 อ�างจาก : Becoming a Party to the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products จาก http://www.who.int/fctc/protocol/about/ 
 becomingaparty.pdf เข้�าถึูงข้�อมู้ลเมู่�อวันที� 11 กุมูภาพัันธิ์  2563
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ผู้เข้าร่วม (Participant) ลงนาม (Signature)31
Approval (AA), Acceptance (A), 

Accession (a), Ratification, 
Formal confirmation (c)

28. Gambia 26 กันยายน 2559 a

29. Germany 1 ติุลาคมู 2556 31 ติุลาคมู 2560

30. Ghana 24 กันยายน 2556 22 ติุลาคมู 2564

31. Greece 9 กรกฎาคมู 2556 24 พัฤษภาคมู 2564

32. Guinea 9 พัฤษภาคมู 2560 a

33. Guinea-Bissau 24 กันยายน 2556

34. Hungary 23 มูิถูุนายน 2563

35. India 5 มูิถูุนายน 2561 a

36. Iran (Islamic 
     Republic of)

7 มูกราคมู 2557 27 สิงหาคมู 2561

37. Iraq 2 ธิันวาคมู 2558 a

38. Ireland 20 ธิันวาคมู 2556

39. Israel 23 ธิันวาคมู 2556

40. Kenya 29 พัฤษภาคมู 2556 4 เมูษายน 2563

41. Kuwait 11 พัฤศจิกายน 2556 21 กุมูภาพัันธิ์ 2562

42. Latvia 4 กุมูภาพัันธิุ์2559 a

43. Libya 10 มูกราคมู 2556

44. Lithuania 6 กันยายน 2556 14 ธิันวาคมู 2559

45. Luxembourg 25 กรกฎาคมู 2562

46. Madagascar 25 กันยายน 2556 21 กันยายน 2560

47. Mali 8 มูกราคมู 2557 17 มูิถูุนายน 2559

48. Malta 2 สิงหาคมู 2561 a

49. Mauritius 26 มูิถูุนายน 2561 a

50. Mongolia 1 พัฤศจิกายน 2556 8 ติุลาคมู 2557

51. Montenegro 1 กรกฎาคมู 2556 11 ติุลาคมู 2560

52. Myanmar 10 มูกราคมู 2556

53. Netherlands 6 มูกราคมู 2557 3 กรกฎาคมู 2563

54. Nicaragua 10 มูกราคมู 2556 20 ธิันวาคมู 2556

55. Niger 12 กรกฎาคมู 2560 a

56. Nigeria 8 มูีนาคมู 2562 a

57. Norway 16 ติุลาคมู 2556 29 มูิถูุนายน 2561

58. Pakistan 29 มูิถูุนายน 2561 a
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ผู้เข้าร่วม (Participant) ลงนาม (Signature)31
Approval (AA), Acceptance (A), 

Accession (a), Ratification, 
Formal confirmation (c)

59. Panama 10 มูกราคมู 2556 23 กันยายน 2559

60. Paraguay 27 กันยายน 2565 a

61. Portugal 8 มูกราคมู 2557 22 กรกฎาคมู 2557

62. Qatar 18 มูิถูุนายน 2556 2 กรกฎาคมู 2561

63. Republic of Korea 10 มูกราคมู 2556

64. Republic of Moldova 10 พัฤษภาคมู 2565 a

65. Samoa 29 มูิถูุนายน 2561 a

66. Saudi Arabia 9 ติุลาคมู 2558 a

67. Senegal 31 สิงหาคมู 2559 a

68. Serbia 30 มูิถูุนายน 2560 a

69. Seychelles 7 มูกราคมู 2563 a

70. Slovakia 25 กันยายน 2560 a

71. Slovenia 6 มูกราคมู 2557

72. South Africa 10 มูกราคมู 2556

73. Spain 23 ธิันวาคมู 2557 a

74. Sri Lanka 8 กุมูภาพัันธิุ์ 2559 a

75. Sudan 30 กันยายน 2556

76. Sweden 6 มูกราคมู 2557 9 กรกฎาคมู 2562 a

77. Syrian Arab Republic 10 มูกราคมู 2556

78. The former Yugoslav
     Republic of Macedonia

8 มูกราคมู 2557

79. Togo 9 มูกราคมู 2557 31 มูกราคมู 2561

80. Tunisia 11 มูกราคมู 2556

81. Turkey 10 มูกราคมู 2556 26 เมูษายน 2561

82. Turkmenistan 30 มูีนาคมู 2558 a

83. United Kingdom
     of Great Britain and
     Northern Ireland

17 ธิันวาคมู 2556 27 มูิถูุนายน 2561

84. United Republic 
of Tanzania

24 กันยายน 2556

85. Uruguay 10 มูกราคมู 2556 24 กันยายน 2557

86. Yemen 7 มูกราคมู 2557
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 กรณ่บุหร่่ผิดกฎหมาย ใน 2 รูปแบบ ค่อ 1) บุหรี�ปลอมู (Counterfeit 

Cigarettes) และ 2) บุหรี�เถู่�อน (Tobacco Smuggling) มีูกฎหมูายไทยที�เกี�ยวข้�อง

กับการควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ดกฎหมูายข้องไทย ดังนี�

 กรณ่ 1. บุหร่่ปลอม (Counterfeit Cigarettes) ผู้้�เสียหายจะเป็นบริษัทบุหรี� 

เจ�าข้องเคร่�องหมูายการค�านั�นๆ ที� ถู้กปลอมูแปลง ซึ�งติ�องไปใช่�พัระราช่บัญญัติิ

เคร่�องหมูายการค�า พั.ศ. 2534 ในการฟ้องดำาเนินคดี และเป็นความูผิู้ดเกี�ยวกับการค�า (มูาติรา 

270-275) ติามูประมูวลกฎหมูายอาญา กรณีการนำาเข้�าจะถู่อเป็นข้องติ�องห�ามู ติามูพัระราช่บัญญัติิ

ศุลกากร พั.ศ. 256032 เน่�องจากจัดเป็นสินค�าปลอมูแปลงหร่อเลียนแบบเคร่�องหมูายการค�  กรณีถู�าไมู่มีูการเสียภา

สรรพัสามิูติหร่อมีูกาทำาแสติมูป์ปลอมูจะเป็นความูผิู้ดติามูพัระราช่บัญญัติิภาษีสรรพัสามิูติ พั.ศ. 2560 และถู�าไมู่มีูการแจ�ง

ส่วนประกอบ ไมู่มีูภาพัคำาเต่ิอน หร่อบรรจุภัณฑ์์ไมู่เป็นไปติามูพัระราช่บัญญัติิควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ พั.ศ. 2560 ก็จะเป็น

ความูผิู้ดติามูพัระราช่บัญญัติิควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ พั.ศ. 2560 อีกด�วย

 กรณ่ 2. บุหร่่เถ่ืูอน (Tobacco Smuggling) ค่อ บุหรี�ที�บริษัทบุหรี�เจ�าข้องเคร่�องหมูายการค�านั�นๆ ผู้ลิติขึ้�นเองจริงๆ 

แติห่ลีกเลี�ยงการเสียภาษีข้องแติล่ะประเทศที�มีูการลักลอบนำาเข้�ามูาจำาหนา่ย จะจัดเปน็ข้อง “ต้อ้งกำาจัด” ติามูพัระราช่บัญญัติิ 

ศุลกากร พั.ศ. 2560 กล่าวค่อ ติ�องมีูใบอนุญาติ และปฏิิบัติิติามูกฎหมูายภายในประเทศที�เกี�ยวข้�องกับผู้ลิติภัณฑ์์นั�นๆ  

ซึ�งผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บจะอย้่ภายใติ�การควบคุมู กำากับข้องพัระราช่บัญญัติิควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ พั.ศ. 2560 กรณีถู�าไมู่มีู 

การเสียภาษีสรรพัสามูิติหร่อมีูการ

ทำาแสติมูป์ปลอมู จะเป็นความูผิู้ด 

ติามูพัระราช่บัญญัติิภาษีสรรพัสามิูติ 

พั.ศ. 2560 และถู�าไมู่มีูการแจ�ง

ส่วนประกอบ ไมู่มีูภาพัคำาเต่ิอน

หร่อบรร จุ ภัณฑ์์ ไมู่ เป็น ไปติามู 

พัระราช่บัญญัติิควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ 

ยาส้บ พั.ศ. 2560 ก็จะเป็นความูผิู้ด 

ติ า มู พั ร ะ ร า ช่ บั ญ ญั ติิ ค ว บ คุ มู

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ พั.ศ. 2560

32 มูาติรา 244 และ มูาติรา 246 แห่งพัระราช่บัญญัติิศุลกากร พั.ศ. 256
33 กรมูศุลกากร, “ข้องติ�องห�ามูหร่อติ�องมูีใบอนุญาติ ในการนำาเข้�า/ส่งออก,” เข้�าถูึงข้�อมู้ลวันที� 5 กุมูภาพัันธิ์ 2563 จาก
 http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=business_160426_03_160930_01_160930_01&ini_
 menu=menu_goods_control_permit&lang=th&left_menu=menu_goods_control_permit

กลัไกการู้แก�ปีัญหาการู้ค์วบัค์่มุ่ผิลัิติภัณฑ์์ยาสู้บั
ผิิด้กฎหมุ่ายข้องปีรู้ะเที่ศไที่ย4

ข้อเสูนอแนะ
ประเทศไทย สมควรเข้าร่วมพิธิ่สารท่่ว่าด้วยการขจัดการค้ายาสูบท่่ผิดกฎหมาย (Protocol to eliminate 

illicit trade in tobacco products) ภัายใต้้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก
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รู้จัักพิิธ่ีสูารรู้จัักพิิธ่ีสูาร ว่าด้วย

 การคาดการณ์ว่าก่อนปี พ.ศ. 2573 ยาสูบจะเป็น 

สาเหตุ้ใหญ่สุดท่่จะทำาให้ม่ผู้เส่ยช่วิต้ถูึง 10 ล้านคนต้่อปี

 กฎหมายของประเทศไทยท่่ม่อยู่ ยังไม่เพ่ยงพอ

ต้่อการควบคุมการค้าผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบผิดกฎหมาย เมู่�อ 

ปี พั.ศ. 2560 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธิารณสุข้ได�มีู

การรวมู พั.ร.บ.คุ�มูครองผู้้�ไมู่ส้บบุหรี� และ พั.ร.บ.ควบคุมู

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ พั.ศ. 2535 เข้�าด�วยกัน และอนุวัติรให�เป็น

ไปติามูกรอบอนุสัญญาควบคุมูยาส้บข้ององค์การอนามัูยโลก 

(WHO Framework Convention on Tobacco Control, 

FCTC) จนกลายเปน็ พั.ร.บ.ควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์ย์าส้บ พั.ศ. 2560 

พั.ร.บ.ภาษีสรรพัสามูิติ พั.ศ. 2560 และ พั.ร.บ.ศุลกากร  

พั.ศ. 2560 ซึ�งกฎหมูายทั�ง 3 ฉบับ มีูความูจุดมุู่งหมูาย 

แติกติ่างกัน และเน�นจุดการควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ 

แติกติ่างกัน โดยไมู่ได�มีูมูาติรการควบคุมูการค�าผู้ลิติภัณฑ์์

ยาส้บผิู้ดกฎหมูาย มีู 

ศ.ดร.ฉััตรสุุมน พิฤฒิภิิญโญ

การขจััดการค้าผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบการขจััดการค้าผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบ
ผิิดกฎหมายขององค์การอนามัยโลื่กผิิดกฎหมายขององค์การอนามัยโลื่ก

 กฎหมูายหลักข้องไทยมีูเจติจำานงที�จะควบคุมู

ภายในประเทศ แติ่การเดินทางข้องบุหรี� ผิู้ดกฎหมูาย 

ไมู่ได�เกิดขึ้�นในประเทศไทยประเทศเดียว แติ่มีูประเทศ

ติ�นทาง กลางทาง และปลายทางด�วย

 ในสว่นข้องประเทศไทย กรมูศุลกากรควบคุมูในเร่�อง 

ข้องพัรมูแดนการนำาเข้�าส่งออก แติ่ก็มีูข้อบเข้ติข้องอำานาจ  

พัอเลยเส�นประเทศไทยไปแล�ว เมู่�อข้องได� declare แล�วก็จบ

ติรงนั�น แต่ิมัูนอาจจะออกไปนอกประเทศซึ�งไมู่ใช่่อำานาจหน�าที�

ข้องศุลกากรแล�ว นี�ก็เป็นข้�อจำากัด ในข้ณะที�ภาษีสรรพัสามิูติ 

อย้่ในส่วนเมู่�อนำาเข้�ามูาแล�วและถู้กติ�องก็มูาบวกเข้�าไป  

เพ่ั�อที�จะนำาเปน็รายได�เข้�าส้ก่องกลาง ดังนั�น เส�นทางข้องบุหรี� 

ที�อย้่นอกประเทศ ทำาให�การควบคุมูโดยกฎหมูายหลัก ๆ 

ข้องไทยทำาได�ยากมูาก 
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 ประเทศไทยได�ร่วมูให�สัติยาบันติามูกรอบอนุสัญญา 

FCTC เปน็ประเทศอันดับที� 36 จาก 180 ประเทศที�ลงนามูแล�ว 

(ข้�อมู้ล ณ วันที� 12 มูกราคมู 2558) โดยมีูผู้ลบังคับใช่�เมู่�อวันที� 

27 กุมูภาพัันธิ์ 2548 มาต้รา 15 ของ WHO FCTC บัญญัติ้

ถูงึการคา้บุหร่ผิ่ดกฎหมายและการม่ระบบในการสนบัสนุน

การควบคุมบุหร่่ผิดกฎหมาย โดยการใช้แสต้มป์หรือ

เคร่ืองหมายการเส่ยภัาษ่ ดังที�หลายประเทศใช่�แล�วได�ผู้ล 

เช่่น มูาเลเซีย ตุิรกี สหราช่อาณาจักร สหภาพัยุโรป บราซิล 

เป็นติ�น 

 ภายใติ�อนุสัญญา FCTC ข้ององค์การอนามัูยโลก

ค่อ มูาติรา 15 ให�ทำา Track and Test ค่อสิ�งที�คล�าย ๆ 

อนุกรมูหร่อแสติมูป์ที�เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที�บุหรี� เพ่ั�อจะดัก 

จับได�ตัิ�งแติ่ติ�นทางถึูงปลายทาง และจะบอกได�ว่าบุหรี�นั�น

ผู้ลิติมูาจากไหน เมู่�อไหร่ บอกได�ถึูงเวลาและปริมูาณ รวมูถึูง

ล็อติการผู้ลิติ และยังบอกได�ว่าเดินทางมูาจากประเทศไหน  

 การเข้าร่วมพิธิ่สารเร่ืองการควบคุมการค้ายาสูบ

ผิดกฎหมาย (The Protocol to Eliminate Illicit Trade 

in Tobacco Products) น่�จะช่วยให้การปราบปราม 

การลักลอบบุหร่่เถ่ืูอนได้ผลด่ขึ�นด�วยระบบความูร่วมูมู่อ

ข้องประเทศสมูาชิ่กอนุสัญญาฯ (หทัย ชิ่ติานนท์, 2550) 

อย่างไรก็ติามู กว่า 10 ปีท่่ผ่านมา ยังไม่ม่การดำาเนินการ

เร่ืองพิธิ่สารฯ อย่างจริงจัง

 เส้นทางการเดินทางของยาสูบผิดกฎหมาย 

ข้�อมู้ลจาก European Outlook on the Illicit Trade in 

Tobacco Products Transcrime 2015 ระบุประเทศติ�นทาง 

ที�เป็น Starting point แล�วจะผู้่านไปประเทศติ่าง ๆ เช่่น 

จากจีน เดินทางไปยังสหราช่อาณาจักร  ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย 

สเปน และมีูเส�นทางการเดินทางข้องบุหรี�ที�อย้่ในพ่ั�นที�ที�เป็น

เข้ติการค�าเสรี ซึ�งเป็นจุดปล่อยและจุดขึ้�นข้องสินค�า โดย 

ไมู่ได�มีูการข้าย แติ่เป็นการส่งผู้่าน เช่่น พ่ั�นที�สิงคโปร์ ฮ่่องกง 

ด้ไบ ที�สินค�าพัวกนี�จะแอบเข้�ามูาหร่อถู้กนำาเข้�ามูา 

หนัังสืือพิิธีีสืารเรื�องการควบคุมการค้ายาสืูบผิิดกฎหมาย 25

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ



 นอกจากนี� ยงัพับว่าบุหรี�จีนเป็นบุหรี�เถู่�อนจำานวนมูาก 

และถู้กส่งไปหลายประเทศ ในสหภาพัยุโรปก็มีูบุหรี�เถู่�อน 

ทั�งนี� บุหรี�เถู่�อนในที�นี�อาจจะเป็นบุหรี�แท�แติ่ไมู่ได�เสียภาษี 

หร่ออาจจะเป็นบุหรี�ปลอมูก็ได� แติ่ส่วนใหญ่จะเป็นบุหรี�แท�

ไมู่เสียภาษี 

 สภัาพปัญหาและเส้นทางของผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบ

ผิดกฎหมาย ผู้้�เล่นหลักในการค�ายาส้บผิู้ดกฎหมูายทั�วโลก 

เช่่น จีน สหภาพัยุโรป ฝ่รั�งเศส เยอรมูนี สหราช่อาณาจักร 

สเปน แอฟริกาใติ� เคนยา อิหร่าน ปานามูา และโคลัมูเบีย 

หากประเทศติ�นทางและปลายทางส่วนใหญ่ให�สัติยาบัน

พิัธีิสาร FCTC ติลาดบุหรี�ที�ผิู้ดกฎหมูายคาดว่าจะลดลง 

อย่างมูาก เพัราะความูร่วมูมู่อระหว่างประเทศจะช่่วย

ลดการค�ายาส้บผิู้ดกฎหมูาย การค�ายาส้บที�ผิู้ดกฎหมูาย 

จัดกระทำาเป็นองค์กรระหว่างประเทศที� เ กี�ยวข้�องกับ 

การเคล่�อนย�ายสินค�า และบุคคล ระหว่างเข้ติอำานาจศาล 

การควบคุมูอุปทานการผู้ลิติ การใช่�ระบบติรวจติิดติามูและ

แกะรอยยาส้บ จะทำาให�การค�ายาส้บผิู้ดกฎหมูายลดน�อยลง

 เพราะฉะนั�นส่ิงท่เ่ปน็ปญัหา คือ ถูา้ประเทศต้น้ทาง 

กลางทาง และปลายทาง ไมไ่ดเ้ขา้รว่มพิธิส่าร หรือเข้าร่วม 

ประเทศเดย่ว แต้ป่ระเทศรอบ ๆ  ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม จะไมส่ามารถู 

ควบคุมการเดินทางของยาสูบผิดกฎหมาย ดังนั�นเร่ืองน่� 

จึงเป็นวาระโลก ไม่ใช่แค่วาระประเทศ 

 ในเร่�องข้องการเข้�ารว่มูพิัธีิสารนี� ประเทศไทยยงัไมูมีู่

การทำาใด ๆ ทั�งสิ�น แติ่มีูความูร่วมูมู่อกันระหว่างประเทศ

ก็จะทำาให�บุหรี�ผิู้ดกฎหมูายเข้�ามูาในไทยได�น�อยลง และ 

ถู�าประเทศติ่าง ๆ เข้�าร่วมูอย่างน�อย ร�อยละ 50 ก็จะช่่วย

ได�มูากในเร่�องข้องการควบคุมู แมู�ว่าอาจจะข้จัดหร่อกำาจัด

ไมู่ได�ก็ติามู

 ทั�งนี�ปจัจุบัน ประเทศที�เข้�ารว่มูพิัธีิสารแล�วยงัมีูไมู่ถึูง 

ร�อยละ 20 จาก 160-180 ประเทศทั�วโลก โดยประมูาณการวา่ 

ประเทศที�อย้่ใน FCTC ยังเข้�าน�อยร่วมูน�อย ประเทศที� 

เข้�าร่วมูแล�ว เช่่น ตุิรกี สหภาพัยุโรป สหราช่อาณาจักร 

บราซิล ฯลฯ  แติ่ในอาเซียนยังไมู่มีูประเทศไหนเข้�าเลย 

องค์ปัระกอบของพิิธ่ีสูารฯ 
สื่วนัที่ี� 1 : การควบคุมห่วงโซ่่อุปที่านั (มาตรา 6-13 ของ

พิิธีีสืาร) ของยาสืูบผิลิิตภััณฑ์์ยาสืูบแลิะอุปกรณ์การผิลิิต 

 มูาติรา 6 ใบอนุญาติระบบการอนุมัูติิหร่อการ

ควบคุมูที�เทียบเท่า เช่่น การค�าปลีกผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บหร่อ

การปล้กยาส้บ

 มูาติรา 7 ผู้้�ที�เกี�ยวข้�องในห่วงโซ่อุปทานจะติ�อง

ดำาเนินการติรวจสอบสถูานะก่อนและระหว่างความูสัมูพัันธิ์

ทางธุิรกิจ ติรวจสอบการข้าย

 มูาติรา 8 ระบบการติรวจสอบและการติิดติามู

ทั�วโลก

 มูาติรา 9 การเก็บบันทึก

 มูาติรา 10 ความูปลอดภัยและมูาติรการป้องกัน  

กำาหนดให�ภาคีดำาเนินมูาติรการเพั่�อป้องกันการเบี�ยงเบน

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บเข้�าส้่ช่่องทางการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย เช่่น 

ติ�องมีูการรายงานการโอนเงินสดข้�ามูพัรมูแดนในจำานวน 

ที�แน่นอน

สื่วนัที่ี� 2 : ความผิิด (มาตรา 14-19 ของพิิธีีสืาร)

 มูาติรา 14 (การกระทำาที�ผิู้ดกฎหมูายรวมูถึูงความู

ผิู้ดทางอาญา) “การกระทำาท่่ผิดกฎหมาย” ภายใติ�กฎหมูาย

ภายในประเทศ เช่่น การผู้ลิติหร่อการข้ายผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ

ที�ขั้ดติ่อบทบัญญัติิข้องพิัธีิสาร การนำาเข้�าหร่อส่งออกยาส้บ

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บหร่ออุปกรณ์การผู้ลิติ

 มูาติรา 15 (ความูรับผิู้ดข้องบุคคลติามูกฎหมูาย) 

จัดให�มีูการจัดตัิ�งความูรับผิู้ดข้องบุคคลติามูกฎหมูาย (เช่่น 

นิติิบุคคลติามูกฎหมูาย เช่่น บริษัท ) สำาหรับการดำาเนินการ

ที�ผิู้ดกฎหมูายนอกเหน่อจากความูรับผิู้ดข้องบุคคลธิรรมูดา

 มูาติรา 16 (การฟอ้งร�องและลงโทษ) รวมูถึูงภาระ 

หน�าที�ข้องภาคีติ่อบุคคลที�ติ�องรับผิู้ดช่อบติ่อการกระทำาที�

ผิู้ดกฎหมูายที�จัดตัิ�งขึ้�นติามูมูาติรา 14 เพ่ั�อการลงโทษที�มีู

ประสิทธิิภาพัเป็นสัดส่วน

 มูาติรา 17 ค้่ภาคีควรพิัจารณาใช่�มูาติรการเพ่ั�อ

อนุญาติให�หน่วยงานจัดเก็บภาษีติามูสัดส่วนที�เสียภาษีและ

อากรจากผู้้�ผู้ลิติผู้้�จัดจำาหน่ายผู้้�นำาเข้�าหร่อผู้้�ส่งออก

 มูาติรา 18 การข้จัดหร่อทำาลายผู้ลิติภัณฑ์ที์�ถู้กยดึ

ที�เรียกวา่ “การชำาระเงินยดึ” การทำาลายหร่อข้จัดผู้ลิติภัณฑ์์

ที�ยึด
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สูรุปัแลื่ะข้อเสูนอแนะ

บุหร่่เป็นภััยคุกคามท่่สำาคัญต้่อสุขภัาพของประชาชน การสูบบุหร่่คร่าช่วิต้ผู้คนประมาณ 6 ล้านคนต้่อปี 

การค้าบุหร่่เถ่ืูอนนั�นก่อให้เกิดผลในทางไม่ชอบ ขาดธิรรมาภิับาล ทำาให้บุหร่่ราคาถููกและผิดกฎหมาย 

การเข้าร่วมพิธิ่สารเพ่ือขจัดการค้าท่่ผิดกฎหมายในผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบ

เป็นกลไกในการขจัดผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบท่่ผิดกฎหมาย จะส่งผลให้การบริโภัคยาสูบลดลง

ผลประโยชน์ท่่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นภัาค่พิธิ่สาร WHO FCTC ม่มากกว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินท่่เกิดขึ�น

การดำาเนินการต้ามพิธิ่สารท่ัวโลกจะนำาไปสู่การม่นัยสำาคัญในการลดการค้าท่่ผิดกฎหมาย

และผลประโยชน์ในท่่สุดในการสร้างรายได้ และท่่สำาคัญย่ิงกว่านั�นคือสุขภัาพของประชากร

อ้้างอ้ิง : การเสวนาได�เวลาพิัธีิสารจัดการกับบุหรี�ผิู้ดกฎหมูาย ในการประชุ่มูวิช่าการบุหรี�กับสุข้ภาพัแห่งช่าติิ ครั�งที� 20 พั.ศ. 2565

 มูาติรา 19 เทคนิคการส่บสวนพิัเศษ  มูาติรการ

เพ่ั�ออนุญาติให�มีูการใช่�การส่งมูอบที�ควบคุมูและเทคนิคการ

ส่บสวนพิัเศษอ่�น ๆ  เช่่นการเฝ่้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์หร่อ

การดำาเนินงานภายใติ�วัติถุูประสงค์ในการติ่อส้�กับการค�า 

ที�ผิู้ดกฎหมูายในผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ 

 สื่วนัที่ี� 3 : ข้อผิูกพิันัที่ั�วไป (มาตรา 4 แลิะ 5 ของ

พิิธีีสืาร)

ข้อเสูนอแนะเพ่ิ�อพิิจัารณ์า
 เนัื�อหาในัสื่วนัที่ี� 1 คำาว่า “ห่วงโซึ่่อุปทาน” ค่อ 

ตัิ�งแติ่ปล้กยาส้บ พ่ัช่ยาส้บนั�นเป็นพ่ัช่ที�อย้่ภายใติ�การด้แล

ข้องกรมูสรรพัสามิูติและการยาส้บแห่งประเทศไทย จะติ�อง

มีูการ Register ที�ถู้กติ�องติามูพิัธีิสาร ถู�ามีูการ Register  

ที� ถู้กติ�องก็จะร้�จำานวนผู้้�ปล้ก จำานวนปริมูาณการผู้ลิติ  

ไมู่เช่่นนั�นจะมีูผู้้�ปล้กที�ไมู่ได�ข้ายให�กับการยาส้บส่วนหนึ�ง 

จึงทำาให�มูีผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ดกฎหมูายแพัร่กระจายไปทั�ว 

เพัราะพ่ัช่ยาส้บ 1 ดอก สามูารถูแพัร่พัันธุิ์ได�เป็นพััน ๆ ติ�น 

แค่ปล้กแล�วก็สามูารถูนำามูาทำายาเส�นข้าย ทำาเป็นยาส้บดิบ 

และทำาบุหรี�มูวนได� ถู�าไมู่มีูการ register ตัิ�งแติ่ขั้�นติอนผู้้�ปล้ก 

พ่ั�นที�ที�ปล้ก รวมูไปถึูงในสว่นข้องกระบวนการผู้ลิติ จนกระทั�ง 

สารเคมีูที�ใส่เข้�าไปในการซ่�อข้าย การเอากระดาษเอามูา 

wrap มูวน ซึ�งถู�าสามูารถูควบคุมูได�บุหรี�เถู่�อนก็จะลดน�อยลง 

 เมู่�อผู้ลิติเป็นบุหรี�แล�วจะติ�องประทับติราค่อ ออก 

ใบอนุญาติตัิ�งแติป่ล้ก คนที�จะข้ออนุญาติจะติ�องถู้กติรวจสอบ 

ทั�งหมูด ส่วนที�ส่ง logistic ไปติ�องมีูการติรวจสอบสถูานะ 

ติ�องใช่�ระบบ GPS ค่อคุมูบุหรี�ตัิ�งแติต่ิ�นทางไปจนถึูงปลายทาง 

รวมูไปถึูงผู้้�ค�าปลีกรายสุดท�าย ก่อนที�จะถึูงมู่อผู้้�บริโภค 

ซึ�งติ�องลงทะเบียน ไมูใ่ช่แ่คใ่บอนุญาติ ติรงนี�จะเปน็จุดที�ทำาให� 

สามูารถูทราบ supply chain ทั�งหมูด และลงท�ายด�วย 

track and test ติามูมูาติรา 8 ซึ�งไมู่ใช่่แค่ track ในประเทศ 

แติ่ติ�องเป็นการ track ที�ระบบกลางข้องโลก นั�นค่อจะมีูศ้นย์ 

ที�ควบคุมูบุหรี� ทุกวันนี�ในประเทศไทยก็ยังไมู่ทำา เพัราะว่า

เราใช่�แสติมูป์กระดาษ หร่ออาจจะด้ได�จากคิวอาร์โค�ดบ�างที�

มีูตัิวอย่าง แติ่จริง ๆ แล�วมัูนยังไปไมู่ถึูงระดับมูาติรา 8 ที�ว่า

สามูารถูที�จะ track ทั�วโลก รวมูไปถึูงเร่�องข้องการเก็บบันทึก

ข้�อมู้ลติ่าง ๆ เพ่ั�อไมู่ให�ยาส้บเบี�ยงเบนออกนอกเส�นทางนี� 

 เนัื�อหาในัสื่วนัที่ี� 2 เป็นภาคความูผิู้ด ซึ�งเป็นส่วน

สำาคัญ เน่�องจากการค�าบุหรี�ทำาง่าย ผู้ลิติง่าย เพัราะเป็น 

สารเสพัติิดที�นำ�าหนักเบา แมู�ว่าปัจจุบัน มีูกฎหมูายอาญา

ระหวา่งประเทศ รวมูทั�งกฎหมูายฟอกเงนิ โดยในประเทศติา่ง ๆ  

เช่่น อังกฤษ บราซิล ฯลฯ ได�นำากฎหมูายเหล่านี�มูาใช่�ติามูจับ 

บุหรี�ปลอมู แติ่ในระดับประเทศมีูกฎหมูายฟอกเงิน ติรงนี� 

ถู�าได� Register ทั�งหมูดแล�วจะสามูารถูติรวจพับความูรำ�ารวย

ผิู้ดปกติิและกำากับควบคุมูได� รวมูทั�งมีูเร่�องข้องความูร่วมูมู่อ 

ระหว่างประเทศ ซึ�งจะมีูการส่งเจ�าหน�าที� 

ไป เรียน ร้� วิ ธีิ การควบคุมู  ส่บสวน 

สอบสวน วิธีิการจับ วิธีิการร่วมูมู่อกัน 

โดยติ�องเป็นเจ�าหน�าที�ศุลกากร เจ�าหน�าที�

สรรพัสามิูติ นอกจากนี� ในพิัธีิสาร WHO 

FCTC ยังพ้ัดถึูงเจ�าหน�าที�ในกระบวนการ

ยุติิธิรรมูที�เกี�ยวข้�องทั�งหมูด ทั�งศาล 

อัยการ และผู้้�พิัพัากษา
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 ร้านปลอดภัาษ่ หรือ ดิวต้่�ฟร่  (duty free shop) เป็นแหล่งท่่ทำาให้การเข้าถูึงบุหร่่ราคาถููก ม่มากขึ�น และ 

เป็นช่องทางการนำาเข้าบุหร่่เกินกว่าท่่กฎหมายกำาหนด ดังนั�นการเก็บภัาษ่บุหร่่ท่่ขายในร้านดิวต้่�ฟร่ หรือร้านปลอดภัาษ่ 

ท่่อยู่ท่าอากาศยาน และต้ามแนวชายแดนไทย จะลดความต้้องการของผูบ้ริโภัคและการผลิต้ (demand and supply)

 ในเอเชี่ย ประเทศบร้ไนและสงิคโปร ์ออกกฎหมูาย

ยกเลิกสำาเร็จ ส่วนไติ�หวัน พัยายามูผู้ลักดันตัิ�งแติ่ปี พั.ศ. 

2558 แติ่ยังไมู่ประสบความูสำาเร็จ

 แนวคิดและจุดกำาเนิดข้องดิวตีิ�ฟรี ในปี ค.ศ. 1951 

รัฐบาลไอร์แลนด์ยอมูอนุมัูติิให� เบรนดัน โอรีแกน ช่าว

ไอริช่ เปิดร�านปลอดภาษีขึ้�นเป็นครั�งแรกข้องโลก ข้าย

สินค�าการเกษติร ทั�งไข้่ไก่ ชี่ส เนย และครีมูจากท�องถิู�น 

โดยมีูเหล�ากับบุหรี�เป็นรายได�หลัก โดยเหติุผู้ลค่อเพั่�อดึงด้ด 

นักท่องเที�ยว 

 ปี ค.ศ. 1957 ดิ�วตีิ�ฟรีแห่งที� 2 เปิดที�อัมูสเติอร์ดัมู 

ประเทศเนเธิอร์แลนด์, ค.ศ. 1962 สหรัฐอเมูริกา,  

ค.ศ. 1960 ในฮ่่องกง และแพัร่กระจายไปยังยุโรปและ 

ที�อ่�น ๆ ทั�วโลก แนวคิดดิวตีิ�ฟรีได�กลายเป็นมูาติรฐานใหมู่

และแหล่งรายได�สำาคัญข้องสนามูบินทั�วโลก

 ธุิรกิจดิวตีิ�ฟรีในประเทศไทยระยะแรก ให�สัมูปทานเฉพัาะรัฐวิสาหกิจเท่านั�น ค่อ บริษัท การบินไทย ติามูมูติิข้อง

คณะรัฐมูนติรี ตัิ�งแติ่ปี พั.ศ. 2516 ติ่อมูาปี พั.ศ. 2532 มีูโครงการเปิดประมู้ลสัมูปทานร�านค�าปลอดอากรนอกพ่ั�นที�สนามูบิน 

แติ่นโยบายค่อติ�องเป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัท คิงเพัาเวอร์ ดิวตีิ�ฟรี จำากัด จึงร่วมูทุนกับการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

โดยแบ่งหุ�นให� ททท. ร�อยละ 10 และให� ททท. เป็นคนถู่อสัมูปทาน 5 ปี จนได�รับใบอนุญาติให�เปิดตัิวร�านค�าปลอดภาษี

และอากรในเมู่องแห่งแรกข้องประเทศไทย

DUTY FREEDUTY FREE
ปีัญหาบั่หรู้่�ผิิด้กฎหมุ่ายปีัญหาบั่หรู้่�ผิิด้กฎหมุ่าย

รศ.ดร.มณฑา เก่งการพิานิช

กับั

 WHO-FCTC ม่าต้รา 6 และยัุที่ธีศึาสต้ร์ที่ี�สำค้ัญในการค้วิบูคุ้ม่ยัาสูบูของ
ประเที่ศึไที่ยั ในแผินค้วิบูคุ้ม่การบูริโภค้ยัาสูบูแห่งช้าต้ิฉบูับูที่ี� 1 พ.ศึ. 2553-2557, 
ฉบูับูที่ี� 2 พ.ศึ. 2559-2562 และฉบูับูที่ี� 3 พ.ศึ. 2565–2570 กำหนดให้การเก็บู
ภาษีบูุหรี�เป็นหนึ�งในม่าต้รการที่ี�สำค้ัญในการค้วิบูคุ้ม่การบูริโภค้ยัาสูบูของไที่ยั รวิม่ถึึง
ค้วิาม่พยัายัาม่ยักเลิกการยักเวิ้นอากรของบูุหรี�นำเข้าจำนวิน 200 ม่วิน
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ทำาไมรัฐบาลจึังยอมให้ม่ดิว่ต่่�ฟร่
 1. รายได� จากค่าเช่่าพ่ั�นที�สนามูบิน หร่อสัมูปทานที�ได�จากการประมู้ล (ดังกรณีข้องไทย การประมู้ลปี 62 สัมูปทาน 

10 ปี 6 เด่อน)

  อันดับ 1 ค่อ King power เสนอ 15,419 ล�านบาท

  อันดับ 2 ค่อ บ.ล๊อติเติ� เสนอ 8,516.7 ล�านบาท

  อันดับ 3 ค่อ รอยัลออคิด เสนอ 7,255 ล�านบาท

 2. รายได�จากภาษีทางอ�อมู เช่่น ภาษีมู้ลค่าเพิั�มู ฯลฯ

ผิลิประกอบการจากกลิุ่มทีุ่นัที่ี�เปิดร้านัดิวตี�ฟรี (Duty free shop)

ลักษณ์ะดิว่ต่่�ฟร่ ต่ามรูปัแบบสัูมปัทาน
 1. สัมูปทานรายใหญ่รายเดียว (กรณีข้องไทย) ข้าดการแข้่งขั้น

 2. สัมูปทานติามูสถูานที�ตัิ�ง ส่งเสริมูการแข้่งขั้นด�านราคา แติ่ทำาให�สนามูบินรายได�ลดลง

 3. สัมูปทานติามูกลุ่มูสินค�า ส่งเสริมูการแข้่งขั้น และทำาให�สนามูบินรายได�ส้งขึ้�น

ระยะเวลิาของการให้สืัมปที่านัร้านัดิวตี�ฟรี  (Duty free shop) ประเที่ศไที่ยยาวนัานัที่ี�สืุด 14 ปีระยะเวลิาของการให้สืัมปที่านัร้านัดิวตี�ฟรี  (Duty free shop) ประเที่ศไที่ยยาวนัานัที่ี�สืุด 14 ปี
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รูปัแบบของดิว่ต่่�ฟร่ของปัระเทศต่่าง ๆ
 1. ไมู่ให�มีูดิวตีิ�ฟรี และไมู่มีูการยกเว�นอากรบุหรี�ที�นำาเข้�า เช่่น สิงคโปร์ บร้ไน ภ้ฏิาน ศรีลังกา ฯลฯ (ห�ามูถู่อบุหรี�

ติิดตัิวเลย)

 2. ไมู่ให�มีูดิวตีิ�ฟรี แติ่ยินยอมูให�ถู่อนำาเข้�าบุหรี�ติิดตัิวในการเดินทางเข้�าประเทศได� เช่่น เมีูยนมูาร์ โมูซัมูบิค โติโก 

ย้กันดา รวันดา ฯลฯ

 3. ให�มีูดิวตีิ�ฟรี และยินยอมูให�ถู่อนำาเข้�าบุหรี�ติิดตัิวในการเดินทางเข้�าประเทศได�ด�วยปริมูาณมูากน�อยติ่างกัน 

ส่วนใหญ่ 200 มูวน (ติำ�าสุด 25 มูวน-ส้งสุด 1,000 มูวน) บางประเทศระบุติามูความูเหมูาะสมูในการใช่�ส้บส่วนบุคคล โดย

ประเทศไทยอย้่ในร้ปแบบที� 3

ค่าธีรรมเนัียมการให้สืัมปที่านัร้านัดิวตี�ฟรี (Duty free shop) ประเที่ศไที่ยเก็บค่าธีรรมเนัียมตำ�าที่ี�สืุด

ค่าธิรรมเน่ยมสัมปทานคิดเป็น % เปร่ยบเท่ยบระหว่างสนามบิน

หมายเหตุ้ : ค่าธิรรมูเนียมูสัมูปทานเฉลี�ยติลอดอายุสัญญาข้องสนามูบินสุวรรณภ้มิู
 - สนามบินอินซึ่อน : ล็อติเติ คิวตีิ� ฟรี, ซีลล่า และซินเซเกะ ได�รับสัญญาในปี พั.ศ. 2558  
  (รายงานโดย มู้ดดี� เดวิท) โดยรวมูจะมีูค่าเช่่ารวมูทั�งหมูดในปีแรกที� 40% ข้องยอดข้ายปี 2557
 - สนามบินนานาชาต้ิปักก่ิง : ติามูสัมูปทานใหมู่อาคารผู้้�โดยสาร 2/3 ในเด่อน มิู.ย. 2560  
  ปัจจุบันอัติราสัมูปทานอย้่ที�ประมูาณ 25%
 - สนามบินกวางโจว : ขึ้�นอย้่กับการเสนอราคาติามูสัญญาในปี 2560
 - ยุโรปและออสเต้่ยเล่ย นิวซึ่่แลนด์ : ประมูาณการอัติราสำาหรับภ้มิูภาค

ท่่มา : Goldman Sachs’ Equity Research on Airports of Thailand PLC (Aug 2017), Changi 
Airport Annual Report

ประเที่ศที่ี�ไม่ให้มี Duty Free ในัที่วีปต่างๆประเที่ศที่ี�ไม่ให้มี Duty Free ในัที่วีปต่างๆ
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ข้อเสูนอแนะเชิิงนโยบาย

1. ทบทวนข้อด่ข้อเส่ยของดิวต้่�ฟร่ รวมถูึงการโฆษณา ณ จุดขาย

2. การควบคุมโฆษณาและการขายควรเป็นแนวทางเด่ยวกันในระดับโลก

3. ขจัดการอนุญาต้นำาเข้ายาสูบปลอดภัาษ่ (ยกเลิกการยกเว้นอากรบุหร่่)

4. องค์การอนามัยโลกเสนอและสนับสนุนการห้ามขายยาสูบในร้านปลอดภัาษ่ 

 หากแต้่ขึ�นอยู่กับการเมืองในประเทศนั�นๆ

5. การใช้นโยบายภัาษ่ร่วมกับเหตุ้ผลทางสุขภัาพ

6. การขจัดการขายสินค้าปลอดภัาษ่และการค้าท่่ผิดกฎหมายภัายในไม่เกิน

 ปี พ.ศ. 2566 (ต้ามพิธิ่สาร WHO FCTC)

อ้างอิง : การเสวนาได�เวลาพิัธีิสารจัดการกับบุหรี�ผิู้ดกฎหมูาย 
ในการประชุ่มูวิช่าการบุหรี�กับสุข้ภาพัแห่งช่าติิ ครั�งที� 20 พั.ศ.2565.

ปััญหา/ผิลกระทบของการม่ดิว่ต่่�ฟร่
 1. รายได�จากภาษีข้องประเทศลดลง

 2. การเข้�าถึูงการส้บบุหรี�ข้องเยาวช่น

 3. กระตุิ�นอุปสงค์ข้องผู้้�ส้บบุหรี�ปัจจุบัน

 4. อุปสรรคติ่อการเลิกส้บบุหรี�

 5. อันติรายติ่อสุข้ภาพัและขั้ดข้วางการพััฒนาสาธิารณสุข้

 6. ส้ญเสียงบประมูาณการสาธิารณสุข้

 7. เป็นช่่องทางให�บริษัทข้�ามูช่าติินำาเข้�าบุหรี�ผิู้ดกฎหมูาย

 8. เป็นช่่องทางการคอรัปชั่�น
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 ปัญหาการค�ายาส้บมีูความูซับซ�อนเน่�องจากมีู 

หลายมิูติิ บทความูนี�มีูวัติถุูประสงค์เพ่ั�อทบทวนประเด็น 

พ่ั�นฐานบางประการข้องการค�ายาส้บที� ผิู้ดกฎหมูาย 

และเพ่ั�อให�เป็นแหล่งข้�อมู้ลสำาหรับการวิจัยและติิดติามู 

การเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ้�นในอนาคติ ลักษณะสำาคัญ

ข้องปัญหาการค�ายาส้บ โดยเฉพัาะในเอเชี่ย บทเรียนข้อง

ประเทศไทยที�เคยกีดกันผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บจากติ่างประเทศ

ออกจากติลาดไทยในช่่วงปลายทศวรรษ 1980 เร่�องราวนี� 

มีูบันทึกไว�ในประวัติิศาสติร์มูากมูายเกี�ยวกับการเพิั�มูขึ้�น

ข้องยาส้บในฐานะสินค�าโภคภัณฑ์์ทั�วโลก สิ�งที�รับไมู่ได�ค่อ 

อุติสาหกรรมูยาส้บยักษ์ใหญ่ เอาการค�ายาส้บเป็นส่วนหนึ�ง

ข้องการแทรกแซงกิจการข้องอุติสาหกรรมูยาส้บเอกช่น

ข้นาดเล็กข้องประเทศนั�น ๆ  และแทรกแซงการควบคุมูยาส้บ 

ระดับช่าติิมูาช่�านาน อุติสาหกรรมูยาส้บมัูกจัดหาหร่อ

สนับสนุนยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูายเพ่ั�อบ่อนทำาลายการแข้่งขั้น

ยาส้บและโติ�แย�งการควบคุมูข้องส่วนกลางโดยเฉพัาะ

ประเด็นด�านการขึ้�นภาษี อุติสาหกรรมูยาส้บจะใช่�การ

สนับสนุนยาส้บที� ผิู้ดกฎหมูายเพ่ั�อทำาลายการควบคุมู

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ โดยเฉพัาะในกลุ่มูประเทศที�ยากจน มีูการ

บันทึกไว�ในภ้มิูภาคอเมูริกาใติ�โดย Peter Taylor ในหนังส่อ 

The Smoke Ring ในปี ค.ศ.1985 และปัจจุบันได�แสดงให�

เห็นชั่ดเจนในกลยุทธิ์ติ่าง ๆ  ข้อง Big Tobacco ในแอฟริกา

และเอเชี่ย  

Dr.Stephen Hamann

การขจััด การค้ายาสููบการค้ายาสููบ
ท่�ผิิดกฎหมาย :ท่�ผิิดกฎหมาย :

ปััญหาระหว่างปัระเทศปััญหาระหว่างปัระเทศท่�ซัับซ้ัอนท่�ซัับซ้ัอน
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 กลยุทธิ์ในการแย่งชิ่งติลาดจากบริษัทในท�องถิู�น

เป็นเป้าหมูายหลักข้องการใช่�การค�าที�ผิู้ดกฎหมูายข้อง

อุติสาหกรรมูยาส้บยักษ์ใหญ่ กรอบอนุสัญญาว่าด�วยการ

ควบคุมูยาส้บข้ององค์การอนามัูยโลกกำาหนดการค�าที�

ผิู้ดกฎหมูายว่าเป็น “การปฏิิบัติ้หรือการกระทำาใด ๆ ท่่

กฎหมายห้ามและเก่่ยวข้องกับการผลิต้ การขนส่ง การรับ 

การครอบครอง การแจกจ่าย การขายหรือการซืึ่�อ รวมถูึง 

การปฏิิบัติ้หรือการกระทำาใด ๆ ท่่ม่วัต้ถุูประสงค์เพ่ือ

อำานวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว” และรวมูถูึง

การลักลอบนำาเข้�า การปลอมูแปลง ผู้�าข้าวราคาถู้กหร่อ

ผิู้ดกฎหมูาย (บุหรี�ที�ผู้ลิติอย่างถู้กกฎหมูายในประเทศหนึ�ง

แติ่มีูวัติถุูประสงค์เพ่ั�อลักลอบนำาเข้�าในประเทศที�ไมู่มีูติลาด

กฎหมูายรองรับมูาก่อน) ยาส้บที�ไมู่มีูเคร่�องหมูายการค�า 

การลักลอบนำาเข้�า (ยาส้บที�มีูอัติราภาษีติำ�าในประเทศหนึ�ง 

ที�ข้ายติ่อในประเทศที�มีูอัติราภาษีส้งกว่า) และการผู้ลิติที� 

ผิู้ดกฎหมูาย อุติสาหกรรมูยาส้บใช่�วิธีิการเหล่านี�อย่าง

ชั่ดเจนหร่อโดยปริยายเพ่ั�อทำาให�ติลาดยาส้บในประเทศนั�น ๆ  

อ่อนแอลงโดยการกำาจัดการแข้่งขั้นและควบคุมู  

กฎหมายการค้าและคว่ามต่กลงทางการค้า
 มีูเพีัยงผู้้�เชี่�ยวช่าญเท่านั�นที�เข้�าใจกฎหมูายการค�า

ระหว่างประเทศ รวมูทั�งมีูนักเศรษฐศาสติร์ที�ควบคุมูยาส้บ

เพีัยงไมู่กี�คนที�อย้่ในฐานะที�จะสามูารถูติอบโติ�กองทัพันัก

กฎหมูายและนักเศรษฐศาสติร์ข้องอุติสาหกรรมูยาส้บเพ่ั�อ

ย่นหยัดถึูงข้�อดีข้องการควบคุมูยาส้บ บางประเทศช่นะ

การติ่อส้�เหล่านี�และเคล่�อนไหวเพ่ั�อหยุดการแทรกแซง

อุติสาหกรรมูยาส้บด�วยวิธิีการติ่างๆ รวมูถึูงบทบัญญัติิข้อง

กรอบอนุสัญญาวา่ด�วยการควบคุมูยาส้บ (FCTC) เช่น่ มูาติรา 

5.3 วา่ด�วยการหยุดการแทรกแซงอุติสาหกรรมูยาส้บ พิัธีิสาร

ว่าด�วยการข้จัดการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผู้ิดกฎหมูาย ที�มูี

ผู้ลบังคับใช่�ในเด่อนกันยายน ค.ศ.2018 เป็นแรงผู้ลักดันใน 

WHO FCTC  ทั�งนี� ระบบการค�าระดับโลกยังคงมีูปัญหาการ

กีดกันทำาให�ยากติ่อการรับประกันว่ายาส้บถู่อเป็นภัยคุกคามู

ติ่อสุข้ภาพัทั�วโลกในการเจรจาและข้�อติกลงทางการค�า

 “พิัธีิสารว่าด�วยการข้จัดการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ด

กฎหมูาย เป็นสนธิิสัญญาระหว่างประเทศที�มีูวัติถุูประสงค์

เพ่ั�อข้จัดการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที�ผิู้ดกฎหมูายทุกร้ปแบบ

ผู้่านชุ่ดมูาติรการที�ประเทศติ่าง ๆ ร่วมูมู่อกัน เป็นทางออก

ระดับโลกในการแก�ปัญหาระดับโลก….พิัธิีสารประกอบด�วย

ส่วนติ่าง ๆ  สิบส่วน ซึ�งบทเกี�ยวกับการควบคุมูห่วงโซ่อุปทาน 

การบังคับใช่�กฎหมูาย และความูร่วมูมู่อระหว่างประเทศ

เป็นเน่�อหาที�สำาคัญที�สุด คุณลักษณะสำาคัญ ได�แก่ การจัด

ตัิ�งระบบติิดติามูและติรวจสอบผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ (มูาติรา 8) 

และการจัดตัิ�งพิัธีิสารเพ่ั�อเป็นพ่ั�นฐานสำาหรับความูร่วมูมู่อ

ด�านการพิัจารณาคดี เช่่น ความูช่่วยเหล่อทางกฎหมูายร่วมู

กัน (มูาติรา 29) ระหว่างภาคี นอกจากนี� พิัธีิสารยังให�เจ�า

หน�าที�ที�บังคับใช่�กฎหมูาย ศุลกากร และศาล มีูโอกาสแลก

เปลี�ยนข้�อมู้ลเกี�ยวกับความูผู้ิดที�อาจเกิดขึ้�นเกี�ยวกับการค�า

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ดกฎหมูาย

 เม่ือได้รับความรู้ว่าอุต้สาหกรรมยาสูบ 

ใช้การค้าท่่ผิดกฎหมาย และความชัดเจนของ 

วิธิก่ารต้า่งๆ ของอุต้สาหกรรม เหต้ทุ่ป่ระเทศต้า่งๆ 

ยังไม่สามารถูหยุดการกระทำาท่่ผิดกฎหมายเหล่าน่� 

ของอุต้สาหกรรมยาสูบได ้มดั่งน่� 1) การคา้ท่ัวโลก

ถููกกำาหนดโดยความต้กลงการค้าระหว่างประเทศ 

ระดับชาติ้ และระดับท้องถ่ิูนซึ่ึ่งไม่ได้มาต้รฐ์าน  

2) องค์กรอาชญากรขนาดใหญ่ใช้ความรู้เก่่ยวกับ

กฎหมายการค้าและการบังคับใช้กฎหมาย (หรือ

อาจขาดความรู้ดังกล่าว) เพ่ือขับเคล่ือนการค้าท่่

ผิดกฎหมาย และ 3) หลายประเทศม่สถูานการณ์ 

เช่น ม่พรมแดนต้ิดกับหลายประเทศหรือม่แนว

ชายฝ่ั�งเปิด และขาดทรัพยากรท่่จะหยุดยั�งหรือ

ควบคุมการค้าท่่ผิดกฎหมายท่่อาศัยการลักลอบ

ผ่านพรมแดน
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 ลดดุลยพิันิจข้องมูนุษย์ในการบริหารภาษียาส้บ 

(มูาติรา 8 และ 19 ข้องพิัธีิสาร)

 จัดหาอุปกรณ์ติรวจจับและใช่�อย่างมีูประสิทธิิภาพั 

ที�ด่านศุลกากร (มูาติรา 14 และ 19 ข้อพิัธีิสาร)

 จัดทำาโปรไฟล์ความูเสี�ยงเพ่ั�อกำาหนดเป้าหมูาย

การติรวจสอบ (มูาติรา 10, 14 และ 19 ข้องพิัธีิสาร)

 กำาหนดอัติราปลอดภาษทีี�คอ่นข้�างติำ�า (มูาติรา 13 

ข้องพิัธีิสารและมูาติรา 6.2 ข้อง FCTC) สำาหรับการ 

ซ่�อผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ ทั�งในด�านจำานวนและความูถีู�

 ควบคุมูหร่อห�ามูการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บในเข้ติ

การค�าเสรีและเข้ติเศรษฐกิจพิัเศษอ่�น ๆ (มูาติรา 12 ข้อง

พิัธีิสาร)

 กำาหนดและบังคับใช่�บทลงโทษทางการเงิน 

ที�สำาคัญและบทลงโทษสำาหรับการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บที� 

ผิู้ดกฎหมูาย (มูาติรา 15, 16 และ 17 ข้องพิัธีิสาร)

 จัดให�มีูการทำาลายบุหรี�ที�ยึดได�อย่างปลอดภัย

และเป็นมิูติรติ่อสิ�งแวดล�อมู ซึ�งดำาเนินการโดยหน่วยงาน

กำากับด้แล ไมู่ใช่่โดยอุติสาหกรรมูยาส้บ (มูาติรา 18 ข้อง

พิัธีิสาร)

 ให�ความูร้�แก่ประช่าช่นเกี�ยวกับผู้ลกระทบข้อง

การค�ายาส้บที�ผิู้ดกฎหมูาย 

 สำานักเลข้าธิิการ WHO FCTC ได�เน�นยำ�าถึูงปัญหานี� 

ในการสัมูมูนาผู้่านเว็บไซติ์ในปี 2021 ในหัวข้�อ 

 - กลุ่มูอาช่ญากรที�จัดตัิ�งขึ้�นและการค�ายาส้บที� 

ผิู้ดกฎหมูาย 

 -  ข้นาดและผู้ลกระทบติ่อความูมัู� นคงและ 

การเงินสาธิารณะ 

 ที�กรุงเทพัฯ ในเด่อนมีูนาคมู พั.ศ. 2555 มีูการ

สัมูมูนาภาษียาส้บข้ององค์การอนามัูยโลก-ไทย โดยมีู 

ผู้้�เข้�าร่วมูจาก 8 ประเทศสมูาชิ่ก ซึ�งเป็นกระทรวงการคลัง

ในภ้มิูภาคเอเชี่ยติะวันออกเฉียงใติ�และแปซิฟิกติะวันติก 

ข้ององค์การอนามูัยโลก (บังกลาเทศ กัมูพ้ัช่า อินโดนีเซีย 

สปป.ลาว มูองโกเลีย พัมูา่ เนปาล และไทย) โดยมีูจุดมุูง่หมูาย 

เพ่ั�อเสริมูสร�างความูสามูารถูทางเทคนคิข้องเจ�าหน�าที�ด�านภาษี 

ในข้ณะที�พัวกเข้าทำาหน�าที�ปรับปรุงนโยบายภาษียาส้บและ

ระบบการบริหารเพ่ั�อให�บรรลุผู้ลด�านสุข้ภาพัและรายได� 

ที�ดีขึ้�น ความูพัยายามูในการควบคุมูยาส้บเพ่ั�อแก�ไข้ปัญหา 

ด�านภาษีและการค�าเป็นสิ�งสำาคัญในการหันกลับ การ

แทรกแซงข้องอุติสาหกรรมูยาส้บที�เกิดขึ้�นบ่อยครั�งซึ�งหยุด 

หร่อช่ะลอนโยบายที�เป็นประโยช่น์ต่ิอสุข้ภาพัและยังสามูารถู 

เพิั�มูรายได�ให�กับรัฐบาลข้องประเทศติ่าง ๆ ภ้มิูศาสติร์และ

ทรัพัยากรสำาหรับประเทศในการหยุดการค�าที�ผิู้ดกฎหมูาย
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ข้อสูรุปั

การวิจัยล่าสุดจำาลองว่าระบบติ้ดต้ามและต้รวจสอบม่ประโยชน์ต้่อแต้่ละประเทศอย่างไร 

จำาเป็นอย่างย่ิงท่่ผู้สนับสนุนการควบคุมยาสูบจะต้้องรับทราบข้อมูล ต้ระหนัก และม่ส่วนร่วม 

ดังนั�นการรับรู้ถูึงปัญหาน่�สามารถูนำาไปสู่ความพยายามในการประสานงาน

เพ่ือหยุดการค้าผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบท่่ผิดกฎหมาย

ภููมิศาสูต่ร์และทรัพิยากรสูำาหรับปัระเทศ
ในการหยุดการค้ าผิลิต่ภัูณ์ฑ์์ยาสููบท่� 
ผิิดกฎหมาย
 ความูสนใจที�เพิั�มูมูากขึ้�นเกี�ยวกับวิธีิการที�กลุ่มู

อาช่ญากรและอุติสาหกรรมูยาส้บที�ทำางานร่วมูกันเพ่ั�อทำาให�

การค�ายาส้บไมูมีู่เสถีูยรภาพั โดยเปน็ไปเพ่ั�อประโยช่นร์ว่มูกัน 

และผู้ลเสียติ่อสุข้ภาพัข้องประช่าช่น การวิจัยเมู่�อเร็ว ๆ นี� 

แสดงให�เห็นว่าการค�าที� ผิู้ดกฎหมูายได�เปลี�ยนจากการ

ลักลอบนำาเข้�าไปส้่วิธีิการอ่�น ๆ เช่่น การผู้ลิติที�ผิู้ดกฎหมูาย 

การปลอมูแปลง และการผู้ลิติแบรนด์ใหมู่ ๆ  อย่างไร เมู่�อให� 

คะแนนการค�ายาส้บใน 160 ประเทศทั�วโลก เห็นได�ชั่ดว่า

ประเทศที�มีูรายได�ติำ�าและปานกลาง สามูารถูจัดการกับการ

ค�าที�ผิู้ดกฎหมูายได�น�อยที�สุด
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แนวทางแก้ไขปััญหาแนวทางแก้ไขปััญหา
การขายบุหร่�อิเล็ื่กทรอนิกส์ูการขายบุหร่�อิเล็ื่กทรอนิกส์ู

ผิิดกฎหมายผิิดกฎหมาย
กองบรรณาธิิการ

 ประเด็นเร่ืองการปราบปรามบุหร่่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหร่่ไฟฟ้า) ผิดกฎหมาย เป็นประเด็นสำาคัญท่่ต้้องได้รับการ

แก้ไขของประเทศไทย จากบทเรียนข้องบุหรี�มูวน ซึ�งแมู�จะเป็นผู้ลิติภัณฑ์์ถู้กกฎหมูาย แติ่ก็ยังมีูกระบวนการค�าบุหรี�เถู่�อนอย้่ 

ดังนั�น การเรียกร�องเพั่�อทำาให�บุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ถู้กกฎหมูายแล�วจะลดการค�าบุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ผิู้ดกฎหมูายได�  

เป็นแนวคิดที�ไร�ติรรกะ ไมู่ได�แก�ที�ติ�นเหตุิ เพัราะตัิวการที�เป็นติ�นเหตุิข้องการค�าบุหรี�และบุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ผิู้ดกฎหมูายนั�น 

ค่ออุติสาหกรรมูยาส้บข้�ามูช่าติิ ซึ�งมุู่งเน�นกำาไร ไมู่สนใจธิรรมูาภิบาลใดๆ ทั�งสิ�น

 ที�สำาคัญมูากไปกว่านี� ค่อ การเข้าร่วมพิธิ่สารเพ่ือกำาจัดการค้าท่่ผิดกฎหมายใน

ผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบ (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products) 

ในกรอบอนุสัญญาควบคุมูยาส้บ องค์การอนามัูยโลก ทั�งนี� การเข้าร่วมพิธิ่สารฯ จะเป็น 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการติ้ดต้ามและต้รวจสอบ (Track and Trace) 

ตัิ�งแติ่ติ�นทางการผู้ลิติ การกระจายสินค�า จนไปถึูงร�านค�าปลีก   

 การเข้�าร่วมูพิัธีิสารฯ จะช่่วยเพิั�มูขี้ดความูสามูารถูในการบังคับใช่�กฎหมูายและ

ได�รับความูร่วมูมู่อระหว่างประเทศ ในการกำาจัดติ�นเหตุิข้องการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ 

ผิู้ดกฎหมูายจากอุติสาหกรรมูยาส้บข้�ามูช่าติิ เม่ือวันท่่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ในการ

ประชุมของสำานักงานผู้ต้รวจการแผ่นดิน ม่ข้อสรุปว่า การเข้าร่วมพิธิ่สารจะเป็น

แนวทางแก้ไขปัญหาการขายบุหร่่อิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย
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 ประเทศที�มีูผู้ลิติภัณฑ์์บุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ประเภทให�ความูร�อนจำาหน่ายอย้่ในหลายประเทศ ล�วนมีูมูาติรการ 

ควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บอย่างเข้�มูงวด จึงทำาให�อัติราการส้บบุหรี�มูวนลดลงอย่างติ่อเน่�อง ก่อนที�จะมีูบุหรี�อิเล็กทรอนิกส ์

เข้�าส้่ติลาด

 ทั�งนี� คณะอนุกรรมูาธิิการพิัจารณาศึกษาเร่�องยาส้บและบุหรี�ไฟฟ้าเชิ่งพัาณิช่ย์ คณะกรรมูาธิิการการพัาณิช่ย์ 

และทรัพัย์สินทางปัญญา สภาผู้้�แทนราษฎร ได�ตัิ�งข้�อสังเกติว่า อุติสาหกรรมูยาส้บข้�ามูช่าติิผู้ลิติบุหรี�อิเล็กทรอนิกส์  

โดยอ�างวา่มีูโทษภยัน�อยกวา่บุหรี�มูวน และสามูารถูใช่�เปน็เคร่�องมู่อในการเลกิบุหรี�มูวน แติโ่ดยข้�อเทจ็จริง อุติสาหกรรมูยาส้บ 

ข้�ามูช่าติิยังคงผู้ลิติบุหรี�มูวนเพ่ั�อข้ายในประเทศที�ไมู่มีูมูาติรการควบคุมูยาส้บ หร่อไมู่มีูมูาติรการที�เข้�มูงวด ในข้ณะเดียวกัน 

ประเทศที�มีูมูาติรการควบคุมูยาส้บอย่างเข้�มูงวด และอัติราการส้บบุหรี�มูวนลดลงอย่างติ่อเน่�อง อุติสาหกรรมูยาส้บข้�ามูช่าติิ 

ก็จะผู้ลิติบุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ไปจำาหน่าย องค์กรระดับนานาช่าติิวิเคราะห์ว่า ผลิต้ภััณฑ์บุ์หร่อิ่เลก็ทรอนิกส ์ไมใ่ชเ่พ่ือสุขภัาพ

ของผู้บริโภัค แต้่เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ของอุต้สาหกรรมยาสูบข้าม ชาติ้

 กรณีศึกษาในติ่างประเทศเป็นอุทาหรณ์ที�ดีสำาหรับไทย ใน

การเฝ่้าระวังอุติสาหกรรมูยาส้บข้�ามูช่าติิและเคร่อข้่ายบริวาร รวมู

ทั�งผู้้�กำาหนดนโยบาย เช่่น สมูาชิ่กสภาผู้้�แทนราษฎรบางคน ที�

พัยายามูผู้ลักดันให�บุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ถู้กกฎหมูาย ทั�งๆ ที�ข้�อ

อ�างติ่างๆ ไมู่เป็นความูจริง ดังนั�น นโยบายห้ามนำาเข้าบุหร่่

อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ม่จุดยืนท่่ถููกต้้องในการปกป้อง

เยาวชนไทย และสาธิารณสุขของประเทศไทย
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ค้ณ์ะกรรม่การค้วิบูคุ้ม่ผิลิต้ภัณ์ฑ์์ยัาสูบูแห่งช้าต้ิ 
ม่ีม่ต้ิเสนอรัฐบูาลผิลักดันให้ประเที่ศึไที่ยั

เข้าร่วิม่เป็นภาค้ีพิธีีสารวิ่าด้วิยัการขจัดการค้้าผิลิต้ภัณ์ฑ์์ยัาสูบูผิิดกฎหม่ายั
เพ่�อจัดการปัญหาการค้้าผิลิต้ภัณ์ฑ์์ยัาสูบูผิิดกฎหม่ายัที่ี�ต้รงจุด

และค้รอบูค้ลุม่รอบูด้าน 
รับูม่่อปัญหาบูุหรี�เถึ่ �อนที่ี�ลักลอบูนำเข้าม่าขายัในประเที่ศึไที่ยั 

ลดค้่าใช้้จ่ายัรัฐในการรักษาพยัาบูาล 
และที่ำให้ประช้าช้นไที่ยัม่ีสุขภาพดีขึ �น

คณะกรรมการควบคุมผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบแห่งชิาติ คณะกรรมการควบคุมผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบแห่งชิาติ 
ม่มติเสูนอรัฐบาลื่ผิลัื่กดันให้ปัระเทศไทยม่มติเสูนอรัฐบาลื่ผิลัื่กดันให้ปัระเทศไทย

เข้าร่วมเปั็นภัาค่พิิธ่ีสูารเข้าร่วมเปั็นภัาค่พิิธ่ีสูาร
ว่าด้วยการขจััดการค้าผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบผิิดกฎหมายว่าด้วยการขจััดการค้าผิลิื่ตภััณฑ์์ยาสููบผิิดกฎหมาย

กองบรรณาธิิการ
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 เมู่�อ 23 พัฤศจิกายน พั.ศ.2565 ที�กระทรวงสาธิารณสุข้ จ.นนทบุรี นายแพัทย์โสภณ เมูฆธิน ผู้้�ช่่วยรัฐมูนติรีประจำา

กระทรวงสาธิารณสุข้ เป็นประธิาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบแห่งชาติ้ (คผยช.) ครั�งที� 3/2565 

โดยมีู นายแพัทย์ธิเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิิบดีกรมูควบคุมูโรค ศาสติราจารย์เกียรติิคุณ นายแพัทย์ประกิติ วาทีสาธิกกิจ 

กรรมูการผู้้�ทรงคุณวุฒิด�านการแพัทย์ และผู้้�แทนจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้�อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที�ยว

และกีฬา กระทรวงการพััฒนาสังคมูและความูมัู�นคงข้องมูนุษย์ กระทรวงพัาณิช่ย์ กระทรวงศึกษาธิิการ สำานักงานติำารวจ

แห่งช่าติิ  สสส. และกรรมูการผู้้�ทรงคุณวุฒิ เป็นติ�น เข้�าร่วมูประชุ่มู 

 ปัญหาการค้าผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบผิดกฎหมาย บุหร่่หน่ภัาษ่ หรือบุหร่่เถ่ืูอน ปัจจุบัน ทว่ความรุนแรงมากย่ิงขึ�น 

พับการลักลอบนำาบุหรี�เถู่�อนจากประเทศเพ่ั�อนบ�านเข้�าประเทศไทยผู้่านพัรมูแดนติ่างๆ ซึ�งผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บหร่อบุหรี�เถู่�อน 

ที�นำาเข้�ามีูราคาถู้กเมู่�อเทียบกับบุหรี�ที�เสียภาษีและปฏิิบัติิติามูกฎระเบียบข้องภาครัฐ เป็นการเพิั�มูโอกาสการเข้�าถึูงผู้ลิติภัณฑ์์

ยาส้บ ทำาให�ประช่าช่นโดยเฉพัาะเด็กและเยาวช่นติิดบุหรี�เพิั�มูขึ้�น นอกจากนี� ยังส่งผู้ลกระทบด�านเศรษฐกิจและสังคมู ทำาให�

รายได�จากภาษีที�รัฐเก็บจากสินค�าบุหรี�น�อยลง ข้ณะที�คนไทยส้บบุหรี�เพิั�มูส้งขึ้�น ทั�งนี� ท่่ประชุมจึงม่มติ้เห็นชอบให้เสนอ

รัฐ์บาลพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภัาค่พิธิ่สารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบผิดกฎหมาย

อ้างอิง : https://www.hfocus.org/content/2022/11/26453

 การเข้าร่วมเป็นภัาค่ พิธิ่สารว่าด้วยการค้า

ผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบผิดกฎหมาย ภายใติ�กรอบอนุสัญญา 

ว่าด�วยการควบคุมูยาส้บข้ององค์การอนามัูยโลก เป็นการ

จัดการปัญหาการค�าผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ดกฎหมูายที�ติรงจุด

และครอบคลุมูรอบด�าน ซึ�งจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย

หลายมิต้ิ โดยเฉพาะปัญหาบุหร่่ผิดกฎหมายจะลดลง 

รัฐ์บาลจัดเก็บภัาษ่จากสินค้าเสพต้ิดและทำาลายสุขภัาพ

ได้มากขึ�น การบริโภัคผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบของคนไทยลดลง 

ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบุหร่่ 

และทำาให้ประชาชนไทยม่สุขภัาพท่่ด่ขึ�น

 ข้ณะนี�กรมูควบคุมูโรคได� เติ รียมูความูพัร�อมู 

ในด�านติ่างๆ ทั�งเชิ่งเทคนิค วิช่าการ และข้�อกฎหมูาย

เรียบร�อยแล�ว โดยทำางานอย่างใกล�ชิ่ดกับคณะผู้้�เชี่�ยวช่าญ

ระดับนานาช่าติิ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้�อง อาทิ สำานักงาน

อัยการส้งสุด กระทรวงการติ่างประเทศ กระทรวงการคลัง 

และกรมูสอบสวนคดีพิัเศษ ซึ�งเป็นหน่วยปฏิิบัติิหลัก เพ่ั�อให� 

เป็นไปติามูพิัธีิสารฉบับนี� ซึ�งหากรัฐบาลให�ความูเห็นช่อบ

การเข้�าเป็นภาคีภายใติ�พิัธีิสารว่าด�วยการข้จัดการค�า

ผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บผิู้ดกฎหมูาย จะสามูารถูดำาเนินการในส่วน

ที�เกี�ยวข้�องได�ทันที
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แวดวง ศจัย.แวดวง ศจัย.

การู้ปีรู้ะชิ่มุ่การู้พิจารู้ณาเรู้่�องรู้�องเรู้่ยนเก่�ยวกับับั่หรู้่�ไฟฟ้า
 วันที� 27 กันยายน พั.ศ.2565 ศ้นย์วิจัยและจัดการความูร้�เพ่ั�อการควบคุมู

ยาส้บ (ศจย.) กองงานคณะกรรมูการควบคุมูผู้ลิติภัณฑ์์ยาส้บ กรมูควบคุมูโรค 

สถูาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสมูาพัันธิ์เคร่อข้่ายแห่งช่าติิเพั่�อสังคมูไทย

ปลอดบุหรี� ร่วมูกันชี่�แจงถึูงปัญหาผู้ลกระทบข้องบุหรี�ไฟฟ้า ไมู่ว่าจะเป็น มิูติิทาง

ด�านสุข้ภาพั สังคมู และผู้ลกระทบติ่อเยาวช่น ในการประชุ่มูการพิัจารณาเร่�องร�อง

เรียนเกี�ยวกับบุหรี�ไฟฟ้า ณ สำานักงานผู้้�ติรวจการแผู้่นดิน

 โดยที�ประชุ่มูมีูความูเห็นว่า สิ�งที�ประเทศไทยควรจะติ�องมีูการเร่งขั้บ

เคล่�อนเพ่ั�อการแก�ปัญหา ค่อ การที�ประเทศไทยติ�องเข้�าร่วมู “พิธิ่สารว่าด้วย

การขจัดการค้าผลิต้ภััณฑ์์ยาสูบผิดกฎหมาย” ภายใติ�กรอบอนุสัญญาว่าด�วยการ

ควบคุมูยาส้บข้ององค์การอนามัูยโลก เพ่ั�อให�เกิดประโยช่น์ส้งสุดติ่อประเทศช่าติิ 

ในแง่ข้องสุข้ภาพั สังคมูและเศรษฐกิจติ่อไป


