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ท่ีมาของปญหา 

 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการขององคการอนามัยโลก ตามกรอบอนุสัญญาวาดวย

การควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

มีวัตถุประสงคเพ่ือลดความดึงดูดภาพลักษณท่ีปรากฏบนซองบุหรี่ไปยังนักสูบ โดยเฉพาะกลุมนักสูบหนาใหม 

อยางไรก็ดีมาตรการดังกลาวไดรับการโตแยงจากกลุมธุรกิจยาสูบเนื่องจากเห็นวาเปนการกระทําท่ีกระทบตอ

สิทธิของเอกชนจนเกินสมควร กอใหเกิดการฟองรองคดีข้ึนในหลายประเทศท่ีดําเนินการตรากฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงปจจุบันศาลไดทําการพิจารณา

และตัดสินคดีแลว จึงสมควรท่ีจะทําการศึกษารายละเอียดทางคดี เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบใหเขาใจถึงทิศทาง

และการใหเหตุผลทางกฎหมายของศาล อันจะเปนการสรางองคความรูและเตรียมการสําหรับมาตรการซอง

บุหรี่แบบเรียบท่ีประเทศไทยอาจดําเนินการตอไป 

ประเด็นในการศึกษา 

1. กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) และกฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบ กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ เปนอนุสัญญาดานสุขภาพฉบับแรกท่ีจัดทําโดย

องคการอนามัยโลก  มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมจํานวนผูสูบบุหรี่และอุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดจนปองกันการ

เพ่ิมจํานวนของผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ มีผลใช

บังคับตั้งแตป ค.ศ. 2005 และเปนอนุสัญญาท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย (legally binding treaty)  ไปยังรัฐ

ภาคีในการพัฒนาและบังคับใชมาตรการควบคุมยาสูบผานชองทางการออกกฎเกณฑไปยังกิจกรรมของตลาด

อุตสาหกรรมยาสูบ การขายและการลดการบริโภคยาสูบ ตลอดรวมถึงการจัดหาทางเลือกทางการเกษตรใหกับ

ผูท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะเกษตรกร 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการท่ีปรากฏอยูในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบ ประกอบดวยบทบัญญัติท่ีเก่ียวของ ไดแก มาตรา 11 วาดวยการบรรจุหีบหอและฉลากผลิตภัณฑยาสูบ



และมาตรา 13 วาดวยการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบและการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ใน

ปจจุบันหลายประเทศไดแสดงความประสงคท่ีจะดําเนินการออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงประเทศท่ีตรา

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบและไดมีการบังคับใชอยางสมบูรณท้ังฉบับไปแลว ไดแก ประเทศออสเตรเลีย 

สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส สาระหลักของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท้ัง 3 ประเทศขางตนมีจุด

รวมกันคือ กฎหมายกําหนดใหหีบหอซองบุหรี่ท่ีขายภายในประเทศตองใชสี ขนาด แบบตัวอักษรและภาพคํา

เตือนตาง ๆ เปนไปตามท่ีรัฐบาลกําหนด ในขณะท่ีลวดลาย สีสัน สัญลักษณหรือเครื่องหมายการคาไมสามารถ

จัดแสดงบนซองบุหรี่ไดอีกตอไป  

2. คําฟองคดีและการตีความของศาลในคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  

การฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเกิดข้ึนในประเทศท่ีไดประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

ไดแก ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส เม่ือพิจารณาถึงประเด็นแหงคดี ตลอดถึงคํา

พิพากษาของศาลท้ัง 3 ประเทศ พบวาสามารถพิจารณาจุดรวมกันไดดังตอไปนี้ 

2.1 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคา การฟองคดีกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบกับสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น ศาลท้ัง 3 ประเทศไดมีการตัดสินคดีไปในทางเดียวกัน คือ 

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมกระทบตอสิทธิในเครื่องหมายการคา การวางหลักในเรื่องดังกลาวมีความ

นาสนใจ เนื่องจากสิทธิในเครื่องหมายการคาเปนสิทธิท่ีสําคัญประการหนึ่งของทรัพยสินทางปญญาและเปน

สิทธิท่ีกลุมธุรกิจเห็นวาเปนมูลคาในทางการคาของตน กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดถูกประกาศใชเพ่ือ

กําหนดเง่ือนไขไมใหกลุมธุรกิจยาสูบสามารถแสดงสิ่งท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา เชน เครื่องหมายการคาบน

ซองบุหรี่ไดอีกตอไป อยางไรก็ดี ศาลท้ัง 3 ประเทศมีความเห็นรวมกันวา สิทธิในทรัพยสินทางปญญาถือเปน

สิทธิในการปฏิเสธ (negative right) ซ่ึงเปนสิทธิท่ีมีไวเพ่ือกันมิใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนในทรัพยสิน

ทางปญญาของเจาของผูจดทะเบียน ซ่ึงรัฐผูตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดเขามาใชประโยชนดังกลาว 

แตเปนเพียงกําหนดเง่ือนไขในการใช (conditions d’exercice) เครื่องหมายการคาบนซองบุหรี่แบบเรียบ 

โดยท่ีกลุมธุรกิจยาสูบเจาของเครื่องหมายการคายังคงสิทธิในการหวงกันไมใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนใน

เครื่องหมายการคาของตนไดตอไป นอกจากนี้ผูบริโภคยังคงสามารถแยกแยะสินคาบุหรี่แตละยี่หอออกจากกัน

ได เนื่องจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบยังคงยินยอมใหยี่หอบุหรี่ปรากฏอยูบนหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่ ซ่ึงทํา

ใหผูบริโภคไมเกิดการสับสนหลงผิดในตัวสินคาแตละยี่หอแตอยางใด ท้ังนี้กฎหมายระหวางประเทศท่ีคุมครอง

สิทธิในทรัพยสินทางปญญา เชน TRIPS และกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบ (FCTC) ไมไดมีความขัดแยงซ่ึงกันและกัน เนื่องจากแมขอตกลงระหวางประเทศเรื่องทรัพยสินทางปญญา



จะมุงคุมครองผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาท่ีจดทะเบียนอยางถูกตอง แตก็จะมีขอยกเวนในเรื่องมาตรการ

เพ่ือสุขภาพเสมอ 

2.2 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน ศาลไดชั่งน้ําหนักระหวางความ

จําเปนของรัฐท่ีตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบข้ึนเพ่ือเปนมาตรการคุมครองสุขภาพของประชาชนจาก

อันตรายของบุหรี่และประโยชนของเอกชน ไดแก กลุมธุรกิจยาสูบ วาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจของ

ผูประกอบการจากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสม ไดสัดสวนหรือจําเปนมากนอยเพียงใด แนว

ทางการตีความของศาลท้ัง 3 ประเทศมีความเห็นตรงกันวา กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมีความสอดคลองกับ

หลักความไดสัดสวนตามรัฐธรรมนูญดวยเหตุผลวารัฐดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะดานการคุมครอง

สุขภาพของประชาชน 

2.3 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ คําพิพากษาของศาลสูงแหงส

หราชอาณาจักรและศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสตางไดพิจารณาวา การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

เปนการตรากฎหมายท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยท่ีผูผลิตหรือผูประกอบการธุรกิจยาสูบซ่ึง

จําหนายบุหรี่ในประเทศท่ีบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตองปฏิบัติภายใตกฎเกณฑตามกฎหมายฉบับนี้

เชนเดียวกัน กฎหมายมิไดมีเง่ือนไขยกเวนแกกลุมธุรกิจกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้นกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึง

เคารพเง่ือนไขหลักความเสมอภาคหรือการไมเลือกปฏิบัติสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญหรือ

กติการะหวางประเทศตาง ๆ 

2.4 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักการใชสิทธิอ่ืนของผูประกอบการตามรัฐธรรมนูญ 

สิทธิอ่ืน ๆ ของผูประกอบการตามรัฐธรรมนูญในท่ีนี้ประกอบดวย สิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการ

ประกอบกิจการ 

2.4.1 สิทธิในทรัพยสิน วัตถุประสงคของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบคือการจํากัดสิทธิในการใช

เครื่องหมายหรือสัญลักษณใด ๆ บนซองบุหรี่มิใหปรากฏเปนชองทางการสื่อสารกับผูบริโภคอีกตอไป ดังนี้ 

สิทธิในทรัพยสินของเอกชนยังคงไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญอีกหรือไม ศาลพิจารณาวาสิทธิในทรัพยสิน 

แมจะไดรับการรับรองในระดับรัฐธรรมนูญแตก็เปนสิทธิท่ีรัฐสามารถจํากัดได หากการจํากัดการใชสิทธิดังกลาว

เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ แมผูฟองคดีจะมองวาการท่ีตนไมสามารถใชเครื่องหมายการคาหรือทรัพยสิน

ทางปญญาอ่ืน ๆ บนซองบุหรี่ไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของตนโดยรัฐ แตศาลมีความเห็นไปในทาง

เดียวกันวา ผลท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดทําใหทรัพยสินของเอกชนถูกเวนคืนแตอยางใด 

แตเปนเพียงการท่ีรัฐเขาไปกําหนดกฎเกณฑเง่ือนไข “การใช” สิทธิในทรัพยสินดังกลาวของเอกชน เนื่องจาก



สินคาบุหรี่เปนสินคาท่ีไมปกติ เม่ือบริโภคแลวกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ รัฐจึงมีความจําเปนในฐานะท่ีตอง

ดูแลสุขภาพประชาชนอันถือเปนภารกิจดานบริการสาธารณะ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเปนหนึ่งใน

เครื่องมือท่ีรัฐใชเพ่ือดําเนินการตามภารกิจดานสาธารณสุขดังกลาว นอกจากนี้ การท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบกําหนดเง่ือนไขการใชทรัพยสินของเอกชน ยอมหมายถึงสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาท่ีกลุมธุรกิจยาสูบได

จดทะเบียนเปนเจาของยังคงไดรับการคุมครองและสามารถหวงกันมิใหบุคคลท่ี 3 เขามาใชประโยชนดังกลาว

ได ในขณะท่ีรัฐนั้น แมจะเปนผูตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแตก็ไมไดเขามาใชประโยชนหรือไดรับ

ประโยชนใด ๆ จากทรัพยสินทางปญญาท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดทําการจดทะเบียนเปนเจาของ ดวยเหตุนี้รัฐจึงไม

ตองเยียวยาความเสียหายใด ๆ ใหกับเอกชน เนื่องจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดเวนคืนทรัพยสินของ

เอกชนและเอกชนยังคงสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาอยู 

2.4.2 เสรีภาพในการประกอบกิจการ เสรีภาพในการประกอบกิจการนี้ ศาลพิจารณาวา แมจะไดรับ

การรับรองในระดับรัฐธรรมนูญ แตก็มิใชเสรีภาพโดยเด็ดขาด กลาวคือรัฐสามารถตรากฎหมายเพ่ือจํากัดการใช

เสรีภาพในการประกอบกิจการได หากมีความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบก็

เชนเดียวกับกฎหมายอีกหลาย ๆ ฉบับท่ีมีเปาประสงคเพ่ือคุมครองสุขภาพสาธารณะ ดังนั้นการกําหนด

กฎเกณฑการใชเสรีภาพในการประกอบกิจการดังกลาวของรัฐจึงเปนเรื่องท่ียอมรับได แมรัฐจะออกกฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือควบคุมการใชรูปแบบบนซองบุหรี่ท่ีกําหนดโดยรัฐ แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดไปไกลถึง

ขนาด “หาม” ผูประกอบการผลิตหรือขายสินคายาสูบ ท้ัง ๆ ท่ีขอเท็จจริงไดประจักษชัดวาบุหรี่สรางอันตราย

ใหกับสุขภาพอยางรายแรง แตรัฐก็ยังคงยินยอมใหมีการผลิตหรือการขายบุหรี่ไดตอไป ดังนั้นการจํากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการของผูกลุมธุรกิจยาสูบโดยผลของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงมีความ

เหมาะสมและไมขัดแยงกับการคุมครองเสรีภาพดังกลาวในระดับรัฐธรรมนูญแตอยางใด 

ขอเสนอแนะ  

จากการฟองคดีและคําพิพากษาเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของศาลประเทศออสเตรเลีย สหราช

อาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส มีขอเสนอแนะท่ีควรนํามาพิจารณาสําหรับประเทศไทย หากในอนาคตมี

นโยบายท่ีจะดําเนินการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ดังนี้ 

1 ประเทศไทยในฐานะภาคีของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) มี

พันธกรณีท่ีจะผลักดันมาตรการตาง ๆ ภายใตขอตกลงของกรอบอนุสัญญาฉบับดังกลาว ซ่ึงการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการท่ีองคการอนามัยโลกและกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุม

ยาสูบ (FCTC) ใหการสนับสนุนหากรัฐภาคีจะดําเนินการ 



2 การตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบสามารถกระทําได เนื่องจากวัตถุประสงคของกฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบมีเปาหมายเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของบุหรี่ แมขอตกลงระหวางประเทศหลาย

ฉบับท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา 

(TRIPs) หรือปฏิญญาโดฮาจะมีสาระในเรื่องการคุมครองเจาของทรัพยสินทางปญญา แตขอตกลงระหวาง

ประเทศเหลานี้ลวนมีขอยกเวนการคุมครอง หากรัฐตองออกมาตรการใด ๆ เพ่ือสุขภาพสาธารณะของ

ประชาชน ดังนั้นหลักการดานสุขภาพภายใตกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) 

กับขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องการคาหรือทรัพยสินทางปญญา เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPs) สามารถดําเนินการไปดวยกันได ไมขัดหรือแยงกันแตอยางใด 

3 อยางไรก็ดี แมรัฐจะอางเรื่องการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน เชน กฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบ แตรัฐตองตระหนักถึงหลักการสําคัญท่ีมีคาบังคับในทางรัฐธรรมนูญมาใชเสมอ ไดแก 

หลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักความไดสัดสวน เนื่องจากหลักการท้ัง 2 เรื่องนี้เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ

ควบคุมการออกกฎหมายของรัฐ เพ่ือพิจารณาวากฎหมายท่ีรัฐตราข้ึนนั้นจะอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไมเกิน

เลยไปจากเปาหมายท่ีรัฐตองการใหบรรลุผล ไดแกการอยูในขอบเขตการคุมครองสุขภาพของประชาชน ใน

ขณะเดียวกันตองไมมีบุคคลภายใตการบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

มิฉะนั้นแลวหากมีผูท่ีไมไดรับความไมเปนธรรมจากกฎหมายฉบับดังกลาว อาจฟองคดีไปยังศาลเพ่ือขอใหเพิก

ถอนกฎหมายฉบับดังกลาวได อันจะเปนการเสียเวลาและตนทุนคาใชจายท้ังฝายรัฐผูผลักดันกฎหมายและ

ประชาชนเอกชนผูไดรับความเสียหาย 

 

 

 



ก 
 

สารบัญ 

 

บทท่ี 1 บทนํา              1 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา            1 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา             2 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา             2 

1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา             2 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บทท่ี 2 แนวคิดและกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ           4 

2.1 กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ  

(Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC)          4 

2.1.1 วัตถุประสงคของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ      4 

2.1.2 กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบและมาตรการ 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ              6 

2.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบภายใตแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป:  

แนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต  

การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ       14 

2.2.1 มาตรการภายใตแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวย 

การออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแสดงและการขายยาสูบและ 

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ            14 

2.2.2 แนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวยการออกกฎเกณฑ 



ข 
 

ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ  

และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ         16 

2.3 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลีย        18 

2.3.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ                 18 

2.3.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ            20 

 2.4 การจัดทําซองบุหรี่แบบมาตรฐานในสหราชอาณาจักร        23 

  2.4.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ         24 

2.4.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ                     25 

 2.5 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศฝรั่งเศส         26 

2.5.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ         26 

2.5.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ                                     28 

2.5.2.1 ประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ      28 

2.5.2.2 กฎหมายลําดับรองวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบ     29 

บทท่ี 3 การฟองคดีและคําพิพากษาของศาลเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ      31 

 3.1 ประเทศออสเตรเลีย            32 

  3.1.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน     33 

3.1.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา               35 

 3.2 สหราชอาณาจักร:            37 

  3.2.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและผลกระทบท่ีเกิดกับการคาขายผลิตภัณฑยาสูบ   38 

3.2.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกับการประสานผลประโยชนของกลุม 



ค 
 

ผูประกอบการยาสูบ            40 

3.2.3 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา              41 

 3.2.3.1 ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการคา      41 

 3.2.3.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในทรัพยสิน      42 

3.2.4 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการสรางความสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพ 

ท่ีเก่ียวของ           43 

 3.2.4.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน    43 

 3.2.4.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในการประกอบกิจการ    45 

 3.3 ประเทศฝรั่งเศส           46 

  3.3.1 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ         46 

   3.3.1.1 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการอนุมัติมาตรา 27  

ของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ    49 

3.3.1.2 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญเรื่องการขยายอํานาจในการออก 

กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ        49 

3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและ 

เสรีภาพในการประกอบการของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ     50 

3.3.2 ศาลปกครองสูงสุด            54 

3.3.2.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความชอบดวยกฎหมายภายในประเทศ   57 

3.3.2.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ   58 

3.3.3 ศาลบัญชี             68 



ง 
 

บทท่ี 4 วิเคราะหหลักกฎหมายและการตีความของศาลในคดีซองบุหรี่แบบเรียบ     71 

 4.1 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคา     71 

4.2 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน      75 

4.2.1 หลักความไดสัดสวนและการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ     76 

4.2.2 หลักความไดสัดสวนและสิทธิในทรัพยสิน       78 

4.2.3 หลักความไดสัดสวนและเสรีภาพในการประกอบกิจการ     79 

4.3 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ               80 

4.4 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักการใชสิทธิอ่ืนของผูประกอบการตามรัฐธรรมนูญ   82 

 4.4.1 สิทธิในทรัพยสิน           82 

 4.4.2 เสรีภาพในการประกอบกิจการ        86 

4.5 ขอพิจารณาในการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย      88 

4.5.1 กระบวนการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ      88 

4.5.2 เนื้อหาของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ       89 

บทท่ี 5 สรุปและเสนอแนะ           91 

 5.1 บทสรุป            91 

  5.1.1 กฎหมายบุหรี่แบบเรียบไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคา     92 

  5.1.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน     92 

  5.1.3  กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ    92 

  5.1.4 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ   93 

5.1.5 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักเสรีภาพในการประกอบ 



จ 
 

กิจการตามรัฐธรรมนูญ                   93 

5.2 ขอเสนอแนะ              93 

บรรณานุกรม             95 



1 
 

บทที่ 1  

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging) เปนหนึ่งในมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบตาม

กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco 

Control: FCTC)   โดยมุงประสงคใหบริษัทผูผลิตบุหรี่จัดทําซองบุหรี่ท่ีปราศจากสีสันและสัญลักษณท่ีดึงดูด

ผูบริโภค เพ่ือลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุมนักสูบหนาใหม อยางไรก็ดีการดําเนินการ

ดังกลาวยอมกระทบกับรูปแบบ สีสัน สัญลักษณหรือโลโกบนฉลากของบุหรี่ ท้ังท่ีลักษณะดังกลาวเปน

สาระสําคัญของการแสดงสิทธิ์ในเครื่องหมายการคาของบริษัทบุหรี่และไดรับความคุมครองจากกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาท้ังภายในและระหวางประเทศ  

มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไดเริ่มนําไปบังคับใชในหลายประเทศ บางประเทศไดมีการออกกฎหมาย

กฎหมายและมีการใชบังคับอยางเต็มรูปแบบ เชน ประเทศออสเตรเลีย บางประเทศกําลังอยูในข้ันตอนของ

กระบวนการตรากฎหมาย เชน ประเทศนิวซีแลนด นอรเวย และในบางประเทศอยูในข้ันตอนการผลักดันเชิง

นโยบาย เชน ประเทศตุรกี อยางไรก็ดีการนํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมาบังคับใชไดรับการโตแยงจากผูไม

เห็นดวย โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบการธุรกิจยาสูบ ดวยเหตุนี้รัฐบาลของประเทศท่ีนํามาตรการซองบุหรี่

แบบเรียบมาบังคับใชจึงไดถูกกลุมธุรกิจยาสูบดําเนินการฟองรอง เพ่ือใหศาลพิจารณาวาการออกมาตรการ

ดังกลาว มีความเหมาะสม สอดคลองกับความไดสัดสวนและเปนธรรมตอกลุมธุรกิจมากนอยเพียงใด 

ในปจจุบันไดมีคําพิพากษาของศาลในคดีซองบุหรี่แบบเรียบแลว 3 ประเทศ ไดแก ศาลสูงแหง

ประเทศออสเตรเลีย ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสและศาลปกครองสูงสุด

ของประเทศฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้จึงสมควรทําการศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบคําพิพากษาของศาลท้ัง 3 

ประเทศ เพ่ือใหทราบถึงประเด็นขอโตแยงของผูฟองคดีและแนวทางคําตัดสิน ตลอดรวมถึงการใหเหตุผลของ

ศาลในเรื่องมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ อันจะเปนประโยชนตอทิศทางของประเทศไทยในการเตรียมการหรือ

การสรางองคความรูตอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ท่ีอาจนํามาใชกับประเทศไทยในอนาคตตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษา รวบรวมกฎหมายและวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางคําพิพากษาของศาล

ตางประเทศในคดีท่ีเก่ียวของกับซองบุหรี่แบบเรียบ 

1.2.2 เพ่ือเผยแพรองคความรูของมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ขอโตแยงทางคดีและคําพิพากษาของ

คดีซองบุหรี่แบบเรียบ 

1.2.3 เพ่ือสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาและใหขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับใชกับกรณีของประเทศ

ไทย 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการขององคการอนามัยโลก ตามกรอบอนุสัญญาวาดวย

การควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

มีวัตถุประสงคเพ่ือลดความดึงดูดภาพลักษณท่ีปรากฏบนซองบุหรี่ไปยังนักสูบ โดยเฉพาะกลุมนักสูบหนาใหม 

อยางไรก็ดีมาตรการดังกลาวไดรับการโตแยงจากกลุมธุรกิจยาสูบเนื่องจากเห็นวาเปนการกระทําท่ีกระทบตอ

สิทธิของเอกชนจนเกินสมควร กอใหเกิดการฟองรองคดีข้ึนในหลายประเทศท่ีดําเนินการจัดทํามาตรการซอง

บุหรี่แบบเรียบ ท้ังนี้ศาลในบางประเทศไดทําการพิจารณาและตัดสินคดีแลว จึงสมควรท่ีประเทศไทยจะ

ทําการศึกษาถึงรายละเอียดทางคดี เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบใหเขาใจถึงทิศทางและการใหเหตุผลทาง

กฎหมายของตุลาการเหลานี้ อันจะเปนการสรางองคความรูและเตรียมการสําหรับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ

ท่ีประเทศไทยอาจดําเนินการตอไป 

1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ศึกษา รวบรวมกฎหมายและวิเคราะหคําพิพากษาของศาลประเทศออสเตรเลีย อังกฤษและฝรั่งเศสใน

คดีซองบุหรี่แบบเรียบ 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.5.1 ทําใหทราบถึงแนวทางของตางประเทศตอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ท้ังดานกฎหมายและคดี

ขอพิพาท รวมถึงคําพิพากษาของศาล 
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1.5.2 เพ่ือเผยแพรและสรางความรูความเขาใจตอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในมิติทางนิติศาสตร 

ท้ังขอกฎหมายและคดีขอพิพาทในตางประเทศ 

1.5.3 เพ่ือนําขอมูลจากการศึกษามาเปนแนวทางในการเตรียมตัวออกกฎหมายวาดวยซองบุหรี่แบบ

เรียบในประเทศไทย 

 

  



4 
 

บทที่ 2 

       แนวคิดและกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบ 

 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging) หรือซองบุหรี่แบบมาตรฐาน (Standard package) 

เปนหนึ่งในของมาตรการสากลเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยแนวคิดเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบปรากฏอยู

ในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control : WHO 

FCTC) มาตรา 11 วาดวยการบรรจุหีบหอและการติดปายแสดงผลิตภัณฑยาสูบและมาตรา 13 วาดวยการ

หามการโฆษณาทางออม เปาหมายในการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบ (FCTC) มีข้ึนเพ่ือลดแรงจูงใจของผูบริโภคในการสูบบุหรี่ เนื่องจากผลการวิจัยหลายฉบับพบวาภาพ สี 

สัญลักษณ รูปแบบตาง ๆ ท่ีปรากฏบนซองบุหรี่นั้นกอใหเกิดความดึงดูดตอผูบริโภค รวมถึงเกิดการกระตุนให

ผูบริโภคเกิดความอยากในการบริโภคยาสูบมากข้ึนกวาเดิม ทําใหเกิดนโยบายในการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

ข้ึน ภายใตแนวคิดการหามใชโลโกท่ีมีสีสัน ตรา เครื่องหมาย หรือรูปแบบสัญลักษณใด ๆ ใหปรากฏบนหีบหอ

บรรจุภัณฑบุหรี่อีกตอไป เนื่องจากงานวิจัยหลายชิ้นไดพิสูจนวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบนั้น0

1 

- ลดความดึงดูดใจของสินคาบุหรี่ท่ีมีตอผูบริโภค 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของภาพคําเตือนอันตรายดานสุขภาพบนซองบุหรี่แบบขายปลีก  

- จํากัดการใชหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่เปนชองทางในการโฆษณา  

- ลดความเขาใจผิดจากการโฆษณาบนฉลากท่ีมีตอผูบริโภค 

ดวยเหตุนี้หากประเทศภาคีใดกําหนดมาตรการเพ่ือรองรับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามกรอบ

อนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) จะสงผลใหซองบุหรี่ท่ีขายภายในประเทศ  

หามปรากฏสีสัน เครื่องหมาย สัญลักษณหรือรูปภาพ รวมท้ังขอความโฆษณาบนซองบุหรี่อยางท่ีเคยมีมาใน

อดีต โดยรัฐจะดําเนินการใหซองบุหรี่กลายเปนแบบเรียบหรือแบบมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ รัฐจะ

กําหนดใหหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่มีการจัดทําขอความ รูปแบบ สีสันและตัวอักษรตามมาตรฐานแบบเดียวกัน

ท้ังหมด ในขณะท่ีชื่อของยี่หอบุหรี่ยังคงปรากฏบนหีบหอบรรจุภัณฑเพ่ือบอกความแตกตางหรือท่ีมาของซอง

บุหรี่แตละยี่หอเทานั้น 

                                                           
1 Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p. 9  
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การศึกษาเรื่องแนวคิดและกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในบทนี้ประกอบดวย กรอบอนุสัญญาของ

องคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control : WHO 

FCTC) (2.1) และภูมิภาคท่ีไดดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไปแลว ไดแก การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

ภายใต EU Directive (2.2) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลีย (2.3) การจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบในสหราชอาณาจักร (2.4) และการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศฝรั่งเศส (2.5)   

2.1 กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on 

Tobacco Control : WHO FCTC) 

 กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบเปนสนธิสัญญาระหวาประเทศท่ี

จัดทําข้ึนเพ่ือคุมครองประชากรโลกใหปลอดภัยจากผลรายท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ 

กลไกทางกฎหมายระหวางประเทศฉบับนี้จะปองกันมิใหผลิตภัณฑยาสูบแพรกระจายโดยเฉพาะในประเทศ

กําลังพัฒนา หัวขอนี้จะพิจารณาเรื่องวัตถุประสงคของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (2.1.1) และ

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบและมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ (2.1.2) 

2.1.1 วัตถุประสงคของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ  

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control : 

WHO FCTC) เปนอนุสัญญาดานสุขภาพฉบับแรกท่ีจัดทําโดยองคการอนามัยโลก 1

2 มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม

จํานวนผูสูบบุหรี่และอุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดจนปองกันการเพ่ิมจํานวนของผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุมเด็ก

และเยาวชน โดยมุงผลักดันการดําเนินงานระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนความรวมมือ

ระหวางประเทศเพ่ือปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนจากผลกระทบของการบริโภคยาสูบ กรอบ

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ มีผลใชบังคับตั้งแตป ค.ศ. 2005 และเปนอนุสัญญาท่ีมีผลผูกพันทาง

กฎหมาย (legally binding treaty)3 ไปยังรัฐภาคีในการพัฒนาและบังคับใชมาตรการควบคุมยาสูบผานชอง

ทางการออกกฎเกณฑไปยังกิจกรรมของตลาดอุตสาหกรรมยาสูบ การขายและการลดการบริโภคยาสูบ ตลอด

                                                           
2 กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2546 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 181 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ไดลงนามเปนภาคีสมาชิกลําดับ

ที่ 36 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546  
3 Plain Packaging of tobacco products: a worldwide movement to address a global challenge, Press kit : First ministerial 

meeting on plain tobacco packaging, Paris, 20 July 2015, p.2 
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รวมถึงการจัดหาทางเลือกทางการเกษตรใหกับผูท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะเกษตรกร ปจจุบันกรอบอนุสัญญาวา

ดวยการควบคุมยาสูบมีประเทศสมาชิกจํานวนท้ังสิ้น 181 ประเทศ3

4 

2.1.2 กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบ 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการท่ีปรากฏอยูในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบ โดยมีแนวทาง (Guideline) เพ่ือการดําเนินงานตามมาตรา 11 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบวาดวยการบรรจุหีบหอและฉลากผลิตภัณฑยาสูบขยายรายละเอียด 4

5 แนวทางตามมาตรา 11 นี้ได

แนะนําใหรัฐภาคีดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบภายในประเทศดวย 

นอกจากมาตรา 11 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบเรื่องการบรรจุหีบหอและฉลาก

ผลิตภัณฑยาสูบแลว เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบพบวามีมาตราท่ี

เก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ดังนี้  

มาตรา 5 พันธกรณีท่ัวไป5

6  

                                                           
4 Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, (Online), Available from 

http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/,  (27 July 2017)  
5 แนวทางเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 11 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (วาดวยการบรรจุหีบหอและการฉลากผลิตภัณฑ)ยาสูบ 

(Guidelines for implementation of Article 11  of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and 

labelling of tobacco products)) 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสอดคลองกับเง่ือนไขขออื่นๆ ในกรอบการทํางานวาดวยการควบคุมการบริโภคยาสูบ องคการอนามัยโลก และความประสงคของ

ที่ประชุมประเทศสมาชิกอนุสัญญา แนวทางการทํางานเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามภาระหนาที่ภายใต

มาตราที่ 11 และเพื่อเสนอมาตรการที่ประเทศสมาชิกสามารถนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการบรรจุหีบหอและการปดฉลาก 

มาตราที่ 11 กําหนดไววาแตละประเทศจะตองยอมรับและดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการบรรจุหีบหอและการปดฉลากภายใน

ระยะเวลาสามป นับจากวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชในประเทศสมาชิก : คําแปลจาก สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข,  [ออนไลน] สืบคนจาก http://btc.ddc.moph.go.th/th/laws-th.php?type=3 (21 July 2017) 
6 Article 5 on Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) : General obligations  

1. Each Party shall develop, implement, periodically update and review comprehensive multisectoral national 

tobacco control strategies, plans and programs in accordance with this Convention and the protocols to which it is a Party.  

2. Towards this end, each Party shall, in accordance with its capabilities:  

(a) establish or reinforce and finance a national coordinating mechanism or focal points for tobacco control; and  

(b) adopt and implement effective legislative, executive, administrative and/or other measures and cooperate, as 

appropriate, with other Parties in developing appropriate policies for preventing and reducing tobacco consumption, 

nicotine addiction and exposure to tobacco smoke.  
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1. ใหภาคีแตละฝายพัฒนา บังคับใช ปรับปรุงใหทันสมัยเปนระยะ ๆ และทบทวนกลยุทธ 

แผนงาน ตลอดจนโครงการในการควบคุมยาสูบในระดับชาติหลายฝายท่ีครอบคลุม ท้ังนี้ ใหเปนไปตามความ

ในอนุสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนความพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงภาคีดังกลาวไดเขาเปนภาคีในพิธีสาร

ฉบับนั้น ๆ ดวย 

2. เพ่ือการนี้ โดยเปนไปตามความสามารถของภาคีนั้น ๆ ใหภาคีแตละฝาย 

(ก)  จัดตั้ง หรือสนับสนุน และใหเงินแกกลไกอันหนึ่งในการประสานงานระดับประเทศ หรือจุด

ปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือการควบคุมยาสูบ และ 

(ข)  นํามาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง และมาตรการอ่ืนๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช และรวมมือกับภาคีอ่ืนในการพัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันและลดปริมาณการ

บริโภคยาสูบ การติดสารนิโคติน และการสูดดมควันยาสูบ 

3. ในการจัดทําและดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับการควบคุมยาสูบของภาคีนั้น 

ใหภาคีกระทําการตาง ๆ เพ่ือคุมครองนโยบายเหลานี้จากผลประโยชนทางการคาและผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีมี

ของอุตสาหกรรมยาสูบซ่ึงเปนไปตามกฎหมายภายในของภาคี 

4. ใหภาคีรวมมือกันในการจัดทํารางมาตรการ กระบวนการ และแนวทางในการอนุวัติการตาม

อนุสัญญานี้ ตลอดจนการอนุวัติการตามพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงภาคดังกลาวไดเขาเปนภาคีใน

พิธีสารฉบับนั้นดวย 

5. ใหภาคีรวมมือกับองคการระหวางรัฐบาลท้ังในระดับภูมิภาคและระดับนานชาติ และ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องดังกลาวตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคของ

อนุสัญญานี้และพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงภาคีดังกลาวไดเขาเปนภาคีในพิธีสารฉบับนั้นดวย 

                                                                                                                                                                                     
3. In setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control, Parties shall act to 

protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry in accordance with national law.  

4. The Parties shall cooperate in the formulation of proposed measures, procedures and guidelines for the 

implementation of the Convention and the protocols to which they are Parties.  

5. The Parties shall cooperate, as appropriate, with competent international and regional intergovernmental 

organizations and other bodies to achieve the objectives of the Convention and the protocols to which they are Parties.  

6. The Parties shall, within means and resources at their disposal, cooperate to raise financial resources for 

effective implementation of the Convention through bilateral and multilateral funding mechanisms. 
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6. ใหภาคีตาง ๆ รวมมือกันในการระดมแหลงเงินทุน เพ่ือการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยผานกลไกของกองทุนระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ท้ังนี้ ใหเปนไปตามวิธีการและ

ทรัพยากรท่ีภาคีดังกลาว 

มาตรา 11 การบรรจุหีบหอและติดปายผลิตภัณฑยาสูบ6

7   

1. ภายใน 3 ปนับแตวันท่ีอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับกับภาคี ใหภาคีรายนั้นกําหนดและใช

มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมายภายในของภาคี เพ่ือทําใหม่ันใจไดวา 

(ก)  การบรรจุหีบหอและติดฉลากของผลิตภัณฑยาสูบมิไดสงเสริมใหมีการขายผลิตภัณฑยาสูบ

ดวยวิธีการใด ๆ อันมีลักษณะเปนเท็จ เปนการทําใหเขาใจผิด เปนการหลอกลวง หรือทําใหเกิดความรูสึกผิด ๆ 

เก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ ผลกระทบตอสุขภาพ อันตราย หรือสารท่ีปลอยออกมาจากการบริโภค ความ

ดังกลาวนี้ใหรวมถึง ขอความคําอธิบาย เครื่องหมายการคา รูปภาพหรือสัญลักษณอ่ืนใด ซ่ึงอาจกอใหเกิดความ

                                                           
7 Article 11 on Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) : Packaging and labelling of tobacco products  

1. Each Party shall, within a period of three years after entry into force of this Convention for that Party, adopt 

and implement, in accordance with its national law, effective measures to ensure that:  

(a) tobacco product packaging and labelling do not promote a tobacco product by any means that are false, 

misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or 

emissions, including any term, descriptor, trademark, figurative or any other sign that directly or indirectly creates the false 

impression that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products. These may include terms such as 

“low tar”, “light”, “ultra-light”, or “mild”; and  

(b) each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labelling of such products 

also carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use, and may include other appropriate messages. 

These warnings and messages:   

(i) shall be approved by the competent national authority,   

(ii) shall be rotating,   

(iii) shall be large, clear, visible and legible,   

(iv) should be 50% or more of the principal display areas but shall be no less than 30% of the principal 

display areas,  

(v) may be in the form of or include pictures or pictograms.  

2. Each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labelling of such products 

shall, in addition to the warnings specified in paragraph 1(b) of this Article, contain information on relevant constituents and 

emissions of tobacco products as defined by national authorities.  

3. Each Party shall require that the warnings and other textual information specified in paragraphs 1(b) and 

paragraph 2 of this Article will appear on each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and 

labelling of such products in its principal language or languages.   

4. For the purposes of this Article, the term “outside packaging and labelling” in relation to tobacco products 

applies to any packaging and labelling used in the retail sale of the product. 
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เขาใจท่ีไมถูกตอง ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม ในแงท่ีวา ผลิตภัณฑยาสูบอยางหนึ่งเปนอันตรายตอ

สุขภาพนอยกวาผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน ความดังกลาวนี้อาจไดแก ขอความเชน “low tar”, “ultra-light” หรือ 

“mind”  

(ข)  ผลิตภัณฑยาสูบแตละซอง และแตละกลอง และหีบหอหรือบรรจุภัณฑหรือฉลากภายนอก

ของผลิตภัณฑดังกลาวตองแสดงคําเตือนดานสุขภาพซ่ึงระบุถึงอันตรายของการใชยาสูบ และอาจรวมถึง

ขอความอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ คําเตือนหรือขอความดังกลาวนั้น 

(1) ตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับชาติท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น 

(2) ตองหมุนเวียน 

(3) ตองมีขนาดใหญ ชัดเจน เห็นและอานไดงาย 

(4) ควรมีขนาดไมนอยกวารอยละ 50 ของพ้ืนท่ีแสดงหลัก แตท้ังนี้ตองไมนอยกวารอยละ 30 

ของพ้ืนท่ีแสดงหลัก 

(5) อาจจะอยูในรูปแบบภาพหรือภาพสัญลักษณ หรือรวมอยูในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาว 

2. นอกเหนือจากคําเตือนท่ีกําหนดไวในวรรค 1(ข) ของมาตรานี้แลว ผลิตภัณฑยาสูบแตละซอง

และแตละกลองและหีบหอหรือบรรจุภัณฑหรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑดังกลาวตองมีขอมูลเก่ียวกับสารท่ี

เก่ียวของและสารท่ีปลอยออกมาจากผลิตภัณฑยาสูบ ดังท่ีกําหนดไวโดยหนวยงานของภาคีนั้น 

3. ใหภาคีแตละฝายบังคับไววา คําเตือนและขอมูลท่ีเปนตัวอักษรอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวในวรรค 1 

(ข) และวรรค 2 ของมาตรานี้นั้น จะตองปรากฏอยูบนผลิตภัณฑยาสูบแตละซอง และแตละกลอง ตลอดจนหีบ

หอหรือบรรจุภัณฑหรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑดังกลาวในภาษาประจําชาติของภาคีนั้นดวย 

4. เพ่ือวัตถุประสงคของมาตรานี้ คําวา “หีบหอหรือบรรจุภัณฑของฉลากภายนอก” ในสวนท่ี

เก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบนั้น ใหหมายความถึง หีบหอหรือบรรจุภัณฑและฉลากใด ๆ ซ่ึงใชในการขายปลีกของ

ผลิตภัณฑนั้น ๆ  

มาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ 7

8 

                                                           
8 Article 13 on Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) : Tobacco advertising, promotion and sponsorship   
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1. ภาคีทุกฝายพึงตระหนักวา การหามอยางครอบคลุมเพ่ือมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการ

ขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบนั้นจะชวยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบได 

                                                                                                                                                                                     
1. Parties recognize that a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship would reduce the 

consumption of tobacco products.  

2. Each Party shall, in accordance with its constitution or constitutional principles, undertake a comprehensive 

ban of all tobacco advertising, promotion and sponsorship.  This shall include, subject to the legal environment and 

technical means available to that Party, a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and sponsorship 

originating from its territory. In this respect, within the period of five years after entry into force of this Convention for that 

Party, each Party shall undertake appropriate legislative, executive, administrative and/or other measures and report 

accordingly in conformity with Article 21.  

3. A Party that is not in a position to undertake a comprehensive ban due to its constitution or constitutional 

principles shall apply restrictions on all tobacco advertising, promotion and sponsorship.  This shall include, subject to the 

legal environment and technical means available to that Party, restrictions or a comprehensive ban on advertising, 

promotion and sponsorship originating from its territory with cross-border effects. In this respect, each Party shall undertake 

appropriate legislative, executive, administrative and/or other measures and report accordingly in conformity with Article 21.  

4. As a minimum, and in accordance with its constitution or constitutional principles, each Party shall:  

(a) prohibit all forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship that promote a tobacco product by any 

means that are false, misleading or deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health 

effects, hazards or emissions; 

(b) require that health or other appropriate warnings or messages accompany all tobacco advertising and, as 

appropriate, promotion and sponsorship;   

(c) restrict the use of direct or indirect incentives that encourage the purchase of tobacco products by the public;  

(d) require, if it does not have a comprehensive ban, the disclosure to relevant governmental authorities of 

expenditures by the tobacco industry on advertising, promotion and sponsorship not yet prohibited. Those authorities may 

decide to make those figures available, subject to national law, to the public and to the Conference of the Parties, 

pursuant to Article 21;  

(e) undertake a comprehensive ban or, in the case of a Party that is not in a position to undertake a 

comprehensive ban due to its constitution or constitutional principles, restrict tobacco advertising, promotion and 

sponsorship on radio, television, print media and, as appropriate, other media, such as the internet, within a period of five 

years; and  

(f) prohibit, or in the case of a Party that is not in a position to prohibit due to its constitution or constitutional 

principles restrict, tobacco sponsorship of international events, activities and/or participants therein.  

5. Parties are encouraged to implement measures beyond the obligations set out in paragraph 4.  

6. Parties shall cooperate in the development of technologies and other means necessary to facilitate the 

elimination of cross-border advertising.  

7. Parties which have a ban on certain forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship have the 

sovereign right to ban those forms of cross-border tobacco advertising, promotion and sponsorship entering their territory 

and to impose equal penalties as those applicable to domestic advertising, promotion and sponsorship originating from 

their territory in accordance with their national law.  This paragraph does not endorse or approve of any particular penalty.   

8. Parties shall consider the elaboration of a protocol setting out appropriate measures that require international 

collaboration for a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and sponsorship. 
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2. ใหภาคีแตละฝายดําเนินการหามอยางครอบคลุมเพ่ือมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการขาย

ยาสูบและการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ท้ังนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของภาคีนั้น นอกจากนี้ ภายใตบังคับบริบทแวดลอมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคซ่ึงภาคีนั้น

สามารถนํามาใชได ความในขอนี้ใหรวมถึง การหามอยางครอบคลุมเพ่ือมิใหมีการโฆษณายาสูบขามพรมแดน 

การสงเสริมการขายยาสูบ หรือการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงเริ่มข้ึนจากภายในอาณาเขตของรัฐตนในเรื่อง

นี้ภายใน 5 ป นับแตวันท่ีอนุสัญญานี้มีผลบังคับกับภาคีรายนั้น ใหภาคีแตละฝายดําเนินมาตรการทางนิติ

บัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และใหรายงานถึงการ

ดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ เปนไปตามมาตรา 218

9 

3. ภาคีใดซ่ึงไมอยูในฐานะท่ีจะดําเนินการหามในลักษณะท่ีครอบคลุมดังกลาว เนื่องจากอาจ

เปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐตน ใหภาคีดังกลาวจํากัดการ

โฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ หรือการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ นอกจากนั้น ภายใตบังคับของ

บริบทแวดลอมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคซ่ึงภาคีนั้นสามารถนํามาใชได ความในขอนี้ใหรวมถึง การ

จํากัดหรือการหามอยางครอบคลุมเพ่ือมิใหมีการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ หรือการใหการ

สนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงเริ่มข้ึนจากอาณาเขตภายในของรัฐตนและสงผลในลักษณะขามพรมแดน ในเรื่องนี้ให

ภาคีแตละฝายดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอ่ืน 

ๆ ท่ีเหมาะสม และใหรายงานถึงการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ เปนไปตามมาตรา 21 

                                                           
9 มาตรา 21 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ วาดวยเร่ืองการรายงานและแลกเปล่ียนขอมูล  

Article 21 Reporting and exchange of information  

1. Each Party shall submit to the Conference of the Parties, through the Secretariat, periodic reports on its 

implementation of this Convention, which should include the following:  

(a) information on legislative, executive, administrative or other measures taken to implement the Convention;   

(b) information, as appropriate, on any constraints or barriers encountered in its implementation of the 

Convention, and on the measures taken to overcome these barriers;  

(c) information, as appropriate, on financial and technical assistance provided or received for tobacco control 

activities;  

(d) information on surveillance and research as specified in Article 20; and  

(e) information specified in Articles 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 (d), 15.5 and 19.2.  

2. The frequency and format of such reports by all Parties shall be determined by the Conference of the Parties. 

Each Party shall make its initial report within two years of the entry into force of the Convention for that Party. 

3. The Conference of the Parties, pursuant to Articles 22 and 26, shall consider arrangements to assist developing 

country Parties and Parties with economies in transition, at their request, in meeting their obligations under this Article.  

4. The reporting and exchange of information under the Convention shall be subject to national law regarding 

confidentiality and privacy. The Parties shall protect, as mutually agreed, any confidential information that is exchanged 
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4. ใหภาคีแตละฝายดําเนินการดังตอไปนี้อยางนอย ท้ังนี้เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

หรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของภาคีนั้น 

(ก) หามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ในทุกรูปแบบท่ี

จะสงเสริมผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาดวยวิธีการใด ๆ ท่ีผิด ทําใหเขาใจผิด หรือหลอกลวง หรืออาจสรางความ

ประทับใจผิด ๆ เก่ียวกับลักษณะเฉพาะ ผลตอสุขภาพ อันตราย หรือสารท่ีปลอยออกมาจากยาสูบ 

(ข) บังคับใหมีคําเตือนหรือขอความในดานสุขภาพ หรือในดานอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม มาพรอมกับ

การโฆษณายาสูบทุกครั้ง ตลอดจนการสงเสริมการขายยาสูบและการใหการสนับสนุนโดยยาสูบตามท่ี

เห็นสมควรดวย 

(ค) ควบคุมและจํากัดการใชสิ่งจูงใจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกระตุนใหประชาชนท่ัวไป

ซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ 

(ง) ในกรณีท่ีมิไดมีการหามอยางครอบคลุมไว บังคับใหมีการเปดเผยตัวเลขรายจายของการ

โฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงมิไดมีลักษณะเปนการตองหาม

ตามกฎหมายใหแกหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ หนวยงานราชการเหลานี้อาจตัดสินใจใหมีการเปดเผยตัวเลข

ดังกลาวตอสาธารณะ และตอท่ีประชุมใหญของภาคีตามความในมาตรา 21 ท้ังนี้ใหอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายภายในของภาคี 

(จ) ภายใน 5 ป ใหดําเนินการหามอยางครอบคลุม หรือในกรณีภาคีไมอยูฐานะท่ีจะดําเนินการ

หามอยางครอบคลุมได เนื่องจากอาจเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ของรัฐตน ใหภาคีควบคุมการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ไม

วาจะผานสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เชน สื่ออินเตอรเน็ต และ 

(ฉ) หาม หรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานะท่ีจะดําเนินการหามอยางครอบคลุมได เนื่องจากอาจเปน

การขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายแหงรัฐธรรมนูญของรัฐตน ใหควบคุมจํากัดการใหการ

สนับสนุน โดยยาสูบในเหตุการณหรือกิจกรรมระหวางประเทศ และ/หรือ ผูเขารวมในเหตุการณหรือกิจกรรม

ดังกลาว 

5. สนับสนุนใหภาคีทุกฝายใชมาตรการท่ีเขมงวดไปกวาพันธกรณีท่ีกําหนดไวในวรรค 3  
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6. ใหภาคีทุกฝายรวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการอ่ืนท่ีจําเปนตอการเอ้ือใหการโฆษณา

ยาสูบขามพรมแดนหมดสิ้นไป 

7. ภาคีฝายท่ีไดสั่งหามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุน

โดยยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือในหลายรูปแบบไว ทรงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยในการหามการโฆษณา

ยาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบในรูปแบบดังกลาวเหลานั้นมิใหเขามาใน

อาณาเขตของรัฐตน และยังทรงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยในการกําหนดโทษท่ีจะลงแกผูฝาฝนขอหามดังกลาวดวย 

แตท้ังนี้อัตราโทษดังกลาวจะตองเปนเทากันกับอัตราโทษซ่ึงจะลงโทษแกผูทําการโฆษณายาสูบภายในประเทศ 

ผูทําการสงเสริมการขายยาสูบในประเทศ และผูใหการสนับสนุนภายในประเทศ ซ่ึงเริ่มข้ึนจากภายในอาณา

เขตของรัฐนั้นเอง ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมายภายในของภาคีนั้น อนึ่ง ความในวรรคนี้มิไดมีผลเปนการรับรอง

หรือเห็นของกับโทษใดโทษหนึ่งเปนการเฉพาะ 

8. ใหพิจารณาถึงการขยายความในอนุสัญญานี้ โดยพิธีสารซ่ึงกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมใหมี

ความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการหามอยางครอบคลุม มิใหมีการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ 

และการใหการสนับสนุนของยาสูบอันมีลักษณะขามพรมแดน 

จากบทบัญญัติตามมาตรา 11 และมาตรา 13 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบพบวา

มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมีความแตกตางจากมาตรการเรื่องหีบหอหรือฉลาก เชน การขยายขนาดภาพคํา

เตือนอันตรายท่ีเคยดําเนินการมากอนหนานี้ เนื่องจากแนวทาง (Guideline) เพ่ือการดําเนินงานตามมาตรา 

11 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบวาดวยหีบหอและฉลากของผลิตภัณฑยาสูบ ไดนิยามซองบุหรี่

แบบเรียบวา มาตรการจํากัดหรือหามการใชโลโก สี เครื่องหมาย ภาพหรือขอความสงเสริมบนหีบหอ

นอกเหนือจากชื่อยี่หอและชื่อผูผลิตจัดแสดงภายใตสีและตัวอักษรมาตรฐานเดียวกัน และมาตรา 13 ของ

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบวาดวยการโฆษณา การสงเสริมและการเปนผูใหการสนับสนุนยาสูบ 

ไดขยายรายละเอียดวา ซองบุหรี่แบบเรียบใหดําเนินการในรูปแบบสีดําและขาว หรือสองสีอ่ืน ๆ ท่ีตางกัน

ตามท่ีรัฐผูออกกฎหมายกําหนด ใหปรากฏเฉพาะชื่อยี่หอ ชื่อผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิต รายละเอียดท่ีอยูติดตอ

และปริมาณของผลิตภัณฑท่ีอยูในหีบหอ โดยปราศจากโลโกหรือสัญลักษณใด ๆ นอกจากคําเตือนดานสุขภาพ 

แสตมปภาษีและขอมูลอ่ืนตามท่ีรัฐกําหนด ไดแก ประเภทและขนาดตัวอักษร ขนาด รูปทรงและวัสดุตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด ตลอดรวมถึงไมควรมีการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายภายในหรือสิ่งท่ีแนบมากับหีบหอ

หรือบุหรี่ซิกาแรตรายมวน9

10 

                                                           
10 Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p.VII 
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นอกเหนือจากนโยบายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจะปรากฏในกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัย

โลกวาดวยการควบคุมยาสูบ สหภาพยุโรปก็ไดมีการออกแนวปฏิบัติ (Directive) เพ่ือปรับปรุงการควบคุม

ยาสูบภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบดวย 

2.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบภายใตแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป: แนวปฏิบัติแหงสหภาพ

ยุโรปวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ี

เกี่ยวของ10

11  

สถานการณการบริโภคยาสูบของสหภาพยุโรปมีลักษณะเชนเดียวกันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ กลาวคือการ

บริโภคยาสูบสงผลใหเกิดการเสียชีวิตของประชากรในสหภาพยุโรปแตละปเปนจํานวนเกือบ 70,000 คน ท้ังนี้

จํานวนผูสูบบุหรี่ในสหภาพยุโรปมีสัดสวนประมาณรอยละ 28 ของประชากรท้ังหมดและรอยละ 29 เปนกลุม

เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป1112  

ในสวนนี้จะพิจารณาเรื่องมาตรการภายใตแนวปฏิบัติวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต 

การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ (2.2.1) และแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวยการออก

กฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของและมาตรการท่ี

เก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ (2.2.2)  

2.2.1 มาตรการภายใตแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการ

ผลิต การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 

แนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE วาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การ

แสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของหรือแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวยผลิตภัณฑยาสูบ มี

การจัดทําข้ึนดวยวัตถุประสงค 2 ประการ  

                                                           
11 Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, 

regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of 

tobacco and related products 
12 Plain packaging of tobacco products: a worldwide movement to address a global challenge, Press kit First ministerial 

meeting on plain tobacco packaging, Paris, 20 July 2015, p.3 
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ประการท่ีหนึ่ง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการของตลาดภายในสหภาพยุโรปสําหรับสินคา

และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับยาสูบ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานระดับสูงตอการคุมครองสุขภาพของประชากรชาว

สหภาพยุโรป12

13  

ประการท่ีสอง เพ่ือบังคับการใหสหภาพยุโรปดําเนินการใหเปนไปตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการ

ควบคุมยาสูบ (FCTC) 

แนวปฏิบัติดังกลาวมาจากขอเสนอของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและไดมาแทนท่ีแนวปฏิบัติเดิม

ท่ี 2001/37/CE  ซ่ึงแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE นี้ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2014 และปรับใชกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2016  

ท้ังนี้ ท่ีผานมาสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกไดดําเนินการจัดทํามาตรการในการควบคุมยาสูบ

หลากหลายประเภท ท้ังในรูปแบบการออกกฎหมาย คําแนะนําและการรณรงค มาตรการเหลานี้ประกอบดวย 

- การจัดทํากฎหมายท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑยาสูบในตลาดสหภาพยุโรป (เชน การจัดทําหีบหอบรรจุ

ภัณฑ ฉลากและสวนประกอบ) 

- การหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ 

- การจัดทําสถานท่ีปลอดบุหรี่ 

- การออกมาตรการและทํากิจกรรมตอตานการคาบุหรี่ท่ีไมถูกกฎหมาย 

- การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 

ในสวนของแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปวาดวยผลิตภัณฑยาสูบท่ี 2014/40/UE มีสาระเก่ียวกับการ

วางกฎเกณฑเพ่ือควบคุมการผลิต การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแนวปฏิบัติเหลานี้

เริ่มมีผลบังคับใชยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ประกอบดวย 

 - การหามเติมกลิ่นในบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเองตั้งแต ค.ศ. 2016 และหามเติมกลิ่นเมนทอล

ตั้งแตป ค.ศ. 2020 

                                                           
13 Revision of the Tobacco Products Directive, European Commission (Online], Available from 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision_en (21 July 2017) 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision_en
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- การกําหนดใหใหอุตสาหกรรมยาสูบตองจัดทํารายงานเก่ียวกับรายละเอียดของสวนประกอบใน

ผลิตภัณฑยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเองใหกับประเทศสมาชิก 

- การกําหนดใหมีคําเตือนดานสุขภาพบนหีบหอบรรจุภัณฑยาสูบและสินคาท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

ภาพและขอความคําเตือนดานสุขภาพท่ีมีขนาดไมนอยกวารอยละ 65 ท้ังดานหนาและดานหลังของหีบหอ

บรรจุภัณฑบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเอง 

- การเปลี่ยนภาพอันตรายท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่บนซองบุหรี่ทุก ๆ 3 ป 

- การหามจัดทําซองบุหรี่ในรูปแบบแทงลิปสติกหรือขวดน้ําหอม  

- การหามใสขอมูลดานการสงเสริมการคาหรือการกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผลิตภัณฑยาสูบ เชน 

ถอยคําวา “เบาบาง” 

- การยินยอมใหประเทศสมาชิกหามการจําหนายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของผานชองทาง

อินเตอรเน็ต 

- การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพในการบริโภคบุหรี่ไฟฟา 

- การบังคับใหผูผลิตยาสูบตองแจงเรื่องผลิตภัณฑยาสูบของตนกอนวางจําหนายในสหภาพยุโรป 

- การใหอํานาจรัฐสมาชิกในการจัดทําหีบหอแบบเรียบบนสินคาหรือผลิตภัณฑยาสูบ หากเปาหมาย

ของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของรัฐนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของสุขภาพสาธารณะ 

แนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE วาดวยผลิตภัณฑยาสูบยังมีบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการจัดทําหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่แบบเรียบอีกดวย 

2.2.2 แนวปฏิบัตแิหงสหภาพยุโรปวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การแสดงและ

การขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

แนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE วาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การ

แสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบได

ปรากฏในขอพิจารณา 53 และมาตรา 24 (2) มีสาระดังนี้ 
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ขอพิจารณา 53 ของแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE 14  

“ยาสูบและสินคาท่ีเก่ียวของซ่ึงอยูภายใตแนวปฏิบัติฉบับนี้ควรไดรับประโยชนจากเสรีภาพในการ

เคลื่อนยายสินคา อยางไรก็ดีระดับความแตกตางท่ีจะใหบรรลุเปาหมายตามแนวปฏิบัตินี้ รัฐสมาชิกควรมี

อํานาจกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือคุมครองสุขภาพสาธารณะ กรณีดังกลาวไดแก การแสดงและการบรรจุหีบหอ 

สีของสินคายาสูบรวมถึงคําเตือนดานสุขภาพ ซ่ึงแนวปฏิบัตินี้ไดวางกฎเกณฑข้ันพ้ืนฐานไว ดังนั้นรัฐสมาชิก

สามารถบัญญัติเรื่องหีบหอยาสูบแบบมาตรฐาน บทบัญญัติเหลานี้สอดคลองกับเง่ือนไขของสนธิสัญญาวาดวย

การบริหารงานแหงสหภาพยุโรป (TFEU) องคการการคาโลก (WTO) และไมกระทบตอการปรับใชแนวปฏิบัติ

นี้อยางเต็มรูปแบบแตอยางไร” 

มาตรา 24 (2) ของแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE วาดวยเสรีภาพในการเคลื่อนยาย14

15 

“แนวทางปฏิบัติฉบับนี้จะไมกระทบตอสิทธิของรัฐสมาชิกในการธํารงไวหรือกําหนดมาตรการใหมเพ่ือ

ใชกับผลิตภัณฑยาสูบท้ังหมดในตลาดใหมีลักษณะเปนหีบหอแบบมาตรฐาน มาตรการหีบหอแบบมาตรฐานมี

ความชอบดวยกฎหมายดวยเหตุผลพ้ืนฐานของสุขภาพสาธารณะ โดยคํานึงถึงการคุมครองสุขภาพในระดับสูง

ของมนุษยชาติเพ่ือบรรลุตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้  มาตรการหีบหอแบบมาตรฐานไดสัดสวนและไมกอใหเกิด

                                                           
14  (53) on DIRECTIVE 2014/40/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the 

approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, 

presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC  

“Tobacco and related products which comply with this Directive should benefit from the free movement of 

goods. However, in light of the different degrees of harmonisation achieved by this Directive, the Member States should, 

under certain conditions, retain the power to impose further requirements in certain respects in order to protect public 

health. This is the case in relation to the presentation and the packaging, including colours, of tobacco products other than 

health warnings, for which this Directive provides a first set of basic common rules. Accordingly, Member States could, for 

example, introduce provisions providing for further standardisation of the packaging of tobacco products, provided that 

those provisions are compatible with the TFEU, with WTO obligations and do not affect the full application of this 

Directive”.  
15 Article 24 (2) on DIRECTIVE 2014/40/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the 

approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, 

presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC: Free movement 

“This Directive shall not affect the right of a Member State to maintain or introduce further requirements, 

applicable to all products placed on its market, in relation to the standardisation of the packaging of tobacco products, 

where it is justified on grounds of public health, taking into account the high level of protection of human health achieved 

through this Directive. Such measures shall be proportionate and may not constitute a means of arbitrary discrimination or 

a disguised restriction on trade between Member States. Those measures shall be notified to the Commission together with 

the grounds for maintaining or introducing them”. 
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การเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม อีกท้ังไมไดสรางอุปสรรคในทางการคาระหวางรัฐสมาชิก มาตรการเหลานี้ตอง

แจงยังคณะกรรมาธิการยุโรปพรอมดวยเหตุผลของการธํารงไวหรือการกําหนดมาตรการดังกลาว” 

บทบัญญัติท้ังสองเรื่องของแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE วาดวยผลิตภัณฑยาสูบมี

ความสอดรับซ่ึงกันและกันเนื่องจากขอพิจารณา 53 ไดรับรองวารัฐสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถออกมาตรการ

ซองบุหรี่แบบเรียบได หากมีความเหมาะสมและมีความพรอม ในขณะท่ีมาตรา 24 (2) ไดรับรองวามาตรการ

ซองบุหรี่แบบเรียบมีความชอบธรรมหากรัฐดําเนินการภายใตการเคารพหลักความไดสัดสวนและไมเลือก

ปฏิบัติ 

ภายหลังจากการออกแนวทางปฏิบัติวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแสดงและ

การขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของของสหภาพยุโรปในป ค.ศ. 2014 ในเวลาตอมาประเทศไอรแลนด 

สหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศสและประเทศนอรเวย 1 5

16ไดเริ่มดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบโดยการ

ตราเปนกฎหมายข้ึนใชบังคับภายในประเทศและไดแจงมายังคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปถึงการสนับสนุนใน

การนํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมาใชบังคับภายในประเทศของตน16

17 

กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบและแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 

2014/40/UE วาดวยผลิตภัณฑยาสูบตางมีบทบัญญัติรับรองการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ รวมถึงสนับสนุนให

รัฐสมาชิกนํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไปใชบังคับภายในประเทศของตน ท้ังนี้ ในปจจุบันมีประเทศท่ีได

ดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบโดยการออกกฎหมายและมีการบังคับใชอยางสมบูรณท้ังฉบับไปบางแลว 

ไดแก ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส มีรายละเอียดดังนี้  

2.3 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลีย 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลียจะพิจารณาเรื่องความเปนมาของการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบ (2.3.1) และกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (2.3.2) 

2.3.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียไดออกมาตรการปฏิรูปเพ่ือลดการสูบบุหรี่และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การสูบบุหรี่ โดยมีเปาหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรออสเตรเลียลงใหไดรอยละ 10 ภายในป ค.ศ. 
                                                           
16 นอกจากนี้ประเทศสโลเวเนีย เบลเยียม โรมาเนียและฟนแลนดกําลังเขาสูการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบดวย 
17 Plain Packaging of tobacco products: a worldwide movement to address a global challenge, Press kit : First ministerial 

meeting on plain tobacco packaging, Paris, 20 July 2015, p.4, (Online) Available from http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/150720_-_PK_-_Plain_Packaging_Meeting.pdf. (7 October 2017) 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/150720_-_PK_-_Plain_Packaging_Meeting.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/150720_-_PK_-_Plain_Packaging_Meeting.pdf
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2018 มาตรการท่ีจัดทําข้ึนดังกลาว ไดแก การหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทางอินเตอรเน็ตหรือสื่ออ่ืน ๆ 

การเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบข้ึนเปนรอยละ 2518 การมอบงบประมาณใหกับองคกรท่ีรณรงคงดการสูบ

บุหรี่ รวมถึงการใหงบประมาณสนับสนุนทางเภสัชกรรมสําหรับการบําบัดผูติดนิโคติน เปนตน 

กระบวนการปฏิรูปเพ่ือลดการสูบบุหรี่ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก การตราพระราชบัญญัติวาดวย

ซองบุหรี่แบบเรียบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือระงับการโฆษณายาสูบบนซองบรรจุภัณฑยาสูบ ลดการดึงดูดหรือ

การเชิญชวนชี้นําใหบริโภคยาสูบโดยผานชองทางหีบหอบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะในคนหนุมสาวหรือนักสูบหนา

ใหม และเพ่ิมขนาดคําเตือนดานสุขภาพเรื่องอันตรายของการบริโภคยาสูบเพ่ือลดอัตราการสูบบุหรี่ รวมถึงเพ่ือ

สอดคลองกับมาตรการของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC)19 ท้ังนี้ประเทศ

ออสเตรเลียเปนประเทศแรกท่ีไดดําเนินการตราพระราชบัญญัติซองบุหรี่แบบเรียบ โดยรัฐสภาไดอนุมัติ

กฎหมายฉบับดังกลาวเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 2011 และมีผลใชบังคับอยางสมบูรณท้ังฉบับตั้งแตวันท่ี 1 

ธันวาคม ค.ศ. 2012 

มีขอสังเกตวากอนการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย รัฐไดมีการเตรียมความพรอม

เชิงนโยบายในเรื่องการจัดทํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว กลาวคือ ตั้งแตป ค.ศ. 

2008 รัฐบาลออสเตรเลียไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือการปองกันสุขภาพแหงชาติ (National Preventative 

Health Taskforce) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคําแนะนําและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับปญหาสุขภาพท่ีเกิด

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล เบาหวานและบุหรี่ โดยการศึกษาจากพยานหลักฐานเชิงประจักษ ในป ค.ศ. 2009 

คณะทํางานเพ่ือการปองกันสุขภาพแหงชาติไดจัดตั้งแผนงาน “ออสเตรเลีย : ประเทศท่ีสุขภาพดีท่ีสุด” 

(Australia: the healthiest country by 202020 ท้ังนี้ในสวนของคณะทํางานท่ีเก่ียวของดานยาสูบได

พิจารณาสถานการณการควบคุมยาสูบภายในประเทศและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับผลกระทบจากการจัดทําซอง

                                                           
18 มาตรการทางภาษีไดเร่ิมดําเนินการในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 
19 section 3 of the Tobacco Plain Packaging Act 2011 : the objectives of the legislation in the following terms: 

(1) The objects of this Act are:  

(a) to improve public health by:   

(i) discouraging people from taking up smoking, or using tobacco products; and   

(ii) encouraging people to give up smoking, and to stop using tobacco products; and   

(iii) discouraging people who have given up smoking, or who have stopped using tobacco products, from 

relapsing; and   

(iv) reducing people’s exposure to smoke from tobacco products; and 

 (b) to give effect to certain obligations that Australia has as a party to the Convention on Tobacco Control. 
20  Australia: The Healthiest Country by 2020 – National Preventative Health Strategy, Commonwealth of Australia, (2009) 

(Online), available from http://www.preventativehealth.org.au/internet/preventativehealth/publishing.nsf/Content/national-

preventative-health-strategy-1lp. (10 October 2017) 

http://www.preventativehealth.org.au/internet/preventativehealth/publishing.nsf/Content/national-preventative-health-strategy-1lp
http://www.preventativehealth.org.au/internet/preventativehealth/publishing.nsf/Content/national-preventative-health-strategy-1lp
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บุหรี่แบบเรียบ กอนไดทําคําแนะนําใหรัฐบาลปรับใชมาตรการดังกลาว โดยไดขอสรุปจากการศึกษา

พยานหลักฐานท้ังหลายวา 2 0

21 “ยี่หอบุหรี่และการออกแบบบนหีบหอสามารถใชสื่อสารถึงบุคลิกลักษณะ ความ

เปนตัวตนในสังคมและแรงบันดาลใจ รวมถึงเปนดานสําคัญของการตลาดในสินคายาสูบ การกําหนดใหบุหรี่

ตองถูกขายในซองแบบเรียบเปนการตอกย้ําแนวคิดวาบุหรี่ซิกาแรตไมใชสินคาปกติในการบริโภค รวมถึงเปน

การลดประสิทธิภาพของบุหรี่ซิกาแรตในฐานะท่ีเปนการระบุความเปนตัวตน ซองบุหรี่แบบเรียบจะชวยเพ่ิม

ความเดนชัดของคําเตือนสุขภาพ ซ่ึงผลการศึกษาไดแสดงวาจะสามารถชวยจดจําคําเตือนทางสุขภาพบนซอง

บรรจุ” 

ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลออสเตรเลียไดตอบรับรายงานฉบับดังกลาวและมีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ โดยไดเริ่มตนการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอุตสาหกรรมและกลุมผูขายปลีก รวมถึง

ทําการวิจัยในกลุมผูบริโภค นอกจากนี้รัฐบาลยังไดมอบหมายใหบริษัทเอกชนทําการวิจัยในกลุมผูบริโภคและ

ตลาดเพ่ือประเมินสวนประกอบและการออกแบบซองบุหรี่แบบเรียบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบบรรจุเปาหมายตามนโยบายการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ การทําวิจัยในสวนนี้บริษัทท่ี

จัดทําวิจัยตองประเมินถึงสี ขนาดและประเภทตัวอักษรสําหรับการจัดวางชื่อยี่หอบุหรี่ รวมถึงขนาดและ

รูปแบบของภาพคําเตือนอีกดวย 2 1

22 ในชวงเดือนเมษายน ค.ศ. 2011 รัฐบาลไดเผยแพรรางกฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบและเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนเปนเวลา 60 วัน การปรับแกรางกฎหมายจาก

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นไดถูกสงไปยังรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2011 พรอมกับการขอแกไข

กฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศดวย ท้ังนี้รัฐบาลออสเตรเลียไดรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางท้ัง

ระหวางและหลังการเปดรับฟงความเห็นจากสาธารณชนรวมถึงไดปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมายอนุบัญญัติ

ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ22

23  

2.3.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

พระราชบัญญัติวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบป ค.ศ. 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011) มี

เนื้อหาจํานวน 6 บท ไดแก บทท่ัวไป บทวาดวยรูปแบบซองบุหรี่แบบเรียบ บทกําหนดฐานความผิด บท

กําหนดอํานาจพนักงานเจาหนาท่ี บทลงโทษและบทเฉพาะกาล ซ่ึงโครงสรางเนื้อหาของพระราชบัญญัติซอง

บุหรี่แบบเรียบมีดังนี้ 
                                                           
21 Australia: The Healthiest Country by 2020. Technical Report No 2:  Tobacco Control in Australia: making smoking history, 

including addendum for October 2008 to June 2009, Commonwealth of Australia, 2009, p.24, (Online) Available from 

www.health.gov.au/internet/preventativehealth/publishing.nsf/.../tobacco-jul09.pdf,  (15 September 2017) 
22 Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p.22 
23 Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p.23 

http://www.health.gov.au/internet/preventativehealth/publishing.nsf/.../tobacco-jul09.pdf
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ในสวนของบทท่ัวไป มีเนื้อหากลาวถึงวัตถุประสงคของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีมุงสงเสริมและ

เพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน ตลอดรวมถึงพันธกรณีของประเทศออสเตรเลียในฐานะเปนประเทศภาคี

ของกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ  

กฎหมายฉบับดังกลาวครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของใบยาสูบ ไมวาจะมีผสมมากนอยเพียงใด

จะถูกจํากัดรวมใหอยูภายใตบทบัญญัติสวนนี้ไมวาเปนการผลิตเพ่ือการสูบ การดูด การเค้ียว หรือการสูด

ระเหยเขาสูรางกายท้ังหมด เชน บุหรี่ ซิการ ยาเสนชนิดพันมวนสูบเอง แตหากเพ่ือเปนการบําบัดรักษาผูท่ีเสพ

ติดยาสูบและไดข้ึนทะเบียนเพ่ือการรักษา หรือเปนสารนิโคตินแตมิไดรวมอยูในผลิตภัณฑยาสูบจะไมรวมใช

บังคับอยูในกฎหมายฉบับดังกลาว 

นอกจากรูปแบบท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบบังคับใหจัดทําบนซองบุหรี่แลว กลองท่ีแพ็คบรรจุภัณฑ

ยาสูบไวสําหรับขายปลีกก็ตองเปลี่ยนเชนกัน รวมถึงบรรจุภัณฑหีบหอ กลองกระดาษหรือพลาสติกท่ีบรรจุซอง

บุหรี่ไวเปนค็อตตอน  แตไมรวมถึงการบรรจุหีบหอสินคาสําหรับการขนสงทางเรือหรือการขายสงในลักษณะ

เดียวกัน 

บทท่ีสองของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ เปนบทบัญญัติใหผูวาการมลรัฐภายใตคําแนะนําของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตองออกระเบียบท่ีเก่ียวกับซองบุหรี่แบบเรียบในเรื่องท่ีรัฐอนุญาตให

ปรากฏหรือไมใหปรากฏบนซองบรรจุภัณฑแบบเรียบ เชน ลักษณะสีท่ีปรากฏบนซองบุหรี่ ซ่ึงรัฐบาล

ออสเตรเลียกําหนดใหใชสีมะกอกเขม ขนาดตัวอักษรท่ีใชบนซองยาสูบ ขนาดและท่ีเปดบรรจุภัณฑ ตําแหนง

ของเครื่องหมายการคา  

ท้ังนี้การจํากัดรูปแบบท่ีเครงครัดบนซองบุหรี่กอใหเกิดคําถามและความกังวลข้ึนอยางมาก เชน

แนวทางปฏิบัติของรัฐตอมาตรการในเรื่องการปองกันสินคาปลอมแปลง ท่ีอาจเพ่ิมปริมาณมากข้ึนภายหลังการ

ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงกรมสุขภาพและวัยของประเทศออสเตรเลียไดทําการปรึกษากับสภา

อุตสาหกรรมยาสูบถึงความเปนไปไดตอมาตรการปองกันการปลอมแปลงสินคาท่ีอาจบรรจุลงบนซองบุหรี่ได

ดังนี้ 

ในสวนของสภาอุตสาหกรรมยาสูบไดเสนอมาตรการปองกันการปลอมแปลงสินคาในกรณีการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบ โดยเสนอใหใชระบบ Codentify ของรหัสตัวอักษรและตัวเลขท่ีไมซํ้ากันในแตละซองบุหรี่ 

โดยเครื่องทํารหัสดังกลาวตองเปนเครื่องท่ีรัฐบาลใหอนุญาตและมีใบรับรอง นอกจากนี้รัฐบาลตองจัดทําเบอร

โทรศัพทและเว็บไซดท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูบริโภคและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองของซองยาสูบแตละซองได รวมท้ังเครื่องหมายแอบแฝง (covert marking) และหมึกท่ีใชพิมพประทับ
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จําหนาย ตองสามารถถูกจําแนกแยกแยะไดเพียงการใชอุปกรณพิเศษของผูผลิตหรือหนวยงานท่ีบังคับใช

กฎหมายเทานั้น 

ในสวนของรัฐบาลออสเตรเลียไดมีความเห็นตอขอเสนอเบื้องตนของสภาอุตสาหกรรมยาสูบในเรื่อง

การปลอมแปลงสินคาท่ีอาจเกิดข้ึนหลังการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบวา รัฐบาลอนุญาตใหใช

เครื่องหมายรหัสตัวอักษรและตัวเลขท่ีไมซํ้ากันไดท้ังในดานฐานลางของซองหรือดานขางของซองยาสูบโดย

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสมัครใจ ภายใตเง่ือนไขวารหัสตัวอักษรหรือตัวเลขเหลานี้จะตองไมเชื่อมโยงกับ

การตลาดหรือการสงเสริมกิจกรรมยาสูบและไมกระทบกับคําเตือนสุขภาพท่ีเปนรูปภาพกราฟก และรัฐบาล

ยังคงอนุญาตใหมีการใชเครื่องหมายแอบแฝงบนซองบุหรี่ไดอยางตอเนื่องหากไดปฏิบัติตามขอกําหนดอ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดบัญญัติไวในกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ โดยเจาของสินคาตองไมพยายามเติมสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ เพ่ิมบน

ซองบุหรี่ 

นอกจากนี้รัฐบาลออสเตรเลียจะไมทําการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการจัดทําเครื่องออก

ใบอนุญาตในการผลิตรหัสบนซองบุหรี่ หรือทําการจัดตั้งสายโทรศัพทหรือเว็บไซดท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูบริโภค

และหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายสามารถตรวจสอบความถูกตองของซองบุหรี่ เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาแลว

เห็นวาขอเสนอจากทางสภาอุตสาหกรรมยาสูบนั้นเปนตนทุนท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาใน

เรื่องการปลอมแปลงสินคาหรือการคาบรรจุภัณฑยาสูบแบบผิดกฎหมายได 

บทท่ีสามและบทท่ีหาเรื่องความผิดและบทลงโทษ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดฐานความผิด

ของผลิตภัณฑและการบรรจุหีบหอท่ีไมถูกตองตามรูปแบบของซองบุหรี่แบบเรียบ ไมวาจะเปนเรื่องของการ

ขาย  การซ้ือ การนําเขา การบรรจุหรือการผลิต และในกรณีการขายปลีก ตลอดรวมถึงผูผลิต ผูนําเขา ผูบรรจุ

และผูขายสงและขายปลีกของผลิตภัณฑยาสูบในประเทศออสเตรเลีย แตความผิดดังกลาวไมใชกับบุคคลท่ีซ้ือ

ผลิตภัณฑยาสูบเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล ท้ังนี้ความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายฉบับดังกลาวเปนความผิดทาง

อาญา23

24  

                                                           
24 ความรับผิดตามกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบไดมีกระบวนการในเร่ืองความรับผิดและโทษ โดยไดกําหนดเวลาไว 3 ชวง ดังนี้  

ชวงเวลาที่หนึ่ง ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 การมีผลใชบังคับในเร่ืองการจัดทําระเบียบเร่ืองบรรจุภัณฑแบบเรียบและบทบัญญัติ

อนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสืบสวนและทําการบังคับใชกฎหมาย 

ชวงเวลาที่สอง ต้ังแตวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 การมีผลบังคับใชในความผิดที่เกี่ยวกับการนําเขา การบรรจุและการผลิตที่ไม

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบที่ไมไดมาตรฐานในการบรรจุ รวมถึงอํานาจในการสืบสวนและการบังคับใชอํานาจของ

พนักงานเจาหนาที่รัฐ 

ชวงเวลาที่สาม ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 การมีผลบังคับใชของความผิดที่เกี่ยวกับการขายและการซ้ือผลิตภัณฑยาสูบที่ไมได

มาตรฐานและผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดบรรจุตามมาตรฐานของกฎหมายฉบับนี้ 
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เพ่ือใหการปรับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเผยแพรขอมูลของ

กฎหมายฉบับนี้และการบังคับใชกฎหมายตามอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีไดเรงใหมีผลตั้งแตวันท่ี 20 

พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เปนตนไป ท้ังนี้บทบัญญัติในสวนอ่ืน ๆ เริ่มมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2012 และ

เพ่ือใหมาตรการขอบังคับของกฎหมายฉบับนี้สามารถดําเนินการได รัฐตองชี้แจงใหผูประกอบอุตสาหกรรม

ยาสูบ ผูท่ีเก่ียวของในการบรรจุหีบหอและผูทําการคาปลีกไดรับขอมูลของระเบียบตาง ๆ ท่ีออกโดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบอยางเพียงพอ 

บทท่ีสี่อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี การสืบสวนและอํานาจตาง ๆ ตามกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบอยูภายใตความรับผิดชอบของระเบียบกรมสุขภาพและวัย  พนักงานเจาหนาท่ีรัฐจะไดรับมอบหมายการ

ทํางานตามจุดมุงหมายของกฎหมายฉบับดังกลาว นอกจากนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจจัดหาผูชวยจากหนวยงานอ่ืนในการใหความรวมมือของการปฏิบัติงานไดดวย 

เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเปนประเทศสมาชิกของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ

ประเทศแรกท่ีผลักดันพันธกรณีดังกลาวโดยการออกกฎหมายและไดมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 

2012 กฎหมายฉบับดังกลาวจึงเปนท่ีสนใจของประเทศสมาชิกตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ 

เนื่องจากการจัดทํากฎหมายฉบับนี้ไดเกิดขอโตแยงหลายประการจากฝงผูประกอบการหรือกลุมธุรกิจยาสูบท่ี

เห็นวาตนไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับนี้ได นํามาสูการเคลื่อนไหวและการฟองรองคดีการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบของรัฐบาลออสเตรเลียไปยังศาลสูงภายในประเทศ  ปจจุบันไดมีคําวินิจฉัยและตัดสินโดย

ศาลสูงภายของออสเตรเลียแลว ซ่ึงสาระคําฟองแหงคดีและคําพิพากษาของศาลสูงแหงประเทศออสเตรเลียจะ

ไดกลาวในบทถัดไป  

2.4 การจัดทําซองบุหรี่แบบมาตรฐานในสหราชอาณาจักร  

การจัดทําซองบุหรี่แบบมาตรฐานในสหราชอาณาจักร (The Standardised Packaging of 

Tobacco Products Regulations 2015) ในท่ีนี้จะพิจารณาเรื่อง ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบ (2.4.1) และกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (2.4.2) 

อนึ่ง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองของถอยคํา งานวิจัยชิ้นนี้จึงของใชคําวาซองบุหรี่แบบเรียบในการ

จัดทํามาตรการดังกลาวของสหราชอาณาจักรดวย 
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2.4.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

สหราชอาณาจักรเปนหนึ่งในภาคีสมาชิกของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ โดยเขารวมเปน

สมาชิกในป ค.ศ. 2004 อัตราการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ของประชากรในสหราชอาณาจักร มีจํานวนมากกวา 

100,000 คนตอป ท้ังยังเกิดความเจ็บปวยทางตรงตอสุขภาพของประชาชนท่ีสูบบุหรี่หรือผูท่ีรับควันบุหรี่มือ

สองซ่ึงมูลคาทางเศรษฐกิจจากผลกระทบดังกลาวสูงกวาอัตราคาใชจายทางสาธารณสุข 2 4

25 ท้ังนี้กระทรวง 

Health and Devolved administrations มีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาสุขภาพสาธารณะ ไดแก 

การลดจํานวนนักสูบหนาใหมหรือกลุมเยาวชน การสนับสนุนและชวยเหลือผูสูบบุหรี่ใหเลิกการบริโภคยาสูบ 

การลดจํานวนผูท่ีไดรับผลกระทบในฐานะนักสูบมือสองและการดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบท่ีมี

เปาหมายเพ่ือสุขภาพสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพของคําเตือนดานสุขภาพบนซองหรือฉลากของซองบุหรี่ ลด

ความสามารถของบรรจุภัณฑยาสูบท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดของผูบริโภคตออันตรายท่ีเกิดจากผลของการ

สูบบุหรี่และผลตอทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรมของผูสูบท่ีเปนผูเยาวหรือเยาวชน 25

26 

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 รัฐบาลอังกฤษไดประกาศท่ีจะดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

สําหรับสินคาบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบประเภทอ่ืน ๆ ภายหลังจากการรับฟงความคิดเห็นจาก

สาธารณชน26

27 รัฐบาลไดจัดทํารางกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบและแจงไปยังกรรมาธิการสหภาพยุโรปถึงความ

ประสงคท่ีจะดําเนินการในเรื่องดังกลาว 2 7

28 ในวันท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 2015 สมาชิกรัฐสภาอังกฤษไดอนุมัติผาน

พระราชบัญญัติซองบุหรี่แบบเรียบ กฎหมายฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2016 โดย

รัฐบาลไดกําหนดชวงเวลาเปลี่ยนผานของหีบหอซองบุหรี่แบบเดิมสูรูปแบบซองบุหรี่แบบมาตรฐานใน

ทองตลาดเปนระยะเวลา 1 ป และตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ท่ีผานมาหีบหอผลิตภัณฑยาสูบทุก

ประเภทท่ีขายในสหราชอาณาจักรตองดําเนินการจัดทําในรูปแบบซองบุหรี่แบบมาตรฐานตามท่ีรัฐบาลได

กําหนดไว 

มีขอสังเกตวา รัฐบาลของสหราชอาณาจักรไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกอนการประกาศใช

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเชนเดียวกับรัฐบาลออสเตรเลีย ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 รัฐบาลไดตีพิมพสมุด

                                                           
25 Consultation on standardized packaging of tobacco products, Department of Health,  16 April 2012, p.3, (Online) 

Available from https://www.gov.uk/government/consultations/standardised-packaging-of-tobacco-products, (18 August 2017) 
26 Ibid., p.5 
27 Plain packaging of tobacco products: a worldwide movement to address a global challenge, Press kit First ministerial 

meeting on plain tobacco packaging, Paris, 20 July 2015, p.5, (Online) Available from http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/150720_-_PK_-_Plain_Packaging_Meeting.pdf. (15 September 2017) 
28 รัฐบาลอังกฤษไดแจงไปยังคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปถึงเร่ืองความประสงคที่จะจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2014  

https://www.gov.uk/government/consultations/standardised-packaging-of-tobacco-products
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/150720_-_PK_-_Plain_Packaging_Meeting.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/150720_-_PK_-_Plain_Packaging_Meeting.pdf
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ปกขาว “ชีวิตท่ีสุขภาพดี, ประชาชนท่ีสุขภาพดี : แผนการควบคุมยาสูบของอังกฤษ” (Health lives, 

healthy people: a tobacco control plan for England) ซ่ึงมีสาระรวมถึงขอตกลงท่ีรัฐจะรับฟงความ

คิดเห็นจากสาธารณชนเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกอนปลายป ซ่ึงการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

สาธารณชนครั้งนี้ไดดําเนินการในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 ผลของการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนได

ถูกนําเผยแพรในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 และถัดมาในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2014 ไดมีการแกไขกฎหมาย

เด็กและครอบครัวเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบได2829 

2.4.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของสหราชอาณาจักรมีอยูดวยกัน 2 ฉบับ ไดแก 

กฎหมายวาดวยยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ  (The Tobacco and Related Products Regulations 

2016) และกฎหมายวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบ  (The Standardised Packaging of Tobacco Products 

Regulations 2015) 

(1) กฎหมายวาดวยยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ค.ศ. 2016  (The Tobacco and Related 

Products Regulations 2016 มีเนื้อหาเก่ียวกับแนวปฏิบัติภายใตกฎเกณฑของสหภาพยุโรปวาดวยผลิตภัณฑ

ยาสูบ (Tobacco Product Directive 2014/40/EU) เชน การกําหนดขนาดข้ันต่ําของภาพหรือขอความคํา

เตือนดานสุขภาพของหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ 

(2) กฎหมายวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบ ค.ศ. 2015  (The Standardised Packaging of 

Tobacco Products Regulations 2015) กําหนดเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ประกอบดวย

รายละเอียดตาง ๆ จํานวน 6 บท ไดแก 

บทท่ัวไป บทบัญญัติเรื่องการเริ่มตนวันท่ีบังคับใชกฎหมายและนิยามตาง ๆ ของถอยคําท่ีปรากฏใน

กฎหมายฉบับนี้ เชน บุหรี่ซิกาแรต ผูบริโภค หีบหอภายนอก  

บทท่ี 2 บทบัญญัติเรื่องการปรับใชซองบุหรี่แบบเรียบกับหีบหอบุหรี่ซิกาแรต เชน สีท่ีอนุญาตใชบน

หีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่ซิกาแรต วัสดุ รูปแบบ ตัวอักษรท่ีปรากฏบนหีบหอซองบุหรี่แบบเรียบ 

 บทท่ี 3  บัญญัติเรื่องการปรับใชซองบุหรี่แบบเรียบกับหีบหอบุหรี่มวนเอง เชน สีหรือรูปแบบท่ี

อนุญาตใหปรากฏบนหีบหอบรรจุภัณฑ 

                                                           
29 Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p. 23 
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 บทท่ี 4 บัญญัติเรื่องการปรับใชซองบุหรี่แบบเรียบกับผลิตภัณฑยาสูบทุกประเภทหรือปรับใชท้ังบุหรี่ซิ

กาแรตและบุหรี่มวนเอง ไดแก การแสดงของผลิตภัณฑ ฉลาก ขอความสงเสริมใหเกิดการสูบบุหรี่ หีบหอของ

บุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่มวนเองตองไมมีเสียงหรือกลิ่น ไมเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการขายสง 

บทท่ี 5 บทบัญญัติท่ัวไป กฎเกณฑเหลานี้ไมกระทบตอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา กําหนด

บทลงโทษตอผูกระทําการฝาฝน และกําหนดบทเฉพาะกาล  

2.5 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศฝรั่งเศส 

ภายหลังจากการเขาเปนสมาชิกของกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ

ในป ค.ศ.2004 ประเทศฝรั่งเศสไดดําเนินการออกมาตรการเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเขมขน เชน การ

หามการโฆษณา การหามสูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะหรือท่ีทํางาน ท่ีผานมาประเทศฝรั่งเศสไดมีกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการควบคุมยาสูบท้ังสิ้นจํานวน 3 ฉบับ ไดแก กฎหมาย Veil ค.ศ. 1976 กฎหมาย Evin ค.ศ. 

1991 และปจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมยาสูบไดบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ 

(Code of Public Health) 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศฝรั่งเศสในท่ีนี้จะพิจารณาเรื่อง ความเปนมาของการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบ (2.5.1) และกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (2.5.2) 

2.5.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมทางสังคมท่ียอมรับไดในสังคมฝรั่งเศส 2 9

30 อยางไรก็ดีอัตราการเสียชีวิตของ

ประชาชนจากการสูบบุหรี่ในสาธารณะฝรั่งเศส มีจํานวนประมาณ 73,000 คนตอป 3 031 หรือประมาณ 200 คน

ตอวัน โดยมีจํานวนเด็กและเยาวชนเขาสูการบริโภคยาสูบประมาณ 200,000 คนตอป  

รัฐบาลฝรั่งเศสไดเริ่มดําเนินการเขาสูกระบวนการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ. 

2010 มาตรการในเรื่องนี้เปนการสงสัญญาณวารัฐตองการลดสินคายาสูบและลดการบริโภคยาสูบในประเทศ 

อยางไรก็ดีไดเกิดกระแสตอตานจากผูประกอบการยาสูบอยางมาก ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2014 รัฐบาล

                                                           
30 Plan Cancer 2014-2019 : Objectif 10, Programme National de Réduction du Tabagisme 2014-2019, Rapport Annuel, 2015, 

Ministère des Affaires Sociales et de la Sante, p.11, (Online) Available from http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2016.pdf , (9 September 2017) 
31 Intervention de Marisol Touraine, Conférence de presse-Annonce du Programme national de réduction du tabagisme, 25 

septembre 2014, (Online), Available from http://societe-francaise-de-tabacologie.com/dl ,_Discours_Marisol_Tourain, (11 

Octobre 2017) 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2016.pdf
http://societe-francaise-de-tabacologie.com/dl
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ฝรั่งเศสไดนําเสนอแผนชาติวาดวยการลดอัตราการสูบบุหรี่ (National Plan for Smoking Reduction)32 

ประกอบดวยมาตรการหลายดานท่ีจะดําเนินการตอตานการบริโภคยาสูบ32

33 หนึ่งในยุทธศาสตรภายใตแผนชาติ

ฉบับดังกลาวเปนเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 3 3

34 โดยไดบัญญัติมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในเวลาตอมา

ไวในกฎหมายวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพ (loi de modernisation du système de santé)35 ซ่ึง

กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมเง่ือนไขท่ีเหมาะสมตอการมีสุขภาวะท่ีดี เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพในสังคมและดินแดน สรางความเทาเทียมกันตอสตรีและบุรุษและ

รับประกันความปลอดภัยตอสุขภาพรวมถึงการเขาถึงการปองกันและการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ใน

ขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสไดแจงไปยังกรรมาธิการสหภาพยุโรปเรื่องการดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

รวมถึงรายงานการศึกษาผลกระทบในดานตาง 3 5

36 ๆ นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสไดนําแนวปฏิบัติแหงสหภาพ

ยุโรปวาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแสดงและการขายยาสูบและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ

และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมาใชในประเทศ (Tobacco Product Directive 

2014/40/EU) ไปพรอม ๆ กันดวย 

ท้ังนี้บทบัญญัติตาง ๆ ภายใตกฎหมายวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพเก่ียวของกับประเด็นทาง

สาธารณสุขจํานวนมาก ซ่ึงกอนท่ีกฎหมายฉบับนี้จะประกาศใชบังคับสมาชิกรัฐสภาบางสวนไดรองขอใหสง

บทบัญญัติบางมาตราของกฎหมายวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพใหคณะตุลการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึง

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซ่ึงในเวลาตอมากฎหมายวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพได

ผานความเห็นชอบโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 21 มกราคม  2016  

บทบัญญัติท่ีถูกยกข้ึนไปเพ่ือใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณามีดวยกันหลายมาตรา รวมถึง

มาตรการตอตานยาสูบดวย อนึ่ง เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับมาตรการตอตานยาสูบภายใตกฎหมายวาดวยความ

ทันสมัยของระบบสุขภาพมีดวยกันหลายมาตรา แตบทบัญญัติท่ีถูกรองไปใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมี

                                                           
32 แผนชาติวาดวยการลดอัตราการสูบบุหร่ี (National Plan for Smoking Reduction) อยูภายใตการดูแลโดยกระทรวงกิจการสังคมและสุขภาพ 
33 มาตรการดานการคุมครองเยาวชนและหลีกเล่ียงการเขาถึงยาสูบ นอกเหนือจากการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ เชน การหามการโฆษณาผลิตภัณฑ

ยาสูบในสถานที่ขาย การหามเติมกล่ินในผลิตภัณฑยาสูบ  
34 แผนชาติวาดวยการลดอัตราการสูบบุหร่ี (National Plan for Smoking Reduction) ประกอบดวยมาตรการปองกัน  3 ดาน ไดแก ปกปอง

เยาวชน ชวยผูที่ติดบุหร่ีใหหยุดการบริโภคและกิจกรรมในตลาดยาสูบ เชน การคาบุหร่ีเถื่อน การหามซ้ือยาสูบผานทางอินเตอรเน็ต  การกําหนดให

อุตสาหกรรมยาสูบตองแจงรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีอิทธิพลหรือนําเสนอผลประโยชน  
35 Plain packaging of tobacco products: a worldwide movement to address a global challenge, Press kit First ministerial 

meeting on plain tobacco packaging, Paris, 20 July 2015, p.5, (Online) Available from http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2016.pdf. (5 October 2017) 
36 การศึกษาผลกระทบในเร่ืองมาตรการซองบุหร่ีแบบเรียบประกอบดวย ประสิทธิภาพของมาตรการซองบุหร่ีแบบเรียบ  ความชัดเจนของขอ

กฎหมาย ผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึงความไดสัดสวนของมาตรการซองบุหร่ีแบบเรียบตอเปาหมายเร่ืองสุขภาพสาธารณะ 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2016.pdf
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อยูดวยกัน 3 มาตรา ไดแก มาตรา 22 การหามเติมกลิ่นหรือสารปรุงแตงลงในผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 23 การ

หามโฆษณาในสถานท่ีขายยาสูบและมาตรา 27 เรื่องซองบุหรี่แบบเรียบ36

37  

ภายหลังจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดใหความเห็นชอบกฎหมายวาดวยความทันสมัยของระบบ

สุขภาพแลว บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้จะไปถูกบรรจุไวในประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ รวมถึง 

บทบัญญัติเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบดวย  

2.5.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

ประเทศฝรั่งเศสในฐานะภาคีสมาชิกของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบและ

เปนสมาชิกสหภาพยุโรป ไดดําเนินการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ โดยมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได

ปรากฏอยูในรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพสวนท่ีวาดวย “การตอตานแอลกอฮอลและ

ยาสูบ” เนื้อหาในสวนนี้ไดกําหนดการแสดงรูปแบบบนซองบุหรี่ซิกาแรตและซองบุหรี่แบบมวนเอง 

โดยมาตรา 27 ของรัฐบัญญัติลงวันท่ี 26 มกราคม 2016 วาดวยความทันสมัยของสุขภาพสาธารณะ

ไดกําหนดใหมีการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ความวา “เง่ือนไขของหีบหอภายนอกและวัสดุท่ีหอหุมบุหรี่ซิกา

แรตและบุหรี่แบบมวนเอง กระดาษหอบุหรี่ซิกาแรตและกระดาษหอบุหรี่แบบมวนเองตองจัดทําแบบเรียบและ

มีลักษณะแบบเดียวกัน”  

ในเวลาตอมาบทบัญญัติภายใตมาตรา 27 ไดถูกนําไปบรรจุในประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ 

(Code de la Santé Publique) (2.5.2.1) รวมถึงไดขยายรายละเอียดของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบลงใน

อนุบัญญัติวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบดวย (2.5.2.2) 

2.5.2.1 ประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ  

ประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะของฝรั่งเศสเปนการรวบรวมบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ

สาธารณะของประเทศมาเรียบเรียงอยูในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเปนระบบ ในสวนท่ีเก่ียวของกับ

การควบคุมยาสูบปรากฏอยูในบรรพ 5 ของประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ เรื่องการตอตานยาสูบและการ

ตอตานการใชสารกระตุน  

                                                           
37 Conseil Constitutionnel, Décision 2015-727 DC,  21 janvier 2016, para. 2, (Online) Available from http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm (19 Octobre 2017) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm%20(19
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm%20(19
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มาตรา 27 ของรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของสุขภาพไดกําหนดเรื่องมาตรการการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบ และไดใหบรรจุไวในประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะ ซ่ึงบทบัญญัติเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบไดถูก

บัญญัติไวในมาตรา L.3511-6-138 ความวา  

“เง่ือนไขใหบรรจุภัณฑหีบหอภายนอกและภายในของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง กระดาษหอบุหรี่ซิ

กาแรตและกระดาษหอบุหรี่มวนเองตองเปนแบบเรียบและมีลักษณะแบบเดียวกัน 

ใหตรารัฐกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเง่ือนไขของซองบุหรี่แบบเรียบและลักษณะท่ีตองจัดทําแบบเดียวกัน 

โดยเฉพาะรูปแบบ ขนาด ตัวอักษรและสี และรูปแบบท่ีลงทะเบียนของเครื่องหมายและชื่อทางการคาของ

เจาของ” 

มาตรา L.3511-6-1 ของประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะไดกําหนดหลักการการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบ ในขณะเดียวกันไดมอบอํานาจใหมีการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือขยายรายละเอียดลักษณะของ

ซองบุหรี่แบบเรียบตอไป 

2.5.2.2 กฎหมายลําดับรองวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบ  

เม่ือประมวลกฎหมายสุขภาพสาธารณะกําหนดใหมีการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบแลว ประเทศฝรั่งเศส

ไดมีการออกกฎหมายลําดับรองอีก 2 ฉบับ เพ่ือขยายรายละเอียดและเนื้อหาของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

กฎหมายลําดับรองเหลานี้ประกอบดวย  

1. รัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2015 วาดวยซองบุหรี่แบบเรียบของบุหรี่ซิกาแรตและ

ผลิตภัณฑยาสูบ 3 8

39 ถูกตราข้ึนเพ่ือขยายรายละเอียดของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบสําหรับหีบหอบุหรี่ซิกา

แรตและหีบหอบุหรี่มวนเอง กลาวคือ ในการดําเนินการตอลักษณะท่ัวไปของซองบุหรี่แบบเรียบ รัฐกฤษฎีกา

ไดกําหนดใหซองบุหรี่ซิกาแรตและซองบุหรี่แบบมวนเองตองประกอบดวยสีบนซองบุหรี่เพียงสีเดียว รวมถึง

สามารถมีบารโคดได ในขณะเดียวกันหีบหอภายในซองบุหรี่ตองปราศจากสีสัน โปรงใส เง่ือนไขเหลานี้บังคับใช

กับบุหรี่ทุกยี่หอ ท้ังนี้รายละเอียดตาง ๆ ไดกําหนดใหรัฐมนตรีผูรักษาการ 39

40ไปออกระเบียบตอไป  

                                                           
38 Article L3511-6-1 de Code de la Santé Publique : 

Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à 

rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme, de taille, 

de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. 
39  Le décret du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac. 
40 รัฐมนตรีผูรักษาการในเร่ืองนี้ ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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2. ระเบียบลงวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวน

บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเอง40

41  

ระเบียบฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือขยายรายละเอียดตามท่ีรัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2015 วาดวย

ซองบุหรี่แบบเรียบของบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบกําหนดข้ึน กลาวคือ ระเบียบวาดวยเง่ือนไขของ

รูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเองไดขยายรายละเอียดเรื่องประเภทและขนาด

ตัวอักษร ตําแหนงการจัดวางตาง ๆ บนพ้ืนท่ีซองบุหรี่ เชน บารโคด ท่ีอยูของผูผลิต  

จากการศึกษาท่ีมาและกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและ

ประเทศฝรั่งเศสพบวา ท้ัง 3 ประเทศนี้ตางเปนภาคีของกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการ

ควบคุมยาสูบ (FCTC) ซ่ึงภาคีท้ัง 3 ประเทศดังกลาวตางไดนํามาตรการท่ีอยูภายในกรอบอนุสัญญา FCTC มา

ปรับใชบังคับ รวมถึงการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบดวย มีขอสังเกตวากอนท่ีประเทศออสเตรเลีย สหราช

อาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสจะมีการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบข้ึนใชบังคับ ประเทศเหลานี้ได

ทําการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

อีกท้ังยังไดมีการสอบถามความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขรางกฎหมาย รวมถึงสอบถามไป

ยังกลุมผูประกอบการยาสูบดวย ข้ันตอนตางๆ เหลานี้รัฐบาลของท้ัง 3 ประเทศไดดําเนินการภายใตนโยบาย

ควบคุมยาสูบท่ีมีแนวทางและระยะเวลาอยางชัดเจน ซ่ึงเม่ือขอมูลตาง ๆ มีความพรอม รัฐจึงไดดําเนินการ

ผลักดันใหมีการตรากฎหมายข้ึนใชบังคับในเวลาตอมา  

ท้ังนี้ลักษณะของซองบุหรี่แบบเรียบอาจมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ แตจุด

รวมของซองบุหรี่แบบเรียบท่ีไดออกแบบโดยประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสคือ สิ่ง

ท่ีปรากฏบนซองบุหรี่จะจํากัดใหเหลือเพียงชื่อยี่หอบุหรี่ ในขณะท่ีเครื่องหมายการคา สีสันลวดลายตาง ๆ ท่ี

เคยปรากฏเปนลูกเลนท่ีดึงดูดใจใหกับผูพบเห็นไดสูญหายไป การกําหนดใหพ้ืนท่ีบนซองบุหรี่เหลือเพียงชื่อยี่หอ

และอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐกําหนดไดกลายเปนขอโจมตีจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการเรื่องนี้ ซ่ึงผูไดรับ

ผลกระทบหลักคือกลุมอุตสาหกรรมหรือธุรกิจยาสูบ จนกลายเปนการฟองคดีระหวางธุรกิจยาสูบกับรัฐบาล

ของท้ัง 3 ประเทศขางตนในเวลาตอมา  

 

                                                           
41 L’arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements et du papier des 

cigarettes et du tabac à rouler. 
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บทท่ี 3  

การฟองคดีและคําพิพากษาเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

 

 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ีปรากฏอยูในมาตรา 11 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC)  มีเนื้อหาวาดวยรูปแบบ

การบรรจุหีบหอและติดปายแสดงผลิตภัณฑยาสูบตองเปนไปตามมาตรฐานแบบเดียวกัน ท่ีผานมามาตรการ

ซองบุหรี่แบบเรียบไดมีการดําเนินการตราเปนกฎหมายและมีการบังคับใชในบางประเทศแลว ไดแก ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยการตราพระราชบัญญัติวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบ ค.ศ. 2011 สหราชอาณาจักร โดยการตรา

พระราชบัญญัติซองบุหรี่แบบมาตรฐาน ค.ศ. 2015 ประเทศฝรั่งเศส โดยบัญญัติในรัฐบัญญัติวาดวยความ

ทันสมัยของระบบสุขภาพ ค.ศ. 2016 เพ่ือนําไปแกไขเพ่ิมเติมในประมวลสุขภาพสาธารณะและประเทศ

ไอรแลนด โดยการตรารัฐบัญญัติวาดวยซองบุหรี่แบบมาตรฐาน ค.ศ. 2017  

 การตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือใชบังคับใน 4 ประเทศขางตนพบวากลุมธุรกิจอุตสาหกรรม

ยาสูบผูไดรับผลกระทบในการปรับใชมาตรการดังกลาว และไดดําเนินการฟองรองรัฐบาลของประเทศท่ี

ดําเนินการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตอศาลภายในประเทศ ประกอบดวยประเทศออสเตรเลีย สหราช

อาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส ในขณะท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศไอรแลนดเพ่ิงมีการ

ประกาศใชบังคับและยังไมไดมีการฟองรองจากกลุมธุรกิจยาสูบแตอยางใด  

การฟองรองของกลุมธุรกิจยาสูบไปยัง 3 ประเทศท่ีประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบขางตน มี

เนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของประเด็นทางกฎหมายหลายประการ ท้ังในดานเนื้อหาสาระและดานกระบวนการจัดทํา

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ อยางไรก็ดีคดีฟองรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบท่ีเกิดข้ึนท้ัง 3 ประเทศดังกลาว 

ศาลภายในของประเทศไดทําการพิจารณาและมีคําพิพากษาจบสิ้นแลว ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของ

กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ไดมีพันธกรณีในการดําเนินการเรื่อง

การควบคุมยาสูบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ได

บัญญัติใหรัฐสามารถดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบได 4 1

42 จึงควรนําสาระและประเด็นในการฟองรองคดี

                                                           
42 มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560  

“ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ  เพื่อขายในราชอาณาจักรตองดําเนินการ ใหหีบหอผลิตภัณฑยาสูบหรือผลิตภัณฑยาสูบมีขนาด  สี  

สัญลักษณ  ฉลาก  รวมทั้งลักษณะการแสดง เคร่ืองหมายการคา  สัญลักษณ  รูปภาพ  และขอความเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข ที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  กอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร  แลวแตกรณี 
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รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคัญของคําพิพากษาของศาลภายในประเทศตาง ๆ มาพิจารณาศึกษาเพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหกับประเทศไทยหากจะดําเนินการจัดทํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบตอไปในอนาคต 

ในบทนี้จะพิจารณาถึงประเด็นการฟองรองและคําพิพากษาของศาลภายในประเทศท่ีมีตอคดีกฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบท่ีเกิดข้ึนในประเทศออสเตรเลีย (3.1) สหราชอาณาจักร (3.2) และประเทศฝรั่งเศส (3.3)  

3.1 ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเปนประเทศแรกท่ีไดมีการประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ โดยเริ่มบังคับในวันท่ี 1 

ธันวาคม ค.ศ. 2011 และไดมีการใชบังคับอยางสมบูรณท้ังฉบับในวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 2012  อยางไรก็ดี

กลุมธุรกิจยาสูบไดแก บริษัทฟลิป มอริส จํากัด บริษัทบริติช อเมริกัน บริษัทเจแปน โทแบคโคสากลและ

บริษัทอิมพีเรียบ โทแบคโค ไดดําเนินการฟองรองรัฐบาลตอศาลสูงของประเทศในประเด็นทางรัฐธรรมนูญวา  

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกอใหเกิดการเวนคืนทรัพยสินของตน กลาวคือการบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบสงผลกระทบใหกลุมธุรกิจในฐานะเจาของเครื่องหมายการคาไมสามารถทําการใชเครื่องหมายการคาท่ีตน

จดทะเบียนอยางถูกตองบนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบไดอีกตอไป นอกจากนี้กลุมธุรกิจยาสูบยังไดฟองคดีการ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของรัฐบาลออสเตรเลียไปท่ีองคการการคาโลก (WTO)43 และขอตกลงระหวาง

ประเทศฉบับตางๆ อีกดวย อยางไรก็ดีในการศึกษาการฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบนี้ จะศึกษาเฉพาะคดีท่ี

                                                                                                                                                                                     
 หามผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดจัดใหมีหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ  หรือแสดงเคร่ืองหมายการคา  สัญลักษณ  รูปภาพ  และขอความ  

ตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 เพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน  ใหคณะกรรมการพิจารณาวา สมควรปรับปรุงประกาศตามวรรค

หนึ่งหรือไม  ทุกสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ในกรณี ที่มีความจําเปน  คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงประกาศ

ดังกลาวในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได” 
43 นอกจากการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบจะถูกฟองยังศาลภายในประเทศออสเตรเลียแลว การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบยังไดถูกยกขึ้นเปนขอพิพาท

ไปยังองคกรการคาโลก (WTO) อีกดวย ในเร่ืองนี้เร่ิมตนประเทศสมาชิกองคกรการคาโลกจํานวน 5 ประเทศ ประกอบดวย ยูเครน สาธารณรัฐ

โดมินิกัน ฮอนดูรัส คิวบาและอินโดนีเซีย ไดทําการฟองรองรัฐบาลออสเตรเลีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 องคกรการคาโลกไดต้ัง

อนุญาโตตุลาการจํานวน  3 คนเพื่อพิจารณาขอพิพาทจากผูฟองรองทั้ง 5 ประเทศ  

ผูฟองคดีทั้ง 5 ประเทศไดยกขอตกลงระหวางประเทศขึ้นมาเพื่อโตแยงวาการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบของรัฐบาลออสเตรเลียไม

สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ ขอตกลงระหวางประเทศเหลานี้ประกอบดวย ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) 

ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) และขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวพนักับการคา (TRIPs) ขอกลาวหาที่ผู

รองไดยกขึ้นตอการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ ไดแก มาตรการดังกลาวสรางภาระเกินความจําเปนตอการคา กฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบมีการเลือก

ปฏิบัติ เปนการจํากัดการคาเกินความจําเปนและละเมิดตอสิทธิในเคร่ืองหมายการคาอยางไมเปนธรรม 

รัฐบาลออสเตรเลียไดโตแยงในขอกลาวหาดังกลาวโดยใหเหตุผลวา กฎหมายการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบเปนกฎหมายที่มีความ

สมเหตุสมผลและไดรับการพิจารณาทบทวนถึงมาตรการดังกลาวเปนอยางดีวาจะสามารถบรรลุเปาหมายโดยชอบดวยกฎหมายในเร่ืองการคุมครอง

สุขภาพสาธารณะ 

อยางไรก็ดี การพิจารณาขอพิพาทระหวางผูรองและรัฐบาลออสเตรเลีย ณ องคกรการคาโลกยังคงอยูในระหวางการพจิารณา, ใน Plain 

packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p. 42-46 
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เกิดข้ึนและมีการตัดสินโดยศาลภายในประเทศเทานั้น มิไดขยายไปถึงขอพิพาทเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบท่ีถูก

ยกข้ึนไปยังองคการระหวางประเทศหรือขอตกลงระหวางประเทศแตอยางใด 4 3

44 ดังนั้น ในสวนนี้จะพิจารณาถึง

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและคําพิพากษาของศาลสูงภายในประเทศ  

ขอพิพาทในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบท่ีฟองโดยกลุมธุรกิจยาสูบไปยังศาลสูงแหงประเทศ

ออสเตรเลียนี้มีประเด็นหลักอยู 2 กรณี ไดแก การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน

ของธุรกิจยาสูบ (3.1.1) และการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (3.1.2)  

3.1.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน 

กลุมธุรกิจยาสูบไดกลาวหาวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบถือเปนการเวนคืนทรัพยสินของ

ผูประกอบการ ซ่ึงทรัพยสินท่ีกลุมธุรกิจยาสูบยกข้ึนในท่ีนี้หมายรวมถึงเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ คาความ

นิยม (goodwill) การออกแบบ สิทธิบัตร สิทธิในหีบหอและสิทธิตามใบอนุญาตตาง ๆ ท้ังนี้หลักกรรสิทธิ์หรือ

สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิในท่ีรับการรับรองไวในมาตรา 51 (xxxi) ของรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรเลีย ความ

วา  

“51 รัฐสภาสามารถจัดทํากฎหมายเพ่ือสันติภาพ เพ่ือความสงบเรียบรอยและเพ่ือธรรมาภิบาลของ

ประเทศ โดยตองเคารพ... 

(xxxi) การเวนคืนสิทธิในทรัพยสินตองมีการเยียวยาคาทดแทน...”44

45 

                                                           
44 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและขอตกลงทวิภาคีวาดวยการลงทุนระหวางออสเตรเลียและฮองกง (Hong Kong–Australia bilateral 

investment treaty (BIT)) 

หลังจากการแพคดีในศาลภายในประเทศเร่ืองการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ บริษัทฟลิป มอริส จํากัด เอเชีย (PMA) ไดนําเร่ืองการจัดทํา

ซองบุหร่ีแบบเรียบฟองรัฐบาลออสเตรเลีย โดยผานชองทางของขอตกลงทวิภาคีวาดวยการลงทุน ซ่ึงขอตกลงทวิภาคีวาดวยการลงทุนระหวาง

ฮองกงและออสเตรเลียนี้ ไดมีการทําขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1993 โดยผูรองกลาวหาวากฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบของรัฐบาลออสเตรเลียละเมิดขอตกลง

ระหวางรัฐบาลของทั้งสองประเทศในการสนับสนุนและคุมครองการลงทุน ไดแก การเวนคืนทรัพยสินของตน อยางไรก็ดีอนุญาโตตุลาการในขอ

พิพาทดังกลาวไดใหความเห็นวารัฐสามารถออกกฎหมายใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะได รวมถึงมาตรการดานสุขภาพดวย นอกจากนี้แม

กฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบจะไมไดจายคาทดแทนใด ๆ ใหกับกลุมธุรกิจแตการออกกฎหมายเพื่อเปนการคุมครองสุขภาพของประชาชนถือเปนส่ิงที่

นักลงทุนสามารถคาดการณไดอยูแลว อีกทั้งกฎหมายดังกลาวมีความไดสัดสวนและไมเลือกปฏิบัติ, ใน Plain packaging of tobacco products: 

evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p. 47-48  
45 Article 51 of the Constitution of Australia: 

“The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws for the peace, order, and good 

government of the Commonwealth with respect to: 

  ... 

     (xxxi) the acquisition of property on just terms from any State or person for any purpose in respect of which the 

Parliament has power to make laws;...” 
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 ในขณะท่ีรัฐบาลออสเตรเลียไดยืนยันวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบนั้นชอบดวยกฎหมายและชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมีข้ึนเพ่ือใหขอมูล แกไข และลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนตอสุขภาพ

สาธารณะอันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑยาสูบ นอกจากนี้กฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดสรางความ

แตกตางจากมาตรฐานของสินคาท่ีจะเปนวัตถุทางการคาในอนาคต 

ศาลสูงแหงประเทศออสเตรเลียไดพิจารณาวา สินคาจํานวนมากไดถูกกฎหมายกําหนดเพ่ือวาง

หลักเกณฑตาง ๆ ดวยวัตถุประสงคท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากสินคา กระท่ัง

ตัวฉลากสินคาเองตางก็ถูกกําหนดดวยเหตุผลเพราะเปนเวชภัณฑหรือสารพิษ เชนเดียวกับอาหารบางชนิดดวย

เหตุผลเพ่ือคุมครองสุขภาพสาธารณะ 4 5

46 นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมเติมดวยวาวัตถุประสงคของการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบคือการคุมครองสุขภาพสาธารณะและในฐานะท่ีประเทศออสเตรเลียเปนภาคีสมาชิกของกรอบ

อนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC)47 

ศาลสูงของออสเตรเลียไดพิจารณาวา การเวนคืนตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 51 (xxxi) ของรัฐธรรมนูญ

นั้น ตองเก่ียวของกับการท่ีบุคคลไดมาซ่ึงการใชประโยชนหรือมูลคาของทรัพยสิน กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

เปนกําหนดกฎเกณฑไปยังสิทธิในเครื่องหมายการคาและควบคุมการแสดงหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ แตรัฐหรือ

บุคคลอ่ืน ๆ ก็ไมไดกําไรหรือผลประโยชนใดจากทรัพยสินของผูประกอบการ ดวยเหตุนี้กฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบจึงไมไดเปนกฎหมายท่ีมีเหตุในการเวนคืนทรัพยสินตามท่ีมาตรา 51 (xxxi) ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว 

ศาลสูงไดอธิบายอีกวาภายใตรัฐธรรมนูญนั้น การเวนคืนทรัพยสินท่ีรัฐตองทําการเยียวยาจายคา

ทดแทนใหยังเจาของทรัพยสิน หมายถึงรัฐตองไดรับประโยชนหรือกําไรจากทรัพยสินนั้น ๆ ดวย หลักการ

เยียวยาคาทดแทนในกรณีการเวนคืนนี้ถือเปนหลักการดั่งเสาหินท่ีม่ันคง (bedrock principle) ไมสามารถกัด

เซาะหรือยกเวนได ในขณะท่ีขอโตแยงของอุตสาหกรรมยาสูบเปนเพียงการวิ่งอยูรอบ ๆ หลักการดังกลาว

เทานั้น 4 7

48  อยางไรก็ดีแมจะมีผูเห็นวารัฐอาจไดประโยชนจากทรัพยสินของเอกชนดวยเหตุผลจากการจัดทํา

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ แตเปาหมายของรัฐในเรื่องนี้มิใชเปนไปเพ่ือประโยชนของตนเอง แมกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและธุรกิจของบริษัทบุหรี่อาจไดรับผลกระทบบาง แตถึง

กระนั้นรัฐก็ไมไดรับประโยชนใด ๆ จากทรัพยสินเหลานี้ของเอกชน 48

49 

                                                           
46 High court of Australia, Matter No S409/2011 & S389/2011, 15 August 2012, para. 22 
47 Ibid., para. 22 
48 Ibid., para. 169-170 
49 Ibid., para 143, 148, 296, 300, 306 
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ศาลยังไดมีความเห็นดวยวา ขอตอสูของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดเขามา

ใชหรือควบคุมหีบหอยาสูบของตนนั้น เม่ือพิจารณาแลวพบวาขอกําหนดของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมได

มีความแตกตางจากกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดใหมีฉลากเตือนการใชสินคาหรือสื่อสารกับผูบริโภควา

ผลิตภัณฑดังกลาวมีอันตราย การท่ีกฎหมายกําหนดใหมีฉลากคําเตือนบนผลิตภัณฑหรือแมจะมีขนาดใหญเชน

กรณีของฉลากบนซองบุหรี่แบบเรียบก็ไมสงผลเปนการเวนคืนแตอยางใด 4 9

50 นอกจากนี้ผลิตภัณฑจํานวนมาก

ตางถูกกฎหมายกําหนดมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคเชนกัน เชน ยา สารพิษหรือ

อาหาร 

3.1.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีกลุมธุรกิจยาสูบได

รองไปยังศาลสูง กลาวคือ การท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดใหบริษัทบุหรี่คงความสามารถเพียงการใช

ชื่อยี่หอบุหรี่ของตนใหปรากฏบนซองบุหรี่ตอไปเพียงอยางเดียวนั้น สิทธิในทรัพยสินทางปญญาตาง ๆ ท่ีตนได

จดทะเบียน เชนสิทธิในเครื่องหมายการคาไดถูกเวนคืนไป ขอกลาวหานี้ศาลไดพิจารณาวากฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญามีข้ึนเพ่ือบริการในเรื่องของเปาหมายทางนโยบายสาธารณะ มิไดเปนไปแคเพ่ือผลประโยชนสวนตัว

ของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคามิไดใหเสรีภาพในการใช

เครื่องหมายท่ีจดทะเบียนอยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดใด ๆ 5 0

51 ศาลสูงยังไดใหความเห็นวาแมกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบจะเขามากําหนดเง่ือนไขตาง ๆ บนซองบุหรี่แตอุตสาหกรรมยาสูบยังคงสามารถใชชื่อยี่หอบุหรี่

ของตนบนหีบหอบุหรี่ตอไปได ซ่ึงสิ่งนี้ ถือเปนความแตกตางของสินคาแตละชิ้นท่ียังคงคาความนิยม 

(goodwill) ไว ไมวาจะเปนทางการเห็น การพูด การไดยิน ความเฉพาะเจาะจงของชื่อยี่หอสินคาเหลานี้ยังคง

สงผลตอผูซ้ือปลีกในการหาซ้ือสินคาตอไปได แมวาจะมีการจํากัดสภาพทางกายภาพบางอยางบนหีบหอบุหรี่

ตามกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ แตสิทธิเฉพาะ (exclusive right) ของยาสูบจากการท่ียังคงแยกชื่อยี่หอสินคา

ไดและยังคงกอใหเกิดการซ้ือขายสินคายาสูบตอไปถือวาสินคาเหลานี้ยังมีมูลคาอยู (valuable right)52 

เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีศาลใชประกอบการอธิบายในเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบและ

สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พบวามีการใหเหตุผลหลายประการ ไดแก สิทธิในทรัพยสินทางปญญาถือเปนสิทธิ

ในการปฏิเสธ (negative right) กลาวคือเปนสิทธิท่ีมีไวเพ่ือกันมิใหบุคคลท่ีสาม เขามาใชประโยชนในทรัพยสิน

ทางปญญาของตน สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจึงเปนสิทธิในเชิงปฏิเสธมากกวาเปนสิทธิในทางบวกท่ีจะใชสิทธิ

                                                           
50 Ibid., para. 181 
51 Ibid., para. 22  
52 Ibid., 293 
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นี้ ซ่ึงขอกําหนดในกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเปนการวางหลักการในเรื่องการขายสินคายาสูบ รัฐบาล

ออสเตรเลียมิไดเขาใชประโยชนจากหีบหอบรรจุภัณฑยาสูบหรือสินคายาสูบแตอยางใดและแมวาบริษัทบุหรี่

อาจสูญเสียมูลคาบางอยางในทางการคา แตมูลคาในทางการคามิใชเปาหมายท่ีรัฐธรรมนูญมุงคุมครองแตอยาง

ใด ถึงกระนั้นกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบยังคงอนุญาตใหบริษัทบุหรี่ใชชื่อยี่หอบุหรี่ตอไปได ซ่ึงความสามารถท่ี

ยังคงใชชื่อยี่หอบุหรี่นี้ถือเปนมูลคาอยางหนึ่ง 

ศาลยังไดตั้งขอสังเกตวาบทบัญญัติในกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมิไดมีความแตกตางไปจากกฎหมาย

อ่ืน ๆ ท่ีกําหนดมาตรการเก่ียวกับสุขภาพหรือความปลอดภัย อีกท้ังสิทธิในทรัพยสินทางปญญาถูกสรางข้ึนมา

เพ่ือการใหบริการสาธารณะ (serve public purposes) ไมไดจัดทําข้ึนเพ่ือสรางความศักดิ์สิทธิ์ (sacrosanct) 

หรือเพ่ือดําเนินการใหอยูเหนือหรือแยกออกไปจากกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีเปาหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะ52

53 

จากเหตุผลขางตน กลาวโดยสรุปศาลสูงแหงออสเตรเลียพิพากษาวา กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

สามารถใชบังคับตอไปไดและไมไดเปนกฎหมายท่ีทําการเวนคืนทรัพยสินของเอกชนแตอยางใด เม่ือไมไดมีผล

เปนการเวนคืนแลว ยอมไมอยูภายใตความผูกพันตามมาตรา 51 (xxxi) ของรัฐธรรมนูญท่ีรัฐจะตองเยียวยา

จายคาทดแทนใหกับผูถูกเวนคืน  

เม่ือพิจารณาแนวทางการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบทางภูมิภาคอ่ืน ๆ  มีขอสังเกตวาแนวปฏิบัติแหง

สหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE วาดวยการออกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแสดงและการขายยาสูบ

และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของและมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ไดเคยถูกรองโดยกลุมธุรกิจ

ยาสูบไปยังศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปเพ่ือใหยกเลิกบทบัญญัติในบางขอเปนจํานวนท้ังสิ้น 3 ครั้ง ไดแก 

มาตรการเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ การหามปรุงแตงกลิ่นเมนทอลในผลิตภัณฑยาสูบซิกาแรตและ

กฎเกณฑในเรื่องบุหรี่ไฟฟา ในเวลาตอมาศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดพิจารณาและมีคําพิพากษาในวันท่ี 4 

พฤษภาคม ค.ศ. 2016 วาบทบัญญัติตาง ๆ ภายใตแนวปฏิบัติแหงสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/UE นั้นชอบดวย

กฎหมาย53

54 มีความถูกตองและไมขัดแยงกับหลักการพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปแตอยางใด  

ท้ังนี้ ในสวนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปอธิบาย

วา การหามฉลากบรรจุภัณฑท้ังภายในและภายนอก รวมถึงสิ่งใดก็ตามท่ีเปนการสื่อสารประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑยาสูบตลอดรวมถึงจูงใจใหผูบริโภคสูบบุหรี่ใหปรากฏนั้น ไมถือเปนการกระทําท่ีเกินเลย (not go 

                                                           
53 Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation, World Health Organization, 2016, p.42 
54 Judgement in Case C-358/14 Poland v Parliament and Council, Court of Justice of the European Union, Press Release No. 

48/16, Luxembourg, 4 May 2016 
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beyond) ตอความจําเปนเพ่ือเปาหมายเรื่องสุขภาพสาธารณะ รวมถึงกฎเกณฑท่ีใหจัดทําคําเตือนดานสุขภาพ

เม่ือเปดบรรจุภัณฑ การกําหนดคําเตือนดานสุขภาพข้ันต่ํา รูปแบบของบรรจุภัณฑและจํานวนบุหรี่ซิกาแรตข้ัน

ต่ําในบรรจุภัณฑถือวาเปนมาตรการท่ีไดสัดสวน นอกจากนี้ในสวนของบรรจุภัณฑซองบุหรี่ซิกาแรตท่ีกําหนด

ขอความคําเตือนดวยพ้ืนท่ีขนาดไมต่ํากวา 65% ของพ้ืนท่ีไมถือวาเปนมาตรการท่ีขัดกับหลักความไดสัดสวน54

55  

เม่ือพิจารณาแนวทางตามท่ีศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดวินิจฉัยไว พบวาในปจจุบันไดมีประเทศท่ี

ดําเนินมาตรการจัดทําขนาดคําเตือนเกินกวา 65% ของพ้ืนท่ีซองบุหรี่ โดยใชรูปแบบซองแบบเรียบเชน

ประเทศออสเตรเลียและมีผลใชบังคับไปแลว  ไดแกสหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไอรแลนด 

ซ่ึงสหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสไดถูกกลุมธุรกิจยาสูบและผูประกอบการฟองรองวาการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบไมสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศ  

ในสวนนี้จะพิจารณาคดีและคําพิพากษาของประเทศท่ีไดดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและถูก

กลุมผูประกอบการฟองรองไดแก สหราชอาณาจักร (3.2) และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (3.3) มีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

3.2 สหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรไดประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (The Standardised Packaging of 

Tobacco Products Regulations) เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 2015 และมีผลใชบังคับท้ังฉบับวันท่ี 20 

พฤษภาคม ค.ศ. 2016 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบฉบับนี้ไดถูกพัฒนาจากมาตรา 94 ของพระราชบัญญัติวา

ดวยเด็กและครอบครัว ค.ศ. 2014 (Children and Families Act 2014) ซ่ึงกฎหมายวาดวยเด็กและ

ครอบครัวฉบับนี้มีเนื้อหาใหความยินยอมในการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือดําเนินการในเวลาใด ๆ ท่ีเปนการ

ลดความเสี่ยงของอันตราย หรือเพ่ือเปนการสนับสนุนสุขภาพหรือสวัสดิการของบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป 5 556 

การประกาศใชกฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของสหราชอาณาจักรจึงเปนประเทศท่ีสองของโลกถัด

จากประเทศออสเตรเลีย ดวยผลของการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาว สงผลใหผลิตภัณฑยาสูบท่ีวางขายในส

                                                           
55 Gilles Pargneaux, Element d’intervention, Discours de Monsieur le depute europeen, Conference de Press 20 mai 2016, 

Berne 
56 Section 94 Children and Families Act 2014 : Regulation of retail packaging etc of tobacco products 

“(1) The Secretary of State may make regulations under subsection (6) or (8) if the Secretary of State considers 

that the regulations may contribute at any time to reducing the risk of harm to, or promoting, the health or welfare of 

people under the age of 18. 

(2) Subsection (1) does not prevent the Secretary of State, in making regulations under subsection (6) or (8), from 

considering whether the regulations may contribute at any time to reducing the risk of harm to, or promoting, the health or 

welfare of people aged 18 or over….” 
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หราชอาณาจักร ไดแก อังกฤษ เวลล5657 ไอรแลนดเหนือ57

58 และสก็อตแลนด 5 859 ตองดําเนินการจัดทําหีบหอแบบ

เรียบรูปแบบเดียวกันท้ังหมดตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เปนตนมา อยางไรก็ดีในชวงเวลากอน

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจะถูกใชบังคับ กลุมอุตสาหกรรมยาสูบ 5 9

60 ไดดําเนินการฟองรัฐบาลสหราช

อาณาจักรตอศาลสูงของประเทศเพ่ือใหพิจารณาความถูกตองของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ และในวันท่ี 19 

พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ศาลสูงของสหราชอาณาจักรไดยกฟองคดีดังกลาว สงผลใหกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

สามารถใชบังคับไดท่ัวประเทศ 

ในหัวขอนี้จะพิจารณาถึงคดีและคําพิพากษาท่ีเกิดข้ึนจากคดีซองบุหรี่แบบเรียบท่ีผูประกอบการไดรอง

ไปยังศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร ประกอบดวย การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและผลกระทบท่ีเกิดกับการคา

ขายผลิตภัณฑยาสูบ (3.2.1) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกับการประสานผลประโยชนของกลุมผูประกอบการ

ยาสูบ  (3.2.2) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (3.2.3) การจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบและการสรางความสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพท่ีเก่ียวของ (3.2.4) 

3.2.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและผลกระทบท่ีเกิดกับการคาขายผลิตภัณฑยาสูบ 

 ผูรองไดยกประเด็นเรื่องกฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกอใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจยาสูบ ใน

เรื่องนี้ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรไดพิจารณาภาพรวมของวัตถุประสงคในการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบและไดใหเหตุผลประกอบดังนี้ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมีผลบังคับใชยังผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบตั้งแต

วันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 และมีผลบังคับใชไปยังผูคาปลีกผลิตภัณฑยาสูบตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2017 กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดมาตรฐานของวัสดุ รูปแบบ ฉลากและเนื้อหาของหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่ซิ

กาแรตสําเร็จรูป ตลอดรวมถึงบุหรี่ซิกาแรตแบบมวนเองดวย กฎหมายไดหามการใชฉลากบนหีบหอบรรจุภัณฑ 

เปาหมายของกฎหมายฉบับนี้คือการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ โดยมีมาตรการทางเนื้อหาในการจํากัดการใช

เครื่องหมายตาง ๆ บนซองบรรจุภัณฑ โดยสีท่ีกฎหมายอนุญาตใหใชบนหีบหอไดแกสีน้ําตาลเขมแบบดาน (a 

                                                           
57  Welsh Government, “Health Minister gives go-ahead for standardised packaging for cigarettes to be introduced in Wales” 

(news release) January 29, 2015.  (Online], Available from 

http://wales.gov.uk/newsroom/healthandsocialcare/2015/packaging/?lang=en8 (2 July 2017). 
58  Northern Ireland Department of Health, Social Services and Public Safety, “Standardised Packaging for Tobacco Products 

to be Introduced in Northern Ireland” (press release) February 2, 2015                                                                                                                                                                                            

(Online], Available from http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dhssps/news-

dhssps020215-standardised-packaging-for.htm (2 July 2017).   
59 Scottish Government, “Plain tobacco packaging” (news release) January 22, 2015. (Online], Available from 

http://news.scotland.gov.uk/News/Plain-tobacco-packaging-14da.aspx  (2 July 2017). 
60 กลุมอุตสาหกรรมยาสูบประกอบดวย : บริษัทบริทิช อเมริกัน โทแบคโก บริษัทอิมพีเรียล โทแบคโก บริษัทเจแปน โทแบคโกและบริษัทฟลิป มอ

ริส  

http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dhssps/news-dhssps020215-standardised-packaging-for.htm%20(2
http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dhssps/news-dhssps020215-standardised-packaging-for.htm%20(2
http://news.scotland.gov.uk/News/Plain-tobacco-packaging-14da.aspx%20%20(2
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drab brown with a matt finish) พรอมจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด และชื่อยี่หอของบุหรี่ซิกาแรตนั้นเทานั้น 

พรอมขนาดและประเภทตัวอักษรตามท่ีกฎหมายกําหนด และหามจัดทําหีบหอบรรจุภัณฑท่ีสงเสียง มีกลิ่น

หรือมีเปลี่ยนลักษณะไดหลังการขายปลีก60

61 

 จากขอมูลขางตนเห็นไดอยางชัดเจนวาวัตถุประสงคของกฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมีข้ึน

เพ่ือลดความสามารถของผูผลิตและผูขายในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาผลิตภัณฑยาสูบของตนไปยัง

ผูบริโภค อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้6162 

(1) ไมไดหามการขายผลิตภัณฑยาสูบท้ังหมด 

(2) ยินยอมใหชื่อยี่หอของผลิตภัณฑบุหรี่ซิกาแรตปรากฏอยูบนหีบหอบรรจุภัณฑ 

(3) ยินยอมใหชื่อยี่หอของผลิตภัณฑบุหรี่ซิกาแรตยี่หอใหมปรากฏไดบนหีบหอบรรจุภัณฑ 

(4) อนุญาตใหชื่อของผูผลิตปรากฏอยูบนหีบหอบรรจุภัณฑ 

(5) อนุญาตใหประชาสัมพันธสินคาในระดับขายสง (wholesale level) 

 จากบริบทขางตนกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเก่ียวของกับการจํากัดเนื้อหาและความสามารถของ

ผูผลิตในการโฆษณาสื่อสารหรือการจัดวางเครื่องหมายการคาบนซองหรือบนหีบหอบรรจุภัณฑเพ่ือท่ีจะลด

ความนาดึงดูดของยี่หอหรือการโฆษณาใหมากท่ีสุด โดยท่ีมาตรการดังกลาวมิไดมีการเลือกปฏิบัติในการ

ดําเนินการแตกตางกันออกไปในแตละยี่หอแตอยางใด 6 2

63 ผูผลิตยังคงสามารถจัดวางชื่อยี่หอบนหีบหอ ซ่ึงเปน

วิถีทางท่ีสามารถสื่อสารตัวตนไปยังผูบริโภค ทําใหแยกแยะความแตกตางของสินคาของตนออกจากสินคาของ

ผูแขงขันรายอ่ืนๆ ได 6 3

64 ซ่ึงท้ังหมดนี้อยูภายใตแนวทางท่ีกฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไดกําหนดข้ึน 

เพ่ือทําใหชื่อและยี่หอของสินคาบุหรี่ลดความนาดึงดูดบนหีบหอจากการโฆษณาใหมากท่ีสุด64

65 

ดังนั้น ขอกลาวหาของผูรองคือ กลุมธุรกิจยาสูบท่ีวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกอใหเกิดผลกระทบ

กับการคาขายผลิตภัณฑยาสูบ ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรไดพิจารณาและสรุปวาขอโตแยงของกลุมธุรกิจ

ยาสูบไดกลาวเกินจริงในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการปรับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  

 

                                                           
61 BAT, PM, JTI, ITL & Secretary of State for Health, EWHC 1169, (2016), para 57 
62 Ibid., para 59 
63 Ibid., para 2  
64 Ibid., para 2, 785 
65 Ibid., para 2 
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3.2.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกับการประสานผลประโยชนของกลุมผูประกอบการยาสูบ  

ผูรองไดกลาวหาวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบควรตองมีการผสานประโยชนระหวางรัฐและเอกชนผู

ประกอบธุรกิจยาสูบดวย จากขอโตแยงนี้ ศาลไดพิจารณาวาผลประโยชนของบริษัทยาสูบกับสุขภาพสาธารณะ

เปนสิ่งท่ีประสานเขากันไมไดโดยสิ้นเชิง แมวาสิทธิของผูผลิตยาสูบตามท่ีไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใช

เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธการบริโภคสินคายาสูบ ประโยชนท่ีกลุมบริษัทยาสูบไดใชจากสิทธิใน

ทรัพยสินของตนดังกลาวจึงถือเปนกําไร (profit) ซ่ึงผลกําไรท่ีผูเปนเจาของธุรกิจไดรับลวนกลายเปนคาใชจาย

ทางงบประมาณดานสาธารณสุขของรัฐ ดวยเหตุนี้จึงไมมีเหตุนี้จะสามารถประนีประนอมตอรองกันไดระหวาง

ผลประโยชนของกลุมธุรกิจและประโยชนสาธารณะ หมายถึงการคุมครองสุขภาพสาธารณะไดรับการรับรองใน

กฎหมายวาเปนหนึ่งในประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญท่ีสุดและรัฐตองดูแลใหความชวยเหลือดานดังกลาวแก

ประชาชน 6 5

66 การออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรการดานสุขภาพเปนสวนหนึ่งของภารกิจทางนิติบัญญัติซ่ึงมี

ความสําคัญอยางยิ่ง สุขภาพของประชาชนตองไดรับการตระหนักวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 6 6

67  ท้ังนี้ การสูบบุหรี่

เปนสาเหตุลําดับตน ๆ ของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ท้ัง ๆ ท่ีการสูญเสียดังกลาวสามารถหลีกเลี่ยงได ในส

หราชอาณาจักรมีผูเสียชีวิตในแตละปจากการสูบบุหรี่เปนจํานวนกวา 100,000 ราย 6 7

68 การเริ่มตนสูบบุหรี่มัก

เกิดข้ึนในชวงวัยเด็กจนถึงวัยรุนตอนตน มีเด็กประมาณ 207,000 คน ชวงอายุระหวาง 11-15 ป ท่ีเริ่มตนสูบ

บุหรี่ในประเทศหรือเฉลี่ยประมาณ 600 คนตอวัน68

69  

ศาลยังไดพิจารณาอีกดวยวา สิทธิในเครื่องหมายการคาและสิทธิในทรัพยสินของผูผลิตยาสูบท่ีจะใช

เครื่องหมายของตนในการสงเสริมประชาสัมพันธการบริโภคยาสูบนั้นถือเปนประโยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดของ

บริษัทบุหรี่ท่ีมีตอสิทธิการใชเครื่องหมายการคาสงเสริมและสื่อสารทรัพยสินของตนเพ่ือใหเกิดกําไร (profit) ) 

ซ่ึงผลกําไรท่ีผูเปนเจาของธุรกิจไดรับลวนกลายเปนคาใชจายทางงบประมาณของรัฐ 6 9

70 บริษัทยาสูบได

ดําเนินการหาคาชดเชยในการท่ีตนสูญเสียความสามารถในการสื่อสารผลิตภัณฑขอตนอันเปนท่ีรูจักในทาง

สากลท้ังท่ีสินคายาสาสูบเปนอันตรายและเปนเหตุใหเกิดการเจ็บปวยตอสุขภาพ คดีกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบนี้แตกตางออกไปจากคดีอ่ืน ๆ ท่ีศาลไดพิพากษาใหมีการจายคาชดเชย เนื่องจาก70

71 

 

                                                           
66 Ibid., para 682 
67 Ibid., para 438  
68 Ibid., para 62 
69 Ibid., para 63 
70 Ibid., para 683 
71 Ibid., para 794  
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(1)      ผูกลาวหามิไดมีความเสี่ยงใด ๆ ท่ีจะถูกกันออกไปจากชองทางการประกอบธุรกิจ 

(2) ไมปรากฏการโตแยงใด ๆ ในเรื่องระยะเวลาเปลี่ยนผานของสินคา ผูกลาวหาไดรับรูลวงหนา 

และหากกฎหมายฉบับนี้ชอบดวยกฎหมาย ผูกลาวหามีระยะเวลาอีกมากในการปรับพฤติกรรมในทางการคา 

(3) มีกระบวนการทําประชาพิจารณกอนหนาท่ีจะทําการออกกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงผูกลาวหาไดมี

สวนเขารวมมาโดยตลอด 

(4) กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมิไดมีการเลือกปฏิบัติ ไมมีผูผลิตหรือผูจําหนายยาสูบรายใดไดรับ

การยกเวน  

จากขอพิจารณาขางตน พบวา สิทธิและผลประโยชนท้ังหลายอาจมิไดมีคุณคาเทาเทียมกัน การ

คุมครองสุขภาพสาธารณะถือเปนหนึ่งในประโยชนสําคัญสูงสุดของรัฐและเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น ประโยชน

ของรัฐในดานสาธารณสุขและประโยชนของกลุมธุรกิจในเรื่องผลกําไรจึงเปนสิ่งท่ีไมสามารถตอรองกันได (the 

most irreconcilable of ways)72 

3.2.3 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามท่ีบริษัทยาสูบไดยกข้ึนนั้น หมายถึง

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจะไมยินยอมใหเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณตาง ๆ ท่ีเคยปรากฏบนซองบุหรี่

มีอีกตอไป ซ่ึงผูรองมีความเห็นวาสิทธิในเครื่องหมายการคาท่ีตนไดทําการจดทะเบียนถูกกระทบกระเทือน  

เรื่องนี้สามารถพิจารณาได 2 สวน ไดแก 

3.2.3.1 ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการคา 

 ศาลไดพิจารณาวาสิทธิในเครื่องหมายการคาของบริษัทบุหรี่เปนสิทธิในเชิงปฏิเสธ (negative right)  

กลาวคือ เจาของเครื่องหมายการคาท่ีไดทําการจดทะเบียนมีสิทธิท่ีจะหวงกันบุคคลอ่ืนท่ีจะเขามาใช

เครื่องหมายการคาของตน สิทธิในเชิงปฏิเสธนี้จึงมิไดมีความหมายถึงสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาแตอยาง

ใด (right to use)73 ศาลยังไดเห็นวาไมมีสวนใดของขอตกลงระหวางประเทศ กฎเกณฑของสหภาพยุโรปหรือ

กฎหมายภายในประเทศในเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ียินยอมใหเครื่องหมายการคามีความหมายรวมไป

ถึงการใชสิทธิในเครื่องหมายไปในทางท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพสาธารณะอยางถูกกฎหมาย 7 3

74 นอกจากนี้แมวา

แกน (essence) ของสิทธิในเครื่องหมายการคาจะไดถูกกําหนดไวอยางกวางขวางใหรวมถึงสิทธิในการใช

                                                           
72 Ibid., para 683 
73 Ibid., para 40, 177-178, 745, 832, 916 
74 Ibid., para 40  
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เครื่องหมาย แตก็ไมมีสวนใดในขอตกลง TRIPS ท่ีกําหนดใหแกนของเครื่องหมายการคาหมายรวมถึงสิทธิใน

การใชทรัพยสิน (เครื่องหมายการคา) ของตนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับโรคภัยท่ีกอใหเกิดปญหาตอ

สุขภาพท่ีรายแรง (lethal health epidemic)75  

3.2.3.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในทรัพยสิน  

ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในทรัพยสินกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบนี้ ศาลไดพิจารณาวาสิทธิใน

ทรัพยสินไมใชสิทธิโดยเด็ดขาด (not absolute) และตองมีความสมดุลกับประโยชนสาธารณะ ซ่ึงประโยชน

สาธารณะเหลานี้ไมไดมีรายละเอียดท่ีเจาะจงประเภทไดเฉพาะลงไปในทันที สิ่งท่ีชัดเจนคือสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาสามารถถูกยกเลิกไดในกรณีท่ีมีการดําเนินการเพ่ือสุขภาพสาธารณะ ซ่ึงสุขภาพสาธารณะนี้จัดเปน

ประโยชนสาธารณะประเภทหนึ่งท่ีมีความประจักษชัดในตัวเอง75

76 

นอกจากนี้ศาลยังใหความเห็นวา หลักการของขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพัน

กับการคา (TRIPS) และกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) สามารถผสานไป

ดวยกันได โดยไมกระทบหรือขัดแยงซ่ึงกันกัน76

77 ซ่ึงความเห็นในเรื่องดังกลาวศาลไดอางถึง 

(A) มาตรา 7 ของขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPS) 

วัตถุประสงค : “การคุมครองและการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ควรเก้ือหนุนตอการสงเสริทนวัต

กรรมทางเทคโนโลยี ตอประโยชนรวมกันของผูผลิตและผูใชความรูทางเทคโนโลยีและในลักษณะอํานวยผล

ตอสวัสดิการทางสังคมและทางเศรษฐกิจ และตอความสมดุลของสิทธิและพันธกรณีดวย”77

78 

(B) มาตรา 8 ของขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPS) : 

หลักการ : “ในการตราหรือแกไขกฎหมายและระเบียบขอบังคับของตน บรรดาสมาชิกอาจใชมาตรการท่ี

จําเปนเพ่ือคุมครองสาธารณสุขและโภชนาการ และเพ่ือสงเสริมประโยชนสาธารณะในภาคตาง ๆ ท่ีมี

ความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของตน โดยมีเง่ือนไขวามาตรการ

ดังกลาวสอดคลองกับบทบัญญัติแหงความตกลงนี้...”78

79 

                                                           
75 Ibid., para 832 
76 Ibid., para 186, 829, 916 
77 Ibid., para 186 
78 คําแปลจาก ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (ความตกลงทริปส) (1994) โดยกลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและ

ทรัพยสินทางปญญา กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550, หนา 8 
79 เพิ่งอาง, หนา 8-9 
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(C) ปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและสาธารณสุข (The Doha Declaration on the 

TRIPS Agreement and Public Health) 

ปฏิญญาโดฮาไดรับความเห็นชอบโดยท่ีประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลก เม่ือวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2544  ปฏิญญาฉบับนี้เกิดข้ึนจากความตระหนักถึงความรายแรงท่ีมีตอปญหาสุขภาพสาธารณะท่ี

กระทบตอประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมาจากโรคเอดส วัณโรค 

มาลาเรีย และโรคอ่ืน ๆ ท่ีประชุมไดเห็นชอบวา “ความตกลงทริปสมิไดกีดขวางประเทศสมาชิกท่ีจะใช

มาตรการตาง ๆเพ่ือปกปองการสาธารณสุขของประเทศ ความตกลงทริปสสามารถถูกตีความและบังคับใชใน

ลักษณะท่ีใหการสนับสนุนสิทธิของสมาชิกองคการการคาโลกในการปกปองคุมครองสุขภาพสาธารณะ และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งสนับสนุนการเขาถึงยาของทุกคน” 

ศาลไดใหความเห็นวา แมปฏิญญาโดฮาจะเนนความสําคัญเรื่องความขัดแยงระหวางทรัพยสินทาง

ปญญาและราคาเวชภัณฑสําหรับการบริการสาธารณสุขของชาติ แตปฏิญญาฉบับนี้มีเจตนาท่ีจะขยายขอบเขต

การคุมครองสุขภาพใหกวางขวางข้ึน 7 9

80 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบยังกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย

การควบคุมยาสูบ (FCTC) ก็ไดกําหนดไวอยางแจงชัดวายาสูบเปน “โรค” อยางหนึ่ง ซ่ึงตรงกับถอยวา “โรค” 

ตามถอยคําท่ีใชในวรรค 1 ของปฏิญญาโดฮาเชนกัน80

81 

3.2.4 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการสรางความสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการสรางความสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพท่ีเก่ียวของในสวนนี้

ประกอบดวย การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน (3.2.4.1) การจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบและสิทธิในการประกอบกิจการ (3.2.4.2) 

3.2.4.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน 

การเวนคืนและการจายคาทดแทนท่ีผูฟองคดีไดกลาวอางมานั้น หมายถึง เปาหมายของการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบคือการทําใหเครื่องหมายการคา สีสัน สัญลักษณตาง ๆ ซองบุหรี่ไมมีอีกตอไป ถือวา

ผูประกอบการไดรับผลกระทบ เทียบไดกับสิทธิในทรัพยสิน อันไดแกเครื่องหมายการคาถูกรัฐพรากความเปน

เจาของไป เจาของเครื่องหมายการคาจึงควรมีสิทธิท่ีจะไดรับการชดเชยเยียวยาจากรัฐ ในเรื่องนี้ศาลได

พิจารณาเปน 3 ประเด็น ไดแก 

                                                           
80 BAT, PM, JTI, ITL & Secretary of State for Health, EWHC 1169, (2016), para 181 
81 Ibid., para 182 
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(1) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมเปนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

ผูรองไดกลาวหาวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบถือเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของผูประกอบการ 

ในประเด็นนี้ศาลไดพิจารณาวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการควบคุมการใช (control of use) มิไดเปน

การเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของผูประกอบการแตอยางใด81

82 โดยศาลไดใหเหตุผลประกอบดังตอไปนี้ 

(1.1) เครื่องหมายการคายังคงเปนทรัพยสินของผูประกอบการและรัฐมิไดทําการเวนคืนหรือพราก

สิทธิในเครื่องหมายการคาดังกลาวไปเปนของรัฐหรือนําไปใหบุคคลท่ี 3 ใชประโยชนแตอยางใด 8 2

83 กฎหมาย

ยังคงสงวนสิทธิในเครื่องหมายท่ีไดจดทะเบียนใหกับเจาของเครื่องหมายท่ีจดทะเบียน กฎหมายการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบเพียงกําหนดใหจํากัดสาระ (substantial restrictions) เสรีภาพของบริษัทยาสูบในการใชสิทธิ

ในทรัพยสิน โดยเฉพาะเครื่องหมายการคา อยางไรก็ดีการจํากัดสิทธิดังกลาวหางไกลจากการจํากัดสิทธิแบบ

เด็ดขาด และผูรองยังคงเปนเจาของเครื่องหมายการคาอยูผานทางชื่อยี่หอ (brand name) และชื่อผูผลิต83

84 

(1.2) เครื่องหมายการคาของผูประกอบการยังคงมีบทบาทปองกันมิใหความยินยอมหากไมไดรับ

อนุญาตในลักษณะเพ่ือแยกแยะแหลงท่ีมา84

85 

(1.3) การจํากัดการใชเครื่องหมายการคาไมไดสงผลกระทบใด ๆ ตอธุรกิจยาสูบจนไมสามารถ

ดําเนินธุรกิจของตนตอไปได8586 

(1.4) มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมีวัตถุประสงคชัดเจนวาเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะและมิได

มีการรองเรียนใด ๆ ถึงความชอบดวยวัตถุประสงคดังกลาวโดยรัฐสภาในระหวางการพิจารณากฎหมายเรื่องนี้

86

87 

(2)  หากแมการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินก็จะไมมีการจายคา

ทดแทน 

ศาลไดตั้งประเด็นตอไปวา แมหากกฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการเวนคืนสิทธิใน

ทรัพยสินของผูประกอบการจริง ก็จะเปนกรณียกเวนท่ีรัฐไมจําเปนตองจายคาทดแทน เนื่องจากเปนท่ีประจักษ

วาการสูบบุหรี่นั้นเปนอันตรายตอสุขภาพอยางรายแรง (health evil) แมวาบุหรี่จะเปนสินคาท่ีไมผิดกฎหมาย 

แตก็ไมเคยมีคําพิพากษาหรือกฎหมายใดกอนหนานี้ ท่ีกําหนดใหรัฐตองจายคาทดแทนตอการเวนคืนสิทธิใน

                                                           
82 Ibid., para 784 
83 Ibid., para 785 
84 Ibid., para 785 
85 Ibid., para 786 
86 Ibid., para 787 
87 Ibid., para 788 
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ทรัพยสิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องท่ีเปนภัยอันตรายตอสุขภาพ นอกเหนือจากนี้อันตรายท่ีกระทบตอสุขภาพ

จากการสูบบุหรี่ ยังไดสงผลตองบประมาณการรักษาพยาบาลของรัฐ จึงไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีรัฐตองจายคา

ทดแทนตอกรณีการเวนคืนดังกลาว 

(3) ไมมีการจายคาทดแทนสําหรับการควบคุมการใชสิทธิในทรัพยสิน 

ศาลไดอธิบายวารัฐไมตองจายคาทดแทนแกผูประกอบการยาสูบจากผลกระทบท่ีไดรับจากการถูก

ควบคุมการใชทรัพยสินหรือสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนหากกฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

ประกาศใชบังคับ เนื่องจากเปนเรื่องสามัญสํานึก (common sense) ปกติท่ีกลุมธุรกิจยอมไดรับความเสียหาย

บางจากการประกาศใชกฎหมายท่ีมีสาระเพ่ือลดการบริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆ ภายใตพ้ืนฐานวาสินคานั้นมี

อันตรายตอสุขภาพผูบริโภคกฎหมายจึงตองเขาไปจัดระเบียบการควบคุม  ความเขาใจในเรื่องนี้จึงเปนสาเหตุ

วาเหตุใดรัฐจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองจายคาทดแทนแกกลุมอุตสาหกรรมยาสูบ นอกจากนี้ศาลยังไดให

เหตุผลเพ่ิมเติมตอไปวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ไมไดมีข้ึนเพ่ือรักษาคุณคาของธุรกิจการคาหรือมูลคาของ

ทรัพยสินเหลานี8้788 

3.2.4.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและสิทธิในการประกอบกิจการ 

ศาลไดพิจารณาคํารองเรื่องสิทธิของผูประกอบการในการทําธุรกิจวาไดรับผลกระทบจากการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบ โดยไดพิจารณาวาสิทธิในการประกอบการเปนสิทธิท่ีอยูในกฎบัตรวาดวยสิทธิและเสรีภาพ

พ้ืนฐานของสหภาพยุโรป  

เสรีภาพในการประกอบกิจการปรากฏอยางชัดแจง (manifestly) วาไมใชสิทธิโดยเด็ดขาดและการใช

สิทธิในเรื่องนี้มักถูกจํากัดดวยกฎหมายอยูเสมอ เชน กฎหมายการแขงขัน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมาย

สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายเหลานี้ตางก็มีบทบัญญัติท่ีเปนการจํากัดเสรีภาพของผูประกอบการ 8 8

89 

เสรีภาพในการประกอบกิจการจึงเปนสิทธิท่ีถูกจํากัดบอยครั้งมากหรือนอยข้ึนอยูกับประโยชนสาธารณะใน

เรื่องนั้น ๆ 8 9

90 ดวยเหตุนี้ศาลจึงพิจารณาวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมเปนการละเมิดเสรีภาพในการ

ประกอบกิจการแตอยางใด 

จากคําพิพากษาของศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรพบกวา กฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมถือ

เปนการกระทบตอสิทธิตาง ๆ ท่ีผูรองไดรองมา ไมวาจะเปนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไดแก เครื่องหมาย

                                                           
88 Ibid., para 295  
89 Ibid., para 860 
90 Ibid., para 862 
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การคา  มาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินขางตน และรัฐไมตองจาย

คาทดแทนตามท่ีผูรองไดรองมา ตลอดรวมถึงการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมไดละเมิดตอเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพแตอยางใด 

3.3 ประเทศฝรั่งเศส  

ประเทศฝรั่งเศสไดดําเนินการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบโดยบรรจุไวในรัฐบัญญัติวาดวยความ

ทันสมัยของระบบสุขภาพ (Loi de modernisation du système de santé) กฎหมายฉบับนี้ไดประกาศใช

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม ค.ศ. 2016 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 สงผลใหผูผลิตยาสูบ

ตองจัดทําหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่ใหมีลักษณะมาตรฐานตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดหรือท่ีเรียกวาซองบุหรี่แบบเรียบ 

ซองบุหรี่แบบเรียบท่ีจะสามารถวางขายในตลาดประเทศฝรั่งเศสไดหมายความถึงหีบหอบุหรี่ซิกาแรตและหีบ

หอบุหรี่แบบมวนเอง อยางไรก็ดีในการบังคับใชมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบดังกลาว รัฐไดกําหนดชวง

ระยะเวลาเปลี่ยนผานเพ่ือใหผูผลิตและผูประกอบการไดดําเนินการปรับตัว กลาวคือ ทําการเปลี่ยนรูปแบบบน

ซองบุหรี่ใหเปนซองแบบเรียบตามท่ีกฎหมายกําหนดและรวมถึงการจําหนายสินคาบุหรี่ท่ียังคงมีหีบหอ

แบบเดิมใหหมดไปจากตลาด ดังนั้นการบังคับใชมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบตอบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่แบบ

มวนเองท่ีวางจําหนายในประเทศฝรั่งเศสท้ังหมดจึงไดเริ่มตนในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2017 ท่ีผานมา  

อยางไรก็ดีมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไดถูกโตแยงจากกลุมผูประกอบการธุรกิจยาสูบ เปนท่ีมาของ

การฟองคดีเพ่ือใหศาลภายในประเทศไดทําการพิจารณาถึงความถูกตองและความเหมาะสมของมาตรการ

ดังกลาว มีขอสังเกตวาการฟองคดีเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ไดมีการสงเรื่องไปยังศาลเพ่ือพิจารณาคดี

ดังกลาว จํานวน 2 ศาล ไดแก คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (3.3.1) และศาลปกครองสูงสุด (3.3.2) นอกจากนี้ยัง

มีศาลบัญชี (3.3.3) ท่ีไดเขามาพิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบอีกดวย  

3.3.1 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil constitutionnel) ของประเทศฝรั่งเศสเปนหนึ่งในสถาบันท่ีถูก

จัดตั้งข้ึนมาภายใตรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐท่ี 591 ทําหนาท่ีในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายในระดับรัฐบัญญัติวามีความสอดคลองกับบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญหรือไม ตลอดรวมถึงเปนผูให

                                                           
91 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐที่ 5 ไดถูกประกาศใชเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 
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คําปรึกษาแกประธานาธิบดีในการใชอํานาจภายใตมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ 9 1

92 และให

คําปรึกษาแกรัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการลงประชามติ เปนตน 

ปจจุบันผู ท่ีมีอํานาจยื่นคํารองเพ่ือใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางรัฐบัญญัติมีความ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น ประกอบดวย ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี ประธานสภา

ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 60 คนหรือสมาชิกวุฒิภาจํานวน 60 คน 

ในขณะท่ีประชาชนท่ัวไปไมสามารถเสนอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณารางกฎหมายได เนื่องจาก

ข้ันตอนดังกลาวยังเปนเพียงรางกฎหมาย ยังมิไดมีการประกาศใชบังคับมีผลเปนการท่ัวไป92

93    

มาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไดถูกบัญญัติไวในรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบ

สุขภาพ (Loi de modernisation du système de santé) ซ่ึงในรางรัฐบัญญัติฉบับนี้ไดประกอบดวยเนื้อหา

สวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงระบบสุขภาพสาธารณะของฝรั่งเศสอีกหลายเรื่อง ไดแก มาตรการ

ตอตานโรคเบาหวาน กฎเกณฑการบริจาคอวัยวะ การขยายระบบรวมจาย (tiers payant) การเขาถึงเอกสาร

ในการรักษาของคนไข สิทธิการขอลบประวัติ (droit à l'oubli) ในกรณีท่ีคนไขเคยเปนโรครายแรง เปนตน 

ท้ังนี้การพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของสุขภาพโดยคณะตุลา

                                                           
92  มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นบทบญัญัติที่วางกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจพิเศษของประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐ มีเนือ้หาดงันี ้

«Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution 

de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier 

des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces 

circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil 

constitutionnel. 

Il en informe la Nation par un message. 

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les 

moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. 

Le Parlement se réunit de plein droit. 

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. 

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de 

l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions 

énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède 

de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 

exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée »  
93 อยางไรก็ดีแมวาแนวคิดและอํานาจแตเดิมของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสในเร่ืองการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายจะเปนการใช

อํานาจตรวจสอบกอนที่กฎหมายจะบังคับใช (contrôle a priori) แตในป ค.ศ. 2008 เปนตนมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อใหอํานาจ

ตุลาการรัฐธรรมนูญชี้ขาดวากฎหมายที่บังคับใชแลวขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม (contrôle a posteriori) อยางไรก็ ดีการแก ไขเพิ่ม เ ติมเพื่อ ให

อํานาจคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใชแลวนี้จํากัดเฉพาะประเด็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพที่รับรอง

ไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น สวนในประเด็นอื่น ๆ ตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจแตอยางใด 
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การรัฐธรรมนูญ ไดเริ่มตนโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายื่นคํารองไปยังคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญเพ่ือใหพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติบางมาตราในรางกฎหมายฉบับดังกลาว 

ซ่ึงรวมถึงบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ีปรากฏในมาตรา 27 ของรางรัฐบัญญัติวาดวย

ความทันสมัยของระบบสุขภาพดวย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตอรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพวามี

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม ไดถูกวินิจฉัยและเผยแพรในวันท่ี 21 มกราคม ค.ศ. 2016 ในสวนท่ี

เก่ียวของกับบทบัญญัติวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ไดผานความเห็นชอบโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

วาไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ มีขอสังเกตวาบทบัญญัติในสวนวาดวยมาตรการตอตานยาสูบของรางรัฐบัญญัติวา

ดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพมีอยูดวยกันหลายมาตรา 9 3

94 แตเฉพาะบทบัญญัติในสวนมาตรการตอตาน

ยาสูบท่ีผูรองไดยกข้ึนไปใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณามีอยูดวยกัน 3 มาตรา ไดแก มาตรา 22 การหาม

เติมกลิ่นหรือสารปรุงแตงลงในผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 23 การหามโฆษณาในสถานท่ีขายยาสูบและมาตรา 27 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ   

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะมาตรา 27 แหงรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพวา

ดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงมาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตราท่ีมีการโตแยง

และอภิปรายกันมากท่ีสุดในระหวางการพิจารณารางกฎหมายฉบับดังกลาว บทบัญญัติเรื่องการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบปรากฏในมาตรา 27 มีเนื้อหาวา  

“เง่ือนไขของหีบหอภายนอกและวัสดุท่ีหอหุมบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่แบบมวนเอง กระดาษหอบุหรี่ซิ

กาแรตและกระดาษหอบุหรี่แบบมวนเองตองจัดทําแบบเรียบและมีลักษณะแบบเดียวกัน 

ใหจัดทํารัฐกฤษฎีกากําหนดเง่ือนไขซองแบบเรียบและลักษณะ โดยเฉพาะรูปทรง ขนาด ตัวอักษรและ

สี รวมถึงรูปแบบท่ีไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายและชื่อในทางการคาของผูท่ีเก่ียวของ”95  

                                                           
94 นอกเหนือจากบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตานยาสูบแลว ยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ ของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบ

สุขภาพที่ถูกรองไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญดวยเชนกัน ไดแก ระยะเวลาในการอนุญาตใหยุติการ

ต้ังครรภ การขยายระบบรวมจาย การขยายขอบเขตการควบคุมตรวจสอบของศาลบัญชีแหงภูมิภาคไปยังสถานพยาบาลเอกชน เปนตน  
95 Article 27 Loi de modernisation de notre système de santé : 

« Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à 

rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés 

Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de 

taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces 

supports » 
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จากบทบัญญัติตามมาตรา 27 ขางตน มีประเด็นท่ีผูรองไดทําการโตแยงไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ใหทําการวินิจฉัยวาบทบัญญัติวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม 

ดังตอไปนี้  

3.3.1.1 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการอนุมัติมาตรา 27 ของรางรัฐบัญญัติวาดวย

ความทันสมัยของระบบสุขภาพวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ  

บทบัญญัติเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามมาตรา 27 ของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัย

ของระบบสุขภาพไดถูกแกไขในระหวางการแปรญัตติในชั้นการอภิปรายวาระท่ี 1 (première lecture) ของ

สภาผูแทนราษฎร ผูรองไดนําประเด็นดังกลาวรองไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาการแกไขบทบัญญัติใน

ระหวางการอภิปรายวาระท่ี 1 สงผลใหข้ันตอนนี้เกิดความไมชัดเจนและความไมสุจริตในระหวางการอภิปราย

หรือไม  

ปญหาท่ีผูรองยกมาขางตน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวากระบวนการทํางานลักษณะดังกลาว

ของรัฐสภาในข้ันตอนการอภิปรายและการอนุมัติรางกฎหมายมิไดสงผลกระทบตอความชัดเจนหรือความสุจริต

ท่ีจะเขาใจเนื้อหาของรางกฎหมายในระหวางการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตอยางใด การแปร

ญัตติในชั้นวาระการอภิปรายดังกลาวมิไดมีสวนใดท่ีละเมิดตอบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญ 95

96 

3.3.1.2 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญเรื่องการขยายอํานาจในการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ 

ผูรองไดยกประเด็นวามาตรา 27 ของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพไดใหอํานาจ

ฝายบริหารไปออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือขยายรายละเอียดของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการขยาย

อํานาจของฝายนิติบัญญัติ ในเรื่องนี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาขอบเขตอํานาจในการออกกฎหมาย

ของฝายนิติบัญญัติในประเทศฝรั่งเศสไดถูกกําหนดโดยบทบัญญัติตามมาตรา 3497 ของรัฐธรรมนูญแหง

                                                           
96 Conseil Constitutionnel, Décision 2015-727 DC,  21 janvier 2016, para. 15, (Online) Available from http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm (19 septembre 2017) 
97 มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1958 

 รัฐสภาเปนผูตรารัฐบัญญัติ   รัฐบัญญัติกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้   

 - สิทธิแหงพลเมืองและหลักประกันขั้นพื้นฐาน สําหรับประชาชนในการใชเสรีภาพ รวมตลอดถึงการเกณฑแรงงานและทรัพยสินของ

พลเมืองเพื่อประโยชนในการปองกันประเทศ    

- สัญชาติ สถานะและความสามารถทางกฎหมายของบุคคล ระบบกฎหมายวาดวยการสมรส การสืบมรดก และการใหโดยเสนหา  

- การกําหนดความผิดอาญาขั้นอุกฤษโทษและมัชฌิมโทษ รวมทั้งการกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกลาว วิธีพิจารณาความอาญา การ

นิรโทษกรรม การจัดต้ังระบบศาลขึ้นใหม และสถานภาพของผูพิพากษา    

- ฐานภาษี อัตราและวิธีการจัดเก็บภาษีทุกชนิด การออกใชเงินตรา    

 รัฐบัญญัติกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองดังตอไปนี้ดวยเชนเดียวกัน 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm%20(19
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm%20(19
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สาธารณรัฐ97

98 เม่ือกลับมาพิจารณาถึงบทบัญญัติเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ีปรากฏในรางกฎหมาย

วาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพ พบวาฝายนิติบัญญัติไดกําหนดการจํากัดความท่ีชัดเจนของซองบุหรี่

แบบเรียบใหแกผูผลิตสินคายาสูบ และใหอํานาจฝายบริหารในการตรารัฐกฤษฎีกา (décret) เพ่ือไปกําหนด

ขยายความในสวนของรายละเอียดและรูปแบบลักษณะการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงเปนอํานาจของฝาย

บริหารในการท่ีจะไปกําหนดหรือขยายรายละเอียดของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

โดยมิไดยินยอมใหฝายบริหารสามารถไปออกกฎเกณฑท่ีมีเนื้อหาแตกตางหรือหามมิใหผูประกอบการใชชื่อ

ยี่หอปรากฏบนซองบุหรี่แตอยางใด การท่ีฝายนิติบัญญัติไดใหอํานาจฝายบริหารในการออกรัฐกฤษฎีกาฉบับ

ดังกลาวจึงไมถือวาเปนการขยายขอบเขตอํานาจของฝายนิติบัญญัติท่ีจะกอใหเกิดการขัดตอความชอบดวย

รัฐธรรมนูญ98

99 

3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของ

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

ในเรื่องสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการซ่ึงผูรองไดยกข้ึนมานี้ หมายถึงการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบกอใหเกิดผลกระทบยังสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซ่ึงสิทธิใน

ทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตางไดรับการคุมครองในระดับรัฐธรรมนูญซ่ึงทําใหกฎหมายใด ๆ 

ไมสามารถขัดหรือแยงได 

จากประเด็นขางตนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวา การคุมครองสิทธิในทรัพยสินไดรับการ

รับรองไวในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ซ่ึงคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนี้มีคา

บังคับหรือมีลําดับศักดิ์เทียบเทากับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ บทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ยอมไมสามารถขัดหรือ

แยงกับเนื้อหาท่ีปรากฏในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองได ท้ังนี้การรับรองสิทธิในทรัพยสินภายใตคํา

ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปรากฏในขอ 2 และขอ 17 มีเนื้อหาวา  

                                                                                                                                                                                     
- ระบบการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  

- การจัดต้ังประเภทขององคการมหาชนขึ้นใหม  

- หลักประกันขั้นพื้นฐานสําหรับขารัฐการพลเรือนและขารัฐการทหาร  
98 การกําหนดขอบเขตอํานาจการออกกฎหมายของรัฐสภาฝร่ังเศสมีหลักการที่แตกตางจากประเทศไทย เนื่องจากขอบเขตอํานาจในการออก

กฎหมายของรัฐสภาฝร่ังเศสถูกกําหนดไวในมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ ในขณะที่อํานาจในการออกกฎหมายของรัฐสภาไทยสามารถ

ออกเร่ืองใด ๆ ก็ได มิไดมีขอบเขตกําหนด การกําหนดเง่ือนไขขอบเขตอํานาจของรัฐสภาในการออกกฎหมายของฝร่ังเศสไดถูกกําหนดไวต้ังแตป 

ค.ศ. 1958 ดวยเหตุผลของความพยายามในการจัดความสมดุลของการใชอํานาจอธิปไตยระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 
99 Conseil Constitutionnel, Décision 2015-727 DC,  21 janvier 2016, para. 17, (Online) Available from http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm  (19 septembre 2017) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm
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ขอ 2 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง “วัตถุประสงคของการรวมกลุมทางการเมืองทุก คือ 

การรักษาไวซ่ึงสิทธิตามธรรมชาติและไมมีอายุความ สิทธิเหลานี้ไดแก เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ ความม่ันคง 

ปลอดภัยและการตอตานการกดข่ีขมเหง”99

100 

ขอ 17 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง “กรรมสิทธิ์เปนสิทธิท่ีละเมิดมิไดและมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ ไมมีผูใดสามารถพรากสิทธิดังกลาว ยกเวนเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ภายใตเง่ือนไขท่ีเปนธรรมและมีการจายคาทดแทนลวงหนา”100

101  

แมวาหลักกรรมสิทธิ์ตามท่ีปรากฏในขอ 2 และขอ 17 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองจะ

เปนการรับรองสิทธิใหกับเจาของทรัพยสิน แตอยางไรก็ดีรัฐอาจจํากัดการใชสิทธิดังกลาวได ภายใตหลักการวา

การจํากัดสิทธิในทรัพยสินตองชอบดวยเหตุผลในเรื่องประโยชนสาธารณะ (intérêt général) และมีความได

สัดสวนตอวัตถุประสงคของเรื่องดังกลาว 101

102 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวาเง่ือนไขของการใชสิทธิในทรัพยสินหรือหลักกรรมสิทธิ์ไดมีการ

วางหลักไวตั้งแตภายหลังการปฏิวัติประเทศในป ค.ศ. 1789 จนกระท่ังในปจจุบันสิทธิในทรัพยสินไดขยาย

มาถึงเครื่องหมายการผลิต การคาหรือการบริการ สิทธิในทรัพยสินยังไดรับการคุมครองท้ังกฎหมาย

ภายในประเทศและขอตกลงระหวางประเทศดวย102

103 ท้ังนี้บทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ี

ปรากฏในรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพ “มิไดหาม” เจาของเครื่องหมายแสดงชื่อ

เครื่องหมายท่ีตนไดทําการจดทะเบียนแตอยางใด ดวยเหตุนี้แมรัฐจะดําเนินใหผูประกอบการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบเพ่ือวางขายในทองตลาด แตสินคายาสูบยังคงสามารถถูกแยกแยะ (être identifié) ดวยความแนใจ 

(certitude) จากผูบริโภคได ในขณะเดียวกันเจาของเครื่องหมายท่ีทําการจดทะเบียนยังคงไดรับการคุมครอง

จากบุคคลอ่ืนท่ีจะเขามาใชประโยชนหรือบิดเบือนเครื่องหมายไดอยูเชนเดิม ดังนั้นขอโตแยงท่ีผูรองไดยกข้ึนมา

วาบทบัญญัติเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจะขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ตามท่ีไดรับการคุมครองภายใตคํา

                                                           
100 Article 2 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: 

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. 

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression » 
101 Article 17 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : 

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité 

publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». 
102 Conseil Constitutionnel, Décision 2015-727 DC,  21 janvier 2016, para. 18, (Online) Available from http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm  (15 septembre 2017)  
103 Ibid., para. 19 
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ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนั้น จึงไมเขากรณีดังกลาว เนื่องจากมิไดมีการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินจาก

เอกชนแตอยางใด103

104 

ผูรองยังไดยกประเด็นเรื่องเสรีภาพในการประกอบการท่ีตนไดรับผลกระทบจากบทบัญญัติเรื่องการ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ในประเด็นนี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวา แมฝายนิติบัญญัติตองการใหหีบ

หอผลิตภัณฑยาสูบลดความสามารถในการโฆษณาสื่อสารกับประชาชนโดยผานชองทางการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบ แตเม่ือพิเคราะหดูถึงตัวผลิตภัณฑยาสูบจะพบวาเปนสินคาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ การจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบจึงเปนมาตรการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสุขภาพ โดยท่ีบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบนี้ ไมไดหามการผลิตหรือหามการขายสินคายาสูบ มาตรการในเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบจึงมิไดกระทบ

ตอสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบการในลักษณะท่ีเกินความไดสัดสวนแตอยางใด 104

105 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวามาตรา 27 ของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบ

สุขภาพมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ105

106 

จากคําวินิจฉัยขางตนพบวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดแยกหลักการท่ีปรากฏในขอ 2 และขอ 17 

ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ออกเปน 2 สวน ไดแก ขอ 2 รัฐตองแสดงใหเห็นถึง

เหตุผลวามาตรการท่ีตราข้ึนเปนกฎหมายนั้นเปนไปเพ่ือ “ประโยชนสาธารณะและมีความไดสัดสวน” ท่ีจะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามตั้งไดเปาไว ในขณะท่ีขอ 17 การเวนคืนทรัพยสินของเอกชนจะเกิดข้ึนไดตองมี

เหตุผลเพ่ือความจําเปนสาธารณะ มีความเปนธรรมและมีการจายคาทดแทน 

ท้ังนี้กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการคาของกลุมอุตสาหกรรมยาสูบท่ีเปนประเด็นโตแยงถึงความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยในประเด็น

เรื่องในลักษณะดังกลาววา กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีเปนเครื่องหมายการคาถือเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญไดเคยวางหลักไววากรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา หมายความถึง “สิทธิในความเปน

เจาของของเครื่องหมายเพ่ือการผลิต เพ่ือการคาหรือเพ่ือการบริการ สามารถนําไปใชโดยไดรับการคุมครอง

ภายใตกฎหมายและความผูกพันระหวางประเทศของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”106

107 หลักการดังกลาวปรากฏอยูในคํา

                                                           
104 Conseil Constitutionnel, Décision 2015-727 DC,  21 janvier 2016, para. 20, (Online) Available from http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm (19 Octobre 2017) 
105 Ibid., para 21 
106 Ibid., para 22 
107 Conseil Constitutionnel, Décision n. 90-283 DC du 8 janvier 1991  précitée, cons. 7, et n. 91-303 DC du 21 janvier 1992, 

Loi renforçant la protection des consommateurs, cons. 9.  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm%20(19
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727dc.htm%20(19


53 
 

วินิจฉัยเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรัฐบัญญัติ Evin ในป ค.ศ. 1992 เรื่องมาตรการการหามการโฆษณา

ผลิตภัณฑยาสูบวามีความขัดแยงกับสิทธิในทรัพยสินตามท่ีไดรับการรับรองในระดับรัฐธรรมนูญหรือไม ซ่ึงคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี 90-283 DC ลงวันท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 1991 ขยายความหลักสิทธิใน

ทรัพยสินวารวมถึงเครื่องหมายการคา107

108 

ท้ังนี้ในคําวินิจฉัยเรื่องมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวางหลักวา 

“บทบัญญัติท่ีถูกโตแยงซ่ึงไดกําหนดเง่ือนไขของหีบหอภายนอกและวัสดุท่ีหอหุมบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่แบบ

มวนเอง กระดาษหอบุหรี่ซิกาแรตและกระดาษหอบุหรี่แบบมวนเองตองจัดทําแบบเรียบและมีลักษณะแบบ

เดียวกันนั้น ไมไดเปนการหามมิใหมีการใสยี่หอของสินคา ลักษณะเชนนี้จึงยังทําใหผลิตภัณฑยาสูบแตละยี่หอ

สามารถแยกแยะไดออกจากกันสรางความชัดเจนใหแกผูซ้ือ ในขณะเดียวกันเจาของเครื่องหมายการคายังคง

สิทธิในการไดรับความคุมครองตอการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาจากบุคคลท่ีสาม บทบัญญัติท่ีถูกโตแยงจึง

มิไดเปนการกอใหเกิดการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามท่ีไดรับการคุมครองไวในมาตรา 17 ของคําประกาศ

สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 แตอยางใด” 

เม่ือพิจารณาถึงคําวินิจฉัยขางตนวาบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดเปนการเวนคืน

สิทธิในทรัพยสินภายใตมาตรา 17 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 นั้นพบวาเหตุผล

สนับสนุนในเรื่องนี้ประกอบดวยหลักการ 3 ประการ108

109 ไดแก 

ประการท่ีหนึ่ง การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินอันเนื่องมาจากตัว

บทบัญญัติเอง เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 27 วรรค 2 ของรางรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบ

สุขภาพ ไดกําหนดวา 

“...ใหจัดทํารัฐกฤษฎีกากําหนดเง่ือนไขซองแบบเรียบและลักษณะ โดยเฉพาะรูปทรง ขนาด ตัวอักษร

และสี รวมถึงรูปแบบท่ีไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายและชื่อในทางการคาของผูท่ีเก่ียวของ” 

เนื้อหาตามวรรค 2 ของบทบัญญัติขางตนพบวากฎหมายไมไดหามการปรากฏชื่อยี่หอตามท่ีผูรองได

ยกข้ึน แตกฎหมายไดกําหนดอยางชัดแจงถึงสิทธิของผูประกอบการท่ีไดทําการจดทะเบียน 

                                                           
108 มีขอสังเกตวาปญหาเร่ืองการตีความตามขอ 17 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ที่ขึ้นไปสูการพิจารณาโดยคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญนั้นมีไมบอยคร้ังนัก 
109 Conseil Constitutionnel, Commentaire Décision n.2015-727 DC du 21 janvier 2016, p.12 (Online) available from 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015727DC2015727dc_ccc.pdf. (11 

octobre 2016) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015727DC2015727dc_ccc.pdf
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ประการท่ีสอง การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน เนื่องจากการใชชื่อ

ยี่หอยังคงทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยกสินคาได ผูประกอบการจึงมิไดถูกละเมิดตอสิทธิในการแสดงตัวตน

จากการใชยี่หอ 

ประการท่ีสาม การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน เนื่องจากสิทธิใน

เครื่องหมายการคาของเจาของหรือผูประกอบการท่ีทําการจดทะเบียนยังคงเปนสิทธิท่ีไดรับการหวงกันมิให

บุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชน 

แมการใชประโยชนในเครื่องหมายจะถูกจํากัดลงโดยบทบัญญัติท่ีถูกยกข้ึน แตคณะตุลการรัฐธรรมนูญ

ไดสรุปวาบทบัญญัติดังกลาวก็ยังไมถือวาเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินตามท่ีไดรับการรับรองไวในขอ 17 

ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 

ในขณะท่ีขอ 2 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 และเสรีภาพในการประกอบ

กิจการ (liberté d'entreprendre) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา “ผูรางกฎหมายในมาตราดังกลาว

ประสงคใหแยกชองทางการโฆษณาอันเปนบอเกิดใหเกิดความสนใจท่ีจะบริโภค ท้ังท่ีจริงแลวการบริโภค

ผลิตภัณฑชนิดนี้สงผลกระทบตอสุขภาพ ดังนั้นเปาหมายของการดําเนินมาตรการดังกลาวจึงมีข้ึนเพ่ือปกปอง

และคุมครองสุขภาพ บทบัญญัติตามมาตรานี้มิไดหามการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑยาสูบ ดวยเหตุผลขางตน

จึงมิไดปรากฏวามาตรการดังกลาวกระทบตอความไดสัดสวนอยางชัดแจงตอสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพใน

การประกอบกิจการ” อีกท้ังหากพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลกระทบท่ีไดรับจากการบริโภคยาสูบและผลกระทบ

ตอสุขภาพสาธารณะ พบวาความจําเปนในระดับรัฐธรรมนูญท่ีมีข้ึนเพ่ือคุมครองสุขภาพสาธารณะยอมยินยอม

ใหรัฐสามารถออกมาตรการท่ีอาจกระทบตอสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบการของเอกชนได109110 

3.3.2 ศาลปกครองสูงสุด  

ศาลปกครองสูงสุดหรือสภาแหงรัฐ (Conseil d’Etat) ของประเทศฝรั่งเศสมีอํานาจหนาท่ี 2 ประการ

1 1 0

111  ไดแก อํานาจหนาท่ีในฐานะศาลปกครอง ไดแก การเปนศาลปกครองในการพิจารณาคดีทางปกครองท่ี

เก่ียวกับการกระทําทางปกครอง การใชอํานาจของฝายบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ 

องคกรมหาชน เปนตน และ อํานาจหนาท่ีในฐานะเปนท่ีปรึกษากฎหมายแกฝายบริหาร ไดแก การเปนองคกร

ท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกรัฐบาลในการจัดทํารางกฎหมายตาง ๆ  

                                                           
110 Ibid., para 13 
111 Le Conseil d’Etat et la jurisdiction administrative, (Online) Available from http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-

Etat/Missions. (12 Octobre 2017)  

http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Missions
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Missions
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 ในการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ีปรากฏในรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของสุขภาพนั้น เพ่ือให

การดําเนินการมีความสอดคลองและชัดเจนตามวัตถุประสงคท่ีปรากฏในรัฐบัญญัติ รัฐจึงตองมีการออก

รายละเอียดตาง ๆ โดยการตราเปนกฎหมายลําดับรองหรืออนุบัญญัติ  ท้ังนี้มาตรา 27 ของรัฐบัญญัติวาดวย

ความทันสมัยของสุขภาพ ลงวันท่ี 26 มกราคม 2016 บัญญัติวา  

“เง่ือนไขของหีบหอภายนอกและวัสดุท่ีหอหุมบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่แบบมวนเอง กระดาษหอบุหรี่ซิ

กาแรตและกระดาษหอบุหรี่แบบมวนเองตองจัดทําแบบเรียบและมีลักษณะแบบเดียวกัน 

ใหมีการออกรัฐกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดรายละเอียดของซองบุหรี่แบบเรียบ โดยเฉพาะรูปทรง ขนาด 

ตัวอักษรและสี และรูปแบบท่ีไดจดทะเบียนเครื่องหมายและชื่อทางการคา”  

ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาของการตรากฎหมายลําดับรองเพ่ือขยายรายละเอียดของมาตรา 27 เรื่องการ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของสุขภาพ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย  

3. รัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2015 วาดวยซองบุหรี่แบบเรียบของบุหรี่ซิกาแรตและ

ผลิตภัณฑยาสูบ111

112  

4. รัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใช

ผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑท่ีใชสูบจากพันธุพืชอ่ืน ๆ นอกจากพืชยาสูบ112

113  

5. ระเบียบลงวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวน

บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเอง113

114  

6. ระเบียบลงวันท่ี 22 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและ

ผลิตภัณฑท่ีใชสูบจากพันธุพืชอ่ืน ๆ นอกจากพืชยาสูบรวมถึงกระดาษหอบุหรี่ซิกาแรต114

115
  

อยางไรก็ดี กฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับเพ่ือขยายรายละเอียดของมาตรา 27 ของรัฐบัญญัติวาดวย

ความทันสมัยของสุขภาพวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไดถูกกลุมธุรกิจยาสูบ สมาคมผูผลิตหรือผูคา

ผลิตภัณฑยาสูบแหงประเทศฝรั่งเศส รวมถึงสมาพันธผูขายยาสูบแหงชาติยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุดใน

                                                           
112  Le décret du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac. 
113  Le décret du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des 

produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. 
114 L’arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements et du papier des 

cigarettes et du tabac à rouler. 
115 L’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac 

ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes. 
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เวลาตอมา ถึงความไมชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรองในประการตาง ๆ ซ่ึงคํารองท้ังหลายของกลุมผู

รองขางตน 1 1 5

116 มีสาระรวมกันคือขอใหศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบ

ท้ัง 4 ฉบับ 

                                                           
116 ผูรองทั้ง 6 กลุม ประกอบดวย 

 1.บริษัทเจทีไอ จํากัด รองขอให 

- เพิกถอนรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยซองบุหร่ีแบบเรียบของบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ และรัฐกฤษฎีกาลง

วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใชผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืช

อื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ   

- เพิกถอนระเบียบลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีมวนเอง และ

ระเบียบลงวันท่ี 22 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืชอื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ

รวมถึงกระดาษหอบุหร่ีซิกาแรต  

- ใหรัฐชําระเงินจากคาดําเนินการจํานวน 5,000 ยูโร ภายใตบทบัญญัติมาตรา L.761-1 ของประมวลกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง (code de justice administrative) 

2. สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบแหงชาติ รองขอให 

- เพิกถอนรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยซองบุหร่ีแบบเรียบของบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ และรัฐกฤษฎีกาลง

วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใชผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืช

อื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ  

- เพิกถอนระเบียบลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีมวนเอง และ

ระเบียบลงวันท่ี 22 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืชอื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ

รวมถึงกระดาษหอบุหร่ีซิกาแรต  

- ใหรัฐชําระเงินจากคาดําเนินการจํานวน 10,000 ยูโร ภายใตบทบัญญัติมาตรา L.761-1 ของประมวลกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง 

3. บริษัท ฟลิป มอริส และบริษัทอื่น ๆ รองขอให 

-  เพิกถอนรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยซองบุหร่ีแบบเรียบของบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ และรัฐกฤษฎีกา

ลงวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใชผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุ

พืชอื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ 

-  เพิกถอนระเบียบลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีมวนเอง 

- ใหรัฐชําระเงินจากคาดําเนินการจํานวน 5,000 ยูโร ภายใตบทบัญญัติมาตรา L.761-1 ของประมวลกฎหมายกระบวนการยติุธรรมทางปกครอง  

4. สมาพันธผูขายยาสูบแหงชาติ รองขอให 

-   เพิกถอนรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยซองบุหร่ีแบบเรียบของบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ และรัฐกฤษฎีกาลง

วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใชผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืช

อื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ 

-   เพิกถอนระเบียบลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีมวนเอง 

- ทบทวนความสอดคลองของกฎหมายลําดับรองกับ Directive 2014/40/EU ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2014 ในเร่ืองการใชเพียงชื่อยี่หอใหปรากฏ

บนหีบหอยาสูบ โดยปราศจากสัญลักษณอื่นใด 

5. สมาคมรีพับบลิก เทคโนโลยีแหงฝร่ังเศส ไดขอให 

-  เพิกถอนรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยซองบุหร่ีแบบเรียบของบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ และรัฐกฤษฎีกาลง

วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใชผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืช

อื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ 

-  เพิกถอนระเบียบลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีมวนเอง 

- ใหรัฐชําระเงินจากคาดําเนินการจํานวน 5,000 ยูโร ภายใตบทบัญญัติมาตรา L.761-1 ของประมวลกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
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ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณามูลแหงคดีในการฟองรองครั้งนี้ พบวาผูรองท้ัง 6 ราย ตางไดรองขอให

ศาลปกครองสูงสุดทําการเพิกถอนรัฐกฤษฎีกาและระเบียบฉบับเดียวกัน จึงไดรวมคํารองจากผูรองท้ังหมดและ

พิจารณาตัดสินคดีขอเพิกถอนกฎหมายลําดับรองเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบท้ัง 4 ฉบับเขาไวเปนคดี

เดียวกัน ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาและมีคําตัดสินเรื่องกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบวามี

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือกฎเกณฑในระดับท่ีสูงกวาหรือไมในวันท่ี 23 ธันวาคม ค.ศ. 2016  

ประเด็นท่ีผูรองยกข้ึนและศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาสามารถแยกในท่ีนี้เปน 2 ประการ ไดแก การ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความชอบดวยกฎหมายภายในประเทศ (3.3.2.1) และการจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบและความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ (3.3.2.2) 

3.3.2.1 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความชอบดวยกฎหมายภายในประเทศ 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความชอบดวยกฎหมายภายในประเทศนี้ มาจากการท่ีผูรองได

กลาวหาวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ีกําหนดในกฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับไมมีความสอดคลองกับ

กฎหมายภายในประเทศ ซ่ึงกฎหมายภายในประเทศท่ีผูรองไดอางถึง ไดแก หลักการพ้ืนฐานท่ีไดรับการรับรอง

อยูในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789117  เนื่องจากกฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับนี้ 

เก่ียวของกับการหามใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ ของเจาของเครื่องหมายท่ีไดทําการจดทะเบียนมิให

ปรากฏอยูบนซองบุหรี่แบบเรียบอีกตอไป ถือเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินตามท่ีไดรับการรับรองไวใน ขอ 2 

และขอ 17  รวมถึงเสรีภาพในการประกอบกิจการตามขอ 4 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 

1789117

118 

ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวา แมบทบัญญัติตามกฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับจะสงผลกระทบตอ

ขอ 2 และขอ 7 วาดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง จากการหามมิใหใช

                                                                                                                                                                                     
6. บริษัทบริทิช อเมริกัน โทแบคโค ฝร่ังเศส ไดขอให  

-  เพิกถอนรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยซองบุหร่ีแบบเรียบของบุหร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ และรัฐกฤษฎีกาลง

วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2016 วาดวยการผลิต การแสดง การขายและการใชผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑไอระเหยและผลิตภัณฑที่ใชสูบจากพันธุพืช

อื่น ๆ นอกจากพืชยาสูบ 

-  เพิกถอนระเบียบลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2016 วาดวยเง่ือนไขของรูปแบบตาง ๆ และกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีมวนเอง 

- ปรับรัฐเปนจํานวนเงิน 5,000 ยูโร 
117 คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 
118 Conseil d’Etat, CE. 9 mai 2001, para 16, (Online) Available from http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-

societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-

et-autres, (4 octobre 2017) 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
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เครื่องหมายใด ๆ ใหปรากฏบนซองบุหรี่ รวมถึงขอ 4 วาดวยเสรีภาพในการประกอบการของคําประกาศสิทธิ

มนุษยชนและพลเมือง แตอยางไรก็ดีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยท่ี DC n.2015-727 ลงวันท่ี 21 

มกราคม 2016 วามาตรา 27 ของกฎหมายวาดวยความทันสมัยของสุขภาพไดมอบอํานาจใหมีการออก

กฎหมายบริหารบัญญัติเพ่ือกําหนดรูปแบบเฉพาะเจาะจงตามเง่ือนไขซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงบทบัญญัติในเรื่อง

นี้ก็ไมไดอนุญาตใหฝายบริหารหามการใชชื่อยี่หอบนซองบุหรี่ เนื่องจากผูบริโภคยังมีความจําเปนท่ีจะตอง

แยกแยะสินคาจากชื่อยี่หออยู ดังนี้แลวกฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือขยายรายละเอียดของซอง

บุหรี่แบบเรียบจึงไมไดตราข้ึนเกินเลยไปจากขอบเขตท่ีกฎหมายวาดวยความทันสมัยของสุขภาพมอบอํานาจให

แตอยางใด กฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับจึงมิไดขัดแยงกับกฎหมายภายในประเทศตามท่ีผูรองไดยกข้ึน 

3.3.2.2 การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ 

ขอโตแยงท่ีถูกยกข้ึนในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความสอดคลองกับขอตกลงระหวาง

ประเทศในท่ีนี้ ประกอบดวยความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกับอนุสัญญาปารีสวาดวยการ

คุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 และขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 

1994 (1) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการปกปอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (2) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและกฎหมาย

สหภาพยุโรป (3) 

(1) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกับอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครอง

ทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 และขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 1994  

ผูรองไดยกเรื่องความสอดคลองของมาตรา L.3512-20 ของประมวลกฎหมายวาดวยสุขภาพ

สาธารณะ (Code de la Santé Publique) ซ่ึงมีเนื้อหาวา “โดยไมเปนการกระทบการะเทือนตอมาตรา 575 

D ของประมวลรัษฎากร รูปแบบและเง่ือนไขของหีบหอภายนอกและพัสดุท่ีหอหุมบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่แบบ

มวนเอง กระดาษหอบุหรี่ซิกาแรตและกระดาษหอบุหรี่แบบมวนเองตองเปนแบบเรียบและมีรูปแบบอยาง

เดียวกัน”1 1 8

119 กับมาตรา 6 แหงอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 และ

มาตรา 15-1 ของขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 1994 ซ่ึงมีสาระดังนี้ 

                                                           
119 Article L.3512-20  Code de la Sante Publique : 

« Sans préjudice des dispositions de l'article 575 D du code général des impôts, les unités de conditionnement, 

les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler 

les cigarettes sont neutres et uniformisés » 
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มาตรา 6 quinquies ของอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 1 1 9

120 

วาดวยเครื่องหมาย : การคุมครองเครื่องหมายท่ีไดรับจดทะเบียนในประเทศภาคีแหงสหภาพประเทศหนึ่งใน

ประเทศภาคีแหงสหภาพอ่ืน ๆ  

“A 1.  ใหเครื่องหมายการคาท่ีไดรับการจดทะเบียนไวโดยชอบในประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดทุก

เครื่องหมายสามารถขอรับการจดทะเบียนและไดรับการคุมครองในลักษณะเดียวกันนั้นในประเทศภาคีแหง

สหภาพอ่ืน ๆ ท้ังนี้ภายใตขอสงวนท่ีระบุไวในขอนี้ ประเทศเหลานั้นอาจกําหนดใหสงหนังสือรับรอง การจด

ทะเบียนในประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดท่ีออกโดยพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจกอนท่ีจะดําเนินการ จดทะเบียน

ในข้ันสุดทายตอไป แตมิใหกําหนดวาตองมีการรับรองความแทจริงของหนังสือรับรองนี้ 

2. ใหถือวาประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดคือ ประเทศภาคีแหงสหภาพซ่ึงผูยื่นคําขอมีสถานประกอบการทาง

อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมท่ีแทจริง ในกรณีท่ีไมมีภูมิลําเนาอยูแตบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติของประเทศ

ภาคีแหงสหภาพ ไดแกประเทศท่ีผูยื่นคําขอมีสัญชาติของประเทศนั้น 

B. หามปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในขอนี้ เวนแตใน

กรณีดังตอไปนี้  

1. เม่ือเปนเครื่องหมายท่ีมีลักษณะอันเปนการละเมิดสิทธิท่ีบุคคลท่ีสามไดมาในประเทศท่ีขอใหมีการ

คุมครองเครื่องหมายการคานั้น 

                                                           
120 Article 6 quinquies of Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Countries of the Union 

A. 

    (1) Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other 

countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final 

registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. 

No authentication shall be required for this certificate. 

    (2) Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective 

industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union 

where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, the 

country of which he is a national. 

B. Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases: 

        (i) when they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is 

claimed; 

        (ii) when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in 

trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of 

production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade 

of the country where protection is claimed; 
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2. เม่ือเครื่องหมายการคานั้นขาดลักษณะบงเฉพาะ หรือประกอบไปดวยสัญลักษณหรือสิ่งบงชี้ท่ีอาจ

ใชในทางการคาเพ่ือระบุประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงคท่ีใช มูลคา แหลงกําเนิดของสินคา หรือเวลาท่ี

ผลิต หรือเครื่องหมายการคานั้นไดกลายเปนสิ่งสามัญในภาษาท่ีใชในปจจุบันหรือในประเพณีปฏิบัติในทาง

การคาโดยสุจริตของประเทศท่ีขอรับความคุมครอง 

3. เม่ือเครื่องหมายการคาเหลานั้นขัดตอศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมีลักษณะท่ีเปนการหลอกลวงสาธารณชน หามมิใหถือวาเครื่องหมายขัดตอความสงบ

เรียบรอยเพียงเพราะเครื่องหมายนั้นไมเปนไปตมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเครื่องหมาย เวนแตบทบัญญัติ

เชนวานั้นจะเก่ียวกับความสงบเรียบรอย...”120

121 

ในขณะท่ีมาตรา 15-1 ของขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 1994 1 2 1

122 

บัญญัติวา 

“เครื่องหมายหรือเครื่องหมายท่ีไดรวมกัน ซ่ึงแยกแยะสินคาหรือบริการของกิจการตนออกจากกิจการ

ของผูอ่ืนสามารถเปนเครื่องหมายการผลิตหรือการคาได เครื่องหมายดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งถอยคํา ชื่อ

บุคคล ตัวอักษร ตัวเลข องคประกอบท่ีเปนรูปรางและการผสมสี รวมถึงการรวมกันของเครื่องหมาย ยอม

สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการผลิตหรือการคาได...” 

จากบทบัญญัติของขอตกลงระหวางประเทศ 2 ฉบับขางตน ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวา

บทบัญญัติมาตรา 6 แหงอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 และมาตรา 

15-1 ของขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 1994 นั้น พบวาบทบัญญัติท้ังสองเรื่อง

ตางมีวัตถุประสงคเพ่ือรับประกันวาเครื่องหมายเฉพาะตาง ๆ จะกอใหเกิดการแยกแยะตัวสินคาหรือบริการ

โดยรัฐสมาชิกของอนุสัญญาฉบับดังกลาว แตอยางไรก็ดีการรับประกันในเรื่องนี้มิไดมีเปาหมายหรือสงผลหาม

รัฐสมาชิกท่ีจะกําหนดกฎเกณฑการใชเครื่องหมายดังกลาว ดังนั้นบทบัญญัติในมาตรา L.3512-20 ของ

ประมวลกฎหมายเพ่ือสุขภาพสาธารณะก็มิไดมีความขัดแยงกับบทบัญญัติของอนุสัญญาปารีสวาดวยการ

                                                           
121 ที่มา : สําเนาอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม, การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เร่ืองการสมัครเขาเปนภาคี

อนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และ

สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT), 2550, เอกสารประกอบชุดที่ 3, หนา 12-13, 2550 
122 Article 15 of TRIPs  Agreement :  

Protectable Subject Matter 

“1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from 

those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal 

names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall 

be eligible for registration as trademarks…” 
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คุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 และขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 

1994 แตอยางใด เนื่องจากบทบัญญัติยังคงมีความชัดเจนแกผูประกอบการท่ีอยูภายใตกฎหมาย

ภายในประเทศ ท่ีจะยังคงสามารถทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑยาสูบและยังคงไดรับ

การคุมครองจากการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับเครื่องหมายอยู122123 

นอกจากนี้ผูรองยังไดยกมาตรา 7 ของอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 

1883 และมาตรา 15-4 ของขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 1994 ซ่ึงมีเนื้อหา

เก่ียวกับการจดทะเบียนวา  

มาตรา 7 ของอนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 วาดวย

เครื่องหมาย : ลักษณะของสินคาท่ีใชกับเครื่องหมาย 

“หามมิใหนําลักษณะของสินคาท่ีใชกับเครื่องหมายการคามาเปนอุปสรรคตอการจดทะเบียน

เครื่องหมายนั้น”123

124 

และมาตรา 15-4 ของขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาท่ีกระทบตอการคา ค.ศ. 1994 บัญญัติวา 

“ลักษณะของสินคาหรือบริการท่ีเครื่องหมายการคาหรือบริการปรับใชยอมไมเปนอุปสรรคในการจดทะเบียน

ของเครื่องหมายดังกลาว” 

จากบทบัญญัติท้ัง 2 มาตราของขอตกลงระหวางประเทศขางตน พบวาท้ัง 2 มาตรามีวัตถุประสงค

หามมิใหประเทศสมาชิกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือบริการอันเนื่องมาจากเหตุผลลักษณะ

ของสินคา ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวาบทบัญญัติตามขอตกลงระหวางประเทศท่ีถูกอางถึงนั้น มุงใช

เฉพาะการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ในขณะท่ีมาตรา L.3512-20 ของประมวลกฎหมายสุขภาพ

สาธารณะมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะใหรัฐปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายของผูประกอบการแตอยางใด 124

125 

                                                           
123 Conseil d’Etat, CE. Société JT International SA, Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société 

Philip Morris France SA et autres, para 18 , (Online) Available from http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-

societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-

et-autres,   (5 octobre 2017) 
124 ท่ีมา : สําเนาอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม, การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เร่ืองการสมัครเขาเปนภาคี

อนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และ

สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT), เอกสารประกอบชุดที่ 3, หนา 14, 2550 
125 Conseil d’Etat, CE. Société JT International SA, Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société 

Philip Morris France SA et autres, para 19, (Online) Available from http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
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(2) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวย

การปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  

อนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (La Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales) มีชื่อเรียกสั้น ๆ วาอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน เปนอนุสัญญาระหวางประเทศในระดับในภูมิภาคดานสิทธิมนุษยชนท่ีคุมครอง

ปจเจกชนท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื้อหาของอนุสัญญากําหนดหลักการท่ีสําคัญในการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนท่ีถูกละเมิดโดยรัฐหรือเจาหนาท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ เพ่ือเปนการคุมครองปจเจกชนในฐานะ

ผูเสียหาย และกรณีท่ีสองกําหนดใหปจเจกชนในฐานะผูเสียหายไดใชสิทธิเขารองเรียนหรือเขารองทุกขตอศาล

ไดโดยตรง ตัวอยางของสิทธิท่ีไดรับการคุมครองภายใตอนุสัญญาฉบับดังกลาว ไดแก สิทธิในการมีชีวิต สิทธิใน

การไมถูกกระทําการทรมาน หามการซ้ือขายทาส สิทธิท่ีจะไดรับการเคารพในความเปนสวนตัว สิทธิในการมี

เสรีภาพและความม่ันคง เปนตน 

ในเรื่องความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน

นั้น ผูรองไดยกวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมสอดคลองกับมาตรา 1 ของอนุสัญญาดังกลาว ซ่ึงมาตรานี้ได

บัญญัติวา  

“บุคคลทุกคนหรือนิติบุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรับการเคารพในทรัพยสิน ไมมีใครสามารถพรากความเปน

เจาของออกไปได ยกเวนเพ่ือการใชประโยชนสาธารณะ ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายและกฎเกณฑ

ของกฎหมายระหวางประเทศ 

บทบัญญัติในวรรคแรกไมกระทบตอการท่ีรัฐจะออกกฎหมายท่ีเห็นวามีความจําเปนในการใชทรัพยสิน

ดังกลาวเพ่ือประโยชนสาธารณะ” 

ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาคํารองขางตนของผูประกอบการวา บทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบแมจะหามมิใหแสดงภาพเครื่องหมาย หรือสัญลักษณตาง ๆ บทหีบหอบรรจุภัณฑซองบุหรี่ซิกา

แรตและบุหรี่มวนเอง แตชื่อยี่หอของบุหรี่ยังคงสามารถปรากฏอยูบนหีบหอไดตามปกติ กฎเกณฑท่ีรัฐไดตรา

ข้ึนเปนเพียงเง่ือนไขในการใช (conditions d’exercice) เครื่องหมายการคา โดยท่ีผูเปนเจาของเครื่องหมายท่ี

ไดทําการจดทะเบียนยังคงเปนเจาของซ่ึงมีสิทธิในทรัพยสิน ไดแก เครื่องหมายการคาของตนอยู สาระ 

                                                                                                                                                                                     
Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-

societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-

et-autres,  (5 octobre 2017) 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
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(substance) ของสิทธิในเครื่องหมายการคาจึงมิไดถูกกระทบแตอยางใด มีเพียงเง่ือนไขในการใชเครื่องหมาย

การคาเทานั้นท่ีเก่ียวของกับบทบัญญัติในมาตราดังกลาว ดังนั้นบทบัญญัติท่ีผูรองไดยกข้ึนมาเพ่ือขอใหศาล

ปกครองสูงสุดทําการเพิกถอน มิไดกอใหเกิดผลท่ีเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของเครื่องหมายการคาของ

ผลิตภัณฑยาสูบแตอยางใด125

126  

ในขณะเดียวกันบทบัญญัติการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบท่ีผูรองไดยกข้ึนมานั้นกลับสามารถพิจารณาได

วาเปนบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับวรรค 2 ของมาตรา 1 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนใหเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ (intérêt général) จึง

ตองมีการวางเง่ือนไขการดําเนินการตอสิทธิในทรัพยสิน นอกจากนี้ เง่ือนไขท่ีปรากฏเปนมาตรการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบยังพิจารณาไดวามีความสมเหตุสมผลกับหลักความไดสัดสวนระหวางการจํากัดการใชสิทธิใน

ทรัพยสิน ไดแก เครื่องหมายการคาและประโยชนสาธารณะซ่ึงเปนท่ีมาของมาตรการในเรื่องการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบดังกลาว126

127 

แมวาผูรองจะโตแยงวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจะมิไดสงผลใหเกิดลดการบริโภคยาสูบ รวมถึง

เปนมาตรการท่ีไมสอดคลองกับความไดสัดสวนเม่ือเทียบกับเปาหมายเรื่องสุขภาพสาธารณะ โดยผูรองไดอาง

ถึงการศึกษาและงานวิจัยจํานวนหลายชิ้นวามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบนั้นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอด

รวมถึงอาจกอใหเกิดปญหาการคาบุหรี่ปลอม (commerce illicite) รวมถึงไมสงผลตอการลดจํานวนการ

บริโภคยาสูบภายในประเทศท่ีไดใชมาตรการดังกลาวไปแลวนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวาผลการศึกษา

ในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงอางโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีขอมูลวามาตรการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบสงผลใหเกิดการลดการดึงดูดของตัวผลิตภัณฑยาสูบและเปนการปรับลดชองทางการรับรู

สื่อสารของผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค ศาลปกครองสูงสุดยังเห็นวาในกรณีนี้อาจเปนการเร็วเกินไปท่ีจะสรุปวา

มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสงผลกระทบและกอใหเกิดการคาบุหรี่ปลอม แตในขณะเดียวกันมาตรการซอง

บุหรี่แบบเรียบควรถูกพิจารณาไดวาจะสงผลใหเกิดการลดการบริโภคยาสูบลง อันเปนการสอดคลองกับ

เปาหมายของการคุมครองสุขภาพสาธารณะและชวยลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพของรัฐลงดวย 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาวัตถุประสงคเรื่องสุขภาพสาธารณะ ตลอดจนภาพรวมของสถานการณดานสุขภาพและ

คาใชจายทางสาธารณสุข บทบัญญัติเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจึงไมขัดหรือแยงกับมาตรา 1 ของ

อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนตามท่ีผูรองไดยกข้ึนมาแตอยางใด127

128  

                                                           
126 Ibid., para 25 
127 Ibid., para 26 
128 Ibid., para 28 
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(3) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและกฎหมายสหภาพยุโรป 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและความสอดคลองกับกฎหมายสหภาพยุโรป มีประเด็นท่ีผูรองไดยกข้ึน

ดังนี้ 

(3.1) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบละเมิดกฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป (Charter of 

Fundamental Rights of the European Union) ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

เสรีภาพในกิจการ เสรีภาพในทรัพยสิน หลักความเสมอภาคและหลักความชอบดวยกฎหมายของการกําหนด

โทษ 

กฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป (Charter of Fundamental Rights of the European 

Union) มีสาระวาดวยเรื่องสิทธิทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจสําหรับผูท่ีพักอาศัยในสหภาพยุโรป  

ผูรองไดยกมาตรา 16 ของกฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป ซ่ึงบัญญัติวา “เสรีภาพในกิจการ

ตองมีความสอดคลองกับกฎเกณฑแหงสหภาพและกฎเกณฑทางนิติบัญญัติ รวมถึงแนวปฏิบัติของชาติ” ใน

เรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวา บทบัญญัติเรื่องมาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดหาม

ผูประกอบการผลิตหรือขายผลิตภัณฑยาสูบแตประการใด หากแตเปนบทบัญญัติท่ีมีข้ึนเพ่ือกําหนดกฎเกณฑ

เง่ือนไขในทางการคา ดวยเหตุนี้มาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจึงไมไดกระทบตอหลักการภายใตกฎ

บัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปท้ังในเรื่องเสรีภาพในกิจการและเสรีภาพในทรัพยสินแตอยางใด128

129 

นอกจากนี้ผูรองยังไดยกมาตรา 20 ของกฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป ท่ีบัญญัติวา “บุคคล

ทุกคนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย” ดวยเหตุผลวากฎหมายลําดับรองท้ัง 4 ฉบับ ไดแกรัฐกฤษฎีกา

และระเบียบไมเคารพหลักความเสมอภาค (principe d'égalité) เนื่องจากเปนการออกมาตรการท่ีเลือกปฏิบัติ

ใหสินคายาสูบแตกตางออกไปจากผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพเชนกัน เชน ผลิตภัณฑ

แอลกอฮอล ในเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวาเม่ือพิจารณาถึงผลิตภัณฑสินคายาสูบและสินคาอ่ืน ๆ ท่ี

มีผลกระทบตอสุขภาพ พบวาภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑยาสูบนั้นกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพท่ี

รุนแรงกวาสินคาอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 1 2 9

130 ดวยเหตุนี้ผูตรากฎหมายจึงมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะสามารถ

ปรับใชมาตรการการท่ีแตกตางกันออกไปดวยวัตถุประสงคเพ่ือการปกปองและคุมครองสุขภาพสาธารณะ 

                                                           
129 Ibid., para 32 
130 อยางไรก็ดีตองระมัดระวังวาในเร่ืองนี้ศาลไมไดชี้วาแอลกอฮอลไมมีอันตรายตอสุขภาพแตอยางใด 
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มาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจึงไมขัดกับหลักความเสมอภาคตามท่ีมาตรา 20 ของกฎบัตรสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของสหภาพยุโรปไดทําการรับรองไวแตอยางใด130

131 

(3.2) การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมสอดคลองกับมาตรา 34 ของสนธิสัญญาวาดวยการบริหารงาน

ของสหภาพยุโรป  

สนธิสัญญาวาดวยการบริหารงานของสหภาพยุโรป (Traite sur le Fonctionnement de l’Union 

Europeene) เปนหนึ่งในสนธิสัญญาพ้ืนฐานของสถาบันทางการเมืองของสหภาพยุโรป มีเนื้อหาเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการภายในสหภาพยุโรป เชน ตลาดภายในสหภาพ เสรีภาพในการเคลื่อนยายสินคา เสรีภาพใน

การเดินทางของบุคคล การควบคุมพรมแดน การอพยพหรือการลี้ภัย 

ผูรองไดยกมาตรา 34 ของสนธิสัญญาวาดวยการบริหารงานของสหภาพยุโรปท่ีไดหามการจํากัด

ปริมาณการนําเขาสินคาระหวางประเทศสมาชิก รวมถึงมาตรการใด ๆ ท่ีมีผลลักษณะเดียวกัน การหามการ

จํากัดปริมาณการนําเขานี้ครอบคลุมถึงกฎเกณฑทุกประเภทของประเทศสมาชิก ไมวาจะเปนการหามทางตรง

หรือทางออมของการคาในสหภาพยุโรป 

กฎเกณฑขางตนศาลปกครองสูงสุดไดใหความเห็นวา แมมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไดมีการกําหนด

เง่ือนไขของสินคาประเภทผลิตภัณฑยาสูบท่ีไดวางขายภายในตลาดประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงอาจสามารถพิจารณา

ไดวาเทียบเทากับการจํากัดปริมาณภายใตเง่ือนไขของมาตรา 34 ของสนธิสัญญาวาดวยการทํางานของสหภาพ

ยุโรป แตอยางไรก็ดีมาตรา 36 ของสนธิสัญญาวาดวยการทํางานของสหภาพยุโรปยินยอมใหมีการจํากัด

เสรีภาพการเคลื่อนยาย (libre circulation) ในทางการคาดวยเหตุผลดานการปกปองสุขภาพและชีวิตของ

ประชาชนได 1 3 1

132 เหตุผลเรื่องสุขภาพนี้ถือเปนเง่ือนไขข้ันพ้ืนฐานของกฎเกณฑแหงสหภาพยุโรปภายใต

วัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมายและไมเกินความจําเปน ดังนั้นการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจึงไมขัดหรือแยง

กับมาตรา 34 ของสนธิสัญญาวาดวยการบริหารงานของสหภาพยุโรปแตอยางใด132

133 

                                                           
131 Ibid., para 33 
132 Ibid., para 39 
133 ในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดไดยกเหตุผลในคําพิพากษาของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปที่ aff. C-141/07 วันที่ 11 กันยายน 2008 

ระหวางกรรมาธิการกับประเทศเยอรมนีวา “การเคารพหลักความชอบดวยสัดสวนในเร่ืองของสุขภาพสาธารณะตองพิจารณาวา รัฐสมาชิกยอม

สามารถกําหนดการตัดสินใจของระดับการคุมครองสุขภาพสาธารณะ ซ่ึงระดับในการคุมครองนี้อาจแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ แมมี

ขอเท็จจริงวาการออกกฎเกณฑในบางประเทศมีความเขมขนนอยกวาประเทศอื่น ๆ แตก็มิไดหมายความวามาตรการของประเทศอื่น ๆ นั้นจะขัด

กับความไดสัดสวน” 
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(4) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ (ตามมาตรา L.3512-20 ของประมวล

สุขภาพสาธารณะ) และประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

ผูรองไดยกวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมสอดคลองกับมาตรา L.711-1 และมาตรา L.713-1 แหง

ประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(4.1) มาตรา L.711-1 ของประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  

บทบัญญัติตามมาตรา L.711-1 ของประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  มีวา  

“เครื่องหมายการผลิต การคาหรือการบริการคือสัญลักษณท่ีใชในการแยกแยะสินคาหรือบริการของ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สามารถมีลักษณะตาง ๆ ไดดังตอไปนี้...”1 3 3

134 บทบัญญัติตามมาตรา L.711-1 มี

วัตถุประสงคท่ีใหเกิดการเจาะจง ไมลอกเลียนแบบของสัญลักษณท่ีใชเพ่ือแยกแยะสินคาหรือบริการของธุรกิจ

หนึ่งออกจากอีกธุรกิจหนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวาในกรณีของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบแมวากลุม

ธุรกิจยาสูบไมสามารถแสดงสัญลักษณใด ๆ ใหปรากฏบนหีบหอบรรจุภัณฑยาสูบซิกาแรตหรือบุหรี่มวนเองได

อีกตอไป แตชื่อยี่หอของสินคายังคงไดรับอนุญาตใหใชตอไปไดบนหีบหอบรรจุภัณฑ ซ่ึงความยินยอมในการให

ใชชื่อยี่หอสินคาปรากฏไดตอไปบนหีบหอบรรจุภัณฑ ถือวามีความเพียงพอท่ีจะแยกแยะตัวสินคาและ

ผลิตภัณฑของยี่หอตาง ๆ ออกจากกันได ไมถือวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะทําให

ผูบริโภคเกิดความสับสนระหวางบุหรี่ยี่หอตางๆ ท่ีวางจําหนายในทองตลาดแตอยางใด134

135 

(4.2) มาตรา L.713-1 ของประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

                                                           
134 Article L 711-1 de Code de la propriété intellectuelle : 

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique 

servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. 

Peuvent notamment constituer un tel signe : 

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et 

géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; 

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; 

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de 

synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les 

dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ». 
135 Conseil d’Etat, CE. Société JT International SA, Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société 

Philip Morris France SA et autres, para 53, (Online) Available from http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-

societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-

et-autres,  (5 octobre 2017) 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres


67 
 

บทบัญญัติของมาตรา L.713-1 ของประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา มีวา  

“การจดทะเบียนเครื่องหมายเปนของผูทรงสิทธิในทรัพยสินของเครื่องหมายดังกลาวสําหรับสินคา

และบริการท่ีไดออกแบบ”135

136  

ภายใตบทบัญญัติดังกลาวหมายความวาเครื่องหมายการคาเปนสิทธิในทรัพยสินของผูซ่ึงทําการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการคาและเจาของมีสิทธิท่ีจะหามมิใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนในเครื่องหมายของ

ตนไมวาจะมีเจตนาดีหรือมีเจตนาไมสุจริต ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวา บทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบมิไดเวนคืนหรือสงผลกระทบใด ๆ ตอสิทธิในทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคาท่ีไดทําการ

จดทะเบียน บทบัญญัติตามมาตรา L.713-1 ของประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีวัตถุประสงคเพ่ือ

คุมครองสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาท่ีไดทําการจดทะเบียนมิใหเครื่องหมายของตนถูกลอกเลียนแบบ

หรือถูกนําเครื่องหมายดังกลาวไปใช ซ่ึงวัตถุประสงคในมาตรานี้มิไดกอใหเกิดอุปสรรคในการท่ีรัฐจะเขามา

แทรกแซงเพ่ือออกกฎเกณฑในเรื่องการคุมครองสุขภาพประชาชนแตอยางใด136

137 

กลาวโดยสรุป จากคํารองของผูรองท่ียื่นมายังศาลปกครองสูงสุดใหพิจารณาวาการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบมีความขัดแยงกับกฎหมายภายในประเทศและขอตกลงระหวางประเทศตามท่ีไดกลาวมาขางตน

หรือไมนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวา การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดขยายไปถึงการหามใชชื่อยี่หอ

ทางการคาบนหีบหอบรรจุภัณฑยาสูบ ซ่ึงยังคงทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะตัวสินคาแตละยี่หอไดอยาง

แนนอนชัดเจน และแมวาการหามใชเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณใด ๆ บนซองบุหรี่จะเปนการจํากัดการ

ใชสิทธิในทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายท่ีทําการจดทะเบียน แตก็ถือวาการจํากัดสิทธิในเรื่องดังกลาวมี

ความไดสัดสวนดวยเหตุผลเรื่องสุขภาพสาธารณะและสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

 

                                                           
136 Article L 713-1 de Code de la propriété intellectuelle  « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit 

de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ». 
137 Conseil d’Etat, CE. Société JT International SA, Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société 

Philip Morris France SA et autres, para 54, (Online) Available from http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-

societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-

et-autres, (5 octobre 2017) 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres
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3.3.3 ศาลบัญชี  

ศาลบัญชีในประเทศฝรั่งเศส (Cour des comptes)138 เปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา

ความถูกตองและประสิทธิภาพของการใชจายเงินงบประมาณ  โดยในแตละปศาลบัญชีจะทําการตรวจสอบ

บัญชีงบประมาณ ความถูกตอง ประสิทธิภาพของการนําเงินงบประมาณไปใชยังโครงการหรือภารกิจตาง ๆ 

ของหนวยงานรัฐ  ในป ค.ศ. 2012 คณะกรรมการเพ่ือการประเมินและควบคุม (Comité d'évaluation et 

de contrôle : CEC) ของสภาผูแทนราษฎร ไดรองขอใหศาลบัญชีทําการประเมินนโยบายสาธารณะวาดวย

การตอตานยาสูบท่ีรัฐบาลไดดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ. 2002  และในป ค.ศ. 2016 ศาลบัญชีไดจัดทํารายงาน

ประจําปเรื่องผลการประเมินนโยบายการตอตานยาสูบ  

ศาลบัญชีไดพิจารณาถึงความจําเปนของนโยบายตอตานยาสูบ โดยคํานึงถึงเครื่องมือในดานตาง ๆ ท่ี

จะกอใหเกิดการขับเคลื่อนเพ่ือลดการบริโภคยาสูบลงได ในภาพรวมศาลบัญชีไดมีขอเสนอแนะหลายประการ 

เชน การจัดทํายุทธศาสตรระยะยาวเพ่ือตอตานยาสูบโดยผานทางแผนดําเนินการเฉพาะ มีการนํารองและมี

เปาหมายชัดเจน การจัดการความรูความเขาใจในเรื่องยาสูบและผลกระทบท่ีไดรับ การปรับปรุงและบังคับใช

กฎหมายท่ีเนนในเรื่องของการปองกัน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนและการใหความชวยเหลือในกรณีท่ีตองการ

เลิกบุหรี่ การสรางความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องการตอตานยาสูบ เปนตน 

ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ศาลบัญชีไดพิจารณาวาซองหรือหีบหอบรรจุ

ภัณฑยาสูบถือเปนชองทางการติดตอสื่อสารของธุรกิจยาสูบดวยวิธีการใชรูปภาพท่ีดึงดูดไปยังกลุมผูบริโภค 

โดยเฉพาะกลุมนักสูบหนาใหม ดวยเหตุนี้การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบหรือการวาการทําใหบรรจุภัณฑหรือหีบ

                                                           
138 ศาลบัญชีเปนหนึ่งในสถาบันที่เกาแกของประเทศฝร่ังเศส  จัดต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1807 มีการใชอํานาจตุลาการทางปกครอง ทําการพิจารณา

ตรวจสอบบัญชีสาธารณะทั้งของรัฐและองคการมหาชน รวมทั้งเปนมีฐานะเปนศาลอุทธรณในกรณีการตรวจสอบบัญชีขององคกรสวนทองถิ่นและ

องคกรมหาชนในระดับทองถิ่น  และหากมีการฎีกาเร่ืองจะถูกสงไปยังศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat)  ศาลบัญชีมีความเปนอิสระจากอํานาจ

นิติบัญญัติและอํานาจบริหาร ความเปนอิสระของศาลบัญชีไดรับการรับรองโดยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ ค.ศ. 1958 มาตรา 47 ที่

บัญญัติใหศาลบัญชีทําหนาท่ีในการใหความชวยเหลือรัฐสภาและรัฐบาลในเร่ืองการควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณ การเปนผูใหความ

ชวยเหลือของศาลบัญชีในที่นี่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเคยตีความวาไวเปนการแสดงถึงความเปนอิสระขององคกรจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ

บริหาร  ภารกิจของศาลบัญชีคือการตรวจสอบบัญชีงบประมาณภายหลังจากที่กฎหมายงบประมาณไดมีการใชจายไปแลว การตรวจสอบของศาล

บัญชีในชวงแรก เนนที่การตรวจสอบความถูกตองทางบัญชี แตในเวลาตอมาไดเร่ิมมุงเนนสูการตรวจสอบในเร่ืองการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะ

ประสิทธิภาพของนโยบายสาธารณะ 

ศาลบัญชีทําหนาท่ีในการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของบัญชี โดยทําการตรวจสอบหนวยรับตรวจที่มีการใชเงินงบประมาณ

แผนดิน ไดแก หนวยงานของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรสวนทองถิ่น รวมทั้งการใหการรับรองทางบัญชีและตรวจสอบการบริหารการ

คลังสาธารณะและประเมินนโยบายการคลังสาธารณะ  อํานาจหนาที่ของศาลบัญชีสามารถแบงไดดังนี้, ดูเพิ่มเติมใน เอื้ออารีย อิ้งจะนิล, กฎหมาย

การคลัง, วิญูชน, 2558, หนา 243 
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หอยาสูบมีลักษณะแบบเดียวกันท้ังหมดถือเปนมาตรการปองกันท่ีสําคัญตามมาตรการขององคการอนามัยโลก

ในเรื่องการตอตานยาสูบ138

139 

จากขอเท็จจริงวาการท่ีแผนชาติวาดวยการลดยาสูบ (Programme National de Réduction du 

Tabagisme : PNRT) ไดบังคับใหมีการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ กลาวคือ หีบหอบรรจุภัณฑตองไมปรากฏ

รูปแบบลักษณะเฉพาะของแตละยี่หออีกตอไป มาตรการดังกลาวถูกบรรจุไวในรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัย

ของระบบสุขภาพและประกาศใชบังคับในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 รัฐมนตรีสาธารณสุขเชื่อม่ันวามาตรการ

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบนี้จะทําใหลดจํานวนการบริโภคยาสูบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน 

ท้ังนี้ศาลบัญชีไดใหความเห็นวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบตามท่ีปรากฏในแผนชาติวาดวยการลด

ยาสูบและรัฐบัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพไดขยายมิติใหมของภารกิจรัฐในเรื่องการตอตานการ

บริโภคยาสูบ อยางไรก็ดี ศาลบัญชีไดสรุปวาทิศทางเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบและมาตรการทาง

กฎหมายในเรื่องนี้ยังอยูในชวงเวลาเริ่มตน จึงเปนการเร็วไปท่ีจะสรุปถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชมาตรการซอง

บุหรี่แบบเรียบตอการบริโภคยาสูบ นอกจากนี้การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในครั้งนี้ไมไดใชรวมกับมาตรการ

การข้ึนราคาสินคาบุหรี่ ซ่ึงการข้ึนราคาสินคามักจะไดเห็นผลกระทบเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะสินคายาสูบท่ีสราง

ความเสียหายรุนแรงตอสุขภาพสาธารณะ 

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศฝรั่งเศสไดถูกตอตานจากผูมีสวนเก่ียวของ เชน สมาชิก

บางสวนของสภานิติบัญญัติ ผูประกอบการหรือสมาคมผูขายยาสูบ โดยองคกรท่ีเก่ียวของในการพิจารณา

ความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมของมาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ไดแก คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญในฐานะผูพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางบทบัญญัติการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ศาล

ปกครองสูงสุดในฐานะผูพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของรัฐ

บัญญัติวาดวยความทันสมัยของระบบสุขภาพและศาลบัญชีเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบ  

ผลการวินิจฉัยโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องการจัดทํา

ซองบุหรี่แบบเรียบพบวา การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือหลักการท่ีมีคาบังคับ

ในระดับรัฐธรรมนูญ รวมถึงไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอ่ืน ๆ ภายในประเทศและไมขัดหรือแยงกับขอตกลง

                                                           
139 La Cour des Comptes, La lutte contre le tabagisme : Une politique à consolider, Rapport Public Annuel 2016, Février 

2016, p. 333 (Online) Availabale from https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/08-lutte-contre-tabagisme-

RPA2016-Tome-2.pdf. (11 septembre 2017) 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/08-lutte-contre-tabagisme-RPA2016-Tome-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/08-lutte-contre-tabagisme-RPA2016-Tome-2.pdf
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ระหวางประเทศในเรื่องตาง ๆ แตอยางใด ในขณะท่ีศาลบัญชีใหความเห็นวาการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบควร

เสริมดวยมาตรการทางภาษีเพ่ือใหราคาสินคาบุหรี่สูงข้ึนควบคูกันไป เพ่ือลดการบริโภคยาสูบไดเห็นผลเร็ว

ยิ่งข้ึน อันเปนการสอดคลองตอนโยบายตามแผนชาติวาดวยการตอตานยาสูบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือพิจารณาถึงคําพิพากษาของศาลภายในประเทศของประเทศท่ีถูกกลุมอุตสาหกรรมยาสูบฟองคดี

จากการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ไดแกประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส พบวา

เนื้อหาแหงคดีจากฝงผูฟองมีหลายประเด็นท่ีมีจุดรวมกัน เชน ปญหาการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของเอกชน 

ปญหาการจํากัดสิทธิในเครื่องหมายการคา อยางไรก็ดีคําพิพากษาของศาลภายในประเทศของท้ัง 3 ประเทศ

ขางตนไดยอมรับความชอบดวยกฎหมายของมาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงประเด็นรวมของคํา

ฟองและเหตุผลคําอธิบายท่ีปรากฏในคําพิพากษาจะเปนรายละเอียดท่ีจะศึกษาในบทถัดไป  
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บทที่ 4  

วิเคราะหหลักกฎหมายและการตีความของศาลในคดีซองบุหร่ีแบบเรียบ 

  

 จากการศึกษาบทท่ี 3 เรื่องการฟองคดีและคําพิพากษาของศาลในเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

พบวามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในพันธกรณีของกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการ

ควบคุมยาสูบ (FCTC) รวมถึงแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปท่ี 2014/40/EU วาดวยผลิตภัณฑยาสูบก็ไดรับรอง

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของสมาชิกสหภาพยุโรปดวย  อยางไรก็ดีการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเกิดการ

โตแยงจากฝงผูประกอบธุรกิจยาสูบเปนอยางมาก เนื่องจากมาตรการดังกลาวสงผลใหกลุมธุรกิจยาสูบไม

สามารถแสดงเครื่องหมาย รูปภาพ สีสัน สัญลักษณใด ๆ บนหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่ไดอีกตอไป เปนเหตุใหเกิด

การฟองรองคดีไปยังรัฐบาลของประเทศท่ีไดนํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมาใชบังคับภายในประเทศ ซ่ึง

ประเทศท่ีไดดําเนินการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียน ณ เวลาปจจุบันประกอบดวยประเทศออสเตรเลีย สหราช

อาณาจักร ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไอรแลนด  อยางไรก็ดีการฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบท่ีเกิดข้ึนและไดมี

คําพิพากษาโดยศาลภายในประเทศแลวมีจํานวน 3 ประเทศ ไดแกประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและ

ประเทศฝรั่งเศส ในขณะท่ีประเทศไอรแลนดซ่ึงไดเริ่มใชมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 

2017 ท่ีผานมายังไมไดถูกฟองคดีจากกลุมธุรกิจยาสูบแตอยางใด   

การฟองคดีและคําพิพากษาของศาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศ

ฝรั่งเศสจากท่ีไดศึกษาในบทท่ี 3 ทําใหเห็นวาขอโตแยงท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดยกข้ึนเพ่ือโจมตีกฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบนั้นมีอยูดวยกันหลายประเด็น อยางไรก็ดีประเด็นสวนใหญท่ีเปนขอพิพาทใน 3 ประเทศมีเนื้อหาไป

ในทิศทางเดียวกัน ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหประเด็นปญหาขอพิพาทและการตีความของศาลท่ีเกิดข้ึนจาก

การฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส ประกอบดวย

มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคา (4.1) มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ

สอดคลองกับหลักความไดสัดสวน (4.2) มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ 

(4.3) และ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักการใชสิทธิอ่ืนของผูประกอบการตามรัฐธรรมนูญ (4.4)  

4.1 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคา 

 เครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินทางปญญาแขนงหนึ่ง เครื่องหมายการคาเปนสิ่งในการจําแนกสินคา

ของผูประกอบการรายหนึ่งออกจากสินคาของผูประกอบการรายอ่ืนเพ่ือใหลูกคาสามารถตัดสินใจไดวาจะเลือก
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ซ้ือสินคาของผูประกอบการรายใด บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาของประเทศตาง ๆ สวน

ใหญกําหนดใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาอันไดรับการจดทะเบียนไวโดยชัดแจง139

140 

สิทธิในเครื่องหมายการคาเปนประเด็นสําคัญท่ีผูฟองคดียาสูบไดยกข้ึนฟองไปยังท่ีศาลของประเทศท่ีมี

การประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ไดแก ศาลสูงแหงประเทศออสเตรเลีย ศาลสูงแหงสหราช

อาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสและศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก

กลุมธุรกิจยาสูบเห็นวาสินคายาสูบของพวกตนไดมีการจดทะเบียนอยางถูกตองเปนจํานวนมาก 1 4 0

141 รวมถึงสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิท่ีไดรับการคุมครองท้ังกฎหมายภายในประเทศและขอตกลงระหวางประเทศ

จํานวนมาก เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPs) หรืออนุสัญญาปารีส

วาดวยการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม ดังนั้นกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเสมือนเปนการละเมิดสิทธิข้ัน

ต่ําท้ังกฎหมายภายในประเทศและขอตกลงระหวางประเทศท่ีกลุมธุรกิจยาสูบควรไดรับการคุมครอง 

ศาลสูงของประเทศออสเตรเลียไดพิจารณาวา กฎหมายทรัพยสินทางปญญามีข้ึนเพ่ือใหบริการในเรื่อง

ของเปาหมายทางนโยบายสาธารณะ มิไดเปนไปแคเพ่ือผลประโยชนสวนตัวของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา ซ่ึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของประเทศออสเตรเลียมิไดใหเสรีภาพในการใชเครื่องหมายท่ีจด

ทะเบียนอยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดใด กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบยังคงยินยอมใหอุตสาหกรรมยาสูบ

สามารถใชชื่อยี่หอบุหรี่ของตนบนหีบหอซองบุหรี่ตอไปได ความเฉพาะเจาะจงของชื่อยี่หอสินคาเหลานี้ยังคง

สงผลตอผูซ้ือปลีกท่ีจะสามารถหาซ้ือสินคาบุหรี่ไดตอไป และชื่อยี่หอบุหรี่ถือเปนความแตกตางของสินคาแตละ

ชิ้นท่ียังคงคาความนิยม (goodwill) ไว ท้ังการเห็น การพูด การไดยิน แมวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจะ

จํากัดการแสดงภาพหรือสัญลักษณบางอยางบนหีบหอบุหรี่ตาม แตสิทธิเฉพาะ (exclusive right) ของยาสูบ

จากการท่ียังคงแยกชื่อยี่หอสินคาไดและยังคงกอใหเกิดการซ้ือขายสินคายาสูบตอไปถือวาสินคาเหลานี้ยังมี

มูลคาอยู (valuable right) นอกจากนี้สิทธิในทรัพยสินทางปญญาถือเปนสิทธิในการปฏิเสธ (negative right) 

กลาวคือเปนสิทธิท่ีมีไวเพ่ือกันมิใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของเจาของผูจด

ทะเบียน ขอกําหนดในกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเปนการวางหลักการในเรื่องการขายสินคายาสูบ รัฐบาลมิได

เขาใชประโยชนจากหีบหอบรรจุภัณฑยาสูบหรือสินคายาสูบแตอยางใดและแมวาบริษัทบุหรี่อาจสูญเสียมูลคา

บางอยางในทางการคา แตมูลคาในทางการคามิใชเปาหมายท่ีรัฐธรรมนูญมุงคุมครอง ถึงกระนั้นกฎหมายซอง

                                                           
140 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา,  กรุงเทพฯ : นิติธรรม, พิมพ คร้ังที่ 10, 2559, หนา 290 
141 ตัวอยางเชน บริษัทฟลิป มอริส จํากัด ไดทําการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาสําหรับสินคายาสูบในสหรัฐอเมริกาจํานวน 159 เคร่ืองหมาย 

บริษัทบริทิช อเมริกัน โทแบคโค ไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไวจํานวน 113 เคร่ืองหมายและบริษัทอิมพีเรียล โทแบคโค ไดจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาไวจํานวน 129 เคร่ืองหมาย, ใน  Becky Freeman, Simon Chapman & Matthew Rimmer, The case for the plain 

packaging of tobacco products, Addiction Vol 103, No.4, April 2008, p. 585 
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บุหรี่แบบเรียบยังคงอนุญาตใหบริษัทบุหรี่ใชชื่อยี่หอบุหรี่ตอไปได ซ่ึงความสามารถท่ียังคงใชชื่อยี่หอบุหรี่นี้ถือ

เปนมูลคาอยางหนึ่ง กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมิไดมีความแตกตางไปจากกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดมาตรการ

เก่ียวกับสุขภาพหรือความปลอดภัย อีกท้ังสิทธิในทรัพยสินทางปญญาถูกสรางข้ึนมาเพ่ือการใหบริการ

สาธารณะ ไมไดจัดทําข้ึนเพ่ือสรางความศักดิ์สิทธิ์ (sacrosanct) หรือเพ่ือดําเนินการใหกฎหมายอยูเหนือหรือ

แยกออกไปจากกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีเปาหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรพิพากษาวา สิทธิในเครื่องหมายการคาเปนสิทธิในเชิงปฏิเสธ (negative 

right)  กลาวคือ เจาของเครื่องหมายการคาท่ีไดทําการจดทะเบียนมีสิทธิท่ีจะหวงกันบุคคลอ่ืนท่ีจะเขามาใช

เครื่องหมายการคาของตน สิทธิในเชิงปฏิเสธนี้จึงมิไดมีความหมายถึงสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาแตอยาง

ใด (right to use) ศาลยังไดเห็นวาไมมีสวนใดของขอตกลงระหวางประเทศ กฎเกณฑของสหภาพยุโรปหรือ

กฎหมายภายในประเทศในเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ียินยอมใหเครื่องหมายการคามีความหมายรวมไป

ถึงการใชสิทธิไปในทางท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพสาธารณะอยางถูกกฎหมาย 1 4 1

142 โดยย้ําวาไมมีสวนใดใน

ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPS) กําหนดใหแกนของเครื่องหมาย

การคาหมายรวมถึงสิทธิในการใชทรัพยสิน (เครื่องหมายการคา) ของเจาของท่ีจดทะเบียนดํารงอยูเพ่ือใช

อํานวยความสะดวกใหกับโรคภัยท่ีกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพท่ีรายแรง ดวยเหตุนี้หลักการของขอตกลงวาดวย

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPS) และกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ

ควบคุมยาสูบ (FCTC) สามารถประสานวัตถุประสงคไปดวยกันไดระหวางการคุมครองสุขภาพสาธารณะกับ

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเอกชนโดยไมกระทบหรือขัดแยงซ่ึงกันและกัน142

143 

ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรอธิบายเพ่ิมเติมวา สิทธิในเครื่องหมายการคามีความสําคัญในฐานะท่ี

คุมครองเจาของท่ีไดทําการจดทะเบียนในสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ๆ ในขณะท่ีการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมี

วัตถุประสงคท่ีจะขจัดการปรากฏของเครื่องหมายหรือสัญลักษณทางการคาบนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบเพ่ือเปน

การลดความดึงดูดในการเขาถึงสินคาบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุมนักสูบหนาใหม กฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบ

เรียบจํากัดเพียงการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเฉพาะบนซองยาสูบ อยางไรก็ดีการจํากัดสิทธิดังกลาวไมใช

การจํากัดสิทธิแบบเด็ดขาด และกลุมธุรกิจยาสูบยังคงเปนเจาของเครื่องหมายการคา ตลอดถึงสิทธิใน

เครื่องหมายการคาของผูประกอบการยังคงมีบทบาทปองกันบุคคลอ่ืนเขาใชประโยชนหากเจาของมิใหความ

                                                           
142 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ  3.2.3.1 ลักษณะของสิทธิในเคร่ืองหมายการคา 
143 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ  3.2.3.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในทรัพยสิน 
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ยินยอม  ผูประกอบการบุหรี่ยังสามารถสื่อสารกับผูบริโภคผานทางชื่อยี่หอ (brand name) และชื่อผูผลิตบน

ซองบุหรี่ได เง่ือนไขเหลานี้สงผลใหผูบริโภคยังคงสามารถแยกแยะแหลงท่ีมาของสินคาบุหรี่ไดตามปกติ143144 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสเคยวางหลักวาสิทธิในทรัพยสินนั้น รวมถึงเครื่องหมาย

การคา144

145 ในคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเง่ือนไขของกฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบยินยอมใหใชชื่อยี่หอบนซองบุหรี่ได ทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะผลิตภัณฑยาสูบแตละยี่หอออก

จากกันไดถือเปนการสรางความชัดเจนใหแกผูซ้ือ ในขณะเดียวกันเจาของเครื่องหมายการคายังคงสิทธิในการ

ไดรับความคุมครองตอการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาจากบุคคลท่ีสามอยูเชนเดิม 

ในขณะท่ีศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสไดพิจารณาเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการคาของ

ผูประกอบการวา บทบัญญัติในกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบแมจะหามมิใหแสดงภาพ

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตาง ๆ บทหีบหอบรรจุภัณฑซองบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเอง แตชื่อยี่หอของ

บุหรี่ยังคงปรากฏอยูบนหีบหอยาสูบไดตามปกติ การใชชื่อยี่หอสินคาปรากฏไดตอไปบนหีบหอบรรจุภัณฑ ถือ

วาเพียงพอท่ีผูบริโภคจะแยกแยะตัวสินคาและผลิตภัณฑของยี่หอตาง ๆ ออกจากกันได การจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบไมกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนระหวางบุหรี่ยี่หอตางๆ ท่ีวางจําหนายใน

ทองตลาดแตอยางใด 1 4 5

146 ในขณะเดียวกันกฎเกณฑท่ีรัฐไดตราข้ึนเปนกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบ

เรียบเปนเพียงเง่ือนไขในการใช (conditions d’exercice) เครื่องหมายการคาบนซองบุหรี่แบบเรียบ โดยท่ีผู

เปนเจาของเครื่องหมายท่ีไดทําการจดทะเบียนยังคงเปนเจาของซ่ึงมีสิทธิในทรัพยสิน ไดแก เครื่องหมาย

การคาของตนอยู สาระสําคัญของสิทธิในเครื่องหมายการคาจึงมิไดถูกกระทบกระเทือนโดยผลของกฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบแตอยางใด146

147 

 จากการศึกษาคําพิพากษาของศาลท้ัง 3 ประเทศขางตน พบวาการฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบกับสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น ศาลท้ัง 3 ประเทศไดมีการตัดสินคดีไปในทางเดียวกัน คือ กฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบไมกระทบตอสิทธิในเครื่องหมายการคา การวางหลักในเรื่องดังกลาวมีความนาสนใจ เนื่องจาก

สิทธิในเครื่องหมายการคาเปนสิทธิท่ีสําคัญประการหนึ่งของทรัพยสินทางปญญาและเปนสิทธิท่ีกลุมธุรกิจเห็น

วาเปนมูลคาในทางการคาของตน กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดถูกประกาศใชเพ่ือกําหนดเง่ือนไขไมใหกลุม

ธุรกิจยาสูบสามารถแสดงสิ่งท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา เชน เครื่องหมายการคาบนซองบุหรี่ไดอีกตอไป อยางไร
                                                           
144  ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.1 (1) การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบไมเปนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
145  ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
146  ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.2.2 (4) (4.1) มาตรา L.711-1 ของประมวลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
147  ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.2.2 (2) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการปกปองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
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ก็ดี ศาลท้ัง 3 ประเทศมีความเห็นรวมกันวา สิทธิในทรัพยสินทางปญญาถือเปนสิทธิในการปฏิเสธ (negative 

right) ซ่ึงเปนสิทธิท่ีมีไวเพ่ือกันมิใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของเจาของผูจด

ทะเบียน ซ่ึงรัฐผูตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดเขามาใชประโยชนดังกลาว แตเปนเพียงกําหนดเง่ือนไข

ในการใช (conditions d’exercice) เครื่องหมายการคาบนซองบุหรี่แบบเรียบ โดยท่ีกลุมธุรกิจยาสูบเจาของ

เครื่องหมายการคายังคงสิทธิในการหวงกันไมใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนในเครื่องหมายการคาของตนได

ตอไป นอกจากนี้ผูบริโภคยังคงสามารถแยกแยะสินคาบุหรี่แตละยี่หอออกจากกันได เนื่องจากกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบยังคงยินยอมใหยี่หอบุหรี่ปรากฏอยูบนหีบหอบรรจุภัณฑบุหรี่ ซ่ึงทําใหผูบริโภคไมเกิดการสับสน

หลงผิดในตัวสินคาแตละยี่หอแตอยางใด ศาลยังเห็นดวยอีกวากฎหมายระหวางประเทศท่ีคุมครองสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา เชน TRIPS และกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ 

(FCTC) ไมไดมีความขัดแยงซ่ึงกันและกัน เนื่องจากแมขอตกลงระหวางประเทศเรื่องทรัพยสินทางปญญาจะมุง

คุมครองผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาท่ีจดทะเบียนอยางถูกตอง แตก็จะมีขอยกเวนในเรื่องมาตรการเพ่ือ

สุขภาพเสมอ  

4.2 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 

 หลักความไดสัดสวน เปนหลักการข้ันพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูท่ีตกอยูภายใต

อํานาจรัฐ กลาวคือหลักการนี้จะบังคับใหผูใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูท่ีตกอยูภายใตอํานาจของตน

อยางพอเหมาะพอประมาณ (moderation)148 หลักความไดสัดสวนเปนหลักกฎหมายมหาชนอยางหนึ่งท่ีไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางในฐานะท่ีเปนกฎหมายท่ัวไปในระดับรัฐธรรมนูญ มีข้ึนเพ่ือใชในการตรวจสอบการ

กระทําของรัฐ อันจะมีผลตอความสมบูรณหรือความชอบดวยกฎหมายของการกระทํานั้นๆ นอกเหนือจากจะ

เปนหลักการในทางเนื้อหาท่ีหามมิใหมีการใชอํานาจอยางอําเภอใจแลว หลักความไดสัดสวนยังถือวาเปนเกณฑ

มาตรฐานท่ีเปนสาระสําคัญในการควบคุมตรวจสอบของรัฐธรรมนูญ รวมถึงยังมีบทบาทสําคัญในการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําในทางปกครองท้ังหลาย โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการแทรกแซง

ในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 1 4 8

149 ดังนั้นหลักความไดสัดสวนจึงมีผลใชบังคับกับการกระทําของรัฐทุกประเภทและเปน

สาระสําคัญประการหนึ่งท่ีผูกพันรัฐในการออกกฎหมายวา มาตรการท่ีออกมาเพ่ือใชบังคับนั้นตองมีความ

เหมาะสมและสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดในทางปฏิบัติ  

                                                           
148 สรุปหลักกฎหมายมหาชน เร่ือง หลักแหงความไดสัดสวน, สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง , 2548, หนา 32 
149 เพิ่งอาง, หนา 2 
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เม่ือพิจารณาการฟองคดีและคําพิพากษาเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบพบวา หลักความไดสัดสวน

เปนหนึ่งในประเด็นท่ีศาลไดยกข้ึนเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและไดสัดสวนระหวางการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบและสิทธิเสรีภาพของกลุมธุรกิจยาสูบ ดังนี้ 

4.2.1 หลักความไดสัดสวนและการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดใหสิ่งท่ีเคยแสดงใหปรากฏบนซองบุหรี่ของบุหรี่แตละยี่หอไม

สามารถมีไดอีกตอไป ยกเวนเพียงชื่อยี่หอ ในขณะท่ีรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน การใชสีบนซองบุหรี่ ขนาด

ตัวอักษร ตําแหนงจัดแสดงหรือขนาดภาพคําเตือนจะถูกกําหนดและควบคุมโดยบทบัญญัติในกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบ การกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายละเอียดบนซองบุหรี่เชนนี้ กลุมธุรกิจยาสูบมีความเห็นวาธุรกิจ

ของตนไดรับผลกระทบกระเทือนเปนอยางยิ่ง ท้ังในเรื่องมูลคาและความเปนตัวตนของบุหรี่แตละยี่หอ 

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเสมือนเปนเครื่องมือของรัฐท่ีใชอํานาจ “เวนคืน” ธุรกิจท่ีตนไดลงทุนไปในตลาด

ของประเทศ  

ขอกลาวหาขางตน แมวาธุรกิจยาสูบในฐานะผูฟองคดีจะมิไดยกหลักความไดสัดสวนมาใชประกอบคํา

ฟองอยางชัดแจง แตเนื่องจากหลักความไดสัดสวนถือเปนหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ

และเปนเครื่องมือท่ีศาลนํามาใชเพ่ือพิจารณาตรวจสอบวาการออกกฎหมายของรัฐนั้นมีความเหมาะสมหรือไม 

โดยชั่งประโยชนระหวางมาตรการท่ีรัฐนํามาใชบังคับกับประโยชนของเอกชนเพ่ือหาความสมดุลท่ีเหมาะสม  

การฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเปนอีกคดีหนึ่งท่ีศาลไดยกหลักความไดสัดสวนข้ึนมาพิจารณาดวย

เชนกัน 

การฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในสหราชอาณาจักร กลุมธุรกิจผูฟองคดีไดรองขอใหมีการ

ผสานประโยชนระหวางรัฐกับเอกชนผูประกอบธุรกิจ ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรไดพิจารณาวามาตรการตาม

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบนั้นมีความเหมาะสมแลวและไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีตองประสานประโยชนใน

เรื่องเปาหมายของการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบใหเขากับผลประโยชนตามความตองการของเอกชน เนื่องจาก

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมีข้ึนดวยเหตุท่ีรัฐมีหนาท่ีดูแลใหความชวยเหลือดานสุขภาพแกประชาชน ซ่ึงถือ

เปนหนาท่ีพ้ืนฐานของรัฐอยางหนึ่ง ในขณะท่ีเปาหมายของเอกชนท่ีประกอบธุรกิจคือมุงหวังเรื่องผล

ประกอบการหรือกําไร เม่ือพิจารณาถึงภารกิจท่ีรัฐตองดูแลหรือใหขอมูลดานสุขภาพแกประชาชนอันเปนสิทธิ
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ข้ันพ้ืนฐานกับการท่ีรัฐตองคุมครองผลกําไรของเอกชนนั้นจึงไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีจะตองใหกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบประนีประนอมกับผลประโยชนของเอกชน 149

150  

ในขณะท่ีการฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศฝรั่งเศส คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดใหความเห็นวา

แมกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความสามารถในการโฆษณาสื่อสารสิ่งท่ีอยูบนซองบุหรี่กับ

ประชาชน แตเม่ือพิเคราะหดูถึงตัวผลิตภัณฑยาสูบซ่ึงเปนสินคาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ การจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบจึงเปนมาตรการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสุขภาพ โดยท่ีบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบนี้ ไมไดหามการผลิตหรือหามการขายสินคายาสูบ มาตรการในเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบจึงมิไดกระทบ

ตอผูประกอบการจนเกินความไดสัดสวนแตอยางใด150

151 

นอกจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสแลว กลุมธุรกิจยาสูบไดขอใหศาลปกครองสูงสุดของ

ประเทศฝรั่งเศสเพิกถอนกฎหมายลําดับรองท่ีประกาศใชเพ่ือขยายรายละเอียดของกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบอีกดวย โดยผูรองไดยกประเด็นถึงความไมสอดคลองของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบและสนธิสัญญาวา

ดวยการบริหารงานของสหภาพยุโรปซ่ึงสนธิสัญญาฉบับนี้คุมครองเสรีภาพในการเคลื่อนยายสินคาของเอกชน

ภายในตลาดสหภาพยุโรป ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวาการจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนยายสินคาของรัฐ

สามารถกระทําไดหากเปนไปเพ่ือเหตุผลเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบมี

ความสอดคลองกับเง่ือนไขข้ันพ้ืนฐานในเรื่องนี้จึงถือวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมีความชอบดวยกฎหมาย

และไมเกินความจําเปน151

152 

จากความเห็นขางตนของศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส

และศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสพบวา ศาลท้ัง 3 แหงไดนําหลักความไดสัดสวนเขามาพิจารณาใน

เรื่องคดีการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ โดยศาลไดชั่งน้ําหนักระหวางความจําเปนของรัฐท่ีตรากฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบข้ึนเพ่ือเปนมาตรการคุมครองสุขภาพของประชาชนจากอันตรายของบุหรี่และประโยชนของเอกชน 

ไดแก กลุมธุรกิจยาสูบวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจของผูประกอบการจากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้มี

ความเหมาะสม ไดสัดสวนหรือจําเปนมากนอยเพียงใด แนวทางการตีความของศาลท้ัง 3 ศาลพบวา ศาล

ท้ังหมดมีความเห็นตรงกันวาในภาพรวมนั้น กฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมีความสอดคลองกับหลัก

ความไดสัดสวนตามรัฐธรรมนูญดวยเหตุผลวารัฐดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะดานการคุมครองสุขภาพ

ของประชาชน 

                                                           
150 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.2 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบกับการประสานผลประโยชนของกลุมผูประกอบการยาสูบ 
151 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
152 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.2.2 (3) (3.2) การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ 
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4.2.2 หลักความไดสัดสวนและสิทธิในทรัพยสิน 

สิทธิในทรัพยสินหรือหลักกรรมสิทธิ์เปนสิทธิพ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหนึ่งและไดรับการบัญญัติไวใน

ระดับรัฐธรรมนูญหรือในเอกสารประวัติศาสตรของโลกชิ้นสําคัญ เชน มหากฎบัตรแมคนา กาตา (The Great 

Charter Magna Carta) คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส 1789 อยางไรก็ดีแมสิทธิ

ในทรัพยสินหรือหลักกรรมสิทธิ์จะไดรับการรับรองอยางชัดแจงในระดับรัฐธรรมนูญ แตสิทธิในทรัพยสินมิได

เปนสิทธิโดยเด็ดขาดท่ีรัฐจะไมสามารถออกขอยกเวนใดหรือจํากัดสิทธิใด ๆ ไดเลย กลาวคือ หากรัฐมีความ

จําเปนตองใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ รัฐสามารถจํากัดการใชสิทธิหรือทําการ

เวนคืนทรัพยสินนั้น ๆ ได แตรัฐตองทําการเยียวยาจายคาทดแทนใหเอกชนผูตองเสียสละในทรัพยสินท่ีตนเปน

เจาของใหกับประโยชนสวนรวมเสมอ   

การฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบตอศาลสูงของสหราชอาณาจักร มีขอพิจารณาในเรื่องความไดสัดสวน

กับหลักสิทธิในทรัพยสินเนื่องจากกลุมธุรกิจไดกลาวหาวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเปนการเวนคืนสิทธิใน

ทรัพยสินของตน เนื่องจากผูประกอบธุรกิจไมสามารถใชประโยชนจากการแสดงภาพหรือสัญลักษณตามท่ีตน

ไดจดทะเบียนเปนเจาของบนซองบุหรี่ไดอีกตอไป ขอโตแยงจากผูฟองคดีในเรื่องดังกลาวนอกจากศาลสูงไดให

เหตุผลในเรื่องขอบเขตท่ีกฎหมายซองบุหรี่ไดเขาวางกฎเกณฑในลักษณะเปนเพียงการควบคุมการใชแลว 

(control of use)153  ศาลสูงยังไดพิจารณาในเรื่องหลักความไดสัดสวนดวย โดยศาลสูงใหความเห็นวาแมหาก

การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจะเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของผูประกอบการจริง แตรัฐก็ไมมีความจําเปน

ใด ๆ ท่ีตองจายคาทดแทน เนื่องจากบุหรี่นั้นเปนอันตรายตอสุขภาพอยางรายแรง นอกจากอันตรายท่ีกระทบ

ตอสุขภาพแลว ยังไดสงผลตองบประมาณการรักษาพยาบาลของรัฐจํานวนมาก1 5 3

154 จากเหตุผลดังกลาวศาลสูง

เห็นวาไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีรัฐตองจายคาทดแทนตอการเวนคืนหากเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนจริงภายใต

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากความไดสัดสวนในเรื่องนี้คือการชั่งน้ําหนักระหวางมูลคาความเสียหาย

ในทางสุขภาพของประชาชนและจํานวนงบประมาณทางสาธารณสุขของประเทศกับผลประโยชนท่ีเอกชนท่ี

ขายสินคาอันเปนภัยตอสุขภาพอยางประจักษชัด 

ในขณะเดียวกันหลักความไดสัดสวนกับกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบก็ไดถูกยกข้ึนพิจารณาโดยคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศสเชนกัน แมฝายนิติบัญญัติตองการใหหีบหอผลิตภัณฑยาสูบลด

ความสามารถในการโฆษณาสื่อสารกับประชาชนโดยผานชองทางการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ แตเม่ือ

                                                           
153 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.1 (1) การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน 
154 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.1 (2) การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน 
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พิเคราะหดูถึงตัวผลิตภัณฑยาสูบจะพบวาเปนสินคาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจึง

เปนมาตรการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสุขภาพ โดยท่ีบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบนี้ 

ไมไดหามการผลิตหรือหามการขายสินคายาสูบ มาตรการในเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบจึงมิไดกระทบตอสิทธิใน

ทรัพยสิน154

155 

ขณะเดียวกันกลุมธุรกิจยาสูบไดฟองคดีไปยังศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสวาการจัดทําซอง

บุหรี่แบบเรียบมิไดสงผลใหเกิดลดการบริโภคยาสูบ รวมถึงเปนมาตรการท่ีไมสอดคลองกับความไดสัดสวนเม่ือ

เทียบกับเปาหมายเรื่องสุขภาพสาธารณะ แตศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

สอดคลองกับอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในแงความ

สมเหตุสมผลและมีความไดสัดสวนระหวางการจํากัดการใชสิทธิในทรัพยสินของเอกชนกับเปาหมายเรื่อง

สุขภาพสาธารณะ155

156 เนื่องจากผลการวิจัยทางฝงสาธารณสุขยืนยันวามาตรการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบสงผล

ใหเกิดการลดการดึงดูดของตัวผลิตภัณฑยาสูบและเปนการปรับลดชองทางการรับรูสื่อสารของผลิตภัณฑไปยัง

ผูบริโภค อันเปนการสอดคลองกับเปาหมายของการคุมครองสุขภาพสาธารณะและชวยลดภาระงบประมาณ

คาใชจายดานสุขภาพของรัฐลงดวย 

ดวยเหตุนี้เม่ือพิจารณาถึงคําพิพากษาของศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของ

ประเทศฝรั่งเศสและศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสพบวา สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิท่ีไมเด็ดขาด รัฐ

สามารถออกมาตรการเพ่ือมาจํากัดการใชสิทธิในทรัพยสินของเอกชนเจาของทรัพยสินได การท่ีรัฐออก

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือควบคุม “การใช” รูปแบบของหีบหอซองบุหรี่ ในขณะท่ีผูประกอบการธุรกิจ

ยาสูบยังคงสามารถขายสินคาบุหรี่ของตนตอไปได ท้ังท่ีสินคาบุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพของประชาชน จึงถือวา

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดเปนมาตรการท่ีจํากัดการใชสิทธิในทรัพยสินของผูเปนเจาของทรัพยสินจน

เกินความไดสัดสวนแตอยางใด 

4.2.3 หลักความไดสัดสวนและเสรีภาพในการประกอบกิจการ 

เสรีภาพในการประกอบการเปนสิทธิเสรีภาพท่ีไดรับการรับรองไวในระดับรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย

ของหลาย ๆ ประเทศ ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีบุคคลสามารถประกอบกิจการธุรกิจใด ๆ ของตนได

ตราบท่ีไมขัดตอกฎหมาย เสรีภาพในการประกอบกิจการเปนหนึ่งในขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนกับคดีซองบุหรี่แบบ

                                                           
155 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
156 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.2.2 (2) ความสอดคลองของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการปกปองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
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เรียบ ซ่ึงศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสไดพิจารณาถึงความได

สัดสวนของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกับเสรีภาพในการประกอบการ  

ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรพิจารณาวา กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบนั้นมิไดกอใหเกิดความเสี่ยงใด ๆ 

ท่ีผูประกอบการคายาสูบจะถูกกันออกไปจากชองทางการประกอบธุรกิจ รัฐไดจัดทํากระบวนการประชา

พิจารณกอนหนาท่ีจะทําการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ซ่ึงผูประกอบการคายาสูบไดมีสวนเขารวมมา

โดยตลอดและไมเคยปรากฏการโตแยงใด ๆ  ตอมาเม่ือกฎหมายใชบังคับแลวก็ยังกําหนดใหมีระยะเวลาเปลี่ยน

ผานของสินคา เพ่ือใหผูประกอบการไดเตรียมตัวลวงหนาถือระยะเวลาในการปรับพฤติกรรมในทางการคา 156

157     

ในขณะท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสวินิจฉัยวา การท่ีผลิตภัณฑยาสูบเปนสินคาท่ีสงผล

กระทบตอสุขภาพ รัฐจึงตองมีมาตรการท่ีคุมครองสุขภาพ โดยท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดหามการผลิต

หรือหามการขายสินคายาสูบ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงมิไดกระทบตอเสรีภาพการประกอบการใน

ลักษณะท่ีเกินความไดสัดสวน157

158 

เม่ือพิจารณาถึงคําพิพากษาของศาลท้ัง 2 ประเทศจะพบวาศาลไดชั่งน้ําหนักความไดสัดสวนระหวาง

การคุมครองสุขภาพของประชาชนจากสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพกับความสามารถท่ีผูประกอบการยาสูบ

ยังสามารถทําธุรกิจของตนไดตอไป ดังนั้นเม่ือกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมีข้ึนเพ่ือปกปองและคุมครองสุขภาพ

และมิไดหามผูประกอบการยาสูบทําการผลิตหรือทําการขายผลิตภัณฑ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงไม

กระทบตอความไดสัดสวนตอเสรีภาพในการประกอบกิจการ 

4.3 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ 

 หลักการไมเลือกปฏิบัติหรือหลักความเสมอภาคถือเปนหลักการพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

หมายความวามนุษยยอมไดรับการรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานะท่ีเปนมนุษยโดย

มิตองคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ   ขณะเดียวกันหลักความเสมอภาคเปนหลักท่ีควบคุมรัฐมิใหใชอํานาจตาม

อําเภอใจ การใชอํานาจของรัฐแกกลุมบุคคลใดบุคลหนึ่งตองอธิบายไดวาเหตุใดรัฐจึงกระทําการอันกอใหเกิด

ผลกระทบหรือใหประโยชนแกกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ หลักการงาย ๆ ของหลักการไมเลือกปฏิบัติคือ สิ่งท่ี

เหมือนกันยอมไดรับการปฏิบัติท่ีเหมือนกันหรือไมแตกตางกัน158

159  

                                                           
157 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.2 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบกับการประสานผลประโยชนของกลุมผูประกอบการยาสูบ 
158 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
159 สรุปหลักกฎหมายมหาชน เร่ืองหลักความเสมอภาค, สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง, หนา 1 
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 หลักการไมเลือกปฏิบัติในท่ีนี้ไดถูกยกข้ึนพิจารณาโดยศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรในการฟองคดีซอง

บุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากผูฟองคดีกลาวหาวากฎหมายการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบกอใหเกิดผลกระทบตอ

ธุรกิจยาสูบ เนื่องจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดจํากัดเนื้อหาและความสามารถของผูผลิตในการโฆษณา

สื่อสารหรือการจัดวางเครื่องหมายการคาบนซองหรือบนหีบหอบรรจุภัณฑ กอใหลดความดึงดูดของยี่หอหรือ

การโฆษณาของผลิตภัณฑบุหรี่ลง ศาลสูงไดวางหลักในเรื่องนี้วากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมิไดเลือกปฏิบัติใน

การดําเนินการลดความดึงดูดใจบนหีบหอบุหรี่ใหแตกตางกันออกไปในแตละยี่หอแตอยางใด และไมมีผูผลิต

หรือผูจําหนายยาสูบรายใดไดรับการยกเวนจากกฎหมายฉบับดังกลาว นอกจากนี้ผูผลิตยังคงสามารถใชชื่อ

ยี่หอบนหีบหอบุหรี่ ซ่ึงเปนวิถีทางท่ีสามารถสื่อสารตัวตนของบุหรี่แตละยี่หอไปยังผูบริโภค ตลอดจนใชเพ่ือ

แยกแยะความแตกตางของสินคาของตนออกจากสินคาของผูแขงขันรายอ่ืนๆ ได 159160 

 ในขณะท่ีการฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดฟองศาลปกครองสูงสุดของ

ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือขอใหเพิกถอนกฎหมายลําดับรอง ไดแก รัฐกฤษฎีกาและระเบียบวาดวยซองบุหรี่แบบ

เรียบของบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบนั้น ผูรองไดยกเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบละเมิดหลักความ

เสมอภาคของกฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป 1 6 0

161 โดยอางเหตุผลวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเลือก

ปฏิบัติใหสินคายาสูบแตกตางออกไปจากผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพเชนกัน ในเรื่องนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวาหากพิจารณาเปรียบเทียบกับสินคาประเภทอ่ืน ๆ แลวพบวา สินคายาสูบสงผล

กระทบตอสุขภาพรุนแรงกวาสินคาอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด ผูตรากฎหมายจึงมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะ

สามารถปรับใชมาตรการการท่ีแตกตางกันออกไปดวยวัตถุประสงคเพ่ือการปกปองและคุมครองสุขภาพ

สาธารณะ มาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบจึงไมขัดแยงกับหลักความเสมอภาคภายใตกฎบัตรสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของสหภาพยุโรป  

 หลักการไมเลือกปฏิบัติหรือหลักความเสมอภาคเปนหลักการพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การ

ท่ีรัฐจะออกมาตรการหรือตรากฎหมายในเรื่องใด ๆ จําเปนตองพิจารณาถึงหลักการดังกลาวเปนสําคัญ 

กลาวคือ รัฐตองใชกฎเกณฑเดียวกันกับทุกคนท่ีอยูภายใตสถานการณเดียวกัน มิฉะนั้นแลวองคกรท่ีทําหนาท่ี

ตรวจสอบในเรื่องดังกลาว เชน องคกรตุลาการอาจเพิกถอนกฎหมายหรือบทบัญญัติท่ีขัดแยงกับหลักความ

เสมอภาคได คําพิพากษาของศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรและศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสตางได

พิจารณาวา การจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการตรากฎหมายท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยท่ี

                                                           
160 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ  3.2.1 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและผลกระทบที่เกิดกับการคาขายผลิตภัณฑยาสูบ และ 3.2.2 การจัดทําซองบุหร่ีแบบ

เรียบกับการประสานผลประโยชนของกลุมผูประกอบการยาสูบ 
161 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.2.2 (3) (3.1) การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบละเมิดกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป 
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ผูผลิตหรือผูประกอบการธุรกิจยาสูบซ่ึงจําหนายบุหรี่ในประเทศท่ีบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตอง

ปฏิบัติภายใตกฎเกณฑตามกฎหมายฉบับนี้เชนเดียวกัน กฎหมายมิไดมีเง่ือนไขยกเวนแกกลุมธุรกิจกลุมใดกลุม

หนึ่ง ดังนั้นกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเคารพเง่ือนไขหลักความเสมอภาคหรือการไมเลือกปฏิบัติสอดคลอง

กับหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญหรือกติการะหวางประเทศตาง ๆ  

4.4 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักการใชสิทธิ อ่ืนของผูประกอบการตามรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ถูกจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไกโครงสรางความสัมพันธของ

องคกรหรือสถาบันทางการเมืองของรัฐ รวมถึงการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดวย ท้ังนี้สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญท่ีผูฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดฟองไปยังศาลสูงของประเทศออสเตรเลีย 

ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศสและศาลปกครองสูงสุดของประเทศ

ฝรั่งเศสมีดวยกัน 2 เรื่องหลัก ไดแก สิทธิในทรัพยสิน (4.4.1) และเสรีภาพในการประกอบกิจการ (4.4.2) 

4.4.1 สิทธิในทรัพยสิน  

 สิทธิในทรัพยสินหรือหลักกรรมสิทธิ์เปนสิทธิท่ีไดรับการคุมครองในระดับรัฐธรรมนูญ เชนคําประกาศ

สิทธิมนุษยชนและพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส มหากฎบัตรแมคนา กาตาของสหราชอาณาจักร รวมถึง

รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย อยางไรก็ดีสิทธิในทรัพยสินไมใชสิทธิสัมบูรณ กลาวคือ รัฐอาจทําการ

เวนคืนหรือจํากัดการใชสิทธิในทรัพยสินไดหากมีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในกรณีท่ี

ทรัพยสินของเอกชนถูกรัฐทําการเวนคืน บทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญมักกําหนดใหรัฐตองจายคาทดแทนใหแกผู

เปนเจาของทรัพยสินดวย 

 สิทธิในทรัพยสินของกลุมธุรกิจยาสูบเปนประเด็นหนึ่งท่ีปรากฏในคําฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบท้ังในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากผูฟองคดีกลาวหาวามาตรการ

ท่ีกฎหมายกําหนดหามมิใหผูผลิตหรือผูประกอบการยาสูบสามารถแสดงเครื่องหมายการคา รูปภาพ 

สัญลักษณหรือสีสันอ่ืนใดบนซองบุหรี่ไดอีกตอไปยกเวนตามท่ีกฎหมายกําหนดนั้น สงผลใหกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของผูฟองท่ีมีอยูบนซองบุหรี่ เชน เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ คาความนิยม การออกแบบ สิทธิบัตร

หรือสิทธิในใบอนุญาตตาง ๆ  ซ่ึงไดทําการจดทะเบียนไวอยางถูกตอง ไดถูกเวนคืนโดยผลของกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบและผูฟองไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินของตนไดอีก 
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 ศาลสูงของประเทศออสเตรเลีย161

162 ไดวางหลักในเรื่องนี้วา การท่ีผูประกอบการยาสูบฟองวาทรัพยสิน

ของตนไดถูกรัฐออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเวนคืนไปนั้น การเวนคืนตองหมายถึง การท่ีบุคคลไดมาซ่ึงการ

ใชประโยชนหรือการไดมูลคาของทรัพยสินไป แตกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดเพียงกฎเกณฑไปยังการ

ใชสิทธิในเครื่องหมายการคาและควบคุมการแสดงหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ รัฐหรือบุคคลอ่ืน ๆ ไมไดกําไรหรือ

ผลประโยชนใดๆ จากทรัพยสินของผูประกอบการยาสูบ และแมกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดใหมีฉลาก

คําเตือนบนผลิตภัณฑหรือแมฉลากคําเตือนจะมีขนาดใหญก็ไมสงผลเปนการเวนคืนแตอยางใด  ศาลยังไดมี

ความเห็นวาผลิตภัณฑจํานวนมากตางถูกกฎหมายกําหนดมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายตอสุขภาพ

ผูบริโภคเชนกัน เชน ยา สารพิษหรืออาหาร ดวยเหตุนี้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงไมไดเปนกฎหมายท่ีมีเหตุ

ในการเวนคืนทรัพยสินตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว ดังนั้นการท่ีผูฟองกลาวหาวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

เปนการเวนคืนทรัพยสินท่ีรัฐตองเยียวยาจายคาทดแทนใหกับเจาของทรัพยสิน ยอมหมายถึงรัฐตองไดรับ

ประโยชนหรือกําไรจากทรัพยสินนั้น ๆ  แตเปาหมายของรัฐในเรื่องการบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือหากแมกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และธุรกิจของบริษัทบุหรี่อาจไดรับผลกระทบบาง แตถึงกระนั้นรัฐก็ยังคงไมไดรับประโยชนหรือมูลคาทาง

การคาใด ๆ จากทรัพยสินเหลานี้ของเอกชน 

 ในขณะท่ีศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรอธิบายวา สิทธิในทรัพยสินไมใชสิทธิโดยเด็ดขาด (not 

absolute) และตองมีความสมดุลกับประโยชนสาธารณะ1 6 2

163 สิทธิในทรัพยสินทางปญญายอมถูกยกเลิกไดใน

กรณีท่ีรัฐมีการดําเนินการเพ่ือสุขภาพสาธารณะอันเปนประโยชนสาธารณะประเภทหนึ่งในตัวเอง กฎหมายการ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเพียงกําหนดใหจํากัดสาระ (substantial restrictions) เสรีภาพของบริษัทยาสูบใน

การใชสิทธิในทรัพยสิน โดยเฉพาะเครื่องหมายการคา ซ่ึงการจํากัดสิทธิดังกลาวไมใชจํากัดสิทธิในทรัพยสิน

แบบเด็ดขาด เนื่องจากผูฟองคดียังคงเปนเจาของเครื่องหมายการคาอยูผานทางชื่อยี่หอ (brand name) และ

ชื่อผูผลิต 

ศาลสูงไดพิจารณาวาการจํากัดสิทธิในทรัพยสินภายใตกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ รัฐไมมีความ

จําเปนใด ๆ ท่ีตองจายคาทดแทนใหแกเอกชนผูฟองคดี 1 6 3

164 เนื่องจากการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนการ

ควบคุมการใช (control of use) มิไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของผูประกอบการ เครื่องหมายการคา

ยังคงเปนทรัพยสินของผูประกอบการและรัฐมิไดทําการเวนคืนหรือพรากสิทธิในเครื่องหมายการคาดังกลาวไป

                                                           
162 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.1.1 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน 
163 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.3.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในทรัพยสิน 
164 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.1 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและการเวนคืนสิทธิในทรัพยสิน 
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เปนของรัฐหรือนําไปใหบุคคลท่ี 3 ใชประโยชนแตอยางใด นอกจากนี้สามัญสํานึก (common sense) ภายใต

ขอเท็จจริงท่ีวารัฐตองออกกฎหมายเพ่ือเขาไปจัดระเบียบการควบคุมสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ผูบริโภค ถือเปนสภาพปกติท่ีกลุมผูประกอบการธุรกิจยอมไดรับความเสียหายบางจากการประกาศใชกฎหมาย

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมหรือลดการบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีอันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นจึงเปนเหตุผลวาทําไมรัฐ

จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองจายคาทดแทนแกกลุมอุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดรวมถึงเจตนารมณของบทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญก็ไมไดมีข้ึนเพ่ือรักษาคุณคาของธุรกิจการคาหรือมูลคาของทรัพยสินเหลานี้ 164165 

 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสไดพิจารณาเรื่องสิทธิในทรัพยสินกับกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

เชนกัน เนื่องจากผูรองไดยกประเด็นวาบทบัญญัติวาดวยซองบุหรี่แบบเรียบกระทบตอสิทธิในทรัพยสินหรือ

กรรมสิทธิ์ของผูประกอบการยาสูบ เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ สิทธิในทรัพยสินของประเทศฝรั่งเศสไดรับการ

รับรองไวในกฎเกณฑท่ีมีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญ ไดแก คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789 

อยางไรก็ดี แมสิทธิในทรัพยสินหรือหลักกรรมสิทธิ์จะไดรับการรับรองไวในกฎเกณฑระดับรัฐธรรมนูญ แตสิทธิ

ดังกลาวสามารถถูกจํากัดไดดวยเหตุผลเรื่องประโยชนสาธารณะ 1 6 5

166 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีความเห็นวา

ผูประกอบการในฐานะเจาของเครื่องหมายการคายังคงสิทธิในการไดรับความคุมครองตอสิทธิในเครื่องหมาย

การคาของตนจากบุคคลท่ีสาม กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีถูกโตแยงจึงมิไดเปนการกอใหเกิดการเวนคืน

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามท่ีผูรองไดกลาวหา นอกจากนี้การท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดให

ผูประกอบการสามารถใชชื่อยี่หอของบุหรี่ปรากฏบนซองบุหรี่ไดตอไป เง่ือนไขดังกลาวสงผลใหผูบริโภค

สามารถแยกแยกสินคาบุหรี่แตละยี่หอออกจากกันได ผูประกอบการจึงมิไดถูกละเมิดตอสิทธิในทรัพยสินโดย

ผานทางการแสดงตัวตนของบุหรี่จากการใชชื่อยี่หอ  สะทอนวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมิไดเปนการเวนคืน

สิทธิในทรัพยสิน เนื่องจากสิทธิในเครื่องหมายการคาของเจาของหรือผูประกอบการท่ีทําการจดทะเบียนยังคง

เปนสิทธิท่ีไดรับการหวงกันมิใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนอยูตอไปโดยไมไดรับความกระทบกระเทือน 

 ในขณะท่ีศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสซ่ึงผูฟองคดีไดโตแยงกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่

แบบเรียบวา ไมสอดคลองกับอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิในทรัพยสิน ก็ไดพิพากษาวา

กฎหมายลําดับรองดังกลาวไมไดขัดแยงกับหลักสิทธิในทรัพยสินของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน

แตอยางใด เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายลําดับรองเพ่ือขยายรายละเอียดเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ

แมจะหามมิใหแสดงภาพ เครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ บทหีบหอบรรจุภัณฑซองบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่

มวนเอง แตชื่อยี่หอของบุหรี่ยังคงสามารถปรากฏอยูบนหีบหอไดตามปกติ กฎเกณฑท่ีรัฐไดตราข้ึนเปนเพียง

                                                           
165 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.1 (3) ไมมีการจายคาทดแทนสําหรับการควบคุมการใชสิทธิในทรัพยสิน 
166 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
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เง่ือนไขในการใช (conditions d’exercice) เครื่องหมายการคา โดยท่ีผูเปนเจาของเครื่องหมายท่ีไดทําการจด

ทะเบียนยังคงเปนเจาของซ่ึงมีสิทธิในทรัพยสิน ไดแก เครื่องหมายการคาของตนอยู ดวยเหตุนี้แกนสาระ 

(substance) ของสิทธิในเครื่องหมายการคาจึงมิไดถูกกระทบแตอยางใด กฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่

แบบเรียบมิไดกอใหเกิดผลท่ีเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑยาสูบ แต

เนื่องจากรัฐมุงหมายใหกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบเปนการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน

ภายใตประโยชนสาธารณะ (intérêt général) จึงตองมีการวางเง่ือนไขการดําเนินการตอสิทธิในทรัพยสินของ

เอกชน 

 เม่ือพิจารณาถึงคําพิพากษาท้ัง 4 ฉบับของศาลเรื่องคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ พบวา สิทธิใน

ทรัพยสินเปนหนึ่งในหัวใจสําคัญของการฟองคดี เนื่องจากวัตถุประสงคของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบคือการ

จํากัดสิทธิในการใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด ๆ บนซองบุหรี่มิใหปรากฏเพ่ือเปนชองทางการสื่อสารกับ

ผูบริโภคอีกตอไป จากคําพิพากษาจะเห็นวาศาลยอมรับวาสิทธิในทรัพยสิน แมจะไดรับการรับรองในระดับ

รัฐธรรมนูญแตก็เปนสิทธิท่ีรัฐสามารถจํากัดได หากการจํากัดการใชสิทธิดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชน

สาธารณะ แมผูฟองคดีจะมองวาการท่ีตนไมสามารถใชเครื่องหมายการคาหรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ บน

ซองบุหรี่ไดเปนการเวนคืนสิทธิในทรัพยสินของตนโดยรัฐ แตศาลท้ัง 4 แหงมีความเห็นไปในทางเดียวกัน

ท้ังหมดวา ผลท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดทําใหทรัพยสินของเอกชนถูกเวนคืนแตอยางใด แต

เปนเพียงการท่ีรัฐเขาไปกําหนดกฎเกณฑเง่ือนไข “การใช” สิทธิในทรัพยสินดังกลาวของเอกชน เนื่องจาก

สินคาบุหรี่เปนสินคาท่ีไมปกติ เม่ือบริโภคแลวกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ รัฐจึงมีความจําเปนในฐานะท่ีตอง

ดูแลสุขภาพประชาชนอันถือเปนภารกิจดานบริการสาธารณะ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเปนหนึ่งใน

เครื่องมือทีรัฐใชเพ่ือดําเนินการตามภารกิจดานสาธารณสุขดังกลาว  

การท่ีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดเง่ือนไขการใชทรัพยสินของเอกชน ยอมหมายถึงสิทธิทาง

ทรัพยสินทางปญญาท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดจดทะเบียนเปนเจาของยังคงไดรับการคุมครองและสามารถหวงกันมิ

ใหบุคคลท่ี 3 เขามาใชประโยชนดังกลาวได ในขณะท่ีรัฐนั้น แมจะเปนผูตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแตก็

ไมไดเขามาใชประโยชนหรือไดรับประโยชนใด ๆ จากทรัพยสินทางปญญาท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดทําการจด

ทะเบียนเปนเจาของ ดวยเหตุนี้รัฐจึงไมตองเยียวยาความเสียหายใด ๆ ใหกับเอกชน เนื่องจากกฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบไมไดเวนคืนทรัพยสินของเอกชนและเอกชนยังคงสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาอยู 
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 4.4.2 เสรีภาพในการประกอบกิจการ 

 เสรีภาพในการประกอบกิจการเปนสิทธิประการหนึ่งภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 1 6 6

167 เสรีภาพ

ในการประกอบกิจการนี้อาจไดรับการรับรองในระดับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลายลักษณอักษรของหลาย

ประเทศ เสรีภาพในการประกอบกิจการไดกลายเปนประเด็นในเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบวา การท่ีรัฐ

ตรากฎหมายซ่ึงมีเนื้อหาจํากัดการเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณอ่ืนใดบนซองบุหรี่ จะสงผลใหเสรีภาพใน

การประกอบกิจการของกลุมธุรกิจยาสูบยังคงดํารงอยูอยางปกติหรือไม การฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบกับ

เสรีภาพในการประกอบกิจการไดมีการพิจารณาโดยองคกรตุลาการของสหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส 

ดังนี้ 

จากคําพิพากษาของศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรไดอธิบายเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการวา 

เสรีภาพในการประกอบกิจการไมใชสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด การใชสิทธิในเสรีภาพประเภทนี้มักถูกกฎหมายจํากัด

เสมอ เชน กฎหมายการแขงขัน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย เนื้อหาของ

กฎหมายเหลานี้มักมีบทบัญญัติท่ีจํากัดเสรีภาพของผูประกอบการ เสรีภาพในการประกอบกิจการจึงเปนสิทธิท่ี

ถูกรัฐจํากัดบอยครั้ง โดยความหนักเบาของการจํากัดเสรีภาพดังกลาวข้ึนอยูกับประโยชนสาธารณะในเรื่องท่ีรัฐ

ตองการคุมครอง 1 6 7

168 ศาลสูงยืนยันวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมได เวนคืนสิทธิในทรัพยสินของ

ผูประกอบการยาสูบ เนื่องจากเปาหมายของกฎหมายฉบับนี้ตองการควบคุมการใช (control of use) ซ่ึงการ

จํากัดการใชเครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดสงผลกระทบใด ๆ ตอกลุมธุรกิจยาสูบ

จนไมสามารถดําเนินธุรกิจของตนตอไปได 1 6 8

169 ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรจึงพิจารณาวาการจัดทําซองบุหรี่

แบบเรียบไมเปนการละเมิดเสรีภาพในการประกอบกิจการแตอยางใด 

 ในขณะเดียวกันการฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบวากระทบเสรีภาพในการประกอบกิจการได

เกิดข้ึนท่ีประเทศฝรั่งเศสดวย กลาวคือ ผูรองไดตั้งประเด็นวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมสอดคลองกับ

เสรีภาพในการประกอบกิจการซ่ึงไดรับการคุมครองในระดับรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดพิจารณา

ประเด็นดังกลาว แลววินิจฉัยวารัฐอาจจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการได ภายใตหลักการวาการจํากัด

สิทธิเสรีภาพเหลานี้ตองชอบดวยเหตุผลในเรื่องประโยชนสาธารณะ (intérêt général) และมีความไดสัดสวน

ตอวัตถุประสงคของเรื่องท่ีควบคุม เม่ือพิเคราะหถึงผลิตภัณฑยาสูบจะพบวาเปนสินคาท่ีสงผลกระทบตอ

                                                           
167 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพแกเอกชนในการเลือกดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแตทวาเสรีภาพดังกลาวตองอยู

ภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
168 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.2 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและสิทธิในการประกอบกิจการ 
169 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.2.4.1 (1) การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบไมเปนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
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สุขภาพ มาตรการควบคุมสินคาประเภทดังกลาวจึงมีความจําเปน ดังนั้นการท่ีรัฐตองการใหหีบหอผลิตภัณฑ

ยาสูบลดความสามารถในการโฆษณาสื่อสารกับประชาชนโดยผานชองทางการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบจึงเปนสิ่งรัฐธรรมนูญยินยอมใหรัฐออกมาตรการท่ีอาจกระทบตอสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการ

ประกอบกิจการของเอกชนได ซ่ึงบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบนี้ ไมไดหามการผลิตหรือหาม

การขายสินคายาสูบ มาตรการในเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบจึงมิไดกระทบตอเสรีภาพในการประกอบกิจการใน

ลักษณะท่ีเกินความไดสัดสวน169

170 

นอกจากนี้กฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบกับเสรีภาพในการประกอบกิจการก็ไดถูกฟองไป

ยังศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสดวย โดยผูฟองไดอางถึงคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 

รวมถึงกฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป ซ่ึงหลักการท้ัง 2 เรื่องตางรับรองเสรีภาพในการประกอบ

กิจการ ในเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวา กฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบยังคงอนุญาตให

ผูประกอบการใชชื่อยี่หอบนซองบุหรี่ตอไปได เนื่องจากผูบริโภคยังมีความจําเปนท่ีจะตองรูชื่อยี่หอเพ่ือ

แยกแยะสินคาออกจากกัน กฎหมายลําดับรองจึงไมไดตราโดยขยายอํานาจเกินเลยไปจากขอบเขตท่ีกฎหมาย

หลักมอบอํานาจ 1 7 0

171 อีกท้ังมาตรการการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบมิไดหามผูประกอบการผลิตหรือขาย

ผลิตภัณฑยาสูบ หากแตเปนบทบัญญัติท่ีมีข้ึนเพ่ือกําหนดกฎเกณฑเง่ือนไขในทางการคา เสรีภาพในการ

ประกอบกิจการของกฎหมายลําดับรองเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบจึงมิไดขัดแยงกับคําประกาศสิทธิมนุษยชนและ

พลเมือง และกฎบัตรสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปแตอยางใด 

เสรีภาพในการประกอบกิจการเปนหนึ่งในคําฟองของคดีซองบุหรี่แบบเรียบ แนวทางการตีความของ

ศาลท่ีพิจารณาคดีท้ัง 3 ศาล ไดแก ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส

และศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสไดอธิบายดวยเหตุผลเดียวกันวาเสรีภาพในการประกอบกิจการแม

จะไดรับการรับรองในระดับรัฐธรรมนูญ แตก็มิใชเสรีภาพโดยเด็ดขาด กลาวคือรัฐสามารถตรากฎหมายเพ่ือ

จํากัดการใชเสรีภาพในการประกอบกิจการได หากมีความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ กฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบก็เชนเดียวกับกฎหมายอีกหลาย ๆ ฉบับท่ีมีเปาประสงคเพ่ือคุมครองสุขภาพสาธารณะ ดังนั้นการ

กําหนดกฎเกณฑการใชเสรีภาพในการประกอบกิจการดังกลาวของรัฐจึงเปนเรื่องท่ียอมรับได แมรัฐจะออก

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือควบคุมการใชรูปแบบบนซองบุหรี่ท่ีกําหนดโดยรัฐ แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดไป

ไกลถึงขนาด “หาม” ผูประกอบการผลิตหรือขายสินคายาสูบ ท้ัง ๆ ท่ีขอเท็จจริงไดประจักษชัดวาบุหรี่สราง

                                                           
170 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.1.3 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
171 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3.2.1 การจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและความชอบดวยกฎหมายภายในประเทศและ 3.3.2.2 (3) ความสอดคลองของการ

จัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบและกฎหมายสหภาพยุโรป 
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อันตรายใหกับสุขภาพอยางรายแรง แตรัฐก็ยังคงยินยอมใหมีการผลิตหรือการขายบุหรี่ไดตอไป ดังนั้นการ

จํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการของผูกลุมธุรกิจยาสูบโดยผลของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงมีความ

เหมาะสมและไมขัดแยงกับการคุมครองเสรีภาพดังกลาวในระดับรัฐธรรมนูญแตอยางใด 

4.5 ขอพิจารณาในการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย 

จากการพิจารณาแนวทางการตัดสินคดีของศาลในประเทศท่ีถูกฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

ขางตนพบวา คําฟองของกลุมธุรกิจยาสูบสวนใหญมีประเด็นรวมกัน ไดแก สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

ซ่ึงขอกลาวหาตาง ๆ เหลานี้ ผลของคําพิพากษาของศาลท่ีตัดสินคดีก็มีการวางแนวทางท่ีไมแตกตางกันมากนัก 

ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนภาคีสมาชิกของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) 

และไดมีมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ไดเปดชองเพ่ือใหรัฐมนตรีสามารถ

ประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบได หากประเทศไทยมีความพรอมท่ีจะดําเนินการจัดทํากฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบ ประสบการณและคําพิพากษาของตางประเทศในเรื่องกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีสมควร

นํามาพิจารณาศึกษามีดังนี้  

4.5.1 กระบวนการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

การจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในตางประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร

และประเทศฝรั่งเศสพบวา ในสวนของกระบวนการกอนการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบนั้น รัฐบาลได

กําหนดเรื่องการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในนโยบายดานสาธารณสุข โดยอาจอยูภายใตแผนงาน 

“ออสเตรเลีย : ประเทศท่ีสุขภาพดีท่ีสุด” ของประเทศออสเตรเลีย171

172 หรือแผนชาติวาดวยการลดอัตราการสูบ

บุหรี่เชนประเทศฝรั่งเศส 1 7 2

173 มาตรการปฏิรูปหรือแผนชาติวาดวยการลดอัตราการสูบบุหรี่เหลานี้ มีกรอบ

แผนงานและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการอยางชัดเจน อีกท้ังยังมีกระบวนการอ่ืน ๆ ควบคูกันไปดวย เชน 

การหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสถานท่ีขาย การหามเติมกลิ่นในผลิตภัณฑยาสูบของประเทศฝรั่งเศส

หรือการข้ึนภาษีบุหรี่ของออสเตรเลีย มาตรการคูขนานเหลานี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหการควบคุมยาสูบไดผลและเกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 นอกจากการผลักดันทางนโยบายและแผนงานแลว การสรางความเขาใจและรับฟงความเห็นจาก

สังคมเปนเรื่องท่ีรัฐบาลของประเทศท่ีตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน เห็นไดจาก

                                                           
172 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 2.3.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 
173 ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 2.5.1 ความเปนมาของการจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบ 



89 
 

การท่ีรัฐไดดําเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนของกฎหมายฉบับดังกลาว มีการศึกษาวิจัยเก็บ

พยานหลักฐานเชิงประจักษ เชน ความจําเปนในการใชโทนสีเพ่ือลดการดึงดูดผูบริโภคใหเห็นวายาสูบเปน

สินคาปกติ รวมถึงมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนท้ังจากฝงผูประกอบการหรือผูมีสวนไดเสียทาง

ธุรกิจและประชาชน เพ่ือนําความเห็นมาปรับปรุงรางกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกอนเขาสูการพิจารณาของ

รัฐสภาดวย  

นอกจากนี้ศาลยังไดนําประเด็นเรื่องกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนมาประกอบการ

พิจารณาในคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบดวย ในเรื่องความไดสัดสวนของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกับ

เสรีภาพในการประกอบกิจการ ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักรไดพิพากษาวารัฐบาลไดมีกระบวนการทําประชา

พิจารณกอนหนาท่ีจะตรากฎหมายฉบับนี้ข้ึนใชบังคับ ดังนั้นผูประกอบการจึงมีสวนรวมและมีเวลาเตรียมตัว

สําหรับการปรับรูปแบบสินคาของตนมาโดยตลอด กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงไดสัดสวนระหวางการ

ควบคุมสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพกับเสรีภาพในการประกอบกิจการ 

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนกอนการประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของ 3 ประเทศขางตนนี้แสดง

ใหเห็นถึงความรอบคอบของรัฐบาลในการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบและอาจเกิดกระแสตอตานโดยเฉพาะ

จากกลุมผูประกอบการ การใชความระมัดระวังเหลานี้สะทอนหลักธรรมาภิบาลและสรางความโปรงใสในการ

บริหารราชการแผนดิน หากรัฐสามารถทําใหสังคมเขาใจถึงท่ีมา ความจําเปนและวัตถุประสงคของกฎหมาย 

ดังเชนกรณีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ประสบการณในเรื่องกระบวนการจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบของ

ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสเปนกรณีตัวอยางท่ีนาสนใจใหกับประเทศไทยใน

การศึกษาแนวทางเพ่ือสรางความพรอมใหรัฐบาลหากตองการผลักดันกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไดอยาง

ราบรื่นในอนาคต  

4.5.2 เนื้อหาของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ 

นอกเหนือจากกระบวนการกอนการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแลว หากประเทศไทยประสงค

ท่ีจะดําเนินการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในอนาคต รัฐมีสิ่งท่ีควรพิจารณาประกอบจากประสบการณ

ของเนื้อหาการฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส ดังนี้ 

1. ประเทศไทยในฐานะภาคีของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ 

(FCTC) มีพันธกรณีท่ีจะผลักดันมาตรการตาง ๆ ภายใตขอตกลงของกรอบอนุสัญญาฉบับดังกลาว ซ่ึงการ

จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการท่ีองคการอนามัยโลกและกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย

การควบคุมยาสูบ (FCTC) ใหการสนับสนุนหากรัฐภาคีจะดําเนินการ 
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2. การตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบสามารถกระทําได เนื่องจากวัตถุประสงคของกฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบมีเปาหมายเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของบุหรี่ แมขอตกลงระหวาง

ประเทศหลายฉบับท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพัน

กับการคา (TRIPs) หรือปฏิญญาโดฮาจะมีสาระในเรื่องการคุมครองเจาของทรัพยสินทางปญญา แตขอตกลง

ระหวางประเทศเหลานี้ลวนมีขอยกเวนการคุมครอง หากรัฐตองออกมาตรการใด ๆ เพ่ือสุขภาพสาธารณะของ

ประชาชน ดังนั้นหลักการดานสุขภาพภายใตกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) 

กับขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องการคาหรือทรัพยสินทางปญญา เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPs) สามารถดําเนินการไปดวยกันได ไมขัดหรือแยงกันแตอยางใด 

3. อยางไรก็ดี แมรัฐจะอางเรื่องการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน เชน 

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ แตรัฐตองตระหนักถึงหลักการสําคัญท่ีมีคาบังคับในทางรัฐธรรมนูญมาใชเสมอ 

ไดแก หลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักความไดสัดสวน เนื่องจากหลักการท้ัง 2 เรื่องนี้เปนเครื่องมือท่ีสําคัญใน

การควบคุมการออกกฎหมายของรัฐ เพ่ือพิจารณาวากฎหมายท่ีรัฐตราข้ึนนั้นจะอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม

เกินเลยไปจากเปาหมายท่ีรัฐตองการใหบรรลุผล ไดแกการอยูในขอบเขตการคุมครองสุขภาพของประชาชน ใน

ขณะเดียวกันตองไมมีบุคคลภายใตการบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

มิฉะนั้นแลวหากมีผูท่ีไมไดรับความไมเปนธรรมจากกฎหมายฉบับดังกลาว อาจฟองคดีไปยังศาลเพ่ือขอใหเพิก

ถอนกฎหมายฉบับดังกลาวได อันจะเปนการเสียเวลาและตนทุนคาใชจายท้ังฝายรัฐผูผลักดันกฎหมายและ

ประชาชนเอกชนผูไดรับความเสียหาย 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  

 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเปนหนึ่งในมาตรการการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกโดยผาน

ทางกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) กรอบอนุสัญญาระหวางประเทศดาน

สุขภาพฉบับนี้มีประเทศสมาชิกจํานวน 181 ประเทศ เนื้อหาของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศ FCTC 

ประกอบดวยมาตรการดานการควบคุมยาสูบหลายเรื่อง ซ่ึงประเทศสมาชิกสามารถนํามาตรการดานตาง ๆ ไป

ปรับใชภายในประเทศเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณในการควบคุมยาสูบ มาตรการซองบุหรี่แบบ

เรียบเปนหนึ่งในขอเสนอแนะของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศ FCTC เพ่ือลดพ้ืนท่ีการสื่อสารหรือการ

โฆษณาของสินคายาสูบบนซองบุหรี่ จากท่ีปรากฏเครื่องหมาย สีสัน สัญลักษณท่ีดึงดูดใจดวยรูปแบบตาง ๆ ให

กลายเปนสีโทนเดียวกันทุกยี่หอตามท่ีรัฐกําหนด รวมถึงสภาพตาง ๆ ท่ีจะปรากฏบนหีบหอซองบุหรี่ไดนั้นตอง

อยูภายใตการกําหนดโดยกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ปจจุบันประเทศท่ีไดประกาศใชกฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบไดแก ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไอรแลนด บทบัญญัติท่ี

เครงครัดเชนนี้สงผลใหผูประกอบการธุรกิจยาสูบไดรับผลกระทบเปนอยางมากจนนํามาสูการฟองคดีกฎหมาย

ซองบุหรี่แบบเรียบยัง 3 ประเทศ ไดแกประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส การฟอง

คดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเปนท่ีจับตาของประเทศจํานวนมาก เนื่องจากเปนการฟองคดีท่ีเอกชนอางถึง

สิทธิของตนท้ังกฎเกณฑระดับสูงในประเทศไดแก รัฐธรรมนูญ และอางถึงกฎหมายหรือขอตกลงระหวาง

ประเทศอีกหลายฉบับ เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันกับการคา (TRIPs) พรอม

ดวยขอเรียกรองเรื่องการชดเชยความเสียหายจํานวนมหาศาล คดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงเปนการหา

คําตอบของการสรางความสมดุลระหวางการคุมครองสุขภาพของประชาชนและการคุมครองทางการคาใหกับ

เอกชน การฟองรองในเรื่องนี้จึงมีความทาทายและนาสนใจเปนอยางยิ่ง 

 5.1 บทสรุป 

 เม่ือพิจารณาการฟองคดีและคําพิพากษาของศาลท่ีพิจารณาคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ไดแก 

ศาลสูงแหงประเทศออสเตรเลีย ศาลสูงแหงสหราชอาณาจักร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส

และศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสพบวากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบท่ีรัฐบาลท้ัง 3 ประเทศไดบังคับ

ใชนั้น ไมไดขัดหรือแยงกับกฎหมายภายในประเทศและขอตกลงระหวางประเทศแตอยางใด กลาวคือ 
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 5.1.1 กฎหมายบุหรี่แบบเรียบไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคา 

 สิทธิในเครื่องหมายการคาเปนแขนงหนึ่งของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา สิทธิดังกลาวเปนสิทธิในการ

ปฏิเสธ (negative right) ไดแก เปนสิทธิท่ีมีไวเพ่ือกันมิใหบุคคลท่ีสามเขามาใชประโยชนในทรัพยสินทาง

ปญญาของเจาของผูจดทะเบียน ซ่ึงรัฐผูตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมไดเขามาใชประโยชนดังกลาว รัฐ

ตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือกําหนดเง่ือนไขในการใช (conditions d’exercice) เครื่องหมายการคา

บนซองบุหรี่ โดยท่ีกลุมธุรกิจยาสูบเจาของเครื่องหมายการคายังคงสิทธิในการหวงกันไมใหบุคคลท่ีสามเขามา

ใชประโยชนในเครื่องหมายการคาของตนไดตอไป อีกท้ังผูบริโภคยังคงสามารถแยกแยะสินคาบุหรี่แตละยี่หอ

ออกจากกันได เนื่องจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบยังคงยินยอมใหยี่หอบุหรี่ปรากฏอยูบนหีบหอบรรจุภัณฑ

บุหรี่ ซ่ึงทําใหผูบริโภคไมเกิดการสับสนหลงผิดในตัวสินคาแตละยี่หอแตอยางใด นอกจากนี้กฎหมายระหวาง

ประเทศท่ีคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เชน TRIPS และกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ

ควบคุมยาสูบ (FCTC) ไมไดมีความขัดแยงซ่ึงกันและกัน เนื่องจากแมขอตกลงระหวางประเทศเรื่องทรัพยสิน

ทางปญญาจะมุงคุมครองผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาท่ีจดทะเบียนอยางถูกตอง แตก็จะมีขอยกเวนใน

เรื่องมาตรการเพ่ือสุขภาพเสมอ ดังนั้นกฎหมายบุหรี่แบบเรียบจึงไมไดกระทบสิทธิในเครื่องหมายการคาแต

อยางใด 

 5.1.2 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 

 หลักความไดสัดสวนไดถูกนําเขามาพิจารณาในการฟองคดีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ โดยศาลไดชั่ง

น้ําหนักระหวางความจําเปนของรัฐท่ีตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบข้ึนเพ่ือเปนมาตรการคุมครองสุขภาพของ

ประชาชนจากอันตรายของบุหรี่และประโยชนของเอกชน ไดแก กลุมธุรกิจยาสูบวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

ธุรกิจของผูประกอบการจากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสม ไดสัดสวนหรือจําเปนมากนอย

เพียงใด ซ่ึงหากพิจารณาถึงความรุนแรงตอปญหาสุขภาพ ภาระทางงบประมาณดานการรักษาพยาบาลกับผล

ประกอบการของกลุมธุรกิจยาสูบ รวมถึงการท่ีธุรกิจยังสามารถดําเนินการตอไปไดตามปกตินั้น การตรา

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงมีความสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนตามรัฐธรรมนูญ 

 5.1.3  กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบสอดคลองกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ 

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแมจะมีเง่ือนไขท่ีกําหนดกฎเกณฑจํากัดการใชสิทธิในเครื่องหมายการคา

บนซองบุหรี่  แต เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเ พ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน โดยท่ีผูผลิตหรือ

ผูประกอบการธุรกิจยาสูบซ่ึงจําหนายบุหรี่ในประเทศท่ีบังคับใชกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตองปฏิบัติภายใต

กฎเกณฑตามกฎหมายฉบับนี้เชนเดียวกัน กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมิไดมีเง่ือนไขหรือขอยกเวนแกกลุม
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ธุรกิจกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ ดังนั้นกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบจึงสอดคลองกับหลักความเสมอภาคหรือ

หลักการไมเลือกปฏิบัติตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือขอตกลงระหวางประเทศใหการคุมครองไว 

5.1.4 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ 

สิทธิในทรัพยสินแมจะไดรับการรับรองในระดับรัฐธรรมนูญแตก็เปนสิทธิท่ีรัฐสามารถจํากัดได หาก

การจํากัดการใชสิทธิดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบกําหนดกฎเกณฑ

เง่ือนไข “การใช” สิทธิในทรัพยสินของเอกชน เนื่องจากสินคาบุหรี่เปนสินคาท่ีไมปกติ เม่ือบริโภคแลว

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ รัฐจึงมีความจําเปนในฐานะท่ีตองดูแลสุขภาพประชาชน กฎหมายซองบุหรี่แบบ

เรียบจึงเปนหนึ่งในเครื่องมือทีรัฐใชเพ่ือดําเนินการตามภารกิจดานสาธารณสุข แมกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

กําหนดเง่ือนไขการใชทรัพยสินของเอกชน แตสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดจดทะเบียน

เปนเจาของยังคงไดรับการคุมครองและสามารถหวงกันมิใหบุคคลท่ี 3 เขามาใชประโยชนดังกลาวได ในขณะท่ี

รัฐนั้นไมไดเขามาใชประโยชนหรือไดรับประโยชนใด ๆ จากทรัพยสินทางปญญาท่ีกลุมธุรกิจยาสูบไดทําการจด

ทะเบียนเปนเจาของ เม่ือเอกชนยังคงสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

จึงไมขัดกับหลักสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ 

5.1.5 กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกับหลักเสรีภาพในการประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ 

เสรีภาพในการประกอบกิจการแมจะไดรับการรับรองในระดับรัฐธรรมนูญ แตก็มิใชเสรีภาพโดย

เด็ดขาด กลาวคือรัฐสามารถตรากฎหมายเพ่ือจํากัดการใชเสรีภาพในการประกอบกิจการได หากมีความจําเปน

เพ่ือประโยชนสาธารณะ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบก็เชนเดียวกับกฎหมายอีกหลาย ๆ ฉบับท่ีมีเปาประสงค

เพ่ือคุมครองสุขภาพสาธารณะ แมรัฐจะออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือควบคุมการใชรูปแบบบนซองบุหรี่

ท่ีกําหนดโดยรัฐ แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไมได “หาม” ผูประกอบการผลิตหรือขายสินคายาสูบ ท้ัง ๆ ท่ีขอเท็จจริง

ไดประจักษชัดวาบุหรี่สรางอันตรายใหกับสุขภาพอยางรายแรง แตรัฐก็ยังคงยินยอมใหมีการผลิตหรือการขาย

บุหรี่ไดตอไป ดังนั้นการจํากัดเสรีภาพในการประกอบการของผูกลุมธุรกิจยาสูบโดยผลของกฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบจึงมีไมขัดกับหลักเสรีภาพในการประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ 

5.2 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการฟองคดีซองบุหรี่แบบเรียบในตางประเทศพบวาหากประเทศไทยตองการดําเนินการ

ตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีของกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ

ควบคุมยาสูบ (FCTC) และเพ่ือยกระดับการคุมครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของยาสูบใหมากข้ึน 
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ประเทศไทยสามารถดําเนินการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบได เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทํากฎหมายซองบุหรี่

แบบเรียบ อยางไรก็ดี การตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบนี้ แมจะไมขัดกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ผูประกอบการตามรัฐธรรมนูญและขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการคาหรือทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ แต

รัฐบาลตองพึงระวังวา กอนการตรากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน

และเนื้อหาของกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตองไดสัดสวนและไมเลือกปฏิบัติแกผูประกอบการธุรกิจกลุมใด

กลุมหนึ่ง เพ่ือใหกฎหมายดังกลาวสอดคลองกับหลักความเสมอภาคและสามารถใชบังคับไดอยางราบรื่น 
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