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ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ 

ตาม FCTC มาตรา 19 ของประเทศไทย 
 

วศิน พิพัฒนฉัตร* 

 

บทคัดยอ 

เนื่องดวยประเทศไทยไดเขารวมเปนหนึ่งในรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาวาดวยการ

ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สงผลใหประเทศไทยมี

พันธกรณีในการตองปฏิบัติตาม FCTC ใน FCTC ไดมีหัวขอที่เก่ียวกับความรับผิด มีสาระสําคัญ คือ การ

ฟองรองดําเนินคดีกับอุตสาหกรรมยาสูบ เพ่ือใหอุตสาหกรรมยาสูบปฏิบัติตามกฎหมาย ในสวนของการ

ฟองคดีแพงตออุตสาหกรรมยาสูบนั้นก็เพ่ือชวยเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายและรัฐ อันเกิดจาก

การบริโภคยาสูบ สําหรับประเทศไทยยังไมเคยมีการดําเนินคดีทางแพงเพ่ือเรียกรองคาเสียหายจาก

อุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย 2 ฉบับ อันไดแก พระราชบัญญัติความรับผิดอัน

เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ 26) การดําเนินคดีแบบกลุม ที่ตางประเทศใชเปนกฎหมายหลักในการดําเนินคดีทาง

แพง จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีการดําเนินการ 3 ประการ คือ 1) การรวบรวมหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปใชในการฟองคดีเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรม

ยาสูบ 2) สมควรมีระบบในการรวบรวมผูเสียหายที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ กรณีที่ตองการ

ดําเนินคดีแบบกลุม และ 3) การจัดทําฐานขอมูลดานกฎหมายและคดี ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

อันเกิดจากการบริโภคยาสูบ และความเสียหายอื่น ๆ เชน อัคคีภัยอันเกิดจากการสูบบุหรี่ซิกาแรต เพื่อ

ใชในการดําเนินการฟองคดีทางแพงตออุตสาหกรรมยาสูบ 

 

คําสําคัญ:  ความรับผิดทางแพง, FCTC มาตรา 19, เรียกคาสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ 
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Issues of Civil liability for Compensation from the Tobacco 

Industry according to FCTC Section 19 of Thailand 
 

Vasin Pipattanachat* 

 

Abstract 

Since Thailand became a ratified party of the World Health Organization’s 

Framework Convention on Tobacco Control (WHO-FCTC) on November 8, 2004, it has a 

commitment to comply with the FCTC. Article 19  is significant about litigation against 

the tobacco industry, in order to make the tobacco industry comply with the domestic 

law. In the case of civil lawsuits against the tobacco industry, it should focus on remedy 

the damage for victims and society due to cigarette smoking.  Thailand has never had 

civil litigation to claim damages from the tobacco industry. However, there are two laws, 

the Non-Security Product Liability Act, B.E. 2551, and the Civil Procedure Code 

Amendment Act (No. 26).  Class Action Law is the main law in civil litigation 

internationally. It is therefore strongly recommended that three actions should be taken: 

1) systematic collection of scientific evidence should be used in lawsuits proceedings to 

claim compensation from the tobacco industry. 2) It is expedient to have a system to 

compile a list victims of tobacco consumption, in order to proceed for Class Action 

lawsuit, and 3) Setting up a legal cases database systematically, as well as the health 

effects of tobacco consumption, and other damages such as fire caused by cigarette 

smoking, for using in civil litigation proceedings. 

 

Keywords: civil liability, FCTC Section 19, compensation from the tobacco industry 
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บทนํา 

การควบคุมยาสูบตามมาตรา 19 ของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ

องคการอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) นั้นกําหนดวา 

“ใหรัฐภาคีพิจารณาดําเนินการดานกฎหมาย หรือในกรณีที่จําเปนสงเสริมการใชกฎหมายที่มีอยู 

เพื่อจัดการกับความรบัผิดทางแพงและในทางอาญา ซึ่งรวมถึงการชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณี

ที่เหมาะสมดวย” สาระสําคัญของมาตรานี้ คือ การมุงดําเนินคดี ทั้งในทางอาญา และทางแพงตอ

อุตสาหกรรมยาสูบ1 การฟองคดีตออุตสาหกรรมยาสูบถูกพิจารณาในฐานะเปนเครื่องมือหนึ่งใน

การผลักดันนโยบายรัฐในเรื่องการควบคุมยาสูบ โดยผานกระบวนการยุติธรรม (วาทิศ โสตถิพันธุ 

และสาลิณี สายเชื้อ, 2548 : 9) ในคดีอาญาประเทศไทยปจจุบันมีพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่เปนกฎหมายหลักในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบซึ่งมี “โทษ” ทาง

อาญา และในกฎหมายหลายฉบับ เชน กฎหมายภาษีศุลกากร แมไมเกี่ยวของกับการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบโดยตรง แตก็มีประเด็นในเรื่องการฟองอุตสาหกรรมยาสูบที่เกี่ยวของกับความรับ

ผิดทางอาญา อยางเชน คดีที่อัยการสูงสุดฟองบริษัทฟลิปมอรริส เพราะบริษัทฟลิปมอรริส ใน

ฐานะผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีพฤติการณหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของรัฐ  อัยการสูงสุดไดมีคําสั่ง

ฟองคดีตอศาลไปเมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งการฟองรองดําเนินคดีอาญาตอ

อุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นไดเพราะกฎหมายที่บังคับใชอยูมีโทษทาง

อาญา2 แตในสวนของการดําเนินคดีแพงเพ่ือเรยีกคาสินไหมทดแทน ในประเทศไทยกลับไมมีการ

ดําเนินคดีดังกลาวเลย3 (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2559 : 38) ประเด็นที่

นาสนใจคือ ปจจุบันประเทศไทยมี พระราชบัญญัติแกไขปรับปรุงวิธีพิจารณาความแพงในสวน

                                                 
1 นิยามของ “อุตสาหกรรมยาสูบ” ตามที่ FCTC ใหความหมาย ไดแก ผูผลิต ผูขายสง ผูนําเขาผลิตภัณฑ

ยาสูบ 
2 ประเทศไทยมีการดําเนินคดีอาญา กรณีที่คดีเขาสูการพิจารณาของศาล ไดแก คดีสมาคมกอลฟเอ

เซียนพีจีเอฝาฝนมาตรา 9 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 (ไมทราบเลขคดี ศาล

สมุทรปราการ) คดีหมายเลขแดงที่ 1133/2544 ศาลมุกดาหาร (คดีสติกเอกร คาเมล) คําพิพากษาศาลอาญา 

คดีเลขแดงที่ 5083/2549 (คดี ณ จุดขาย เซเวน) คดีเลขแดง 4185/2552 (คดี TABINFO) ลาสุด คดีอัยการ

สูงสุดฟองบริษัทฟลลิปมอรริสหลีกเลี่ยงภาษี 
3 ป พ.ศ. 2543 สมัยนายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไดมีสํานักงานกฎหมายจาก

สหรัฐอเมริกามาติดตอรับดําเนินคดีเรียกคาเสียหายจากอุตสาหกรรมยาสูบให แตประเทศไทยยังไมพรอมจึง

ไมไดมีการดําเนินการในเรื่องน้ี  
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ของการดําเนินคดีแบบกลุม และ พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 

2551 ซึ่งมีผลใชบังคับแลวทั้งสองฉบับ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกลาวนี้ เปนกฎหมายที่ตางประเทศ

ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินคดีฟองรองตออุตสาหกรรมยาสูบ จึงสมควรพิจารณาวา เมื่อมี

กฎหมายแลว ในทางปฏิบัติสามารถดําเนินคดีโดยใชกฎหมายทั้งสองฉบับไดมากเพียงใด และควร

มีการเตรียมความพรอมอยางไร ในการเตรียมคดีเมื่อถึงคราวจําเปนที่ตองฟองรองอุตสาหกรรม

ยาสูบ การฟองคดีตออุตสาหกรรมยาสูบในปจจุบัน ทางเลือกในการพิจารณาที่อาจใชกฎหมายทั้ง 

2 ฉบับในการฟองดําเนินคดี มี 2 กรณดีังตอไปนี้ คือ 

1) กรณีการฟองคดีความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคยาสูบโดยตรง และความ

เสียหายที่เกิดข้ึนกับผูไมสูบบุหรี่ (Secondhand Smoker) 

2) กรณีการฟองรองอันเนื่องมาจาก เหตุอัคคีภัย อันเกิดมาจากการสูบผลิตภัณฑ

ยาสูบ 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความพรอมของกฎหมายของประเทศไทยในการปฏิบัติตามกรอบ

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (Framework Convention on 

Tobacco Control: FCTC) มาตรา 19 วาดวยเรื่อง ความรบัผิด (Liability) 

 

กรณีศึกษาของตางประเทศ 

รายงานการดําเนินงามตามมาตรา 19 ของ FCTC ไดนําเสนอประสบการณใน

ตางประเทศทีม่ีการใชกฎหมายตาง ๆ และขอกลาวอางในการฟองรองอุตสาหกรรมยาสูบ (WHO 

FCTC, 2012) ดังนี้ 

1) การใชระบบประมวลกฎหมายแพงหรือความรับผิดทางอาญาซึ่งประเทศ

สหรัฐอเมริกานิยมใชในการดําเนินคดีแตก็มีขอจํากัดในเรื่องเขตอํานาจของการบังคับใชกฎหมาย  

2) กฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการ

รับรองในรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยหลักสิทธิเก่ียวกับชีวิตสุขภาพหรือสภาพแวดลอมที่สะอาดเปน

พื้นฐานของขอโตแยงทางกฎหมาย  

3) กฎหมายที่เก่ียวกับควบคุมยาสูบโดยตรง หลายประเทศในปจจุบันมีกฎหมาย

ควบคุมยาสูบครบวงจรครอบคลุมแงมุมตางๆ ทั่วทั้งธุรกิจยาสูบตั้งแตครั้งแรกในเรื่องปจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร การผลิตบรรจุภัณฑ การตลาดและการสงเสริมการขาย การจําหนายและการ
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ใชข้ันสุดทายเมื่อถึงมือผูบริโภค ซึ่งมาตรการนี้ไดรับการสนับสนุนในชวงไมกี่ปที่ผานมาโดยการ

เจรจาภายใต FCTC กอใหเกิดความชัดเจนเพิ่มข้ึนและทําใหผูมีสวนไดเสียสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมั่นใจยิ่งข้ึนวาการกระทําของตนสอดคลองกับภาระหนาที่ตามกฎหมาย  

4) กฎหมายคุมครองผูบริโภค สวนใหญเก่ียวของกับบริบทของการควบคุมยาสูบ 

คือ กฎหมายคุมครองผูบริโภคจะที่เกี่ยวของกับการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายที่หลอกลวง 

คดียาสูบตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคสวนใหญตองเกี่ยวของกับคําอธิบายที่ไม

ถูกตองเชน "Light" และ "Mild" ปจจุบันกฎหมายทั่วไปเหลานี้สวนใหญถูกแทนที่ดวยกฎหมาย

ควบคุมยาสูบเปนการเฉพาะ  

5) การบริการทางการแพทยและการฟองรองโดยอาศัยประกันภัยทางการแพทย

ของบริษัทเอกชน และกรณีของรัฐที่ฟองกรณีการเรียกคาเสียหายจากการตองเขารับบริการการ

รักษาโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ ก็เชน กรณีการฟองอุตสาหกรรมยาสูบของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพของประเทศเกาหลีใต (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2557: 466) 

6) ความสูญเสียอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ และคาใชจายในการฟนฟูสุขภาพ 

ไดรับความสําเร็จในการฟองรองดําเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคาใชจาย

สาธารณะและรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ ไดเริ่มดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งโดดเดนที่สุด

คือประเทศแคนาดา แคนาดาฟองขอรับเงินชดเชยคาใชจายดานสาธารณสุขที่เกิดจากยาสูบโดย

อาศัยแนวทางตามที่รัฐฟลอริดาเปนผูบุกเบิกในสหรัฐอเมริกาโดยการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อ

ยาสูบและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการฟองรองเรียกรองคาใชจาย ซึ่งใหผลดีมากกวาการพ่ึงพา

กฎหมายละเมิดแบบดั้งเดิมหรือกฎหมายที่ใชกฎหมายทั่วไป กฎหมายดังกลาวมักจะใหอํานาจ

การดําเนินการทางกฎหมายโดยตรงของรฐับาล โดยไมขึ้นกับการอางสิทธิของผูสูบบุหรี่แตละราย 

การดําเนินการตามกฎหมายตอมาของรัฐบาลคือการชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิด

ที่เก่ียวของกับยาสูบตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎหมายก็มักจะพยายามทําใหเรื่องงายข้ึน 

ตัวอยางเชนในกรณีของแคนาดากฎหมายอนุญาตใหมีการจัดสรรความรับผิดชอบความเสียหาย

ทั้งหมดใหแกบริษัท ยาสูบหลายรายในฐานะจําเลย โดยพิจารณาจากสวนแบงทางการตลาดจาก

การขายยาสูบ  

7) กฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมโฆษณาและฉลาก ไมวาจะโดยผานกฎหมาย

คุมครองผูบริโภคทั่วไปที่ปกปองประชาชนจากการโฆษณาที่ผิดหรือทําใหเขาใจผิดกฎหมาย

ควบคุมการโฆษณา หรือการติดฉลากสินคาเฉพาะยาสูบ การออกกฎหมายในเรื่องนี้ในบางพื้นที่ 
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ถือเปนสาเหตุแหงการฟองตอ บริษัทยาสูบโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือในบางกรณีบุคคลธรรมดา 

กฎหมายที่มีผลบังคับใชมักจะกําหนดคาปรับหรือบทลงโทษอื่น ๆ  

8) ภาษีสรรพสามิตและศุลกากร ความรับผิดในอุตสาหกรรมยาสูบสําหรับการฝา

ฝนกฎหมายศุลกากรและภาษีสรรพสามิตมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในแงของรายไดและผลกระทบ

ดานสาธารณสุขของบุหรี่ที่สูบบุหรี่เขาสูตลาดในราคาที่ลดลง การฟองรองตอบริษัทยาสูบและ

ผูบริหารยาสูบ เนื่องจากการฝาฝนกฎหมายเหลานี้ เชนตัวอยางในคดีที่เกี่ยวของกับการสมรูรวม

คิดของ R.J Reynolds ในการลักลอบนําบุหรี่เถื่อนเขาแคนาดามีผลใหเกิดการลงโทษทางอาญา

รวมถึงการกักขังและการลงโทษทางการเงินอยางหนักในขอตกลงของสหภาพยุโรป ในคดีของ

สหภาพยุโรปเมื่อป พ.ศ. 2547 กับฟลิปมอรริสสงผลใหมีการเรียกคาปรับจํานวน 1.25 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ  

9) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทุจริต รัฐบาลสหรัฐฯไดประสบผลสําเร็จในการ

ฟองรองบริษัทยาสูบยักษใหญของสหรัฐอเมริกาในเรื่องการฉอโกงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในสวนของบริษัทยาสูบที่ถูกกลาวหา แตทั้งนี้ไมมีการลงโทษทางการเงิน ตรงกันขาม

เปรียบเทียบการการฟองรองโดยรัฐบาลตางประเทศในศาลสหรัฐฯไดถูกยกเลิกไปแลวกอนที่จะ

ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการหรือเขตอํานาจศาล 

10) กฎหมายแรงงาน แมวากฎหมายแรงงานทั่วไปที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมการ

ทํางานที่ปลอดภัยไดถูกใชโดยศาลเพื่อใหพนักงานสูบบุหรี่ในสถานที่ทํางาน หลายแหงไดมี

กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวของกับการสูบบุหรี่ในสถานที่ทํางาน (ในบางกรณีสถานที่ทํางานกลางแจง) 

ในแงของความรบัผิดชอบมักจะตกเปนของนายจางหรือเพื่อนรวมงานที่สูบบุหรี ่ดังนั้นการลงโทษ

จึงมีแนวโนมที่จะมีขนาดคอนขางเล็กอยางนอย สําหรับความผิดนี้ 

11) การฟองรองโดยกฎหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับการคาที่เปนธรรม

โดยเฉพาะอยางย่ิงเกี่ยวกับการตรึงราคาใหเปนแนวทางในการคงอยูของบริษัทยาสูบมีกรณีที่

บริษัทยาสูบเปนผูระงับคดีที่เก่ียวของกับการปรับราคาเสนอซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร อยางไรก็

ตามเอกสารหลักฐานยังชี้ใหเห็นวา บริษัทยาสูบมีสวนรวมในการกําหนดราคาขายปลีกของบุหรี่

ของพวกเขาในหลายประเทศ กฎหมายแขงขันทางการคาในหลายประเทศเกี่ยวของกับการ

ลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญาและโดยเจตนาของกฎหมายเหลานี้คือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบริษัทขนาดใหญในบางครั้งการปรับคาปรับอาจมคีวามสําคัญมาก 

ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเปนประเทศตนแบบในเรื่องการฟองรองเรียกคา

สินไหมทดแทนในคดีแพงตออุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีการจัดแบงชวงระยะเวลาการฟองคดีตอ
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อุตสาหกรรมยาสูบแบงออกเปน 3 ชวงระยะเวลา (สาวตรี สุขศรี, 2557, น. 573) ที่มีการพัฒนา

หลักกฎหมายในการตอสูคดี อันไดแก  

ชวงที่ 1 (ค.ศ. 1954 – 1962) เปนการฟองคดีโดยเอกชนผูไดรับความเสียหาย

ทั้งหมดมีคดีมากกวา 150 คดี แตไมประสบผลสําเร็จ คดีความที่เกิดในชวงนี้มักประสบปญหา คือ 

การขาดแคลนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการสูบ

บุหรี่ กับปญหาสุขภาพอันเปนการพิสูจนในเรื่องความสัมพันธระหวางการกระทําและผล 

(Causation) อันเปนสาระสําคัญของภาระการพิสูจน(Burden of Proof) ตามหลักกฎหมาย

ละเมิดที่ผูฟองคดีตองพิสูจนใหศาลเห็นถึงความสัมพันธวาการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอ

สุขภาพ และปญหาในเรื่องความพรอมดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ที่ใชในการดําเนินคดี

แตกอนที่จะเขาชวงเวลาคลื่นลูกที่  2 ในป ค.ศ. 1964 ไดมีรายงาน The U.S. Surgeon 

General’s Report on Smoking and Health ซึ่งเปนรายงานที่พิสูจนความชัดเจนวาการสูบ

บุหรี่มีความสัมพันธกับการเปนโรคมะเร็งปอด จนนําไปสูการออกกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ

ในหลายกรณี เชน การพิมพฉลากคําเตือน การหามการโฆษณาในโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งนําไปสู

ขออางในการตอสูคดีของอุตสาหกรรมยาสูบในชวงคลื่นลูกที่ 2 

ชวงที่ 2 (ค.ศ. 1983 – 1992) มีการพัฒนาหลักความรบัผิดในผลิตภัณฑ (product 

liability) ซึ่งไดนําหลัก “ความรับผิดโดยเครงครัด” (strict liability) มาใชโดยผูผลิตอาจตองรับ

ผิดในผลิตภัณฑของตน แมไมไดจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม ทั้งนี้เปนไปตาม The 

Restatement (Second) of Torts มาตรา 401 A แตศาลสหรัฐกลับไมยอมรับวา “ผลิตภัณฑ

ยาสูบ” เปน “สินคาที่อยูในสภาพบกพรองอันอาจกอใหเกิดอันตราย” เนื่องจากพิจารณาวา 

อันตรายของการสูบบุหรี่เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลวอันเนื่องมาจากรายงาน The U.S. Surgeon 

General’s Report on Smoking and Health ที่เกิดขึ้นกอนชวงที่ 2 ประกอบกับผลของการที่

อุ ต ส า หกร รมย าสูบต อ งป ฏิบั ติ ต า มกฎหมาย  The Federal Cigarette Labeling and 

Advertising Act จึงทําใหอุตสาหกรรมยาสูบมีเหตุผลหนักแนนในการตอสูคดีวา “ผูฟองคดีสมัคร

ใจเขารับความเสี่ยงภัยเอง” แตขอดีของการดําเนินคดีในชวงคลื่นยุคที่ 2 นี้ คือ มีการเรียก

เอกสารลับและเอกสารภายในตางๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบที่อุตสาหกรรมยาสูบรับรูและจงใจ

ปดบังขอมูลเก่ียวกับอันตรายตอสุขภาพของการสูบบุหรี่ ซึ่งจะสงผลดีตอการฟองคดีในชวงคลื่น

ลูกที่ 3 ในชวงเวลาถัดไป 

ชวงที่ 3 (ค.ศ. 1992 – จนถึงปจจุบัน) องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกามี

บทบาทเขามาจัดการในเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยนําเสนอวา “สารนิโคติน” สงผลตอ
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การเสพติด ซึ่งสงผลตอขออางของอุตสาหกรรมยาสูบในชวงคลื่นลูกที่ 2 ที่วา “สมัครใจเขาเสี่ยง

ภัยเอง” เปนอันใชไมไดทันที เนื่องดวยของการเสพติด และในชวงคลื่นลูกที่ 3 นี้เองที่เริ่มมีการ

ดําเนินคดีแบบกลุม (Class action) ซึ่งมิใชแคเพียงสหรัฐอเมริกา มีการฟองคดีแบบกลุมใน

ประเทศแคนาดาดวย แตผลในที่สุด ปญหาการดําเนินคดีแบบกลุมของสหรัฐ คือ ไมสามารถ

พิสูจนคาสินไหมทดแทนเชิงลงโทษได เพราะคาสินไหมทดแทนเชิงลงโทษมีผลเฉพาะรายบุคคล 

แตกลุมที่ดําเนินคดีกลับเรียกคาเสียหายนี้รวมเปนเงินจํานวนเดียวศาลจึงไมรับพิจารณา แตเปด

ชองใหผูฟองคดี และผูเสียหายสามารถฟองแยกไปแตละรายไดอยาง เชน คดี Engle v. R.J. 

Reynolds Tobacco Co. กรณีแคนาดาในคดี Caputo v. Imperial Tobacco Ltd. (1997) 

และ (2004) ก็มีปญหาวา กลุมที่ฟองคดีศาลแคนาดาพิจารณาวา มีความไมชัดเจนในเรื่อง ความ

เปนกลุมที่อาจดําเนินคดีแบบกลุมได (Common Issues) จึงสงผลใหการดําเนินคดีแบบกลุมของ

แคนาดาไมประสบผลสําเร็จ ความสําเร็จของการฟองคดีในสหรัฐที่สําคัญ คือ ผูเสียหายมีการ

บริโภคผลิตภัณฑยาสูบในตราการคาใดการคาหนึ่งมาโดยตลอด จึงทําใหการพิสูจนตอความ

เสียหายสามารถกระทําไดโดยงาย  

คดีที่เก่ียวของกับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูไมสูบบุหรี่ที่ประสบผลสําเร็จโดยใช

การดําเนินคดีแบบกลุมของสหรัฐ คือ คดี Broin v. Philip Morris ที่เปนการฟองคดีของพนักงาน

ตอนรับบนเครื่องบิน เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทยาสูบ แมในที่สุดบริษัทยาสูบขอเจรจาทํา

ขอตกลงกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา สําหรับคดีบุหรี่เปนเหตุใหเกิดไฟไหม คือ คดี Shanna 

Shipman v. Philip Morris ซึ่งเปนกรณีที่เด็กอายุไมถึง 2 ปถูกไฟไหมจนไดรับบาดเจ็บสาหัสใน

รถยนต เพราะแมของเด็กจุดบุหรี่ทิ้งไว สงผลใหมีการฟองอุตสาหกรรมยาสูบใหรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ เพราะการออกแบบบุหรี่ซิกาแรตมีความบกพรอง โดยมีที่มาจากบรรดาเอกสารลับทีไ่ด

เผยแพร ในที่สุด อุตสาหกรรมยาสูบยอมจายคาเสียหายกอนมีคําพิพากษา และเปนที่มาของ

เทคโนโลยีบุหรี่ปลอดไฟไหมในสหรัฐอเมรกิาในปจจุบัน 

 

บทวิเคราะห 

1) กรณีพิเคราะหตามพระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551  ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมยาสูบ กับผูเสียหาย ที่จะฟองคดีเพื่อ

เรียกคาสินไหมทดแทน ตามกฎหมายไทยเปนความสัมพันธในลักษณะ “นิติเหตุ” มากกวา “นิติ

กรรม” เพราะถาพิจารณาความสัมพันธระหวางผูจําหนาย ผูผลิต กับผูบริโภคที่เปนผูซื้อ

ผลิตภัณฑ เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑมาแลว “กรรมสิทธ์ิ” ในตัวผลิตภัณฑยอมโอนมายังผูซื้อทันที 
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ซึ่งประเด็นเรื่องความชํารุดบกพรองจะตองเปนกรณีที่มีการเห็นประจักษในผลิตภัณฑที่ซื้อขาย 

ดังนั้นการพิจารณา “ความเสียหาย” ที่เกิดข้ึนกับผูบริโภคอันเกิดจากการบรโิภคผลิตภัณฑยาสูบ 

จึงตองพิจารณากฎหมายลักษณะละเมิด (Tort) ในการฟองดําเนินคดี ปจจุบันประเทศไทยมี

พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่มีขอกฎหมายที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาใชในการฟองรองดําเนินคดีในชวงที่ 2 คือ หลัก “ความรับผิดโดยเครงครัด” ซึ่งจะ

ผลักภาระการพิสูจนความเสียหายไปใหกับผูประกอบการ ซึ่งในที่นี้คืออุตสาหกรรมยาสูบในการ

พิสูจนความเสียหาย ซึ่งไมเปนภาระของผูเสียหายในการแสวงหาพยานหลักฐาน เหตุผลอีก

ประการที่สามารถใชพระราชบัญญัติดังกลาวในการดําเนินคดีได คือ ดวยเหตุผลที่ผลิตภัณฑ

ยาสูบมีลักษณะที่กอใหเกิดการเสพติด ดังมีทฤษฎีการบริโภคชื่อวา Rational Addiction ได

อธิบายวาการบริโภคสินคาที่กอใหเกิดการเสพติดผูบริโภคนั้นไดไตรตรองอยางสมเหตุสมผลแลว

ระหวางประโยชนและความพึงพอใจที่ไดรับในวันนี้กับตนทุนในอนาคตอันเกิดจากการเจ็บปวย

ของตน ซึ่งโดยสวนใหญแลวเมื่อผูบริโภคตัดสินใจในตอนแรกที่จะบริโภคสิ่งเสพติด ผูบริโภคไดชั่ง

น้ําหนักระหวางความพอใจและตนทุนที่อาจเกิดขึ้นแลว จึงเปนการเลือกที่สมเหตุสมผลแตเพราะ

สิ่งเสพติดเปนสินคาที่ไมมีความคงเสนคงวา (Time in consistency) จึงสงผลใหตนทุนทาง

สุขภาพจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อมีการบริโภคอยางตอเนื่องซึ่งที่เหมาะสมการบริโภคควรเปลี่ยนไป

ตามระยะเวลาแตผูบริโภคมักไมไดตระหนักถึงเรื่องนี้ (ริศาธัญญ จรุงศักดิ์เศรษฐ, 2554, : 318) 

ทําใหการบริโภคยังคงเทาเดิมหรืออาจจะมากข้ึนเพราะมีการเสพติดไปแลว ในขณะที่สุขภาพก็

เสื่อมโทรมลงมากขึ้น ดวยเหตุนี้การบริโภคในระยะตอ ๆ มาจึงไมไดอยูบนพื้นฐานของการ

ไตรตรองอยางสมเหตุสมผล ถาหากสามารถหาซื้อสินคาที่กอใหเกิดการเสพติดไดงายและมี

จํานวนมากในตลาด ผูบริโภคก็จะยังคงบริโภคตอไปโดยคิดวาตนไดเลือกอยางสมเหตุสมผลแลว 

โดยลืมนึกถึงปจจัยที่เปลี่ยนไปตามระยะเวลา ซึ่งสอดคลองไปกับชวงคลื่นลูกที่ 3 ที่องคการ

อาหารและยาของสหรัฐนําเสนอวา “สารนิโคติน” สงผลตอการเสพติด ซึ่งสงผลตอขออางของ

อุตสาหกรรมยาสูบในชวงคลื่นลูกที่ 2 ที่วา “สมัครใจเขาเสี่ยงภัยเอง” เปนอันใชไมไดในทันที  

แตทั้งนี้ปญหาสําคัญของการใชพระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 คือ ดวยผลของมาตรา 2 ประกอบมาตรา 15 ทําใหพระราชบัญญัตินี้ไมมี
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ผลใชบังคับกับสินคาที่ขายกอนวันที่พระราชบัญญัติฯนี้มีผลใชบังคบั4 ดังนั้นการฟองดําเนินคดีกับ

อุตสาหรรมยาสูบกอนที่กฎหมายนี้จะใชบังคับจึงจําตองกลับไปใชกฎหมายละเมิดตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งมีปญหาในเรื่องภาระการพิสูจนของผูเสียหาย การใชพระราชบัญญัติ

ฯนี้ประเด็นสําคัญที่ตองรบีดําเนินการ คือ การแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่สามารถ

ยืนยันผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติฯ นี้มีผลใชบังคับ เพื่อ

นําไปสูการฟองดําเนินคดีตออุตสาหกรรมยาสูบตอไปในอนาคตแมการฟองคดีตามพระราช

พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 การพิจารณาคดีจะใช

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 3(2) ซึ่งรูปแบบคดีผูบริโภคการ

แสวงหาพยานหลักฐานจะใหอํานาจศาลในการซักถามพยานไดอยางเต็มที่ แตฝายโจทกก็ยังคง

ตองมีหลักฐานมาพิสูจนตอศาลเชนกันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นวาเปนผลโดยตรงจากการบริโภค

ยาสูบ 

2) กรณีพิเคราะหตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ 26) การดําเนินคดีแบบกลุม การดําเนินคดีแบบกลุมเปนวิธีการที่

สามารถใหความยุติธรรมแกผูเสียหายจํานวนมากที่มีขอเท็จจรงิและขอเท็จจริงเดียวกัน ซึ่งการใช

การดําเนินคดีแบบกลุม เพ่ือการฟองดําเนินคดีแบบกลุมนั้น จําตองพิจารณาเรื่อง “สมาชิกกลุม” 

ซึ่งอาจตองมีการรวบรวมผูเสียหายที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ และผูแทนของกลุมที่พรอมจะเขา

ตอสูคดี ประเด็นเรื่อง กรณีการฟองคดีความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคยาสูบโดยตรง และ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูไมสูบบุหรี่ อาจจะยากในการรวบรวมบุคคลเขาเปนสมาชิกในตอน

แรก และขอกฎหมายที่ใชตอสู เนื่องดวยตองรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องความสัมพันธระหวาง

การบริโภคยาสูบ กับ ผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งเกิดกอนพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคบัอันสงผลตอเรื่องภาระการพิสจูน

ที่ตกแกผูฟองคดี ดวยเหตุนี้เอง เพื่อใหการฟองดําเนินคดีในเรื่องความเสียหายจากอุตสาหกรรม

ยาสูบ เพื่อใหเปนไปไดในอนาคต สมควรอยางยิ่งที่จะตองมีการรวบรวมงานวิจัย เพ่ือนํามาใชเปน

พยานหลักฐานตั้งแต ป พ.ศ. 2552 ที่พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ตองพยายาม

หาพยานหลักฐานที่ยืนยันใหไดวา “ผลิตภัณฑยาสูบ” จัดเปน “สินคาที่ไมปลอดภัย” ซึ่งประเด็น

                                                 
4 พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให

ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 15 สินคาใดที่ไดขายแก

ผูบริโภคกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติน้ี 
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เรื่องความบกพรองของสินคา อาจใชในกรณีการฟองรองอันเนื่องมาจาก เหตุอัคคีภัย อันเกิดมา

จากการสูบผลิตภัณฑยาสูบได แตตองพิจารณาเรื่องประเภทกระดาษที่ใชสําหรับมวนวามี

คุณสมบัติเผาไหมโดยไมดับออนที่จะถึงกนกรองหรือไม ความลําบากในการพิสูจนคือ ไฟไหมนั้น

เกิดจากผลิตภัณฑยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ ตราการคาใด กรณีศึกษาของสหรัฐอเมริกา เปน

กรณีการเกิดไฟไหมในระดับปจเจกบุคคลมิไดเปนกลุมคน อยางเชนคดีไฟไหมสวนใหญที่เปนขาว

ของประเทศไทย 

นอกเหนือจากการฟองดําเนินคดีตออุตสาหกรรมยาสูบ มาตรา 19 ยังเสนอใหมี

การจัดทําฐานขอมูลทางดานกฎหมาย และผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคยาสูบดวย เพื่อใหรัฐ

ภาคีอ่ืนสามารถเขามาคนขอมูลเพื่อเสริมในการกลาวอางเมื่อมีการฟองรองดําเนินคดี ทั้งนี้ในการ

ประชุมที่มอสโคว (WHO FCTC, 2014) FCA ไดมีการนําเสนอเรื่องตามมาตรา 19 ของ FCTC 

ประกอบดวยวา ภาคีจะตองทํางานอยางใกลชิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญกฎหมายภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ ภาคีควรสนับสนุนใหมีการระบุทนายความที่มีประสบการณภายในกระทรวง

ยุติธรรมซึ่งจะมีสวนรวมในการทํางานของคณะผูเชี่ยวชาญรวมกับสํานักเลขาธิการและการจัด

ประชุมทางวิชาการของนักกฎหมายในประเทศภาคี FCTC เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

 

บทสรุป 

ปญหาของประเทศไทย ในเรื่องความรับผิดทางแพง ที่มีการเรียกใหใชคาสินไหม

ทดแทนปจจุบันมีพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการดําเนินคดีแบบกลุมที่อาจเอ้ือ

ตอการฟองดําเนินคดีตออุตสาหกรรมยาสูบ แตทั้งนี้ประเด็นเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ

นําไปใชในการตอสูคดีจําเปนตองมีการศึกษาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะภายหลังจาก ป พ.ศ. 

2552 ที่พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

มีผลใชบังคับ ที่สําคัญการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีหลายมาตรการที่สงผลตอการควบคุมได

มากกวาและเปนมาตรการหลัก อยางเชน การควบคุมอุปสงค อันไดแก มาตรการดานราคาและ

ภาษี กับ การควบคุมการโฆษณาสงเสริมการขาย และการอุปถัมภ ประเด็นปญหาที่เกิดจากการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย คือ “การบังคับใชกฎหมาย” มากกวาที่ยังคงมีปญหาที่

ยากแกการแกปญหา เนื่องดวยระบบที่หนวยงานของรัฐเทานั้นที่มีอํานาจในการบังคับใช

กฎหมายในเรื่องนี้ และวัฒนธรรมของประเทศไทย ในเรื่องการอะลุมอลวยตอกันในการดําเนินคด ี
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ขอเสนอแนะ 

สําหรับการปฏิบัติตาม FCTC มาตรา 19 ที่วาดวยเรื่อง “ความรับผิด” นั้นประเทศ

ไทย สมควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) สมควรมีการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อนําไปใชใน

การฟองคดีเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะตั้งแตป พ.ศ. 2552 

เปนตนไปเพื่อรองรับกรณีมีการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

2) สมควรมีระบบในการรวบรวมผูเสียหายที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ 

กรณีที่ตองการดําเนินคดีแบบกลุม เพื่อใหเมื่อเวลาเกิดการฟองรองคดีจะไดมีจํานวนสมาชิกกลุม

ที่สามารถใหศาลรับฟองการดําเนินคดีในรูปแบบนิ้ไดตามการดําเนินคดีแบบกลุมภายใตประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่มีการแกไขใหม 

3) สมควรใหมีการจัดทําฐานขอมูลดานกฎหมาย และคดี ตลอดจนผลกระทบทาง

สุขภาพอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ และความเสียหายอื่น ๆ เชน อัคคีภัยอันเกิดจากการสูบบุหรี่

ซิกาแรต 

 

กิติกรรมประกาศ 

บทความนี้ ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ การประเมินการปฏิบัติตามกรอบ

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ของศูนยวิจัยและจัดการความรู

เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัย มหิดล (ศจย.) ผูเขียนขอขอบคุณ  
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