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ป4จจุบันในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองเยียวยาผู�ได�รับ       
ความเสียหายจากควันบุหรี่ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องดังกล5าวคือ กฎหมายลักษณะละเมิดแห5งประมวล
กฎหมายแพ5งและพาณิชย( มาตรา 420 และพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพผู�ไม5สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
แต5กฎหมายท้ังสองฉบับยังไม5มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่
โดยเฉพาะ และยังไม5เหมาะสมต5อการบังคับใช�ในกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่ เพราะว5า
กฎหมายท้ังสองฉบับยังมีป4ญหาท่ีเป>นป4ญหาต5อตัวผู�ได�รับความเสียหายเอง และยังไม5เหมาะสมเพียง
พอท่ีจะทําให�ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ใช�เป>นวิธีในการเรียกร�องให�จําเลยหรือผู�ก5อให�เกิด
ความเสียหายจากควันบุหรี่รับผิดชดใช�ค5าสินไหมทดแทน เยียวยาความเสียหาย โดยขอให�ศาล
พิจารณาพิพากษา บังคับให�ตามคําร�อง แต5ในประเทศไทยยังไม5มีมาตรการเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับ    
ความเสียหายจากควันบุหรี่ ทําให�ต�องนํากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องมาบังคับใช� ซ่ึงเป>นเพียงการแก�ไข
ป4ญหาและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ได� เพียงระดับหนึ่งเท5านั้น ท้ังนี้ผู�ได�รับ        
ความเสียหายจากควันบุหรี่ควรมีสิทธิได�รับค5าสินไหมทดแทนเยียวยาต5อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
โดยตรง โดยไม5ต�องอาศัยกฎหมายอ่ืนมาปรับใช� เพ่ือประโยชน(แก5ผู�ได�รับความเสียหายจะได�รับ       
การเยียวยาอย5างแท�จริง  

ผลการศึกษาค�นคว�าตามวิทยานิพนธ(ฉบับนี้พบว5า กฎหมายว5าด�วยลักษณะละเมิด 
พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม5สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กองทุนต5างๆ และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
ในการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ซ่ึงมาตรการต5างๆ ในประเทศไทยพบว5าไม5สามารถท่ี
จะช5วยเหลือเยียวยาประชาชนผู�ได�รับความเสียหายดังกล5าว มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา       
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่จะต�องใช�สิทธิทางศาล อันมีป4ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
จนกระทบสิทธิของผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่อย5างท่ีไม5ควรจะเป>น วิทยานิพนธ(ฉบับนี้จึงมี
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วัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ เพ่ือนําเทียบเคียงต5อ      
การออกกฎหมายจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ และได�ค�นพบวิธีการนํา
ค5าปรับมาเป>นเงินอุดหนุนกองทุนโดยเทียบเคียงคล�ายกับพระราชบัญญัติปCองกันและปราบปราม    
ยาเสพติด รวมถึงวิธีการพิสูจน(ตัวผู�กระทําความผิดในหลักความรับผิดเด็ดขาด ตามกฎหมาย         
ความรับผิดพิเศษ (special liability) แห5งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑ( ค.ศ.1997 มาตรา 
402A ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น วิทยานิพนธ(ฉบับนี้มีข�อเสนอว5า ควรท่ีจะมีมาตรการในการเยียวยาผู�ได�รับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่โดยการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ข้ึน
โดยเฉพาะเพ่ือช5วยเหลือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ โดยการจัดให�มีกองทุนเพ่ือ        
การเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ในรูปกฎหมายพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียว   
ความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ....นั้น โดยการตราเป>นพระราชบัญญัติข้ึนผ5านการยินยอมของรัฐสภา
และพระมหากษัตริย(ทรงลงพระปรมาภิไธยและจะมีผลบังคับใช�เป>นกฎหมาย และควรจัดให�มีรูปแบบ
ของกองทุนโดยองค(ประกอบและสาระสําคัญเทียบเคียงคล�ายกับกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 แต5ให�มีวัตถุประสงค(เพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย       
จากควันบุหรี่เพียงอย5างเดียวโดยเฉพาะ ท้ังนี้โดยการบัญญัติกฎหมายข้ึนรองรับซ่ึงกองทุนเพ่ือการ
เยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจาก       
ควันบุหรี่ พ.ศ.... ควรมีองค(ประกอบและสาระคือ (1) วัตถุประสงค(ของกองทุนเพ่ือการเยียวยา         
ความเสียหายจากควันบุหรี่ (2) แหล5งท่ีมาของกองทุน (3) การบริหารกองทุน (4) ขอบเขตในการ
จ5ายเงินเยียวยา 
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ABSTRACT 
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The objective of this Thesis is, to study a problem of “Tort Law in 
Health Protection of non-smoking Acts. 1992 (B.E. 2535)”, including of other 
measures to relieve damage resulting from smoke cigarettes through a smoke 
cigarette compensation fund; so how much efficiency of it?. Nowadays, the result 
from research found that measures to relieve damage resulting from smoke 
cigarettes; it’s inappropriate with damage resulting from smoke cigarettes and does 
not work. On the other hand, “claim to Court of Justice”, is the last decision for 
measures to relieve damage resulting from smoke cigarettes, but it’s waste the time 
and there are a lot of obstacles to sufferers in juridical process. So that, the 
researcher selects “Description Comparative Research” to studies by focus on 
secondary data.  

 From the research result of Tort Law in Health Protection of non-
smoking Acts. 1992 (B.E. 2535), including of other measures to relieve damage 
resulting from smoke cigarettes through a smoke cigarette compensation fund. The 
researcher was found that; measures to relieve damage resulting from smoke 
cigarettes in Thailand, it does not work; because the only way to do is “claim to 
Court of Justice” which full of problems and obstacles in process, and effect to rights 
of sufferers who damage resulting from smoke cigarettes as worst. 

The objective of this Thesis is to study a comparison between ‘Health 
Promotion fund’ and ‘A smoke cigarette compensation fund’, and found the way to 
convert fee to compensate by comparison with ‘The Narcotics Control Acts.’ 



(ง) 
 

Including of liability criminal proof by special liability of Product liability Acts B.C. 
1997 section 402A, United States of America. 

Thus, the suggestion from this Thesis is; we should to have measures 
to relieve damage resulting from smoke cigarettes; by create “A smoke cigarette 
compensation fund”, which the objective to “relieve damage resulting from smoke” 
in term of ‘Tort Law in smoke cigarette compensation fund B.E. …… To enact by 
parliament and His Majesty the King issued a royal command to approve as 
legalization. Furthermore essential elements should be close to ‘Health Promotion 
fund B.E. 2544’, but different in the objective to relieve damage resulting from smoke 
cigarettes only. By the way, this enact is supporting to smoke cigarettes through a 
smoke cigarette compensation fund B.E. …… , should has essential elements as 
following; (1) The objective of smoke cigarettes through a smoke cigarette 
compensation fund. (2) Resource of fund. (3) Fund management, and (4) Scope of 
compensation. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จข้ึนได�ด�วยความเมตตาและความกรุณาจากรองศาสตราจารย 
เพชรา จารุสกุล ท่ีได�เสียสละเวลาอันมีค+ารับเป-นอาจารยท่ีปรึกษาให�แก+ผู�เขียน โดยได�ให�คําแนะนํา
และคอยชี้แนะให�เห็นถึงประเด็นป5ญหาและแนวทางในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดยตลอด ผู�เขียน
จึงขอขอบพระคุณเป-นอย+างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

พร�อมกันนี้ผู�เขียนขอขอบพระคุณท+านรองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก ท่ีกรุณา
รับเป-นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมท้ังท+านรองศาสตราจารย สุพจน สุโรจน และท+าน
ผู�ช+วยศาสตราจารย ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักด์ิบรรจง ซ่ึงกรุณารับเป-นกรรมการสอบวิทยานิพนธด�วย           
โดยได�ให�ข�อเสนอแนะ และข�อคิดเห็นต+างๆอันเป-นประโยชนในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้เป-นอย+างยิ่ง 

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณอย+างซาบซ้ึงต+อครอบครัวของผู�เขียนท่ีได�เลี้ยงดูผู�เขียนด�วย
ความรักและเอาใจใส+  ตลอดจนส+งเสริมการศึกษาแก+ผู� เ ขียนมาโดยตลอดจนถึงวันนี้  และ
ขอขอบพระคุณผู�บังคับบัญชา ขอบคุณเพ่ือนร+วมงาน รวมท้ังทุกๆท+านท่ีไม+ได�กล+าวมา ณ ท่ีนี้ ซ่ึงได�ให�
ความช+วยเหลือ ให�ความสนับสนุน และคอยให�กําลังใจแก+ผู�เขียนอันมีส+วนร+วมทําให�วิทยานิพนธฉบับนี้
สําเร็จลุล+วงลงได�ด�วยดี 

หากวิทยานิพนธฉบับนี้ก+อให�เกิดประโยชนไม+ว+าในทางใด ขอบุญกุศลนั้นจงมีแด+บิดา
มารดา ครูบาอาจารยและผู�มีพระคุณต+อผู�เขียนทุกท+าน หากมีข�อบกพร+องหรือความผิดพลาด 
ประการหนึ่งประการใด ผู�เขียนขอน�อมรับไว�แต+เพียงผู�เดียว 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ชาวอินเดียนแดงซ่ึงเป�นชนพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกา ได�เริ่มต�นใช�ยาสูบเป�นพวกแรก  
โดยปลูกยาสูบเพ่ือใช�เป�นยาและนํามาสูบในพิธีกรรมต'างๆ ใน ค.ศ.1492 เม่ือ คริสโตเฟอร0 โคลัมบัส 
(Christopher Columbus) เดินเรือไปข้ึนฝCDงท่ีซันซัลวาดอร0 ในหมู'เกาะเวสต0อินดีสนั้น ได�เห็นชาว
พ้ืนเมืองนําเอาใบไม�ชนิดหนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายแล�วดูดควัน ต'อมา ค.ศ. 1548 มีการปลูก
ยาสูบในประเทศบราซิลซ่ึงเป�นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสในทวีปอเมริกาใต� เพ่ือเป�นสินค�าส'งออก 
เป�นผลให�ยาสูบแพร'หลายเข�าไปในประเทศโปรตุเกสและประเทศสเปนตามลําดับ ต'อมาใน ค.ศ. 1560 
นายฌอง นิโกต0 (Jean Nicot) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศโปรตุเกส ได�ส'งเมล็ดยาสูบมายัง
ราชสํานักฝรั่งเศส ชื่อของนายนิโกต0จึงเป�นท่ีมา ของชื่อสารนิโคติน (Nicotin) ท่ีรู�จักกันในปCจจุบัน      
ใน ค.ศ. 1564 เซอร0จอห0น ฮอคกินส0 (Sir John Hawkins) ได�นํายาสูบเข�าไปในประเทศอังกฤษ และใน 
ค.ศ. 1612 นายจอห0น รอลฟ\ (John Rolfe) ชาวอังกฤษ ประสบผลสําเร็จในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย0 
เป�นครั้งแรก และ 7 ป`ต'อมา ก็ได�ส'งออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมเป�นจํานวนมหาศาล อีก 200 ป`
ต'อมา การทําไร'ยาสูบเชิงพาณิชย0  จึงเกิดข้ึนอย'างแพร'หลายท่ัวโลก1 

อุตสาหกรรมยาสูบโลกนั้น นับเป�นอุตสาหกรรมท่ีมีผู�ขายและผู�ซ้ือน�อยราย โดยเฉพาะ
อย'างยิ่ง ผู�ขายน�อยราย (oligopoly) ซ่ึงมีเพียงแค'กลุ'มบรรษัทข�ามชาติ 7 บริษัทใหญ' เป�นผู�มีบทบาท
ควบคุมผลิตผลใบยาสูบโลก เนื่องจากการค�าใบยาสูบของโลกกว'าร�อยละ 85 อยู'ภายใต�การกําหนดของ
บริษัทเหล'านี้ ซ่ึงรวมตัวกันอย'างเหนียวแน'นทําให� บริษัทใหม'ไม'สามารถแทรกตัวเข�ามาสู'ตลาดได�       
อันได�แก' Phillip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco Company, 
R.J.Reynolls, Gulf and Western, The Pupert/Rembrand/Rothmans Group และ American 
Brands และหากดูเป�นรายประเทศจะพบว'า ประเทศท่ีส'งออกบุหรี่มากท่ีสุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา2  

                                           
1 Ilovetranslation, “ความเป�นมาของบุหรี่,” สืบค�นเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2557, http://th 

49. ilovetranslation.com/0MZjXktt4d6=d/ 
2
 เพ่ิงอ	าง เชิงอรรถท่ี 1. 

 
 



2 
 

ในอดีตการสูบบุหรี่เป�นวัฒนธรรมของไทยมาแต'เดิมต้ังแต'สมัยอยุธยาแล�ว โดยมี
หลักฐานจากจดหมายเหตุของ เมอร0ซิเออร0 เดอลาลูแบร0 (Monsieur de La Loubère) อัครราชทูต
ฝรั่งเศสท่ีเดินทางมาเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ0มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2230 ได�เขียนเล'าเรื่อง
ประเทศสยามว'า คนไทยชอบใช�ยาสูบอย'างฉุนท้ังผู�ชายและผู�หญิง โดยได�ยาสูบ มาจากเมืองมะนิลา           
ในหมู'เกาะฟ�ลิปป�นส0 จากประเทศจีน และท่ีปลูกในประเทศเอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�า
เจ�าอยู'หัว พระวรวงศ0เธอ พระองค0เจ�าสิงหนาทราชดุรงค0ฤทธิ์ได�ทรงประดิษฐ0บุหรี่ก�นป�านข้ึน เพ่ือสูบ
ควันและอมยากับหมากพร�อมกัน บ'งบอกถึงฐานะและรสนิยมของผู�คนแต'ละยุคสมัย ท่ีเป�นวัฒนธรรม
เพราะมาจากการต�อนรับแขกผู�มาเยือนด�วยหมากพลูและบุหรี่ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู'หัว มีการผลิตบุหรี่ข้ึนโดยบริษัทท่ีมีชาวอังกฤษ เป�นเจ�าของได�เป�ดดําเนินการเป�น
บริษัทแรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวนด�วยมือ ต'อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล�าเจ�าอยู'หัว มีการนําเครื่องจักรเข�ามาจากประเทศเยอรมนี และทําการผลิตบุหรี่ออกมา
จําหน'ายหลายยี่ห�อ การสูบบุหรี่จึงแพร'หลายมากข้ึน จนกระท่ังใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได�จัดต้ังโรงงาน
ยาสูบข้ึน โดยซ้ือกิจการมาจากห�างหุ�นส'วนบูรพายาสูบ จํากัด (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 
กรุ ง เทพฯ และดํา เนิน กิจการอุตสาหกรรมยาสูบภายใต�การควบคุมของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง หลังจากนั้น รัฐบาลได�ซ้ือกิจการของ บริษัท กวางฮก บริษัทฮอฟฟCน และ บริษัท          
บริติชอเมริกันโทแบกโค เพ่ิมข้ึนแล�วรวมกิจการท้ังหมดเข�าด�วยกัน และดําเนินการภายใต�ชื่อว'า โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึงปCจจุบัน3 

ปCจจุบันการสูบบุหรี่ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประชากรโลก ได�สร�างผลกระทบท่ีก'อให�เกิด
ปCญหาต'างๆเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ ไม'ว'าจะเป�นปCญหาทางการแพทย0 สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม        
ซ่ึงปCญหาดังกล'าวย'อมส'งผลกระทบย�อนกลับไปยังประชาชนท่ีสูบและไม'สูบบุหรี่ในสังคมอย'างไม'อาจ
หลีกเลี่ยงได� 

1. ปCญหาข�อเท็จจริงทางสังคม 
ปCญหาการสูบบุหรี่ของประชาชนยังคงเป�นปCญหาเรื้อรังท่ียากจะแก�ไขในแทบทุก

ประเทศท่ัวโลก แม�ว'าจะมีการรณรงค0 และมาตรการต'างๆออกมาเพ่ือเป�นการลดจํานวนผู�สูบบุหรี่        
อย'างต'อเนื่องก็ตาม แต'จํานวนของผู�สูบบุหรี่กลับมิได�ลดลงมากอย'างท่ีควรจะเป�น มิหนําซํ้าในบาง
ประเทศกลับมีการเพ่ิมจํานวนการขยายกลุ'มผู�สูบบุหรี่มากข้ึนไปอีก เช'นเดียวกันกับกรณีการสูบบุหรี่ 
ของวัยรุ'นท่ีกําลังเป�นปCญหาสาธารณสุขสําคัญ ท่ีขยายตัวไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอย'างยิ่ง ประเทศท่ีกําลัง

                                           
3 Bunjerds, “ความเป�นมาของบุหรี่,” สืบค�นเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2556, http://www. 

oknation.net/blog/print.php?id=803714 
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พัฒนา (developing country) รวมท้ังประเทศไทยด�วย แม�ว'ารัฐบาลไทยและรัฐบาลต'างประเทศต'าง
ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่ แต'รัฐบาลทุกประเทศต'างยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบโดย
บุหรี่เหล'านี้ก'อเกิดภัยอันตรายท้ังต'อตัวผู�สูบ และบุคคลข�างเคียง สําหรับตัวผู�สูบบุหรี่เองย'อมได�รับพิษ
ภัยอันตรายและความเสียหายต'อสุขภาพ อนามัยจากการสูบบุหรี่ ทําให�แต'ละป`ประเทศไทยมีอัตรา
ผู�ป�วยจากบุหรี่จํานวนมากและ ควันบุหรี่สามารถก'อให�เกิดผลกระทบ ท่ีเป�นอันตรายต'อสุขภาพของผู�ไม'
สูบบุหรี่  ต้ังแต'เม่ือบุคคลดังกล'าวสูดดมควันบุหรี่เข�าไปในร'างกาย4 

2. ปCญหาข�อเท็จจริงทางกฎหมาย 
แนวคิดทางกฎหมายของไทยต้ังอยู'บนรากฐานของหลักการท่ีว'ารัฐจะต�องให�ความ

คุ�มครองป�องกันภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต ร'างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย0สินของประชาชน 
รัฐบาลในฐานะผู�ปกครองจึงไม'อาจปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล'าวได� โดยหลักการดังกล'าวจะคล�ายกับ
หลักการของหลายประเทศท่ีประชาชนจะมีความคิดว'าเป�นหน�าท่ีของรัฐหรือผู�ปกครองต�องดูแล
ประชาชนของตนโดยรัฐมีหน�าท่ีต'างๆท่ีเก่ียวกับการดูแลสังคมและประชาชน ให�ได�รับความปลอดภัย    
ในการดํารงชีวิตและในการประกอบอาชีพ ดังปรากฏอยู'ในกฎหมายหลายฉบับได�แก' ประมวลกฎหมาย
แพ'งและพาณิชย0ลักษณะละเมิด และกฎหมายคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม'สูบบุรี่ และพระราชบัญญัติ 
หลายฉบับ ซ่ึงล�วนแต'เป�นกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการให�ความคุ�มครองแก'ผู�ได�รับผลกระทบจากการสูบ
บุหรี่ ในสถานท่ีสาธารณะ5 แต'ในปCจจุบันยังไม'มีการบังคับใช�กฎหมายเพ่ือคุ�มครองและเยียวยาผู�ท่ีไม'สูบ
บุหรี่อย'างเป�นรูปธรรม กล'าวคือ ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ยังต�องใช�วิธีการฟ�องร�องคดีต'อศาล 
แต'ต�องนํากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและใกล�เคียงมาบังคับใช� ซ่ึงเป�นเพียงการแก�ไขปCญหาและเยียวยา        
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได�เพียงระดับหนึ่งเท'านั้น ท้ังนี้ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ควรมี
สิทธิได�รับค'าสินไหมทดแทนเยียวยาต'อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง โดยไม'ต�องอาศัยกฎหมายอ่ืนมา
ปรับใช� แต'ในปCจจุบันเนื่องจากความไม'ชัดเจนในสิทธิของผู�เสียหายเอง หน�าท่ีการพิสูจน0ความเสียหาย
และพิสูจน0ตัวผู�กระทําความผิดต'อศาล ของผู�ได�รับความเสียหายเองจากกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังในส'วน
ของหลักกฎหมายและบทบัญญัติของกฎหมายต'างๆ ท่ีเก่ียวข�องไม'มีความเหมาะสมและสอดคล�องต'อ
กรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

                                           
4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, “การวิเคราะห0กฎหมายด�วยวิถีทางเศรษฐศาสตร0: 

การคิดค'าเสียหายในคดีละเมิด,” รายงานทีดีอาร0ไอ ฉบับท่ี 93 เดือนเมษายน 2554, น.5. 
5 พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม'สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาตรา 3 บัญญัติว'า “สถานท่ี

สาธารณะ หมายความว'า สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเข�าไปได�” 
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1.2 วัตถุประสงค!ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียกค'าสินไหมทดแทนและ        
การเยียวยาจากการทําละเมิดของผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงเป�นท่ีห�ามสูบและส'งผลร�ายกระทบต'อ
บุคคลอ่ืนตามกฎหมายของประเทศไทยท่ีมีบังคับใช�อยู'ในปCจจุบันและแนวคิดการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
เยียวยาผู�เสียหายจากบุหรี่ 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห0ปCญหาทางกฎหมายในการบังคับใช�กฎหมายลักษณะละเมิดและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการเรียกค'าสินไหมทดแทนจากการทําละเมิดต'อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 

1.2.3 เพ่ือค�นคว�าหามาตรการป�องกันและเยียวยาทางกฎหมาย จากกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
กับการเรียกค'าสินไหมทดแทนทางละเมิดจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 

1.2.4 เพ่ือศึกษาค�นคว�าแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาใช�เป�นแนวทางในการแก�ไข
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการเรียกค'าสินไหมทดแทนจากการทําละเมิดโดยผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะและ
เยียวยาผู�ได�รับความเสียหายของประเทศไทยเพ่ือให�มีความเหมาะสม 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

สําหรับการเรียกร�องค'าสินไหมทดแทนตามกฎหมายละเมิดของไทย เพ่ือการเยียวยา
ความเสียหายแก'ผู�ไม'สูบบุหรี่นั้น บทบัญญัติของกฎหมายละเมิดไทยกลับเป�นอุปสรรคต'อการฟ�องร�องคดี 
ไม'ว'าการพิสูจน0ความรับผิดของผู�กระทําละเมิด การกําหนดจํานวนค'าเสียหาย ความไม'เป�นธรรมเหล'านี้
จึงส'งผลให�ไม'มีการเยียวยาหรือฟ�องคดีฐานละเมิดในประเทศไทย ในส'วนของพระราชบัญญัติคุ�มครอง
สุขภาพผู�ไม'สูบบุหรี่ ก็ไม'มีบทบัญญัติในการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย การศึกษานี้จึงเกิดข้ึน         
โดยต�องการขจัดปCญหาข�อจํากัดการใช�กฎหมายละเมิดของไทย เพ่ือนําไปสู'การเยียวยาผู�เสียหายท่ี
เหมาะสมและสอดคล�องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในปCจจุบัน ในรูปแบบของกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�
ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธ0ฉบับนี้ ได�ทําการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเรียกค'า
สินไหมทดแทนทางละเมิด จากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีผู�ได�รับความเสียหายทางละเมิดพึงได�รับ สิทธิ
ในการเรียกค'าสินไหมทดแทนรวมถึงวิธีการทําให�ผู�ได�รับความเสียหายได�รับการเยียวยาความเสียหาย       
ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกฎหมายบังคับใช�อยู'ในปCจจุบัน ซ่ึงได�แก' พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม'สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย0 และบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และแนวคิด
วิธีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึนในปCจจุบัน โดยศึกษาวิเคราะห0
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือใช�เป�นแนวทางในการแก�ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเรียกค'าสินไหม
ทดแทนทางละเมิดจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะให�มีการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายในลักษณะของ
กองทุนเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ให�มีความสอดคล�องกับสภาพความเป�นอยู'ในปCจจุบัน 
 

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธ0ฉบับนี้ เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการศึกษาข�อมูลโดยวิจัยเอกสาร
(documentary research) กล'าวคือ เป�นการใช�วิธีการศึกษาโดยการค�นคว�า (research) และวิเคราะห0
ข�อมูล (analysis) จากหนังสือ บทความทางวิชาการ (article) รายงานการวิจัย (research report) 
และเอกสารทางวิชาการ (technical documents) ท่ีเก่ียวข�อง จากห�องสมุดของสถาบันต'างๆท้ังท่ีเป�น
ภาษาไทยและภาษาต'างประเทศ ตลอดจนข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส0 ในเว็บไซด0ท้ังของประเทศไทยและ
ของต'างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายการเรียกค'าสินไหมทดแทนทางละเมิดและกองทุนเยียวยา             
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ เพ่ือนํามาวิเคราะห0ในเชิงคุณภาพจากข�อมูลดังกล'าว 

 

1.6 ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได4รับ 

1.6.1 ทําให�ทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎี และความหมายเก่ียวกับการเรียกค'าสินไหม
ทดแทนทางละเมิดจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะและการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ อันเป�นท่ีมาของการเรียกค'าสินไหมทดแทนทางละเมิดและเยียวยาผู�เสียหายจากบุหรี่ได� 

1.6.2 ทําให�วิเคราะห0และทราบถึงปCญหาต'างๆ ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการเรียก       
ค'าสินไหมทดแทนและเยียวยาทางละเมิดจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะในปCจจุบัน 
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1.6.3 ทําให�สามารถศึกษาค�นคว�าหามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเรียกค'าสินไหม
ทดแทนและเยียวยาทางละเมิดจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ และวิธีการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย        
ในรูปแบบของกองทุนได� 

1.6.4 ทําให�ทราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
กับการเรียกค'าสินไหมทดแทนและการเยียวยาทางละเมิดจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะในรูปแบบของ
กองทุนให�มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป�นธรรมเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล�อม       
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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บทท่ี 2 
ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบุหรี่ และป�ญหาการเรียกค�าสินไหมทดแทนทางละเมิด  

เพ่ือความเสียหายแก�สขุภาพ อนามัยจากบุหรี ่

 
ประเทศไทยมีการสูบบุหรี่ต้ังแต�สมัยอยุธยา1 และมีการสูบกันต�อเนื่องมาจนถึงป$จจุบัน 

ซ่ึงก�อให'เกิดความเสียหายกระทบต�อประเทศ ท้ังทางด'านเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ท้ังผู'ท่ีสูบบุหรี่และผู'ท่ีไม�สูบบุหรี่ในประเทศเป3นจํานวนมาก เนื้อหาในบทนี้จึงเป3นการนําเสนอเริ่มต'นจาก
ความหมาย ประเภท ผลกระทบจากบุหรี่ แนวความคิด ทฤษฎีการเรียกค�าสินไหมทดแทนทางละเมิด 
เพ่ือความเสียหายแก�สุขภาพ อนามัยตามลําดับ 
 

2.1 ความหมายของคําศัพท+ท่ีเก่ียวข�อง 

2.1.1 ความหมายของสถานท่ีสาธารณะ 

 ความหมายของคําว�า “สถานท่ีสาธารณะ” คือสถานท่ีท่ีทุกคนสามารถเข'าไปใช'
บริการได' มิได'ระบุเฉพาะเจาะจงกลุ�มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยวิทยานิพนธ<นี้ ผู'เขียนจะขอแยกกล�าวถึงท่ี
สาธารณะท่ีเก่ียวข'องกับวิทยานิพนธ<นี้เป3น 3 ประเภท ตามสภาพท่ีมีการก�อความเสียหายจากการสูบ
บุหรี่เป3นจํานวนมาก กล�าวคือ ริมน้ํา ป>ายรถโดยสารประจําทาง พ้ืนท่ีอันจํากัด สําหรับพ้ืนท่ีอันจํากัดนี้
หมายถึงสถานท่ีท่ีแคบ ไม�กว'างขวาง อากาศถ�ายเทได'ยาก เช�น โรงอาหาร ห'องทํางาน เป3นต'น ดังจะ
อธิบายต�อไปนี้ 

(1)  ความหมายของคําว�า “ริมน้ํา” 

“ริมน้ํา” ตามความหมายท่ัวไปแล'วมีลักษณะเป3นพ้ืนดินท่ีอยู�ติดกับแหล�งน้ํา
ทุกประเภท ท้ังแม�น้ํา ห'วย หนอง คลอง บึง สระ และแหล�งน้ําอ่ืนๆ อันอาจเป3นสถานท่ีท่ีใช'ในการสูบ
บุหรี่ได' 

 

                                           
 1 Bunjerds, “ความเป3นมาของบุหรี่” สืบค'นเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2556, http://www.okna 
tion.net/blog/print.php?id=803714 
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(2)  ความหมายของคําว�า “ป4ายรถโดยสารประจําทาง” 

“ป>ายรถโดยสารประจําทาง” หรือ “ป>ายรถเมล<” ในคําท่ีใช'เรียกโดยท่ัวไป 
ตามวิทยานิพนธ<นี้ผู'เขียนจะขอกล�าวถึงความหมายของ “ป>ายรถโดยสารประจําทาง”ตามความหมาย
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี19) พ.ศ.2553 เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานท่ี
สาธารณะท่ีให'มีการคุ'มครองสุขภาพของผู'ไม�สูบบุหรี่ และกําหนดส�วนหนึ่งส�วนใดหรือท้ังหมดของ
สถานท่ีสาธารณะดังกล�าวเป3นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'
ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ข'อท่ี 4 ยานพาหนะและสถานีขนส�งสาธารณะ (4.2) สถานีขนส�งสาธารณะ 
(4.2.1) ป>ายรถโดยสารประจําทาง ซ่ึงหมายความถึง บริเวณท่ีใช'รอก�อนหรือหลังการใช'บริการ
ยานพาหนะโดยสารทุกประเภท 

“ป>ายรถโดยสารประจําทาง” ตามความหมายดังกล�าวเป3นสถานท่ีท่ีได'รับ
ความคุ'มครองให'เป3นเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535         
ซ่ึงตรงกับการศึกษาของวิทยานิพนธ<ฉบับนี้ท่ีศึกษาถึงกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ 

(3)  ความหมายของคําว�า “พ้ืนท่ีอันจํากัด” 

ความหมายของคําว�าพ้ืนท่ีอันจํากัด หมายถึงสถานท่ีท่ีแคบ ไม�กว'างขวาง 
อากาศถ�ายเทได'ยาก เช�น โรงอาหาร ห'องทํางาน   

ดังนั้นตามวิทยานิพนธ<นี้ “พ้ืนท่ีอันจํากัด” ให'หมายความถึงสถานท่ีท่ีแคบ          
ไม�กว'างขวาง อากาศถ�ายเทได'ยาก เช�น โรงอาหาร ห'องทํางาน  

2.1.2 ความหมายของสุขภาพ อนามัย 

ความหมายของคําว�า “สุขภาพ อนามัย” ตามความหมายท่ัวไปหมายถึงการ
ปราศจากโรคและมีสุขภาพท่ีดี โดยคําว�าอนามัยมีผู'ให'คํานิยามไว'หลายความหมายด'วยกัน ดังต�อไปนี้ 

ความหมายท่ี 1 องค<การอนามัยโลก ได'ให'ความหมายว�า สุขภาพ อนามัย 
หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ<ดีท้ังทางร�างกายและจิตใจ และสามารถดํารงชีพอยู�ในสังคมได'ด'วยดีซ่ึง 
ไม�เพียงปราศจากโรค หรือไม�แข็งแรงทุพพลภาพเท�านั้น” (Health is defined as a state complete 
physical, mental and social well-being and merely the absence of disease infirmity)2 

                                           
2 องค<การอนามัยโลก, “ความหมายของการอนามัยสิ่งแวดล'อม,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 27 

มิถุนายน 2558, http://www.yala.ac.th/links/pitai/Link/Link%201.html 
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ความหมายท่ี 2 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได'ให'ความหมาย
ว�า สุขภาพ อนามัย หมายถึง ความไม�มีโรค ถูกสุขลักษณะ สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน3 

ความหมายท่ี 3 เพ็ง เพ็งนิติได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดว�า สุขภาพอนามัย 
หมายถึง สุขภาพและการอยู�อย�างสงบ4 

ในวิทยานิพนธ<นี้จะกล�าวเฉพาะคําว�า “สุขภาพ อนามัย” ตามความหมายของเพ็ง 
เพ็งนิติท่ีได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดไว'ว�า สุขภาพ อนามัย หมายความว�า สุขภาพ และการอยู�
อย�างสงบเท�านั้น ซ่ึงเม่ือสุขภาพ อนามัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกทําให'เกิดอันตรายจากการกระทําจาก
บุคคลอ่ืน บุคคลท่ีถูกทําให'เกิดอันตรายนั้นจะถือว�าเป3นผู'ได'รับความเสียหาย ดังจะกล�าวต�อไป 

2.1.3 ความหมายของผู�ได�รับความเสียหาย 
ความหมายของคําว�า “ผู'ได'รับความเสียหาย” 
ความหมายท่ี 1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได'ให'ความหมาย

ว�า ผู'ได'รับความเสียหาย หมายถึง บุคคลผู'ได'รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิด ฐานใดฐานหนึ่ง 
รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการแทนได'ตามท่ีกฎหมายกําหนด5 

ความหมายท่ี 2 ดร.ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ< ได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดว�า 
ผู'ได'รับความเสียหาย หมายถึง บุคคลท่ีมิใช�บุคคลท่ีกระทําละเมิด ซ่ึงถ'าทําต�อตัวเองไม�ใช�เป3นผู'ได'รับ
ความเสียหาย6 

                                           
3 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน, “ความหมายของคําศัพท<อนามัย,” สืบค'น

เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2558, http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ 
%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2 

4 เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ว�าด'วยละเมิดและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ'าหน'าท่ี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ<บริษัท อฑตยา จํากัด 2543), น.134 

5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, “ความหมายของคําศัพท<ผู'ได'รับความ
เสียหาย,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 19 กรกฏาคม 2558, http://dict.longdo.com/search/ผู'เสียหาย 

6 ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ<, คําอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได', 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ<วิญrูชน จํากัด 2550), น.55. 
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ในวิทยานิพนธ<นี้จะกล�าวเฉพาะคําว�า “ผู'ได'รับความเสียหาย” ตามความหมายของ
ดร.ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ< ท่ีได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดว�า ผู'ได'รับความเสียหาย หมายถึง 
บุคคลท่ีมิใช�บุคคลท่ีกระทําละเมิด ซ่ึงถ'าทําต�อตัวเองไม�ใช�เป3นผู'ได'รับความเสียหาย การทําให'เกิดความ
เสียหายตามวิทยานิพนธ<นี้ คือการกระทําจากบุคคลอ่ืนท่ีไม�ใช�ตนเอง กระทําให'เกิดความเสียหายด'วย
การสูบบุหรี่  

2.1.4 ความหมายของผู�สูบบุหรี่ 
ความหมายของคําว�า “ผู'สูบบุหรี่” 
คําว�า “ผู'สูบบุหรี่” มาจากคําท่ีแสดงออกของการกระทําคือ “การสูบบุหรี่”

หมายความว�าการกระทําใดๆซ่ึงมีผลทําให'เกิดควันจากการเผาไหม'ของบุหรี่ เป3นความหมายตามมาตรา
3 แห�งพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ดังนั้น “ผู'สูบบุหรี่” ตามความหมาย
ของวิทยานิพนธ<นี้คือ ผู'ท่ีกระทําการใดๆ ซ่ึงมีผลทําให'เกิดควันจากการเผาไหม'ของบุหรี่ 

2.1.5 ความหมายของควันบุหรี่มือสอง 

ควันบุหรี่มือสอง คือ ควันบุหรี่ท่ีอยู�ในอากาศ เกิดข้ึนจาก 2 แหล�ง คือ (1) ควันบุหรี่
ท่ีผู'สูบบุหรี่พ�นออกมา และ (2) ควันบุหรี่ท่ีลอยจากปลายมวนบุหรี่ระหว�างการสูบ การหายใจเอาควัน
บุหรี่ในบรรยากาศเข'าสู�ร�างกายจึง เรียกว�า "การสูบบุหรี่มือสอง"7 

2.1.6 ความหมายของบุหรี่ 

ความหมายของคําว�าบุหรี่ในการศึกษาชิ้นนี้ปรากฏผู'ให'คํานิยามไว'หลายประการ  
ซ่ึงผู'ศึกษาได'ประมวลคํานิยามมานําเสนอ ดังต�อไปนี้ 

 

 
7 กลุ�มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล< สํานักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค, 

“อะไรคือ การสูบบุหรี่มือสอง (Passive smoking),” สืบค'นเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2558, www.thaiden  
tistagainsttobacco.org/index.php/ความรู'เรื่องบุหรี่/ข'อควรรู'-เรื่อง-บุหรี่/67-ควันบุหรี่มือสอง. 
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ความหมายท่ี 1 ตามมาตรา 3 แห�ง พระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไม�สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 “บุหรี่” หมายความว�า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ< บุหรี่อ่ืน ยาเส'น8 หรือยาเส'นปรุง9 ตาม
กฎหมายว�าด'วยยาสูบ 

ความหมายท่ี 2 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายความว�า
ยาสูบท่ีใช'ใบตองหรือกระดาษเป3นต'นมวนใบยาท่ีหั่นเป3นฝอย10 

ความหมายท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 บุหรี่ซิกาแรต หมายความว�า
ยาเส'นหรือยาเส'นปรุง ไม�ว�าจะมีใบยาแห'งหรือยาอัดเจือปนหรือไม� ซ่ึงมวนด'วยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึน
ใช'แทนกระดาษ หรือใบยาแห'งหรือยาอัด11 

ความหมายท่ี 4 ในป$จจุบันมีประเด็นท่ีแก'ไขเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ<ยาสูบฉบับใหม� แต�ยังไม�ได'ประกาศบังคับใช'เป3นกฎหมาย โดยแก'ไขคํานิยามคําว�า “ผลิตภัณฑ<
ยาสูบ” ให'หมายรวมถึงผลิตภัณฑ<ยาสูบใหม�ๆ อาทิ บุหรี่ไฟฟ>า บารากู� ด'วย12  

จากความหมายท้ัง 4 ท่ีกล�าวมาข'างต'น การศึกษาชิ้นนี้ ผู'ศึกษามีความเห็นว�า
ความหมายคําว�า “บุหรี่” หมายความครอบคลุมถึงบุหรี่ซิกาแรตท่ีมียาเส'นหรือยาเส'นปรุง ไม�ว�าจะมีใบ
ยาแห'งหรือยาอัดเจือปนหรือไม� ซ่ึงมวนด'วยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใช'แทนกระดาษ หรือใบยาแห'งหรือ

                                           
8 ยาเส'น หมายความว�า ใบยาหรือยาอัดซ่ึงได'หั่นเป3นเส'นและแห'งแล'ว (ตามพระราชบัญญัติ

ยาสูบ พ.ศ.2509) 
9 ยาเส'นปรุง หมายความว�า ใบยาซ่ึงมิใช�ใบยาพันธุ<ยาสูบพ้ืนเมืองหรือยาอัด ซ่ึงได'หั่นเป3นเส'น

และปรุงหรือปนด'วยวัตถุอ่ืนนอกจากน้ํา (ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ) 
10 ราชบัณฑิตยสถาน, “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 2 

กันยายน  2556 http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
11 ยาอัด คือส�วนใดส�วนหนึ่งของต'นยาสูบซ่ึงได'ปzนหรือย�อยและทําเป3นแผ�นโดยมีวัตถุอ่ืนเจือ

ปนด'วยหรือไม�ก็ตาม (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
12 สมาพันธ<เครือข�ายแห�งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่และภาคีเครือข�าย มูลนิธิรณรงค<เพ่ือ

การไม�สูบบุหรี่, “คนไทยรวมพลัง ร�วมผลักดัน พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ (ฉบับใหม�) เพ่ือช�วยสกัด
เด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2558, www.change.org/p/
นายกรัฐมนตรี-คนไทยรวมพลัง-ร�วมผลักดัน-พรบ-ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ-ฉบับใหม�-เพ่ือช�วยสกัดเด็ก
และเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ 
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ยาอัด และรวมถึงบุหรี่ไฟฟ>าและบารากู�ท่ีเม่ือสูบแล'วจะก�อให'เกิดควันอันส�งผลร'ายและอันตรายต�อ
สุขภาพ อนามัยของบุคคลอ่ืน ตามความหมายของประเด็นท่ีจะมีการแก'ไขเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบฉบับใหม� 
 

2.2 ลักษณะและประเภทของบุหรี่ 

 บุหรี่เป3นสารเสพติดชนิดหนึ่งท่ีถึงแม'ว�าจะเสพได'โดยไม�ผิดกฎหมายแต�พิษภัยและความ
เสียหายของบุหรี่ก็มีความร'ายแรง เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษอยู�มากมาย อาทิ นิโคติน มีลักษณะเป3น
น้ํามัน ไม�มีสี มีฤทธิ์กระตุ'นประสาทส�วนกลาง ทําให'หัวใจเต'นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทาร< เป3นน้ํามัน
เหนียวข'น สีน้ําตาล จะเข'าไปจับอยู�ท่ีปอดทําให'ระคายเคือง ถุงลมในปอดขยาย คาร<บอนมอนนอกไซด< 
ทําให'ร�างกายได'รับออกซิเจนน'อยลง ไนโตรเจนไดออกไซด< ทําลายเยื่อบุหลอดลม ก�อให'เกิดโรคถุงลม
โปzงพอง ไฮโดรเจนไซยาไนด<ทําลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขนมีสิ่งแปลกปลอมเข'าไปทําลายหลอดลมได'
ง�าย โดยสารเหล�านี้ล'วนเป3นอันตรายต�อผู'สูบบุหรี่และผู'ท่ีอยู�ใกล'กับผู'สูบบุหรี่ท้ังสิ้น โดยบุหรี่จะมีลักษณะ
ภายนอกของซองบุหรี่ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได'ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 11        
เรื่อง หลักเกณฑ<วิธีการและเง่ือนไขการแสดงภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัย วันเดือนป|ท่ีผลิต       
แหล�งผลิต และการขายได'เฉพาะในราชอาณาจักรไทยในฉลากของบุหรี่ซิการ<แรตและบุหรี่ซิการ<      
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ พ.ศ. 2535 กําหนดให'มีลักษณะภายนอกของ
ซองบุหรี่ท่ีสําคัญดังนี้ 

 (1) บุหรี่ท่ีผลิต หรือนําเข'าในราชอาณาจักร จะต'องจัดพิมพ<ฉลากเป3นรูปคําเตือนถึงพิษ
ภัยของ บุหรี่ โดยจัดพิมพ<เป3นรูปภาพ 4 สี และแสดงข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตามท่ีกําหนดไว' 
โดยตําแหน�งของฉลากรูปภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ต'องอยู�ท่ีตําแหน�งชิดขอบบนสุด
ของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ< 

 (2) ฉลากรูปภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ 9 แบบคละกันไป โดยมี
ฉลากรูปภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ในอัตรา 1 แบบ ต�อ 5,000 ซอง ได'แก� 

- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําร'ายผู'ใกล'ชิด 
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วปากเหม็นกลิ่นบุหรี่ 
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วถุงลมพองตาย 
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําให'เกิดมะเร็งปอด 
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําให'หัวใจวายตาย 
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- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่นําชีวิตสู�ความตาย 
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วเป3นมะเร็งช�องปาก 
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วเป3นมะเร็งกล�องเสียง 
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําให'เส'นเลือดสมองแตก 

 (3) ฉลากรูปภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนซองหรือภาชนะบรรจุ        
ซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ<มีขนาดไม�น'อยกว�าร'อยละ 50 ของด'านท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดของซองหรือภาชนะ
บรรจุซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ< ท้ังสองด'าน 

  (4) บุหรี่ซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ< ท่ีผลิตหรือนําเข'าในราชอาณาจักรจะต'องมีข'อความ
แสดง วัน เดือน ป| ท่ีผลิต และแหล�งท่ีผลิต โดยจัดให'มีข'อความแสดงว�า “สําหรับขายในราชอาณาจักร
ไทย”และบุหรี่ซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ< ท่ีผลิตเพ่ือจําหน�ายนอกราชอาณาจักรไม�ต'องปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ประกาศ ณ วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 254913 

 ด'วยลักษณะของบุหรี่ ท่ี เป3นยาเส'นหรือยาเส'นปรุงตาม พระราชบัญญัติยาสูบ          
พ.ศ.2509 บุหรี่จึงสามารถแบ�งออกเป3น 2 ประเภทใหญ�ๆ คือ ประเภทท่ี 1 ประเภทของบุหรี่ท่ีมีลักษณะ
เป3นมวน และ ประเภทท่ี 2 ประเภทของบุหรี่ท่ีมีลักษณะสูบผ�านอุปกรณ<เพ่ือยาสูบ ตามมาตรา 4 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 และร�างกฎหมายการแก'ไขเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ<ยาสูบฉบับใหม� พ.ศ….. คือ 

 ประเภทท่ี 1 ประเภทของบุหรี่ท่ีมีลักษณะเป3นมวน บุหรี่ท่ีมีลักษณะเป3นมวนโดยท่ัวไป
ท่ีคนรู'จัก คือมีลักษณะเป3นมวนทรงกระบอก มวนด'วยกระดาษไว'ภายนอก มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุ
ภายในห�อกระดาษ ปลายด'านหนึ่งเป3นปลายเป~ดสําหรับจุดไฟ และอีกด'านหนึ่งจะมีตัวกรอง ไว'สําหรับ
ใช'ปากสูดควัน จะแตกต�างกันเพียงแค�วัสดุท่ีใช'มวนและใบยาสูบท่ีอยู�ภายในมวนบุหรี่ ดังจะกล�าวต�อไปนี้ 

(1) บุหรี่ซิกาแรต ได'แก� ยาเส'นหรือยาเส'นปรุง ไม�ว�าจะมีใบยาแห'งหรือยาอัดเจือปน
หรือไม� ซ่ึงมวนด'วยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใช'แทนกระดาษ หรือใบยาแห'งหรือยาอัด 

 (2) บุหรี่ซิการ< หมายความว�า ใบยาแห'งหรือยาอัด ซ่ึงมวนด'วยใบยาแห'งหรือยาอัด 

                                           
13 ชนิศา ชงัดเวช, “บุหรี่ คือ”, สืบค'นเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2558, http://board.post 

jung.com/668903.html 
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(3) บุหรี่อ่ืน หมายความว�า ยาเส'นหรือยาเส'นปรุง ซ่ึงมวนด'วยใบตอง กลีบบัว กาบ
หมาก ใบมะกา ใบจาก ดอกป|บ หรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใช�กระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใช'แทนกระดาษและท่ีมิใช�ใบ
ยาแห'งหรือยาอัด 

ประเภทท่ี 2 ประเภทของบุหรี่ท่ีมีลักษณะสูบผ�านอุปกรณ<เพ่ือยาสูบ ตามท่ีกล�าว
มาแล'วข'างต'น บุหรี่มีหลายประเภท โดยประเภทท่ี 2 นี้คือบุหรี่ท่ีมีลักษณะสูบโดยผ�านอุปกรณ<เพ่ือยาสูบ 
เป3นบุหรี่ท่ีทําข้ึนจากวัสดุอ่ืนเพ่ือใช'ในการสูบและบรรจุยาสูบ ซ่ึงไม�ได'มวนด'วยกระดาษ และมีอุปกรณ<
เพ่ือการสูบเพ่ิมข้ึนมา ต�างจากบุหรี่ท่ีมีลักษณะเป3นมวนประเภทท่ี1 ดังจะกล�าวต�อไปนี้ 

(1) ยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า (electronic cigarette) หรือ บุหรี่ไอน้ํา 
(vapor cigarette) คือผลิตภัณฑ<ยาสูบจําพวกบุหรี่ บุหรี่ซิการ< และบุหรี่แบบกล'องสูบ ซ่ึงทําข้ึนจาก
อุปกรณ<ประจุแบตเตอรีท่ีจะส�งผ�านนิโคตินไปยังผู'สูบ โดยมีลักษณะคล'ายคลึงกับยาสูบจริง โดยท่ัวไปจะ
มีอยู� 2 แบบคือ แบบท่ีคล'ายกับบุหรี่จริง กับแบบท่ีเรียกว�าแบบปากกา (Pen style) มีลักษณะเหมือน
บุหรี่ท่ีมีปลายด'านก'นกรองเสียบอยู�กับตัวต�อก'นกรองอีกชั้นหนึ่ง แต�ในป$จจุบันเริ่มมีลักษณะท่ีถูกผลิตให'
ไม�มีลักษณะคล'ายบุหรี่ แต�มีลักษณะคล'ายรีโมตรถยนต< และยังมีรูปแบบท่ีผู'ใช'ปรับปรุง (modify)        
เองด'วย ยาสูบอิเล็กทรอนิกส<ถูกคิดค'นข้ึนในประเทศจีน14 

(2) บารากู�หมายถึง อุปกรณ<สูบยาของชาวอาหรับ ลักษณะเป3นขวดทรงสูงหรือหม'อมี
ขาหยั่ง ด'านบนมีถ'วยสําหรับใส�ยาสูบซ่ึงเรียก "ชีชะฮ<" (shisha) หรือ ฮุคคา (hookah) ถ'วยนั้นมีฝาป~ด 
และมีท�อต�อจากถ'วยลงมาถึงก'นขวดท่ีมีน้ําหล�ออยู� เม่ือดูดท�อจะทําให'ควันผ�านน้ําข้ึนมา อุปกรณ<นี้มีชื่อ
เรียกท่ีต�างกันหลายภาษาเช�น water pipe, narghile, hubble-bubble ภาษาไทยเองก็เรียกเพ้ียนเป3น 
บารากู� เป3นต'น สารท่ีนํามาใช'กับอุปกรณ<ฮุคคาไม�จําเป3นต'องแห'งสนิท ท่ีมักใช'กันก็มีชื่อว�า โทบาเมล 
หรือ มาแอสเซล เป3นส�วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กับสารท่ีมีความหวาน เช�น น้ําผึ้งหรือ
กากน้ําตาล (molasses) หรือผลไม'ตากแห'ง15 

                                           
14 บาบาร�า เดย<มิกส<, “ยาสูบอิเล็กทรอนิกส<”, สืบค'นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2558, https:  

//articles.latimes.com/2009/apr/25/world/fg-china-cigarettes25 
15 อาลี เสือสมิง, “บารากู�”, สืบค'นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2558, www.alisuasaming. 

com/main/index.php/tell-stories/347-tell90-7 
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โดยบุหรี่ท้ังสองประเภทท่ีกล�าวมานี้จะก�อให'เกิดควันบุหรี่จาก 2 แหล�งคือ ควันบุหรี่ท่ีผ' ู
สูบบุหรี่พ�นออกมา และควันบุหรี่ท่ีลอยจากตอนปลายมวนบุหรี่และทันทีท่ีบุหรี่ถูกจุดข้ึนการเผาไหม'ของ
มวนบุหรี่จะทําให'เกิดสารเคมีกว�า 4,000 ชนิด เป3นสารพิษมากกว�า 250 ชนิด และกว�า 50 ชนิดเป3น
สารพิษควันบุหรี่มือสองซ่ึงจัดว�าเป3นสารก�อมะเร็งในมนุษย<แม'จะได'รับเพียงระยะเวลาสั้นๆก็เป3น
อันตรายได' โดยผลท่ีเกิดข้ึนทันทีคือ อาการของคนท่ีได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูก วิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไส' อาเจียน หายใจไม�สะดวก16 

ดังนั้นบุหรี่ตามวิทยานิพนธ<จึงให'ความสําคัญกับการใช'ใบยาสูบหรือใบยาเส'นหรือสิ่งอ่ืน
อันมีลักษณะคล'ายคลึงกัน   ไม�ว�ามีการมวนด'วยกระดาษด'วยอุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส<หรือไม�ก็ตาม  เพ่ือ
การสูบด'วยวิธีการจุดไฟและสูดเอาควันเข'าไปในร�างกายและปล�อยควันออกมา เพราะความเสียหายท่ี
เป3นผลเสียหายจากการสูบบุหรี่คือ ควันพิษท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ไม�ว�าลักษณะของตัวบุหรี่นั้น จะเป3น
มวนหรือเป3นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส<ก็ตาม ผู'เขียนจึงมุ�งประเด็นสําคัญไปท่ีควันพิษของบุหรี่ท่ีเกิดจาก
การสูบบุหรี่ เพราะเป3นผลโดยตรงกับการก�อความเสียหายจากการสูบบุหรี่ ซ่ึงตรงกับเจตนารมณ<ของร�าง
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ พ.ศ.... (ฉบับใหม�) ท่ีต'องการให'ประเทศไทยปฏิบัติตาม
พันธกรณีท่ีจะต'องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบให'สอดคล'องกับอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  ขององค<การ
อนามัยโลก (WHO FCTC) ท่ีประเทศไทยเป3นหนึ่งใน 179 รัฐภาคี17 ท่ีต'องการคุ'มครองสุขภาพของ
ประชาชนในป$จจุบัน และชนรุ�นหลังจากพิษภัยร'ายแรงของการใช'ยาสูบ และการได'รับควันพิษจาก
ยาสูบ18 

                                           
16 สุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา, “แนวทางการส�งเสริมพฤติกรรม การลด เลิกบุหรี่ ของ

ประชาชน บ'านบึงบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ� อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค<,” วารสารพยาบาลและ
สุขภาพ ป|ท่ี6 ฉบับท่ี1 มกราคม – เมษายน 2555. 

17 WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC หรือ อนุสัญญา
ว�าด'วยการควบคุมยาสูบ ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) เป3นสนธิสัญญาระหว�างประเทศด'านสุขภาพของ
องค<การอนามัยโลก ซ่ึงมีวัตถุประสงค<เพ่ือคุ'มตรองประชากรโลกให'ปลอดภัยจากผลร'ายของการบริโภค
ยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ โดยประเทศไทยได'ร�วมลงนามในกรอบอนุสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 20 
มิถุนายน 2546 เป3นลําดับท่ี 36 

18 ประกิต วาทีสาธกกิจ, “หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม�สุดโต�ง,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 7 
มีนาคม 2558, www.change.org/p/นายกรัฐมนตรี-คนไทยรวมพลัง-ร�วมผลักดัน-พรบ-ควบคุม
ผลิตภัณฑ<ยาสูบ-ฉบับใหม�-เพ่ือช�วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่/u/9821796 
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2.3 โครงสร�างของบุหรี่ 

บุหรี่ท่ีมีการสูบโดยท่ัวไป มีท้ังบุหรี่ท่ีมีลักษณะเป3นมวนท่ีมวนด'วยกระดาษ และบุหรี่ท่ี
มีลักษณะสูบผ�านอุปกรณ<เพ่ือยาสูบ คือ ยาสูบประเภทบารากู� และยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า 
ดังจะแยกโครงสร'างได'ดังต�อไปนี้ 

ลักษณะของบุหรี่ บุหรี่ มีลักษณะเป3นทรงกระบอกม'วนห�อด'วยกระดาษ ขนาดปกติจะ
มีความยาวสั้นกว�า 120 มิลลิเมตร และขนาดเส'นผ�านศูนย<กลางไม�เกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสูบบดหรือ
ซอยบรรจุภายในห�อกระดาษ ปลายด'านหนึ่งเป3นปลายเป~ดสําหรับจุดไฟ และอีกด'านหนึ่งจะมีตัวกรอง 
ไว'สําหรับใช'ปากสูดควัน คํานี้ปกติจะใช'หมายถึงเฉพาะท่ีบรรจุใบยาสูบภายใน แต�ในบางครั้งก็อาจใช'
หมายถึงมวนกระดาษท่ีบรรจุสมุนไพรอ่ืน ๆ เช�น กัญชา19 

ในบุหรี่หนึ่งมวนสามารถแบ�งแยกออกไปเป3น 3 ส�วนตามหน'าท่ีของแต�ละส�วน  
ส�วนท่ี 1 คือ ส�วนก'นกรอง ก'นกรองมีหน'าท่ีเป3นส�วนท่ีมีตัวกรอง เอาไว'สําหรับใช'ปาก

สูดควันเข'าสู�ร�างกายผู'สูบ ในส�วนนี้จะมีสารพิษอยู�1ชนิดคือสารตะก่ัว20 
ส�วนท่ี 2 คือ ส�วนปลาย ส�วนปลายจะมีลักษณะเป3นปลายเป~ดมีหน'าท่ีเพ่ือไว'สําหรับจุด

ไฟในการสูบบุหรี่ ในส�วนนี้จะมีกรดอะซิติก21 และบิวเทน22 อยู�เพ่ือช�วยในการจุดไฟ 
 

                                           
19 กัญชา เป3นพืชล'มลุกจําพวกหญ'าข้ึนได'ง�ายในเขตร'อน ลําต'นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะ

ใบจะแยกออกเป3นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล'ายใบมันสําปะหลังท่ีขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู�เป3น
ระยะๆ ออกดอกเป3นช�อเล็กๆ ตามง�ามของก่ิงและก'าน ส�วนท่ีคนนํามาเสพได'แก�ส�วนของก่ิง ก'าน ใบ 
และยอดช�อดอกกัญชา โดยนํามาตากหรืออบแห'ง แล'วบดหรือหั่นให'เป3นผงหยาบๆ จากนั้นจึงนํามายัด
ไส'บุหรี่สูบ 

20 สารตะก่ัว คือ โลหะหนักสีน้ําเงิน มีคุณสมบัติท่ีอ�อนตัวสามารถดัดเป3นรูปร�างต�างๆ ได' 
21 กรดอะซิติก คือ สารประกอบเคมีอินทรีย<ชนิดหนึ่งท่ีมีอยู�ในน้ําส'มสายชู (มิใช�พืชตระกูลส'ม

ซ่ึงให'กรดซิตริก) คือให'รสเปรี้ยวและกลิ่นฉุน 
22 บิวเทน คือ เป3นสารประกอบไฮโดรคาร<บอนอ่ิมตัวท่ีมีจํานวนคาร<บอน 4 อะตอมอยู�ใน

โมเลกุล มีสถานะเป3นก�าซท่ีอุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ 
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ส�วนท่ี 3 คือ ส�วนกลางของบุหรี่ ส�วนกลางของบุหรี่มีหน'าท่ีในการเก็บมวลสารเสพติดท่ี
อยู�ในมวนบุหรี่และสารพิษต�างๆ และจะถูกเผาไหม'ไปพร'อมกับการสูบบุหรี่ในแต�ละครั้ง23 ในส�วนกลาง
ของบุหรี่นี้มีสารพิษและสารเสพติดท่ีเป3นอันตรายต�อร�างกายจํานวนมาก ดังจะกล�าวต�อไป 

บุหรี่โดยท่ัวไปจะมีลักษณะคล'ายกับซิการ< ตรงท่ี บุหรี่นั้นมีขนาดเล็กว�า และใบยาสูบ
นั้นจะมีการบดหรือซอย รวมท้ังกระดาษท่ีห�อ ซิการ<โดยปกติจะใช'ใบยาสูบท้ังใบ ซิการ<ชนิดท่ีมีขนาดเล็ก
พิเศษเท�าบุหรี่ เรียกว�า ซิการ<ริลโล (en:cigarillo)24 แต�ซิการ<ริลโลนี้ไม�เป3นท่ีนิยมอย�างแพร�หลายและมีผู'
สูบน'อยกว�าบุหรี่ประเภทมวนท่ัวไป 

โครงสร'างของยาสูบประเภทบารากู� บารากู�เป3นยาสูบท่ีเป3นขวดทรงสูงหรือหม'อมีขา
หยั่ง ทางด'านบนมีถ'วยใช'สําหรับใส�ยาสูบซ่ึงเรียกว�า "ชีชะฮ<" (shisha) หรือ ฮุคคา (hookah) ถ'วยนั้นมี
ฝาป~ด และมีท�อต�อจากถ'วยลงมาถึงก'นขวดท่ีมีน้ําหล�ออยู� เม่ือดูดท�อจะทําให'ควันผ�านน้ําข้ึนมา25 

โครงสร'างของยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า จะมีความแตกต�างจากบุหรี่ประเภท
มวนหลายอย�าง กล�าวคือ ยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า มีลักษณะเป3นแบบกล'องสูบ ซ่ึงทําข้ึน
จากอุปกรณ<ประจุแบตเตอรีท่ีจะส�งผ�านนิโคตินไปยังผู'สูบ โดยมีลักษณะคล'ายคลึงกับยาสูบจริง 
โดยท่ัวไปจะมีอยู� 2 แบบคือ แบบท่ีคล'ายกับบุหรี่จริงกับแบบท่ีเรียกว�า แบบปากกา (Pen style)        
มีลักษณะเหมือนบุหรี่ท่ีมีปลายด'านก'นกรองเสียบอยู�กับตัวต�อก'นกรองอีกชั้นหนึ่ง โดยสามารถถอดแยก
ชิ้นส�วนได'เป3น 3 ส�วนคือ 

ส�วนแบตเตอรี่ (Battery) คือ ส�วนท่ีมีลักษณะคล'ายกับตัวบุหรี่ มีความยาวราว 55–80 
มิลลิเมตร ส�วนปลายมักมีหลอดไฟแอลอีดีแสดงสถานะการทํางาน และแจ'งเตือนระดับแบตเตอรี่ มีท้ัง
แบบอัตโนมัติและแบบตรวจด'วยมือ 

ส�วนตัวสร'างควัน และความร'อน (Atomizer) คือส�วนกลาง จะมีไมโครชิพ (micro 
ship circuit) ควบคุมการทํางาน และขดลวดอีเล็กทรอนเพ่ือเปลี่ยนน้ํายา (e-liquid) ให'กลายเป3น
ละอองไอน้ํา และสร'างกลิ่นเสมือนบุหรี่จริง 

                                           
23 ชุลีพร อรุณแสงสุรีย< และคณะ, “หน�วยท่ี 7 ไม�เสพ ก็ไม�ติด เรื่อง ภัยร'าย…จากบุหรี่,” 

ความสุขของฉันในวันสุขภาพดี, (ปทุมธานี : ศูนย<พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ, 2553). 
24 siamhealth, “บุหรี่” , สืบค'นเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 , www.siamhealth.net/pub 

lic_html/health/smoking/index.html 
25 อาลี เสือสมิง, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 15. 



18 
 

ส�วนเก็บน้ํายา (Cartridge) หรือส�วนปากดูด (Mouth piece) จะรูปร�างคล'ายปากเป3ด 
หรือทรงกระบอก และอีกด'านหนึ่งจะเป3นกระเปาะใส�วัสดุซับน้ํายาไว' 

นอกจากส�วนประกอบในตัวเครื่องแล'ว ส�วนประกอบสําคัญของยาสูบอิเล็กทรอนิกส<คือ
น้ํายา (e-liquid) ซ่ึงผลิตจากสารโพรพลีลีนกลีเซอรอล (Propylene Glycerol) หรือสารโพรพลีลีน      
กลีคอล (Propylene Glycol) หรือเรียกสั้นๆว�าสารพีจี (PG) ซ่ึงเป3นตัวทําละลายระดับท่ีบริโภคได' 
(Food-Grade) สารพีจีอยู�ในเครื่องสําอางแทบทุกชนิด รวมท้ังแชมพู สบู� โฟมล'างหน'า หรือแม'กระท่ัง
ลูกอม สารพีจีนี้อาจมีการสะสมหรือระคายเคืองหากได'รับเป3นเวลานาน สารพีจีจะใช'เป3นตัวละลายกลิ่น
หรือรสชาติกับนิโคติน26 

สรุปได'ว�า รูปแบบของบุหรี่ท่ีสูบ วิธีการสูบ และความเชื่อส�วนบุคคลของผู'สูบบุหรี่ท่ี
แตกต�างกัน ไม�ใช�ประเด็นสําคัญของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่ ประเด็นความเสียหายท่ีสําคัญ
คือควันพิษจากบุหรี่ท่ีถูกปล�อยมาจากการสูบบุหรี่ ส�งผลกระทบทันทีต�ออนามัยของคนท่ีได'รับควันบุหรี่ 
คือ อาการของคนท่ีได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส' อาเจียน หายใจไม�
สะดวก และส�งผลกระทบต�อสุขภาพ ของบุคคลอ่ืนท่ีได'รับควันบุหรี่เข'าไปสู�ร�างกาย และประเภทของ
ควันพิษต�างๆจะกล�าวต�อไปดังนี้ 

 

2.4 สารประกอบภายในควันบุหรี่ 

  ในบุหรี่ 1 มวนเม่ือเกิดการเผาไหม'จะทําให'เกิดสารเคมีมากกว�า 4,000 ชนิด และสาร
หลายร'อยชนิดมีผลต�อการทํางานของอวัยวะต�างๆ ในร�างกาย และมีสารพิษจํานวนมากกว�า 60 ชนิด      
ท่ีเป3นสารก�อมะเร็งสารพิษท่ีสําคัญในควันบุหรี่นอกจากสารก�อมะเร็ง คือ 

  (ดูตารางท่ี 2.1) 

 

 

 

                                           
26 บาบาร�า เดย<มิกส<, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 14. 
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ตารางท่ี 2.1 สารประกอบท่ีเกิดจากการเผาไหม�ของบุหรี่27 

ช่ือสารเคมี ความอันตรายของสารเคมี 

นิโคติน (Nocotine) เป3นสารท่ีทําให'เกิดการเสพติดและทําให'เกิดโรคหัวใจ 

ทาร< (Tar) ประกอบด'วยสารก�อนมะเร็งหลายชนิด ร'อยละ 50        
ของทาร<จะจับอยู� ท่ีปอด ทําให'แปรงขนอ�อนท่ีบุ เยื่อ
หลอดลมไม�สามารถเคลื่อนไหวได'ตามปกติ 

คาร<บอนมอนออกไซด< (Carbon 
monoxide) 

เป3นก�าซชนิดเดียวกับท่ีพ�นออกมาจากท�อไอเสียรถยนต< 
ก�าซนี้จะขัดขวางการลําเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง
ทําให'ร�างกายได'รับออกซิเจน น'อยลงไม�ตํ่ากว�าร'อยละ 
10-15 มีผลให'หัวใจทํางานหนักข้ึน 

ไฮโดรเจนไดออกไซด< (Hydrogen 
dioxide) 

เป3นก�าซท่ีทําลายเยื่อบุหลอดลมส�วนปลายและถุงลม        
ทําให'เกิดอาการไอ มีเสมหะและหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

ไนโตรเจนไดออกไซด< (Nitrogen 
dioxide) 

เป3นก�าซท่ีทําลายเยื่อบุหลอดลมส�วนปลายและถุงลม          
ทําให'เป3นโรคถุงลมโปzงพอง 

แอมโมเนีย (Ammonia) มีฤทธิ์ ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําให'แสบตา แสบจมูก 
หลอดลมอักเสบ 

ไซยาไนด< (Cyanide) มีฤทธิ์ ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําให'แสบตา แสบจมูก 
หลอดลมอักเสบ 

สารกัมมันตภาพรังสีโพโลเนียม-210 ท่ีมีรังสีแอลฟาอยู� เป3นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง 

ฟอร<มาร<ลดีไฮด< (Formaldehyde) เป3นสารท่ีใช'ในการดองศพ 

 

                                           
27 สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, “ควันบุหรี่มือ

สอง”  สืบค'นเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556, http://btc.ddc.moph.go.th/ cms/menu/submenu/ 
inc_submenu/4/46 
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ดังตารางท่ีกล�าวมาแล'ว เห็นได'ว�าในการเผาไหม'จากควันบุหรี่จะก�อให'เกิดสารพิษท่ีเป3น
ผลร'ายต�อร�างกายจํานวนมาก ตัวอย�างเช�น สารนิโคติน ทาร< คาร<บอนมอนออกไซด< เป3นต'น และใน
ตารางยังแสดงให'เห็นถึงอันตรายของสารต�างๆ ซ่ึงหากบุคคลใดได'สูดดมเข'าสู�ร�างกาย จะก�อให'เกิดความ
เสียหายต�างๆต�อร�างกายของบุคคลท่ีได'รับสารพิษเหล�านั้นเข'าไป ซ่ึงสารพิษเหล�านี้เกิดจากการเผาไหม'
จากมวนบุหรี่ 
  

2.5 ป�ญหาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือผู'กระทําละเมิดได'กระทําความผิดเกิดข้ึน ส�งผลให'บุคคลอ่ืนต'องได'รับความเสียหาย
ต�อสุขภาพ อนามัย ซ่ึงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน สามารถแบ�งได'เป3น 2 ประเภทคือ ผลเสียหายต�อสุขภาพของ
ผู'สูบบุหรี่เอง และ ผลเสียหายต�อสุขภาพของคนข'างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง) ดังจะอธิบายต�อไปนี้ 

 2.5.1. ป�ญหาผลเสียหายต�อสุขภาพของผู�สูบบุหรี่ 

ในทางหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา 420 
ความเสียหายต'องเกิดข้ึนจากการกระทําจากบุคคลหนึ่ง กระทําให'เกิดความเสียหายกับอีกบุคคลหนึ่ง  
ไม�ว�าจะเป3นในทางชีวิต ร�างกาย อนามัย ทรัพย<สิน สิทธิหรือเสรีภาพก็ตาม การท่ีผู'สูบบุหรี่ได'รับความ
เสียหายต�อร�างกายของผู'สูบบุหรี่เอง จึงไม�ถือว�าเป3นความผิดตามหลักกฎหมายละเมิด เพราะไม�ได'ทําให'
เกิดความเสียหายต�อบุคคลอ่ืน แต�เป3นการสมัครใจเองของผู'สูบบุหรี่ ท่ีจะก�อให'เกิดความเสียหายต�อ
ตนเอง ดังนั้นจึงไม�ถือว�าเป3นการกระทําความผิดตามหลักกฎหมายละเมิด ผลของความเสียหายต�อ
สุขภาพของผู'สูบบุหรี่เองมีดังนี้ 

สําหรับตัวผู'สูบบุหรี่เองย�อมได'รับโทษจากการสูบบุหรี่ โทษดังกล�าวเกิดข้ึนแก�
สุขภาพ  อนามัยของผู'สูบบุหรี่ ทําให'แต�ละป|ประเทศไทยมีอัตราผู'ปzวยจากบุหรี่จํานวนมาก โดยผลต�อ
สุขภาพของผู'สูบบุหรี่แยกออกเป3นผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาว ตามลําดับ 
  ประการแรก ผลกระทบระยะสั้นต�อสุขภาพผู'สูบบุหรี่ จากรายงานทางการแพทย<
ปรากฏผลกระทบระยะสั้นต�อผู'สูบบุหรี่ 8 ด'านด'วยกัน คือ28 

                                           
28 สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข, “ผลต�อสุขภาพของผู'

สูบบุหรี่,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 1 กรกฏาคม 2556, http://btc.ddc.moph.go.th/cms/menu/sub 
menu/inc_submenu/4/38 
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 ด'านท่ี 1 ประสาทสัมผัสของการรับรู'กลิ่นและรส จะทําหน'าท่ีได'ลดลง 
 ด'านท่ี 2 แสบตา น้ําตาไหล 
 ด'านท่ี 3 ขนอ�อนท่ีทําหน'าท่ีพัดโบก เพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลมเป3น
อัมพาต หรือทํางานได'ช'าลง 
 ด'านท่ี 4 ระดับคาร<บอนมอนอกไซด<ในปอดและในกระแสเลือดเพ่ิมสูงข้ึน 
 ด'านท่ี 5 หัวใจเต'นเร็วข้ึน และความดันโลหิต สูงข้ึน 
 ด'านท่ี 6 มีกรดในกระเพาะอาหารมากข้ึน 
 ด'านท่ี 7 เกิดกลิ่นท่ีน�ารังเกียจตามร�างกายและ เสื้อผ'า 
 ด'านท่ี 8 ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น และมีกลิ่นปาก 

   ประการท่ีสอง ผลกระทบระยะยาวต�อสุขภาพผู'สูบบุหรี่  จากรายงานทาง
การแพทย<ปรากฏผลว�า ผู'สูบบุหรี่มีภาวะเสี่ยงต�อการปzวยด'วยโรคต�าง ๆ จํานวนมาก เช�น อัตราเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจสูงข้ึนเป3น 2 เท�า อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคถุงลมโปzงพองสูงข้ึนเป3น 6 เท�า และอัตรา
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดสูงข้ึนเป3น 10 เท�า การสูบบุหรี่ทําให'ผู'สูบอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 5 - 8 ป|        
ผู'สูบบุหรี่ท่ีเริ่มสูบต้ังแต�วัยรุ�นและไม�หยุดสูบ ร'อยละ 50 จะเสียชีวิตด'วยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ และ 
ครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้จะเสียชีวิตในวัยกลางคนก�อนอายุ 70 ป|29 เป3นต'น ซ่ึงโรคท่ีเกิดกับผู'สูบบุหรี่ท่ี
สําคัญมีอยู� 7 โรคด'วยกัน คือ 

โรคท่ี 1 โรคมะเร็ง 
ผู'สูบบุหรี่มีโอกาสท่ีจะเกิดมะเร็งในอวัยวะต�างๆเพ่ิมข้ึนมากกว�าผู'ท่ีไม�สูบบุหรี่ 

ได'แก� มะเร็งช�องปาก โพรงจมูก กล�องเสียง หลอดลม ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับอ�อน ตับ 
ไต กระเพาะป$สสาวะ ลําไส'ใหญ� ทวารหนัก เต'านม ปากมดลูก รังไข� ต�อมลูกหมาก ท้ังนี้ ผู'ท่ีสูบบุหรี่และ
ด่ืมแอลกอฮอล<ด'วยจะเสี่ยงต�อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารเพ่ิมข้ึนอีก สาเหตุท่ีการสูบบุหรี่ทําให'เกิด
โรคมะเร็งในอวัยวะหลายๆ แห�ง ส�วนหนึ่งเกิดจากการท่ีสารก�อมะเร็งในควันบุหรี่สัมผัสกับอวัยวะ
โดยตรง เช�น กล�องเสียง และปอด หรือสารก�อมะเร็งถูกดูดซึมเข'าสู�กระแสเลือด แล'วไหลเวียนไปตาม
อวัยวะต�างๆ เช�น ตับอ�อน และกระเพาะป$สสาวะ โดยในภาพรวม พบว�าประมาณร'อยละ 30 ของมะเร็ง
ท่ีเกิดในคนมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ 

                                           
29 เพ่ิงอ�าง. 
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มะเร็งปอด ร'อยละ 90 ของมะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ในผู'ท่ีไม�สูบ
บุหรี่ท่ีเป3นมะเร็งปอดประมาณร'อยละ 30 เป3นผลจากการท่ีได'รับควันบุหรี่ท่ีผู'อ่ืนสูบ มีการศึกษาพบว�า  
ผู'สูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยง ต�อการเป3นมะเร็งปอดมากกว�าผู'ไม�สูบถึง 50 เท�า เนื่องจากปอดเป3นอวัยวะท่ี
รับควันบุหรี่มากท่ีสุด ความเสี่ยงต�อพิษภัยของควันบุหรี่ข้ึนอยู�กับปริมาณบุหรี่ท่ีสูบและวิธีการสูดควัน
บุหรี่ การเกิดโรคมะเร็งปอดระยะแรกจะไม�มีอาการ เม่ือใดท่ีมีอาการแสดงว�าโรคเป3นมากแล'ว อาการท่ี
พบคือ ไอเรื้อรัง เสมหะมีเลือดปน น้ําหนักลด อ�อนเพลีย มีไข'เล็กน'อย เจ็บหน'าอก ซ่ึงเป3นอาการร�วม 
ของโรคต�างๆได'หลายชนิด จึงมักทําให'ผู'ปzวย มาหาแพทย<ช'า และการวินิจฉัยโรคล�าช'า 

สําหรับผู'ปzวยท่ีเป3นโรคมะเร็งปอดในระยะท่ีเป3นมากแล'ว จะมีอาการไอเป3นเลือด 
น้ําหนักลดอย�างรวดเร็ว ปวดกระดูกซ่ีโครงและไหปลาร'าหรือสะบ'า อาจมีอาการหอบเหนื่อย บวม
บริเวณหน'า คอ แขน และอกส�วนบน ปวดศีรษะ ซึม กลืนอาหารลําบาก ไม�สามารถกลั้นป$สสาวะและ
อุจจาระได'  โดยเฉลี่ยผู'ปzวยท่ีเป3นโรคมะเร็งปอดจะมีชีวิตอยู�ได'หลังจากเริ่มมีอาการเป3นเวลาประมาณ 6 
เดือน โดยร'อยละ 80 จะเสียชีวิตภายใน 1 ป| และถึงแม'จะให'การรักษาอย�างดี ก็มีอัตราการรอดชีวิต
เพียงร'อยละ 2 - 5 เท�านั้น30 

โรคท่ี 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ขณะนี้โรคหัวใจเป3นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยส�วนใหญ�เป3น

โรคเส'นเลือดหัวใจตีบซ่ึงการสูบบุหรี่เป3นสาเหตุท่ีสําคัญ ผู'สูบบุหรี่มีโอกาสหัวใจวายตายในอายุ 30-40 ป| 
สูงกว�าผู'ไม�สูบถึง 5 เท�า สารพิษในควันบุหรี่ทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดท่ัวร�างกาย โดยท่ี 
รูหลอดเลือดค�อยๆ ตีบลง จากการหนาตัวของผนังหลอดเลือดจนเกิดการตีบตันของเส'นเลือด เป3นเหตุ
ให'เลือดไปเลี้ยงส�วนต�างๆ ของร�างกายได'น'อยลง จึงเกิดโรคเส'นเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดได' 

เม่ือหลอดเลือดตีบจนมีผลให'เลือดไม�สามารถไปเลี้ยงหัวใจได' จะเกิดอาการจุก
เสียด เจ็บหน'าอก โดยเฉพาะเวลาออกกําลังและถึงข้ันหัวใจวายได'ในท่ีสุด31 

โรคท่ี 3 โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
สาเหตุท่ีสมรรถภาพทางเพศเสื่อม เกิดจากเส'นเลือดและเส'นประสาทท่ีควบคุม

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเสื่อม ซ่ึงควันบุหรี่ มีสารท่ีทําให'หลอดเลือดตีบแคบลง การทํางานจึงเสื่อม

                                           
30 นพเกล'า มณีกุล, ต�อสู'โรคมะเร็ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ<กันยาวีร< 2553), น.72. 
31 สมพงศ< สหพงศ<, โรคหัวใจและหลอดเลือด, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ<รวมทรรศน< 

2537), น.20. 



23 
 

ลง นอกจากนี้ ยังพบตัวอสุจิในผู'สูบบุหรี่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติมากกว�า ในผู'ท่ีไม�สูบบุหรี่ รวมท้ัง
จํานวนอสุจิลดลงด'วย ในขณะเดียวกันการเจ็บปzวยอ่ืนๆของผู'ท่ีสูบบุหรี่ก็ทําให'เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ได' เพราะโรคท่ีเกิดล'วนเป3นโรคเรื้อรังทําให'เหนื่อยหอบรักษาไม�หาย เช�น โรคถุงลมโปzงพอง โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคมะเร็งของอวัยวะต�างๆ ผู'ปzวยส�วนใหญ�จะมีความกังวลกับโรคท่ีเป3น และมีผู'ปzวยหลายราย
ท่ีเกิดอาการหอบขณะมีเพศสัมพันธ< ทําให'เกิดความกลัว และไม�กล'าท่ีจะมีเพศสัมพันธ<อีก32 

โรคท่ี 4 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ 
การเสื่อมของหลอดเลือดในสมอง มีกลไกในการเกิดเหมือนกับท่ีเกิดกับเส'นเลือด 

หัวใจและอวัยวะอ่ืนของร�างกาย ผู'ปzวยอาจเป3นอัมพาตจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง หรือมีความจําเสื่อม
ลง33 

โรคท่ี 5 โรคระบบทางเดินหายใจ 
ควันบุหรี่ทําให'เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดินหายใจอย�างมาก และทําให'

เนื้อปอดเสื่อมสมรรถภาพลง เม่ือมีการสะสมของควันบุหรี่ในปอดอย�างต�อเนื่อง โรคท่ีพบ คือ ถุงลมปอด
อุดก้ันเรื้อรัง ถุงลมโปzงพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป3นหวัดและหลอดลมอักเสบง�าย และโรคทางเดิน
หายใจอ่ืน ๆ 34 

โรคท่ี 6 โรคถุงลมโปzงพอง 
โรคถุงลมโปzงพองเป3นโรคท่ีเนื้อปอดค�อยๆเสื่อมสมรรถภาพจากการได'รับควัน

บุหรี่ ตามปกติแล'วพ้ืนท่ีในปอดจะมีถุงลมเล็กๆกระจายอยู�เต็มท่ัวปอด เพ่ือทําหน'าท่ีรับออกซิเจนเข'าสู�
ร�างกาย สารไนโตรเจนไดออกไซด<ในควันบุหรี่จะทําลายเนื้อเยื่อในปอดและในถุงลมให'ฉีกขาดทีละน'อยๆ 
และ รวมตัวกลายเป3นถุงลมท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึน เกิดโรคถุงลมโปzงพอง มีผลทําให'พ้ืนท่ีผิวเนื้อเยื่อภายใน
ปอด ซ่ึงเป3นท่ีรับออกซิเจนเข'าสู�ร�างกายมีขนาดเล็กลง จึงต'องหายใจเร็วข้ึน เพ่ือให'ออกซิเจนเข'าสู�
ร�างกายเพียงพอ โรคถุงลมโปzงพองนี้ในระยะท'ายๆของโรคจะทําให'ผู'ปzวยทรมานมาก เนื่องจากเหนื่อย
จนทําอะไรไม�ได' ต'องนอนอยู�กับท่ี และอาจต'องได'รับออกซิเจนจากถังตลอดเวลา จากรายงานการศึกษา

                                           
32 ปราณี ทู'ไพเราะ, คู�มือโรค, พิมพ<ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ< NP Press 

Limited Partnership 2554), น.44. 
33

 เพ่ิงอ�าง, น.45. 
34

 เพ่ิงอ�าง, น.199. 
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พบว�า ร'อยละ 70 ของผู'ปzวยท่ีอาการอยู�ในระยะสุดท'ายจะ เสียชีวิตภายใน 10 ป| โดยมีอาการเหนื่อย
หอบตลอดเวลาจนกว�าจะเสียชีวิต35 

   โรคท่ี 7 โรคอ่ืนๆ 
มารดาท่ีสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ'อนของการต้ังครรภ<จากผลของควัน

บุหรี่ท่ีมีต�อรก เช�น คลอดก�อนกําหนด แท'งง�าย และมีบุตรยาก รวมท้ังยังทําให'ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัว
น'อย อัตราตายทารกแรกเกิดสูง และภาวะเสียชีวิตอย�างเฉียบพลันของทารกเกิดได'มาก นอกจากนี้        
การสูบบุหรี่ยังทําให'เกิดแผลในกระเพาะอาหารได'ง�ายอีกด'วย เนื่องจากสารเคมีในควันบุหรี่กระตุ'น
กระเพาะอาหารให'มีการหลั่งน้ําย�อยออกมามากกว�าปกติ36 

บุหรี่เป3นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ซ่ึงโรคมะเร็งเป3นสาเหตุการตายอันดับต'นๆ
ของประเทศไทย และส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทําให'ต'องเสียชีวิตก�อนวัยอันควร 
และไม�สามารถใช'ชีวิตได'อย�างปกติสุขเหมือนบุคคลท่ัวไปได' โดยโรคท่ีเกิดจากผลของการสูบบุหรี่หรือ
ได'รับควันบุหรี่ หลักๆคือโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคหลอด
เลือดในสมองตีบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคถุงลมโปzงพอง ซ่ึงล'วนแล'วแต�เป3นโรคท่ีมีความร'ายแรง
ท้ังสิ้น โดยสถิติประเทศไทยพบว�า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ป|ละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวัน
ละ 142 คน ชั่วโมงละ 6 คน และอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน'มเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะกลุ�มอายุ15-17 ป|37 

สรุปได'ว�าจากป$ญหาผลเสียหายต�อสุขภาพของผู'สูบบุหรี่นั้น ผู'สูบบุหรี่ได'รับความ
เสียหายเป3นจํานวนมากต�อสุขภาพร�างกาย และอนามัยของผู'สูบบุหรี่เอง แต�กฎหมายก็ไม�ถือว�าเป3น
ความผิดฐานละเมิด เพราะผู'สูบบุหรี่มิได'กระทําความเสียหายกับบุคคลอ่ืน แต�ได'ทําความเสียหายต�อ
ตนเอง ถือว�าผู'สูบบุหรี่สมัครใจให'ตนเองได'รับความเสียหาย จึงไม�เข'าหลักความผิดตามกฎหมายละเมิด 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา 420 

 

                                           
35

 เพ่ิงอ�าง, น.208. 
36 สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, อ'างแล'ว            

เชิงอรรถท่ี 28. 
37 สุรวิทย< คนสมบูรณ< รมช.สาธารณสุข, “วันงดสูบบุหรี่ประจําป| พ.ศ.2555,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 

4 มีนาคม 2556, http://news.sanook.com/1120870/ 
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2.5.2 ป�ญหาผลเสียหายต�อสุขภาพของคนข�างเคียง (ควันบุหรี่ มือสอง passive 
smoking) 

   ควันบุหรี่มือสองท่ีกล�าวข'างต'น คือ ควันบุหรี่ท่ีอยู�ในอากาศ เกิดข้ึนจาก 2 แหล�ง 
คือ (1) ควันบุหรี่ท่ีผู'สูบบุหรี่พ�นออกมา และ (2) ควันบุหรี่ท่ีลอยจากปลายมวนบุหรี่ระหว�างการสูบ       
การหายใจเอาควันบุหรี่ในบรรยากาศเข'าสู�ร�างกายจึง เรียกว�า "การสูบบุหรี่มือสอง"38 

ควันบุหรี่มือสอง ก�อให'เกิดป$ญหาและผลเสียหายต�อสุขภาพของคนข'างเคียง 
กล�าวคือ หลักกฎหมายละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา 420 เม่ือมีการกระทํา 
จากบุคคลหนึ่ง ก�อให'เกิดความเสียหายกับอีกบุคคลหนึ่งในทางชีวิต ร�างกาย อนามัย  ผู'ก�อให'เกิดความ
เสียหายถือว�าเป3นผู'กระทําละเมิด เม่ือผู'สูบบุหรี่ก�อให'เกิดควันอันเป3นอันตรายต�อร�างกายและอนามัยของ
บุคคลอ่ืน ทําให'บุคคลอ่ืนได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่(ควันบุหรี่มือสอง) ตามหลักกฎหมายละเมิด 
ถือว�ามีการกระทําละเมิดเกิดข้ึนแล'วเพราะความเสียหายได'เกิดข้ึนต�อสุขภาพ อนามัยของผู'ได'รับควัน
บุหรี่มือสองแล'วทันที คืออาการของคนท่ีได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูกแสบตา น้ําตาไหล 
วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส' อาเจียน หายใจไม�สะดวก หัวใจเต'นเร็วข้ึน และความดันโลหิต สูงข้ึน ประสาท
สัมผัสของการรับรู'กลิ่นและรส จะทําหน'าท่ีได'ลดลง เกิดกลิ่นท่ีน�ารังเกียจตามร�างกายและ เสื้อผ'า แต�ผล
ของความเสียหายยากท่ีจะพิสูจน<ได' ทําให'เป3นป$ญหาในการเรียกค�าเสียหาย กล�าวคือ เม่ือความเสียหาย
ยังไม�ปรากฎชัดแจ'งว�าเกิดจากใคร การพิจารณาค�าเสียหายจากทางศาลท่ีจะชดเชยเยียวยาให'กับ
ผู'เสียหาย จึงเป3นไปได'ยาก แม'ว�าตามกฎหมายจะกําหนดระยะเวลาให'กับผู'เสียหายได'เรียกร'องเพ่ิมเติม
ได'หลังจาก 2 ป|ท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�ก็ไม�เพียงพอต�อความเสียหาย ดังนั้น ป$ญหาผลเสียหายต�อ
สุขภาพของบุคคลข'างเคียงท่ีได'รับควันบุหรี่มือสอง คือ ผลของความเสียหายเกิดข้ึนแล'วแต�ยังไม�ปรากฎ
ชัดแจ'งในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต�ต'องใช'ระยะเวลานานเพ่ือให'ปรากฎผลแห�งความเสียหายอย�างชัดแจ'ง 
ส�วนผลของความเสียหายต�อสุขภาพ อนามัยของผู'ได'รับควันบุหรี่มือสองมีดังนี้ 

ควันบุหรี่สามารถก�อให'เกิดผลกระทบ ท่ีเป3นอันตรายต�อสุขภาพของผู'ไม�สูบบุหรี่  
เม่ือบุคคลดังกล�าวสูดดมควันบุหรี่เข'าไป โดยผลต�อสุขภาพนี้แยกเป3น 2 ประการ คือ ผลกระทบระยะสั้น 
และผลกระทบระยะยาวตามลําดับ ดังจะอธิบายต�อไปนี้ 

 

                                           
38 กลุ�มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล< สํานักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค,

อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 7. 
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ประการแรก  ผลกระทบระยะสั้นต�อบุคคลข'างเคียง ควันบุหรี่มีผลกระทบระยะ
สั้นต�อคนข'างเคียง แม'ว�าบุคคลดังกล�าวไม�สูบบุหรี่ ถึง 3 ด'านด'วยกัน ดังนี้39 

ด'านท่ี 1 เกิดการระคายเคืองต�อจมูก ตา คอ ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส' เกิดความรู'สึก
ไม�สบาย 

ด'านท่ี 2 ทําให'มีอาการกําเริบมากข้ึนในผู'ท่ีเป3นโรคภูมิแพ' โรคหอบหืด และโรค
ปอดเรื้อรังอ่ืนๆ โดยจะมีอาการหายใจติดขัดหรือ ถึงข้ันเหนื่อยหอบ 

ด'านท่ี 3 ในผู'ได'รับควันบุหรี่ท่ีเป3นโรคหัวใจ จะทําให'เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
ไม�พอมากข้ึน เกิดอาการจุกเสียดหน'าอกได' 

ประการท่ีสอง ผลกระทบระยะยาวต�อบุคคลข'างเคียง ควันบุหรี่มีผลกระทบระยะ
ยาวต�อคนข'างเคียง แม'ว�าบุคคลดังกล�าวไม�สูบบุหรี่ ถึง 6 ด'านด'วยกัน ดังนี้ 

ด'านท่ี 1  ในห'องท่ีอากาศไม�ถ�ายเท การสูบบุหรี่ทุกๆ 20 มวน จะทําให'ผู'ไม�สูบ
บุหรี่ต'องหายใจเอาควันบุหรี่เข'าไปเป3นปริมาณเท�ากับการสูบบุหรี่ 1 มวน 

ด'านท่ี 2  ผู'ไม�สูบบุหรี่ท่ีอยู�ในห'องทํางานท่ีมี ควันบุหรี่ประมาณครึ่งชั่วโมง จะมี
ปริมาณคาร<บอนมอนอกไซด<ในเลือดเท�ากับคนท่ีสูบบุหรี่เอง 1 มวน 

ด'านท่ี 3  ผู'ไม�สูบบุหรี่ท่ีต'องอยู�ในห'องทํางาน หรือในสถานท่ีแออัดท่ีมีควันบุหรี่
เป3นเวลานาน จะมีโอกาสเป3นมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึนจากคนท่ัวไปเฉลี่ยร'อยละ 10 - 30 

ด'านท่ี 4  ในหญิงมีครรภ<และทารก ทําให'เกิดความเสี่ยงท่ีทารกแรกคลอดจะมี
น้ําหนักตัวตํ่ากว�าปกติ ทารกมีความเสี่ยงต�อการเสียชีวิตระหว�างคลอด หรือเกิดความพิการแต�กําเนิด
เพ่ิมข้ึน และมีความเสี่ยงของอาการเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงข้ึน เช�นเดียว กับท่ีมารดาสูบบุหรี่เอง 

ด'านท่ี 5  ในเด็กเล็ก ทําให'เกิดความเจ็บปzวยด'วยโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ 
เช�น หลอดลมอักเสบและปอดบวมบ�อยกว�าเด็กท่ัวไป และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้        
ยังทําให'เกิดการติดเชื้อของหูส�วนกลางง�าย และในระยะยาว เด็กท่ีได'รับควันบุหรี่ พัฒนาการของปอดจะ
น'อยกว�า และพัฒนาการทางสมองจะช'ากว�าเด็กท่ีไม�ได'รับควันบุหรี่ 

ด'านท่ี 6 ในผู'ใหญ� จากการศึกษาทางการแพทย< พบว�า การได'รับควันบุหรี่ท่ีผู'อ่ืน
สูบ ทําให'เกิดโรคมะเร็งในปอดได' ผู'หญิงท่ีได'รับควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงข้ึนไป จะมีอัตราเสี่ยงต�อการ
เป3นโรคมะเร็งท่ีลําคอมากกว�าผู'ท่ีไม�ได'รับควันบุหรี่ 3 เท�า และมีโอกาสเป3นโรคมะเร็งในส�วนอ่ืนๆ

                                           
39 นพพร ชื่นกลิ่น, “บุหรี่ 1 มวนทําอายุสั้นลง 7 นาที,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558, 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000054450 
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มากกว�าคนปกติ 2 เท�า ผู'ท่ีได'รับควันบุหรี่จะมีโอกาสเป3นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว�าคนท่ัวๆไป ผู'หญิงท่ี
สามีสูบบุหรี่มีความเสี่ยงท่ีจะมีอาการหัวใจขาดเลือดสูงกว�าผู'หญิงท่ีสามีไม�สูบบุหรี่ 3 - 4 เท�า และจะ
ตายเร็วกว�าผู'หญิงท่ีสามีไม�สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 4 ป| และนอกจากนี้ ยังมีการวิจัยพบว�า การสูบบุหรี่ 1 ครั้ง 
1 มวน ทําให'ชีวิตสั้นลงไป 7 นาทีโดยเฉลี่ย และหากสูบทุกวันจะทําให'ชีวิตสั้นลง12 ป|โดยเฉลี่ย ผู'ได'รับ
ควันบุหรี่มือสองจะได'รับผลกระทบเป3นสองเท�า จึงเท�ากับว�า ผู'ได'รับควันบุหรี่มือสอง 1 ครั้ง 1 มวน       
จะทําให'อายุสั้นลง 14 นาทีโดยเฉลี่ย และหากได'รับควันบุหรี่มือสองทุกวันจะทําให'ชีวิตสั้นลง 24 ป|  
โดยเฉลี่ย 

การสูบบุหรี่นั้น นอกจากจะมีผลต�อผู'สูบโดยตรงแล'ว ยังทําให'ผู'อ่ืนท่ีไม�ได'สูบบุหรี่
ได'รับควันบุหรี่ โดยสูดเอาพิษจากควันบุหรี่ เข'าไปด'วยทําให'เกิดอันตรายเช�นเดียวกับผู'สูบบุหรี่                
ซ่ึงผลกระทบของบุหรี่ท่ีมีผลต�อคนข'างเคียงพอสรุปได'ดังนี้40 

1)  เด็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ทําให'เด็กปzวยด'วยโรคหลอดลมอักเสบ 
ปอดบวม หอบหืด หูชั้นกลางอักเสบเพ่ิมมากข้ึน 

2)  หญิงมีครรภ< หญิงมีครรภ<สูบบุหรี่จะทําให'น้ําหนักตัวขณะต้ังครรภ<เพ่ิมน'อย
กว�าปกติ และมีโอกาสแท'ง คลอดก�อนกําหนด ตกเลือดระหว�างคลอด และหลังคลอดมากเป3น 2 เท�า
ของหญิงต้ังครรภ<ท่ีไม�สูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังทําให'เกิดภาวะรกเกาะตํ่าและรกลอกตัวก�อนกําหนดมาก
ข้ึน บุตรท่ีคลอดจากมารดาท่ีสูบบุหรี่ อาจจะมีน้ําหนักและความยาวน'อยกว�าปกติ พัฒนาการทางด'าน
สมองช'ากว�าปกติ อาจมีความผิดปกติทางระบบประสาทและระบบความจํา 

3)  คู�สมรสของผู'สูบบุหรี่ มีโอกาสเป3นมะเร็งปอดมากกว�าคู�สมรสท่ีไม�สูบบุหรี่ 2 
เท�า มีความเสี่ยงท่ีจะเป3นโรคหัวใจ 3 เท�า และเสียชีวิตเร็วกว�าปกติถึง 4 ป| (Winster and difranza 
1985:316) 

4)  คนท่ัวไป คนท่ัวไปท่ีต'องอยู�ในบรรยากาศท่ีผู'อ่ืนสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะทําให'เกิด
อาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผู'ท่ีมีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลม
อักเสบ จะทําให'มีอาการของโรคเพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากนี้ ควันบุหรี่ยังมีผลกระทบทางอ'อมต�อบุคคลท่ีไม�สูบบุหรี่ แต�บุคคล
ดังกล�าวได'สูดเอาควันบุหรี่เข'าไปหรือท่ีทางการแพทย<เรียกว�า “ควันบุหรี่มือสอง” (passive smoking) 
ในห'องท่ีมีผู'สูบบุหรี่ จะพบว�ามีควันบุหรี่เกิดข้ึนจาก 2 แหล�งด'วยกัน คือ 

                                           
40 เพ่ิงอ�าง. 
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แหล�งท่ี 1 ควันบุหรี่ท่ีผู'สูบบุหรี่สูดเข'าไปแล'วพ�นออกมา ซ่ึงประกอบด'วยสารพิษ
ต�างๆ เช�นเดียวกับท่ีผู'สูบบุหรี่ได'รับ แต�จะมีความเข'มข'นของสารพิษลดลงเนื่องจากปอดของผู'สูบบุหรี่ได'
ดูดซึมสารพิษบางส�วนไว'แล'ว ได'แก� นิโคติน คาร<บอนมอนออกไซด< ทาร< ไนโตรเจนไดออกไซด< 
แอมโมเนีย เบนโซไพรีน แคดเมียม ฟอร<มอร<ลดีไฮด< เป3นต'น 

แหล�งท่ี 2 ควันบุหรี่จากปลายมวนบุหรี่ท่ีจุดท้ิงไว'ระหว�างสูบซ่ึงจะมีความเข'มข'น
ของสารพิษมากข้ึน โดยพบว�า 

(1) นิโคติน มีมากข้ึนเป3น 2 เท�า 
(2) แอมโมเนีย มีมากข้ึนเป3น 73 เท�า 
(3) คาร<บอนมอนอกไซด< มีมากข้ึนเป3น 5 เท�า 
(4) เบนโซไพรีน มีมากข้ึนเป3น 3 เท�า 
(5) ทาร< มีมาข้ึนเป3น 2 เท�า 
(6) แคดเมียม มากข้ึน 

เม่ือป| 2536 สถาบันพิทักษ<สิ่งแวดล'อมของประเทศสหรัฐอเมริกาได'ประกาศอย�าง
เป3นทางการว�า ควันบุหรี่ภายในอาคารท่ีผู'สูบบุหรี่พ�นออกมาและจุดท้ิงไว'ระหว�างการสูบบุหรี่เป3นสารก�อ
มะเร็งกรุ�ปเอหรือชนิดท่ีร'ายแรงท่ีสุด เนื่องจากประกอบด'วยสารพิษท่ีเป3นอันตรายต�อสุขภาพมากกว�า
จากแหล�งมลพิษอ่ืนๆ ภายในอาคาร เม่ือผู'ไม�สูบบุหรี่ได'รับควันบุหรี่เข'าสู�ร�างกายได'ไม�ได'สูบเองจึงเรียกว�า
เป3นการสูบบุหรี่มือสอง (Passive Smoking) โดย ปริมาณควันบุหรี่ท่ีผู'ไม�สูบบุหรี่ได'รับจะข้ึนกับ 

(1) จํานวนบุหรี่ท่ีมีการสูบในห'องนั้น 
(2) ระยะเวลาท่ีอยู�ในห'องเดียวกัน 
(3) ขนาดของห'องและการถ�ายเทอากาศของห'องนั้น 

สรุปได'ว�าป$ญหาผลเสียต�อสุขภาพ อนามัยของคนข'างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง) คือ 
ในระยะสั้นอาการของคนท่ีได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูกแสบตา น้ําตาไหล วิงเวียนศรีษะ 
คลื่นไส' อาเจียน หายใจไม�สะดวก หัวใจเต'นเร็วข้ึน และความดันโลหิต สูงข้ึน ประสาทสัมผัสของการ
รับรู'กลิ่นและรส จะทําหน'าท่ีได'ลดลง เกิดกลิ่นท่ีน�ารังเกียจตามร�างกายและ เสื้อผ'า และผลของความ
เสียหายเกิดข้ึนแล'วแต�ยังไม�ปรากฎชัดแจ'งข้ึนทันที และเม่ือความเสียหายยังไม�ปรากฎชัดแจ'งข้ึน จึงทํา
ให'การพิจารณาค�าเสียหายจากทางศาลท่ีจะชดเชยเยียวยาให'กับผู'เสียหายเป3นไปได'ยาก และกรอบ
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายได'ให'ไว'เพียง 2 ป| ไม�เพียงพอและไม�สอดคล'องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต�อ
สุขภาพของคนข'างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง) 

 
 



29 
 

2.6 ป�ญหาทางกฎหมาย 

2.6.1 ป�ญหาการระบุตัวผู�กระทําละเมิด 
           คําว�า “ผู'ใด” หมายถึงผู'กระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<
มาตรา 420 ไม�ให'บัญญัติให'ความหมายคําว�า “ผู'ใด” ไว'แต�มีนักวิชาการหลายท�านได'อธิบายไว'ทํานอง
เดียวกันว�า “ผู'ทําละเมิดจะเป3นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได' บุคคลธรรมดาไม�ว�าจะเป3นผู'เยาว<คน
วิกลจริต คนไร'ความสามารถ หรือเสมือนไร'ความสามารถผู'ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ<ทรัพย<ในคดีล'มละลาย 
หรือบุคคลล'มละลายย�อมเป3นผู'ทําละเมิดได'ท้ังสิ้น หรือบุคคลท่ีใช'คนท่ีไม�รู'ข'อเท็จจริงหรือพฤติการณ<แห�
งการกระทําความผิดก็ถือว�าผู'ใช'เป3นผู'ทําละเมิดโดยตรงโดยใช'บุคคลอ่ืนเป3นเครื่องมือ”41 ดังนั้น หากไม�
สามารถระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดอันเป3นองค<ประกอบแรกของมูลเหตุละเมิด แม'ความเสียหาย
จากควันบุหรี่มือสองได'เกิดข้ึนจริง แต�หากผู'ท่ีได'รับความเสียหายไม�สามารถพิสูจน<เพ่ือหาตัวผู'กระทํา
ความผิดละเมิดได' ผู'เสียหายย�อมไม�สามารถท่ีจะฟ>องร'องคดีเพ่ือเอาผิด และเรียกค�าเสียหายท่ีตนควร
ได'รับให'แก�ตนเองได' ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา 420 ดังตัวอย�าง คําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 8309/2548 โรงงานส�งเสียงดังและมีการพ�นสีส�งกลิ่นเหม็น เป3นเหตุให'โจทก<ท้ังสองได'รับความ
เสียหาย แก�สุขภาพ อนามัยและเดือดร'อนรําคาญ อันเป3นการกระทําละเมิดต�อโจทก<ท้ังสอง จึงต'องชดใช'
ค�าสินไหมทดแทนแก�โจทก<ท้ังสองตามมาตรา 420 นอกจากนี้ โจทก<ท้ังสองมีสิทธิจะปฏิบัติการเพ่ือยัง
ความเสียหายหรือเดือดร'อนรําคาญให'สิ้นไป โดยไม�ลบล'างสิทธิท่ีจะเรียกเอาค�าทดแทนตามมาตรา 
1337 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< จากตัวอย�างคําพิพากษาฎีกาท่ี 8309/2548 จะเห็นได'ว�า 
สามารถระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดได'ชัดเจนว�าใครเป3นผู'กระทําให'เกิดความเสียหายได' แต�ในกรณี
ของความเสียหายจากควันบุหรี่ มือสอง ควันบุหรี่ มือสอง คือควันท่ีออกมาจากบุหรี่ ท่ีผู' อ่ืนสูบ                   
จะก�อให'เกิดมะเร็งปอดจากควันบุหรี่ในสิ่งแวดล'อมท่ีเรียกว�า Environmental Tobacco Smoke 
(ETS) หรือ Secondhand Smoke (SHS) โดยควันบุหรี่จากสิ่งแวดล'อมหรือจากควันบุหรี่ท่ีผู'อ่ืนสูบมี 2 
รูปแบบคือ ควันท่ีออกมาจากปลายมวนบุหรี่หรือซิการ< และควันจากผู'สูบบุหรี่42 ควันบุหรี่มือสองไม�

                                           
41 เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ว�าด'วย ละเมิด และความรับผิด

ทางละเมิดของเจ'าหน'าท่ี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ<บริษัท อฑตยา จํากัด 2543), น.33. 
42 สุดสวาท เลาหวินิจ, “ควันบุหรี่มือสองไม�ได'เสี่ยงเป3นมะเร็งปอดเท�านั้น,” วารสาร Health 

Today ฉบับเดือนกุมภาพันธ< 2555. 
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สามารถท่ีจะระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดให'ได'ชัดเจน จึงอาจทําให'ผู'ท่ีได'รับความเสียหายจากการ
กระทําละเมิดจากควันบุหรี่มือสอง ไม�ได'รับค�าเสียหายเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย
ละเมิด แม'ว�าผู'เสียหายจะรู'ว�าเป3นบุคคลใดก็ตาม แต�ก็ไม�สามารถพิสูจน<ตัวผู'กระทําผิดละเมิดได'ชัดเจน 
เพราะในท่ีสาธารณะนั้น การระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดจึงเป3นเรื่องยาก ท่ีจะกระทําได' เพราะไม�
สามารถพิสูจน<ตัวผู'กระทําความผิดได'ว�าใครเป3นผู'ก�อความเสียหาย และหากมีผู'สูบบุหรี่หลายคน ยิ่งเป3น
การยากท่ีจะพิสูจน<หาตัวผู'กระทําละเมิดให'ชัดเจนว�าควันบุหรี่มาจากบุคคลใด ซ่ึงหากระบุตัวผู'กระทํา
ละเมิดไม�ได'ชัดเจนในส�วนท่ีเป3นการระบุตัวผู'กระทําละเมิด ก็จะส�งผลให'ผู'เสียหาย ไม�สามารถฟ>องร'อง
คดีได'ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มาตรา 420 ซ่ึงแตกต�างจากในทางกฎหมายอาญา ท่ี
สันนิษฐานไว'ก�อนว�า ผู'สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีห'ามสูบบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19 
พ.ศ. 255343 คือ ผู'กระทําความผิดในกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไม�สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 เม่ือในทางกฎหมายอาญาถือเป3นความผิด ตามปกติแล'วเม่ือมีความผิดในทางกฎหมายอาญา 
ย�อมมีความผิดในทางกฎหมายแพ�งด'วย ในกรณีนี้ผู'เขียนจึงเห็นว�า ในทางกฎหมายอาญาถือว�าเป3น
ผู'กระทําความผิด น�าจะต'องรับผิดทางแพ�งด'วย  

สรุปได'ว�าป$ญหาเรื่องการระบุตัวผู'กระทําความผิดฐานละเมิดในทางกฎหมายแพ�ง           
จึงเป3นป$ญหาท่ีไม�อาจหาตัวผู'กระทําความผิดได'อย�างชัดเจน จากกรณีการก�อความเสียหายการสูบบุหรี่ 
ซ่ึงมีผลเสียหายต�อสุขภาพ อนามัยของบุคคลอ่ืนท่ีอยู�ใกล'เคียง  

 

2.6.2 ป�ญหาการดําเนินคดีละเมิดต�อฐานความผิดท่ีเกิดจากพิษภัยบุหรี่ 

เม่ือผู'ได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ต'องการได'รับความเป3นธรรมและดําเนินคดี
ละเมิดกับผู'สูบบุหรี่ท่ีกระทําความเสียหายนี้ ตามหลักกฎหมายละเมิดของประเทศไทย มีหลักเกณฑ<ว�า
ผู'ใดกล�าวอ'างผู'นั้นมีภาระการพิสูจน< หมายถึงว�า ผู'ท่ีได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ต'องพิสูจน<ให'ศาล
เชื่อได'ว�าได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่จริง แต�ในความเป3นจริง เป3นการยากอย�างยิ่งท่ีจะพิสูจน<ความ

 
43 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19 พ.ศ. 2553, “เรื่องการกําหนดชื่อหรือประเภท

ของสถานท่ีสาธารณะท่ีให'มีการคุ'มครองสุขภาพของผู'ไม�สูบบุหรี่และกําหนดส�วนใดส�วนหนึ่งหรือท้ังหมด
ของสถานท่ีสาธารณะดังกล�าวเป3นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพ
ของผู'ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535,” ราชกิจจานุเบกษา, 30 มีนาคม 2553 
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เสียหายดังกล�าวได' เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 84/1 กล�าวว�า “คู�ความ
ฝzายใดกล�าวอ'างข'อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนคําคู�ความของตนให'คู�ความ ฝzายนั้นมีภาระการพิสูจน<
ข'อเท็จจริงนั้น แต�ถ'ามีข'อสันนิษฐานไว'ในกฎหมายหรือมีข'อสันนิษฐานท่ีควรจะเป3น ซ่ึงปรากฏจากสภาพ
ปกติธรรมดาของเหตุการณ<เป3นคุณแก�คู�ความฝzายใด คู�ความฝzายนั้นต'องพิสูจน<เพียงว�าตนได'ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขแห�งการท่ีตนจะได'รับประโยชน< จากข'อสันนิษฐานนั้นครบถ'วนแล'ว”44 หากผู'ได'รับความเสียหาย
ต'องมีภาระการพิสูจน< ผู'เสียหายต'องพิสูจน<ให'ศาลเห็นในองค<ประกอบแห�งมูลละเมิด กล�าวคือ 

(1)  ต'องพิสูจน<ให'เห็นว�า ผู'ใดเป3นผู'ท่ีทําให'เกิดความเสียหาย การพิสูจน<นี้เป3นป$ญหา
การระบุตัวผู'กระทําละเมิดตามท่ีกล�าวมาแล'ว 

(2)  ต'องพิสูจน<ให'เห็นว�า ผู'ก�อให'เกิดความเสียหายนั้นมีความจงใจหรือประมาท
เลินเล�อท่ีจะทําให'เกิดความเสียหายข้ึนหรือไม� อันเป3นการยากท่ีจะพิสูจน<ให'ทราบถึงการจงใจหรือความ
ประมาทเลินเล�อ ของผู'ก�อให'เกิดความเสียหาย 

(3)  ต'องพิสูจน<ให'เห็นว�า ได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่นั้นจริง แต�ในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ยังไม�ปรากฎผลแห�งความเสียหายให'เห็นเป3นท่ีประจักษ< ดังท่ีได'กล�าวมาแล'ว 

(4)  ต'องพิสูจน<ให'เห็นว�า ผู'เสียหายได'รับความเสียหายต�อสุขภาพอนามัยอย�างไร ซ่ึง
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง อาจเป3นค�ารักษาพยาบาลจากการได'รับควันบุหรี่เข'าไปแล'วเกิดอาการ
วิงเวียนศีรษะ ไม�สบาย ค�ายารักษาโรค 

(5)  ต'องพิสูจน<ให'เห็นว�า ความเสียหายท่ีได'รับควรท่ีจะได'รับค�าชดเชยเยียวเป3นค�า
สินไหมทดแทนจํานวนเงินเท�าใด เพ่ือให'เหมาะสมต�อความเสียหายดังกล�าวท่ีได'รับ อีกท้ังข้ันตอนการเริ่ม
ดําเนินคดีข้ึนสู�ศาลเพ่ือให'ศาลเป3นผู'พิจารณาพิพากษาตัดสินความผิดและพิจารณาพิพากษาลงโทษ
ผู'กระทําความผิด การท่ีผู'เสียหายต'องฟ>องร'องคดีมูลเหตุละเมิดตามมาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย< ข้ึนสู�ศาลจะเป3นเรื่องยาก เพราะต'องใช'ท้ังเงิน และใช'เวลาในการดําเนินคดี จึงไม�เป3น
การเอ้ือต�อผู'เสียหาย ท่ีจะให'ผู'เสียหายทุกคนฟ>องร'องคดีเพ่ือเรียกร'องค�าเสียหายเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายให'กับตนเอง เพราะการดําเนินคดีละเมิด ไม�ได'เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว แต�ต'องเป3นไปตาม
ข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลประเทศไทย เพ่ือพิสูจน<ความผิดและให'ความเป3นธรรมกับคู�ความ
ท้ังสองฝzาย ดังนั้น เป3นการยากท่ีฝzายผู'เสียหายจะได'รับการเยียวยาความเสียหายจากเหตุละเมิด           
เพราะจําต'องใช'ท้ังเวลาและจํานวนเงิน จึงทําให'ผู'เสียหายไม�อยากฟ>องร'องดําเนินคดี  

                                           
44 มาตรา 84/1 เพ่ิมเติมโดยพรบ. แก'ไขเพ่ิมเติมปวิพ. (ฉบับท่ี 23) พ.ศ.2550 
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คดีแพ�งในคดีหนึ่งๆอาจมีประเด็นข'อพิพาทหลายข'อ ซ่ึงประเด็นข'อพิพาทจะ
ประกอบด'วย หน'าท่ีนําสืบก�อน-หลังในประเด็นข'อพิพาทนั้นๆ ซ่ึงหน'าท่ีนําสืบก�อนนี้จะเป3นของเจ'าของ
ประเด็น ในตัวอย�าง นายก.ผู'เป3นโจทก<ฟ>องนายข.จําเลยว�าประมาทและขอให'ชดใช'ค�าสินไหมทดแทน 
นายก.เป3นผู'กล�าวอ'าง นายก.จึงมีภาระการพิสูจน<ต�อศาล ตามหลักมาตรา 84/1 ผู'ใดกล�าวอ'างผู'นั้นมี
ภาระการพิสูจน< ฉะนั้นคู�ความฝzายใดกล�าวอ'างก็จะมีภาระการพิสูจน< จึงมีความจําเป3นท่ีจะต'องให'คู�ความ
ฝzายนี้นําสืบก�อน 

ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8309/2548 
โรงงานส�งเสียงดังและมีการพ�นสีส�งกลิ่นเหม็น เป3นเหตุให'โจทก<ท้ังสองได'รับความ

เสียหายแก�สุขภาพ อนามัยและเดือดร'อนรําคาญ อันเป3นการกระทําละเมิดต�อโจทก<ท้ังสอง โจทก<ท้ังสอง
ฟ>องคดีต�อศาลเพ่ือให'โรงงานชดใช'ค�าสินไหมทดแทน โจทก<ท้ังสองจึงมีภาระการพิสูจน<ท่ีต'องพิสูจน<ต�อ
ศาล เม่ือโจทก<ท้ังสองสามารถพิสูจน<ได'ตามท่ีกล�าวอ'างต�อศาล โรงงานจึงต'องชดใช'ค�าสินไหมทดแทนแก�
โจทก<ท้ังสองตามมาตรา 420 นอกจากนี้ โจทก<ท้ังสองมีสิทธิจะปฏิบัติการเพ่ือยังความเสียหายหรือ
เดือดร'อนรําคาญให'สิ้นไป โดยไม�ลบล'างสิทธิท่ีจะเรียกเอาค�าทดแทนตามมาตรา1337 

สรุปป$ญหาการดําเนินคดีละเมิดตามมาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย<ต�อฐานความผิดท่ีเกิดจากพิษภัยบุหรี่ คือการท่ีฝzายผู'ได'รับความเสียหายต'องมีภาระหน'าท่ีในการ
พิสูจน<ต�อศาล ตามวิทยานิพนธ<นี้ผู'เสียหาย ต'องนําสืบ เพ่ือให'ศาลเชื่อและเข'าใจในความเสียหายจากพิษ
ภัยบุหรี่ ซ่ึงในความเป3นจริง มีกรณีท่ีผู'ได'รับความเสียหายแล'วมีผลกระทบจากควันบุหรี่ในทันที คือ แสบ
ตา หายใจไม�สะดวก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส'อาเจียน แต�มีบางกรณีท่ีต'องใช'เวลากว�าผลเสียหายจะปรากฏ 
ได'แก� การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคอ่ืนๆท่ียากจะพิสูจน<ให'เห็นเป3นท่ี
ประจักษ<ได'ในทันที และข้ันตอนการเริ่มดําเนินคดีข้ึนสู�ศาลเพ่ือให'ศาลพิพากษาคดีนั้นต'องใช'เงิน และใช'
เวลาในการดําเนินคดี ซ่ึงเป3นอุปสรรคต�อการเรียกร'องค�าเสียหายให'แก�ตัวผู'ได'รับความเสียหายเอง 

 

 2.6.3 ป�ญหาการกําหนดค�าเสียหาย 
           กรณีค�าสินไหมทดแทน เพ่ือความเสียหายต�อสุขภาพ อนามัยของผู' ท่ีได'รับ
ผลกระทบจากบุหรี่ กรณีนี้เป3นค�าสินไหมทดแทนกรณีท่ีผู'เสียหายมิได'ถึงแก�ชีวิต กรณีดังกล�าวผู'เสียหาย
ย�อมเป3นผู'เสียหาย เนื่องการกระทําละเมิดตามหลักกฎหมายของมาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย< ซ่ึงกฎหมายดังกล�าวต้ังอยู�บนพ้ืนฐานทฤษฎีความผิด (fault theory) ซ่ึงทําให'ผู'เสียหายมี
ภาระการพิสูจน<ความผิดของผู'กระทําละเมิด  และความเสียหายท่ีตนได'รับแก�กายและอนามัย โดยภาระ
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การพิสูจน<ในการกระทําละเมิด ในคดีละเมิด การท่ีคู�ความจะแสดงให'ศาลเชื่อในสิ่งท่ีตนกล�าวอ'างได'นั้น 
ก็โดยวิธีการนําพยานหลักฐานมานําสืบพิสูจน<ต�อศาล45 
          ส�วนการกําหนดค�าเสียหายทางละเมิด เพ่ือความเสียหายต�อร�างกาย อนามัยนั้น 
กรณีดังกล�าวอยู�ภายใต'บังคับมาตรา 444 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< ซ่ึงมาตรา 444 ดังกล�าว
บัญญัติว�า “ในกรณีทําให'เสียหายแก�ร�างกายหรืออนามัยนั้น ผู'ต'องเสียหายชอบท่ีจะได'ชดใช'ค�าใช'จ�ายอัน
ตนต'องเสียไป และค�าเสียหายเพ่ือการท่ีเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต�บางส�วน ท้ังใน
เวลาในป$จจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด'วย 
          ถ'าในเวลาท่ีพิพากษาคดี เป3นพ'นวิสัยจะหยั่งรู'ได'แน�ว�าความเสียหายนั้นได'มีแท'จริง
เพียงใด ศาลจะกล�าวในคําพิพากษาว�ายังสงวนไว'ซึ่งสิทธิท่ีจะแก'ไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม�
เกินสองป|ก็ได'” แต�ทว�าข'อกฎหมายดังกล�าวไม�อาจครอบคลุมต�อป$ญหาความเสียหายจากควันบุหรี่มือ
สองได' กล�าวคือ ป$ญหาของการกําหนดค�าเสียหายมีหลายประเด็นดังนี้ 

(1) การกําหนดค�าเสียหายให'กับผู'เสียหายทุกคนไม�เท�ากัน กล�าวคือ สุขภาพ
ร�างกายของแต�ละบุคคลไม�เหมือนกัน บางคนมีสุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรง สามารถต'านทานโรคภัยไข'เจ็บ
ได'ดี จึงอาจได'รับความเสียหายน'อยและมีผลเสียหายต�อร�างกายเพียงเล็กน'อยเท�านั้น แต�บางคนสุขภาพ
ร�างกายไม�แข็งแรง ไม�สามารถทนต�อโรคภัยไข'เจ็บได' จึงอาจมีการเจ็บปzวยและเกิดโรคภัยไข'เจ็บ และมี
ความเสียหายมากกว�าคนท่ีมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง ดังนั้นการกําหนดค�าเสียหายให'แต�ละบุคคลจึงเป3น
เรื่องท่ีทําได'ยาก เพราะความแข็งแรงของสุขภาพแต�ละบุคคลแตกต�างกัน ยกตัวอย�างเช�น การวิจัยจาก
กลุ�มงานจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ พบว�า การได'รับควันบุหรี่มือสอง ก�อให'เกิดโรคภัยไข'เจ็บท่ีแตกต�าง
กัน และผลท่ีเกิดข้ึนกับแต�ละบุคคลไม�เท�ากัน กล�าวคือ ในกลุ�มสํารวจ 150 คน จากท่ีมาเข'ารับการรักษา
กับทางโรงพยาบาลชัยภูมิ พบว�า ใน 150 คนท่ีได'รับควันบุหรี่มือสองนี้ ปzวยเป3นโรคหัวใจและหลอด
เลือดในสมอง จํานวน 11 คน , โรคถุงลมโปzงพอง จํานวน 32 คน , โรคเบาหวาน จํานวน 24 คน , โรค
จิตเวช จํานวน 83 คน ดังนั้นจะเห็นได'ว�า ร�างกายของแต�ละบุคคลท่ีมีการตอบสนองต�อผลกระทบจาก
ควันบุหรี่มือสองนั้นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล'อม สุขภาพ ความแข็งแรง และอ่ืนๆประกอบกัน46 จึง

                                           
45 ธานี สิงหนาท, คู�มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ�งและคดีอาญา, พิมพ<ครั้งท่ี 6 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยาม พับลิซซ่ิง จํากัด), 2551, น.46. 
46 ผกามาศ สุฐิติวนิช, “การบูรณาการดูแลผู'ปzวยสูบบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรัง,” สืบค'นเม่ือวันท่ี 

25 มีนาคม 2558, www.203.157.182.17/k9/expcpho/wp-content/uploads/2014/06/
นวัตกรรมผกามาศ-รพ.ชัยภูมิ.pdf 
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เป3นป$ญหาต�อการกําหนดค�าเสียหายให'กับผู'ท่ีได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสอง เพราะว�าผลของ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของแต�ละบุคคลไม�เหมือนกันตามตัวอย�างท่ีกล�าวไปแล'วข'างต'นนี้ และป$ญหาการ
กําหนดค�าเสียหายในความผิดทางละเมิดจากควันบุหรี่ ไม�สามารถกําหนดให'ชัดเจนและเหมาะสมต�อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงได' เพราะว�าผลของความเสียหายท่ีผู'เสียหายได'รับ จากควันบุหรี่ไม�ได'แสดง
ออกมาให'เห็นเป3นท่ีประจักษ<ในทันที หรือบางกรณีเกิดข้ึนทันทีคือ คนท่ัวไปท่ีต'องอยู�ในบรรยากาศท่ี
ผู'อ่ืนสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะทําให'เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผู'ท่ีมีอาการ
หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ จะทําให'มีอาการของโรคเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในความเป3นจริงแล'ว 
ผู'เสียหายไม�อาจทราบได'ว�า ตนได'รับความเสียหายเป3นจํานวนเท�าใด และได'รับความเสียหายตรงส�วนใด 
หากต'องรอจนกว�าความเสียหายปรากฎเป3นท่ีประจักษ< ผู'เสียหายอาจเสียชีวิตหรืออาจเป3นโรคภัยไข'เจ็บ
ท่ีร'ายแรงก�อนท่ีจะได'รับค�าเสียหายชดเชย และในทางกฎหมายไทย มิได'กําหนดระยะเวลาให'ผู'ท่ีได'รับ
ความเสียหาย รอจนความเสียหายท่ีตนได'รับปรากฎชัดเจนได'นานเพียงนั้น แต�กฎหมายได'กําหนด
ระยะเวลาไว'เพียง 2 ป|นับจากคําพิพากษาถึงท่ีสุดเพ่ือให'ผู'ได'รับความเสียหายได'เรียกร'องค�าเสียหาย
เพ่ิมเติมได'ในภายหลัง ดังจะกล�าวในข'อต�อไป 

(2) ความเสียหายท่ีมิได'ปรากฎในทันที และหากปรากฎข้ึนในภายหลัง ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา 444 วรรค 2 ได'กําหนดให'ระยะเวลาหลังจากคําพิพากษาถึงท่ีสุดอีก 
2 ป| เพ่ือให'ผู'ท่ีได'รับความเสียหายได'เรียกร'องค�าเสียหายเพ่ิมเติมภายหลังได' ดังท่ีกล�าวไปแล'วข'างต'น  
แต�ระยะเวลาดังกล�าวหาเพียงพอต�อความเสียหายท่ีได'รับจากควันบุหรี่ไม� เพราะในความเป3นจริงแล'ว 
ความเสียหายจากการได'รับควันบุหรี่มือสอง อาจใช'เวลามากเกินกว�า 2 ป| จึงจะปรากฎความเสียหาย 
ดังนั้นหากแม'มีผลเสียหายจากการรับควันบุหรี่มือสองปรากฎข้ึนในภายหลัง ผู'เสียหายก็ไม�อาจเรียก
ค�าเสียหายเพ่ิมให'แก�ผู'เสียหายเองได' และท่ีผ�านมาศาลไทยได'ใช'แนวทางการกําหนดค�าเสียหายดังนี้ 

ศาลไทยได'มีแนวทางการใช'มาตรา 444 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<แยก
ออกเป3น 2 ประเภท  คือ ค�าเสียหายท่ีเรียกร'องได' เม่ือการกระทําละเมิดเกิดข้ึน และค�าเสียหาย         
ท่ีเรียกร'องได'เพ่ิมเติมภายหลัง ดังมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

   2.6.3.1 ค�าเสียหายท่ีเรียกร�องได�เม่ือมีการกระทําละเมิดเกิดข้ึน 
              สําหรับค�าเสียหายท่ีเรียกร'องได' เม่ือการกระทําละเมิดเกิดข้ึน ได'แก� 
ค�าเสียหายแบบค�าสินไหมทดแทน (Compensatory Damages) ซ่ึงศาลในระบบซีวิลลอว<และศาลไทย
ได'นํามาใช' โดยศาลไทยมีจุดมุ�งหมายในการกําหนดค�าเสียหายประเภทนี้ คือ การท่ีผู'เสียหายสามารถ
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กลับคืนสู�ฐานะเดิม ก�อนท่ีผู'เสียหายได'รับความเสียหายเท�ามากท่ีสุดเท�าท่ีกระทําได' ภายใต'หลักการ 3 
ประการ คือ47 

ประการแรก ค�าสินไหมทดแทนการชดใช'ทดแทนความเสียหายท่ี
ผู'เสียหายได'รับจริง ๆ  ส�งผลให'ผู'เสียหายไม�อาจได'รับค�าสินไหมทดแทนสูงกว�าความเสียหายท่ีแท'จริง   

ประการท่ีสอง การพิสูจน<ความเสียหายและจํานวนค�าสินไหมทดแทน    
ภาระการพิสูจน<ตกแก�ผู'เสียหาย ในฐานะท่ีผู'เสียหายเป3นผู'รู'ถึงจํานวนความเสียหายท่ีแท'จริง ผู'เสียหาย
จึงมีหน'าท่ีต'องพิสูจน<ความเสียหายเช�นนี้ต�อศาล จนเป3นท่ีพอใจศาล 

ประการท่ีสาม ค�าสินไหมทดแทนถือเป3นหนี้ประเภทหนึ่ง ซ่ึงผู'กระทํา
ละเมิดก�อข้ึน ภายใต'หลักการชําระหนี้  ผู'กระทําละเมิดจึงสามารถผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทนได' โดย
ค�าสินไหมทดแทนถูกแบ�งออกเป3นงวดๆ 

โดยท่ัวไปค�าเสียหายประเภทนี้ศาลกําหนดจํานวนค�าเสียหายให'นับต้ังแต�
วันท่ีได'รับความเสียหายจนถึงวันพิพากษา โดยเฉพาะอย�างยิ่งกรณีความเสียหายต�อร�างกายและอนามัย   
ศาลไทยได'เคยมีคําพิพากษาค�าเสียหายแบบค�าสินไหมทดแทนไว'หลายชนิดด'วยกัน เช�น ค�า
รักษาพยาบาล ค�าขาดประโยชน<ทํามาหาได' ค�าเสียความสามารถในการประกอบการงาน ค�าชดเชยการ
ขาดแรงงาน  ค�าใช'จ�ายอ่ืนๆ เช�น ค�าเดินทาง ค�าซ�อมรถ  เป3นต'น  แต�ท้ังนี้ค�าเสียหายส�วนนี้ผู'เสียหาย
ได'รับมากหรือน'อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู�กับว�าพยานหลักฐานเก่ียวกับความเสียหาย ซ่ึงผู'เสียหายได'ใช'จ�ายไป 
ผู'เสียหายสามารถนําเสนอต�อศาลได'มากหรือน'อยเพียงใดเป3นสําคัญ หากผู'เสียหายไม�สามารถนํา
พยานหลักฐานท่ีมีความน�าเชื่อถือมาแสดงได'อย�างครบถ'วน ผู'เสียหายก็อาจจะได'รับการชดเชยตํ่ากว�า
มูลค�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง48  ดังเช�นตัวอย�างคําพิพากษาศาลต�อไปนี้ 

                                           
47 ทวีพฤทธิ์  ศิริศักด์ิบรรจง,  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 771-102 กฎหมายสัญญา

และละเมิดชั้นสูง, (กรุงเทพฯ : คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร< มหาวิทยาลัยสยาม, 2553),          
น.69-70. 

48 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, “การวิเคราะห<กฏหมายด'วยวิถีทางเศรษฐศาสตร< : 
การคิดค�าเสียหายในคดีละเมิด,” รายงานทีดีอาร<ไอ ฉบับท่ี 93 เดือนเมษายน 2554, น.5. 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1719-1720/2499 “โรงงานสีครั่งและผลิตครั่ง
บริสุทธิ์ใช'ยาเคมีละลายกับน้ําทําการล'างครั่งกลางวันและกลางคืน ส�งกลิ่นเหม็นอันเป3นอันตรายแก�
สุขภาพ และอนามัยของผู'ท่ีอยู�ใกล'เคียงและทําให'ผู'ท่ีอยู�บ'านใกล'เคียงเดือดร'อนรําคาญ” 

จากคดีตัวอย�างข'างต'น ศาลกําหนดให'เจ'าของโรงงานสีครั่งและผลิตครั่ง
บริสุทธิ์ต'องรับผิดฐานละเมิดและชดใช'ค�าสินไหมทดแทนต�อผู'ท่ีได'รับความเดือดร'อนต�อสุขภาพอนามัย 

กรณีผู'ท่ีได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ก็สามารถท่ีจะ
เรียกร'องได'จากการท่ีได'รับควันบุหรี่จนเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หรือแสบตา หายใจไม�สะดวก อันเป3น
ผลท่ีเกิดข้ึนทันทีจากควันบุหรี่ ทําให'ต'องเสียค�าใช'จ�ายในการเดินทางไปหาหมอ จ�ายค�ายา ค�าบริการทาง
การแพทย<ต�างๆ ดังนั้นผู'ได'รับความเสียหายจึงสามารถเรียกร'องค�าสินไหมทดแทนในส�วนนี้ได' 

สรุปได'ว�าหากความเสียหายเกิดข้ึนในทันที ศาลสามารถกําหนด
ค�าเสียหายเพ่ือเยียวยาผู'เสียหาย ได'อย�างเหมาะสมและสอดคล'องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต�ผล
แห�งความเสียหายบางอย�างจากการกระทําละเมิดจากพิษภัยบุหรี่ เกิดข้ึนแล'วแต�ไม�ได'ปรากฎผลของ
ความเสียหายชัดแจ'งในทันที จึงเป3นป$ญหาต�อการกําหนดค�าเสียหายท่ีเรียกร'องเพ่ิมเติมได'ภายหลังดังจะ
กล�าวในหัวข'อต�อไป 

   2.6.3.2 ค�าเสียหายท่ีเรียกร�องได�เพ่ิมเติมภายหลัง 

           ค�าเสียหายในอนาคตคือมูลค�าท่ีศาลชดเชยให'แก�ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
หลังจากวันพิพากษา ในกรณีของความเสียหายต�อร�างกายและอนามัย ค�าเสียหายในอนาคตอาจแบ�ง
ออกเป3นหลายประเภท เช�น ค�ารักษาพยาบาลในอนาคต ค�าขาดประโยชน<ทํามาหาได'ในอนาคต และค�า
สูญเสียความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต เป3นต'น49 

            โดยท่ัวไปการกําหนดค�าเสียหายในอนาคตศาลมักจะกําหนดค�าเสียหาย
เป3นเงินก'อนเดียว ซ่ึงรวมค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล'วและค�าเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไว'ด'วยกัน แต�การ
กําหนดค�าเสียหายในอนาคตนั้นทําได'ยากกว�าการกําหนดค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล'ว เนื่องจากค�าเสียหายท่ี

                                           
49

 ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ< , ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได', (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ<วิญrูชน จํากัด 2553), น.325. 
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จะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นยังไม�ได'เกิดข้ึน ดังนั้นจึงมีลักษณะของความไม�แน�นอนสูงและไม�สามารถนํา
หลักฐานมาสนับสนุนได'โดยง�ายเหมือนในกรณีของค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล'ว50 

            อย�างไรก็ดี ในการกําหนดค�าเสียหายในอนาคต ศาลจําเป3นท่ีจะต'อง
คาดการณ<ว�าความเสียหายท่ีผู'เสียหายจะได'รับในอนาคตนั้นมีมูลค�าเท�าไร โดยควรคํานึงถึงป$จจัยต�างๆ 
ท่ีมีผลต�อมูลค�าความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให'มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะสามารถชดเชยให'กับผู'เสียหาย
ได'อย�างครบถ'วนและเป3นธรรมมากท่ีสุดเท�าท่ีจะเป3นไปได'51 

            ด'วยเหตุนี้ การกําหนดค�าเสียหายในอนาคตของศาลไทย มีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการดังต�อไปนี้52 

        ประการท่ี 1 การกําหนดค�ารักษาพยาบาลในอนาคตจากรายงานการวิจัย
ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  ซ่ึงรายงานชิ้นนี้ได'สรุปวิธีการคํานวณค�ารักษาพยาบาลใน
อนาคตของศาล ปรากฏผลว�าการกําหนดค�าเสียหายของศาลเป3นสูตรการคํานวณ  ซ่ึงวิธีการคํานวณนี้ไม�
คํานึงถึงป$จจัยความเปลี่ยนแปลงด'านค�าเงินตามระยะเวลาหรือป$จจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ทําให'การ
กําหนดค�าเสียหายของศาลมีนัยว�าป$จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อมูลค�าความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นไม�มี
การเปลี่ยนแปลงกล�าวคือการกําหนดค�าเสียหายดังกล�าวต้ังอยู�บนข'อสมมติท่ีสําคัญดังนี้ 

(1) ราคาสินค'าหรือบริการท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลมีค�าคงท่ีไม�
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดไว'และ 

(2) ผู'เสียหายจะสามารถรักษาตัวให'หายเป3นปกติได'ในเวลาท่ีกําหนดไว'
พอดี 

โดยไม�สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได'ก�อนหรือหลังระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว'หากข'อสมมติดังกล�าวถูกต'องผู'เสียหายก็จะได'รับการชดเชยอย�างเพียงพอแต�หากข'อสมมติดังกล�าว
คลาดเคลื่อนจากความเป3นจริงผู'เสียหายอาจได'รับการชดเชยมากหรือน'อยเกินควร 

อนึ่งข'อสมมติดังกล�าวอาจมีความเป3นไปได'สูงท่ีจะถูกต'องหากความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีระยะเวลาสั้นซ่ึงไม�เพียงพอท่ีจะทําให'ป$จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อมูลค�าความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงแต�หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีระยะเวลายาวนานข'อสมมติ

                                           
50

 เพ่ิงอ�าง, น.326. 
51

 เพ่ิงอ�าง, น.329.   
52

 เพ่ิงอ�าง, น.330.   
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เหล�านี้ก็จะยิ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป3นจริงสูงเนื่องจากมีความเป3นไปได'สูงท่ีป$จจัยดังกล�าว
จะเปลี่ยนแปลงไป ดังตารางท่ี 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 ตัวอย�างวิธีการคํานวณค�ารักษาพยาบาลในอนาคตของศาล53 

คําพิพากษาศาลฎีกา 1157/2521 247/2538 

รายการ ค�าใช'จ�ายในการรักษาพยาบาล ค�าคนเฝ>าปรนนิบัติค�าเวชภัณฑ< 

ค�ารักษาพยาบาลในอนาคต 750 บาทต�อป| 18,000 บาทต�อป| 

ระยะเวลา 3 ป| 20 ป| 

ค�ารักษาพยาบาลในอนาคตรวม 27,750 บาทต�อเดือน 360,000 บาท ตลอดไปอัน
เนื่องจากโจทก<ต'องพิการและ
เป3นอัมพาตไปตลอดชีวิต 

                         

     ประการท่ี 2  การกําหนดค�าขาดรายได'ในอนาคต  ศาลไทยมีการคํานวณ
ค�าขาดรายได'ในอนาคตลักษณะเช�นเดียวกันกับการคํานวณค�ารักษาพยาบาลในอนาคต กล�าวคือ        
ศาลมักจะใช'วิธีคํานวณท่ีไม�สลับซับซ'อนนัก โดยการนําค�าขาดความสามารถในการประกอบการงานใน
ป$จจุบันมาคูณกับระยะเวลาของการขาดความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต และกําหนดให'
ผู' ทําละเมิดจ�ายค�าเสียหายท้ังหมดในงวดเดียว ดังเช�นในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2416/2534           
ศาลกําหนดค�าขาดรายได'จากการขาดความสามารถในการประกอบการงานในอนาคตไว' 228,600 บาท 
ซ่ึงเท�ากับเงินเดือนของผู'เสียหาย 6,350 บาทต�อเดือน คูณด'วยระยะเวลาของการขาดความสามารถใน
การประกอบการงานในอนาคต (3 ป| หรือ 36 เดือน)54 

ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 2416/2534 
จําเลยท่ี 1 เป3นลูกจ'างขับรถโดยสารประจําทางและจําเลยท่ี 2 เป3น

ลูกจ'างขับรถบรรทุก โดยจําเลยท่ี 1 ขับรถโดยสารประจําทางโดยประมาทชนกับรถบรรทุกท่ีจําเลยท่ี 2 
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 เพ่ิงอ�าง, น.332. 
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 เพ่ิงอ�าง, น.335.  
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จอดล้ําเส'นแนวไหล�ทางโดยไม�ให'สัญญาณไฟ เป3นเหตุให'โจทก<ได'รับบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพพลภาพไม�
สามารถเดินด'วยตนเองได' โจทก<มีอาชีพเป3นทนายความ ได'รับเงินเดือน เดือนละ 6,350 บาท ศาลฎีกา
กําหนดค�าเสียหายจากการค�าขาดประโยชน<ในการทํามาหาได'ในระหว�างเจ็บปzวย และค�าขาดประโยชน<
ในอนาคตให'จํานวนเท�ากับเงินเดือนของโจทก<เต็มจํานวนโดยไม�ต'องหักค�าใช'จ�ายก�อนหาได' เป3น
ระยะเวลาเพียง 3 ป| รวมเป3นจํานวนเงินท้ังสิ้น 228,600 บาท 

การกําหนดค�าเสียหายในคดีตัวอย�างข'างต'นมีข'อสังเกตท่ีน�าสนใจหลาย
ประการดังต�อไปนี้55 

(1)  การกําหนดค�าเสียหายต้ังอยู�บนข'อสมมติว�าผู'เสียหายได'รับรายได'
คงท่ี ซ่ึงอาจเป3นข'อสมมติท่ี สมเหตุสมผลในระยะสั้นมากกว�าระยะยาว ท้ังนี้เนื่องจาก ในอนาคตอันสั้น 
เช�น 1-2 ป| รายได'ของผู'เสียหายอาจจะไม�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต�ในระยะยาว โอกาสท่ี
รายได'ของผู'เสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปมีมากข้ึน เช�น โจทก<อาจมีรายได'เพ่ิมข้ึนจากการได'เลื่อนตําแหน�ง 
ซ่ึงหากใช'ข'อสมมติว�าผู'เสียหายมีรายได'คงท่ี ผู'เสียหายจะไม�ได'รับการชดเชยอย�างครบถ'วนและเป3นธรรม 

(2)  ศาลให'จําเลยชดใช'ค�าเสียหายเท�ากับเงินเดือนของโจทก< โดยการ
กําหนดเช�นนี้มีนัยว�าโจทก<ไม�ได'เสียภาษีเงินได'และไม�ได'จ�ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการต�างๆ ท้ังท่ีใน
ความเป3นจริงแล'วรายได'ส�วนท่ีโจทก<สามารถนําไปใช'ได'จริงนั้นคือรายได'หลังจากหักภาษี และเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการต�างๆ แล'วเท�านั้น 

(3)  การกําหนดค�าเสียหายต้ังอยู�บนข'อสมมติว�าในช�วงเวลาท่ีโจทก<
บาดเจ็บไม�สามารถเดินได'ด'วยตนเองนั้น โจทก<ไม�สามารถหารายได'จากการทํางานอย�างอ่ืนท่ีไม�ใช�งาน
ประจําท่ีโจทก<ทําอยู�ได' ดังนั้นถ'าปรากฎว�า ในช�วงเวลาดังกล�าวโจทก<สามารถหารายได'จากทํางานอย�าง
อ่ืนได' การชดเชยของศาลจะทําให'โจทก<ได'รับการชดเชยมากเกินควร 

(4)  รายงานการวิจัยไม�ทราบแน�ชัดว�าศาลใช'หลักหรือวิธีการใดในการ
กําหนดให'จําเลยจ�ายค�าขาดรายได'เท�ากับเงินเดือนท่ีโจทก<ได'รับในเวลา 3 ป| (ระยะเวลาของการขาด
รายได'เท�ากับ 3 ป|) ท้ังนี้มีความเป3นไปได'ว�าศาลอาจพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก<และจําเลย
เป3นสําคัญ อย�างไรก็ดี ยังไม�เป3นท่ีชัดเจนว�าศาลได'คํานึงถึงป$จจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต�อการกําหนด
ระยะเวลาของการขาดรายได'ของผู'เสียหาย เช�นอายุและสภาพร�างกายของผู'เสียหาย หรือไม� และ
อย�างไรในประเด็นของการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายได' แม'ว�าคดีตัวอย�างท่ีสามารถนํามา
วิเคราะห<ในประเด็นนี้ได'ยังมีจํานวนไม�มากเพียงพอท่ีจะนํามาซ่ึงข'อสรุปท่ีชัดเจนได' แต�อาจกล�าวได'ว�า
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หลักการท่ีศาลใช'ในการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายได'ในกรณีท่ีผู'เสียหายทุพพลภาพอาจจะยังไม�
เหมาะสมหรือไม�ชัดเจนในบางคดี 

ประการท่ี 3 การกําหนดค�าขาดรายได'ในอนาคตในกรณีท่ีผู'เสียหายยังไม�
มีรายได'หรือไม�มีหลักฐานแสดงรายได' 

ในกรณีของผู'ไม�มีหลักฐานแสดงรายได'ท่ีแน�นอนเช�นแรงงานนอกระบบผู'
ประกอบอาชีพอิสระและผู'ประกอบกิจการส�วนตัวศาลอาจประเมินรายได'ของผู'เสียหายโดยพิจารณาจาก
รายได'ของผู'ประกอบอาชีพเดียวกันหรือในบางครั้งศาลอาจกําหนดฐานรายได'ของผู'เสียหายตามอัตรา
ค�าจ'างข้ันตํ่า ดังในตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกาต�อไปนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกา 1820/2545 ประกอบด'วย 2 กรณีย�อยดังนี้ 
ในกรณีแรกโจทก<อ'างว�ามีรายได'เดือนละ12,000 บาทแต�ไม�ได'แสดง

หลักฐานศาลจึงกําหนดค�าขาดรายได'ในอนาคตจากรายได'ของผู'มีอาชีพเดียวกัน ในกรณีท่ีสองโจทก<ไม�มี
หลักฐานยืนยันว�าก�อนตายผู'ตายได'รับค�าจ'างเท�าไรศาลจึงกําหนดค�าจ'างของผู'ตายไว'เท�ากับอัตราค�าจ'าง
ข้ันตํ่ากรณีดังกล�าวแม'จะเป3นกรณีของความเสียหายต�อชีวิตซ่ึงไม�ใช�ความเสียหายต�อร�างกายอนามัยแต�ก็
เป3นการคิดค�าขาดรายได'ในช�วงก�อนตายซ่ึงมีลักษณะเช�นเดียวกับการคิดค�าขาดรายได'ในกรณีความ
เสียหายต�อร�างกายอนามัยทุกประการจึงได'ยกมาเป3นตัวอย�างในท่ีนี้ด'วย 

คําพิพากษาศาลฎีกา 1820/2545 
ผู'ฟ>องอ'างว�า มีรายได' เ ดือนละ 12,000 บาทแต� ไม�นํ าสืบ  ศาลจึ ง

เห็นสมควรนํารายได'ของผู'ฟ>องอีกรายหนึ่งในคดีเดียวกันมาพิจารณา เพราะประกอบอาชีพเดียวกัน ซ่ึงมี
รายได'เดือนละ 6,000 บาท ศาลกําหนดระยะเวลาของการเสียความสามารถไว' 20 ป| ดังนั้นจึงกําหนด
ค�าเสียหายเพ่ือการเสียความสามารถในการประกอบการงานอย�างสิ้นเชิงท้ังในป$จจุบันและในอนาคต
เป3นเงิน 6,000 บาท x 20 ป| x 12 เดือน = 1,440,000บาทอีกรายหนึ่งในคดีเดียวกัน ค�าขาดประโยชน<
ทํามาหาได'เพราะไม�สามารถประกอบการงาน ผู'ฟ>องคดีไม�มีหลักฐานมายืนยันว�าผู'ตายได'รับเงินค�าจ'าง
เท�าไร ศาลจึงกําหนดให'ในอัตราค�าจ'างข้ันตํ่าคือวันละ 165 บาท ซ่ึงนายนิพนธ<ได'รักษาตัวมาเป3นเวลา 
32 วัน จึงคิดเป3นค�าขาดประโยชน<ทํามาหาได' 5,280 บาท 

จากลักษณะการคิดค�าเสียหายของศาลไทยข'างต'น การคิดค�าเสียหาย
เช�นนี้จึงมีข'อจํากัดอยู� 7 ประการ เพ่ือการเรียกค�าเสียหายต�อร�างกายและอนามัย วิธีการเช�นนี้ส�งผลต�อ
ความไม�เป3นธรรมแก�ผู'เสียหาย กล�าวคือ 

ประการท่ี 1 การท่ีศาลกําหนดค�าเสียหายในอนาคตแบบหนี้และเป3นเงิน
จํานวนหนึ่ง กล�าวคือ ศาลกําหนดเพียงค�าเสียหายจํานวนหนึ่ง ซ่ึงค�าเสียหายนี้ครอบคลุมถึงค�าเสียหาย
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ในอนาคตต�อร�างกายหรืออนามัย เพ่ือให'ผู'เสียหายได'รับค�าเสียหายในอนาคตไปด'วย โดยค�าเสียหายนี้
อาจมากหรือน'อยกว�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงก็ได' 

อย�างไรก็ตาม นักวิชาการบางส�วนมีความเห็นว�า วิธีการมอบค�าเสียหาย
ในอนาคตเป3นจํานวนหนึ่ง  ทําให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยมากกว�าท่ีควรจะเป3น เนื่องจากค�าเสียหายท่ี
ผู'เสียหายได'รับไม�ได'ถูกนําไปใช'ในการเยียวยาความเสียหายในทันที ผู'เสียหายจึงสามารถนําเงินดังกล�าว
บางส�วนไปลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทน ซ่ึงในท่ีสุดแล'วจะทําให'ได'รับเงินชดเชยมากกว�ามูลค�าความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึน  ด'วยเหตุนี้ค�าเสียหายในอนาคตท่ีต'องจ�ายในงวดเดียวจึงควรกําหนดในรูปของมูลค�าป$จจุบัน 
(Present value) ซ่ึงจะทําให'ผลรวมของค�าเสียหายและผลตอบแทนท่ีผู'เสียหายได'รับจากการนําเงิน
ค�าเสียหายไปลงทุนมีมูลค�าเท�ากับความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริง56 

ประการท่ี 2 ค�าเสียหายตามคําพิพากษาไม�คํานึงถึงความไม�แน�นอนของ
รายได'หรือค�าใช'จ�ายในอนาคต โดยท่ัวไปการกําหนดค�าเสียหายเก่ียวกับรายจ�ายค�ารักษาพยาบาล   
เนื่องจากป$ญหาสุขภาพเหตุจากพิษภัยบุหรี่ย�อมกระทําได'ยาก และแน�นอนว�าค�าเสียหายนี้มีจํานวนสูง
และไม�แน�นอน  ดังนั้นจึงยากต�อการประมาณค�า แม'กระนั้นก็ตาม ศาลจําเป3นต'องประมาณรายได'หรือ
ค�าใช'จ�ายในอนาคตให'ใกล'เคียงกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจริงมากท่ีสุด เพ่ือให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยอย�าง
ครบถ'วนและเป3นธรรมมากท่ีสุด ในการประมาณรายได'หรือค�าใช'จ�ายในอนาคตนั้น ศาลควรคํานึงถึง
ป$จจัยต�างๆ ท่ีอาจส�งผลกระทบต�อรายได'และค�าใช'จ�ายในอนาคตของผู'เสียหาย เช�น การเปลี่ยนแปลง
ของระดับราคา โอกาสในการเลื่อนตําแหน�งของผู'เสียหาย ตลอดจนอายุขัยและสภาพร�างกายของ
ผู'เสียหายซ่ึงส�งผลกระทบต�อระยะเวลาท่ีเกิดความเสียหาย เป3นต'น57 

เช�นเดียวกับข'อจํากัดประการแรก นักวิชาการเห็นว�าวิธีการกําหนด
ค�าเสียหายของศาลไม�ได'คํานึงถึงป$จจัยความไม�แน�นอนในอนาคตหรือไม�ครอบคลุมป$จจัยสําคัญๆ อย�าง
เพียงพอหรือไม�มีวิธีคํานวณอย�างเป3นระบบ วิธีการคิดค�าขาดรายเสียหายในอนาคตจึงเป3นเพียงดุลพินิจ
ของศาลเท�านั้น ส�งผลให'ผู'เสียหายอาจไม�ได'รับการชดเชยอย�างครบถ'วนและเป3นธรรม สังคมไม�สามารถ
คาดเดาค�าเสียหายได'58 

                                           
56 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 48, น.7 
57

 เพ่ิงอ�าง น.12. 
58

 เพ่ิงอ�าง, น.13. 
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 ประการท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงรายได'หรือระดับราคาค�ารักษาพยาบาลใน
อนาคต เช�นเดียวกับในข'อจํากัดท่ี 2 เนื่องจากความไม�แน�นอนของรายได'ผู'เสียหายในอนาคต ซ่ึง
ผู'เสียหายต'องเสียไปเพราะป$ญหาสุขภาพจากภัยของบุหรี่และค�ารักษาพยาบาลในอนาคตท่ีอาจเพ่ิมข้ึน
มากหรือน'อยเพียงใด ป$จจัยเหล�านี้กําหนดได'ยาก รวมท้ังค�าเสียหายจํานวนมากน'อยเพียงใดข้ึนอยู�กับ
ระยะเวลาการรักษาพยาบาลท่ีไม�แน�นอน ค�าเสียหายท่ีศาลกําหนดในคําพิพากษาจึงมีโอกาสตํ่ากว�า
ความเสียหายในอนาคตของผู'เสียหาย 

ตัวอย�าง ในรายงานการศึกษาเรื่องการวิเคราะห<กฎหมายด'วยวิธีทาง
เศรษฐศาสตร<: การคิดค�าเสียหายในคดีละเมิด ได'แสดงให'เห็นถึงความแตกต�างของค�าเสียหายในกรณีท่ี
คํานวณโดยคิดกับไม�คิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา ปรากฏผลว�า หากระดับราคาสินค'าค�า
รักษาพยาบาลปรับตัวสูงข้ึน (เงินเฟ>อ) ผู'เสียหายจะเสียเปรียบมากข้ึน เนื่องจากค�าเสียหายท่ีได'รับจะยิ่ง
ไม�เพียงพอต�อการเยียวยาความเสียหาย เช�น หากระดับราคาเพ่ิมข้ึนร'อยละ 2 ต�อป| และระยะเวลาของ
การเกิดความเสียหายในอนาคตเท�ากับ 10 ป| หากคํานวณค�าเสียหายโดยไม�คิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับราคา ผู'เสียหายจะได'รับค�าเสียหายน'อยกว�าท่ีควรได'รับ 9 บาท หากระดับราคาเพ่ิมข้ึนร'อยละ 5 
และระยะเวลาของการเกิดความเสียหายในอนาคตเท�ากับ 10 ป| ผู'เสียหายจะได'รับการชดเชยน'อยกว�าท่ี
ควรได'รับ 26 บาท59 

อย�างไรก็ตาม บางคดีท่ีศาลได'คํานึงถึงเงินเฟ>อ ดังเช�นคําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 247/2538 ซ่ึงศาลฎีกาเห็นว�า ค�าเสียหายท่ีศาลอุทธรณ<กําหนดให'มีค�าตํ่าเกินไปเนื่องจากผลของ
เงินเฟ>อหรือค�าของเงินท่ีลดลง ซ่ึงจะทําให'ผู'เสียหายใช'เงินเพ่ือเยียวยาความเสียหายหมดก�อนเวลาอัน
ควร ศาลจึงปรับเพ่ิมค�าเสียหายโดยการยืดระยะเวลาของการชดเชยให'ยาวนานข้ึน เพ่ือให'ค�าเสียหายท่ี
กําหนดให'เพียงพอต�อการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อย�างไรก็ดี การยืดระยะเวลาของการชดเชย
ออกไปนั้นไม�ใช�วิธีการคํานวณท่ีถูกต'องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

ประการท่ี 4 การกําหนดค�าขาดรายได'ในอนาคต โดยศาลไม�คํานึงถึง
ความไม�แน�นอนของระยะเวลาของความเสียหายในอนาคต โดยท่ัวไปแล'วกรณีความเสียหายต�อสุขภาพ
อนามัยเนื่องจากควันบุหรี่นั้นความเสียหายดังกล�าวไม�ได'เกิดข้ึนทันทีท่ีผู'เสียหายได'รับควันบุหรี่ แต�ความ
เสียหายต�อสุขภาพนี้ใช'ระยะเวลายาวและไม�แน�นอนว�า โรคต�าง ๆ จากควันบุหรี่จะเกิดข้ึนเม่ือใด และท้ัง
ประเด็นสําคัญคือ การเยียวยาความเสียหายต�อสุขภาพอนามัยใช'เวลายาวนาน รวมท้ังการรักษาเช�นนี้ไม�
อาจระบุระยะเวลาแห�งความเสียหายได'แน�นอน    

                                           
59 เพ่ิงอ�าง, น.14. 
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นอกจากนี้ในส�วนค�าขาดรายได'ในอนาคตของผู'เสียหายเพ่ือท่ีผู'เสียหาย
ได'รับการชดเชยอย�างครบถ'วนและเป3นธรรม ศาลจําเป3นต'องประมาณระยะเวลาของความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตให'ใกล'เคียงกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจริงมากท่ีสุด ซ่ึงตามรายงานการวิเคราะห<กฎหมายด'วยวิธี
ทางเศรษฐศาสตร< :การคิดค�าเสียหายในคดีละเมิดได'วิเคราะห<คําพิพากษาศาลฎีกาว�า ศาลมักกําหนด
ระยะเวลาของความเสียหายโดยอ'างอิงจากพยานหลักฐานท่ีโจทก<และจําเลยนําสืบเป3นสําคัญ ซ่ึงใน
บางครั้งฝzายโจทก<อาจจะไม�สามารถกําหนดระยะเวลาของความเสียหายได'อย�างเหมาะสม และทําให'
ได'รับการชดเชยมากหรือน'อยเกินไป นอกจากนี้ ในบางกรณีศาลกําหนดระยะเวลาของความเสียหายโดย
ใช'ข'อสมมติท่ีอาจห�างไกลจากความเป3นจริง60 

ตัวอย�างเช�น กรณีของค�าขาดรายได'ในอนาคต วิธีการคํานวณท่ีศาลใช'
มักจะมีนัยว�าศาลได'ต้ังข'อสมมติว�าผู'เสียหายไม�มีรายได'หลังจากเกษียณอายุ ซ่ึงในความเป3นจริงแล'ว
ผู'เสียหายอาจยังคงทํางานและมีรายได'หลังเกษียณ ดังนั้นการกําหนดค�าเสียหายโดยไม�คิดรวมรายได'
หลังเกษียณจึงอาจทําให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยน'อยเกินไป61 

บางกรณีท่ีศาลได'ตระหนักว�าแม'ว�าจะไม�มีการทําละเมิดเกิดข้ึน ผู'เสียหาย
ก็อาจไม�สามารถทํางานครบตามระยะเวลาท่ีผู'เสียหายระบุไว'ได' อย�างไรก็ดี ศาลอาจยังไม�มีวิธีการท่ีเป3น
ระบบในการประมาณระยะเวลาการขาดรายได'ในอนาคตให'ใกล'เคียงกับสิ่งท่ีน�าจะเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้ป$จจัย
ซ่ึงศาลควรนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายได'ของผู'เสียหายคือ โอกาสใน
การตกงาน โอกาสในการทํางานนอกเวลา โอกาสในการเปลี่ยนสถานะการทํางาน (เต็มเวลา/ก่ึงเวลา) 
โอกาสในการขาดงานเนื่องจากเจ็บปzวย โอกาสในการออกจากตลาดแรงงานชั่วคราว โอกาสในการ
เกษียณอายุก�อนวัย ฯลฯ62 

ประการท่ี 5 การกําหนดฐานรายได'ท่ีใช'ในการคํานวณค�าขาดรายได'ใน
อนาคตของศาลไทย 

ฐานรายได'คือ รายได'ของผู'เสียหายในช�วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช�น 1 เดือน
หรือ 1 ป| ซ่ึงถูกนําไปใช'ในการคํานวณค�าขาดรายได'ในอนาคต (ค�าขาดรายได'ในอนาคต = ฐานรายได' x 
ระยะเวลาในการขาดรายได') จากการศึกษาคดีตัวอย�าง ศาลมักกําหนดฐานรายได'จากรายได'ล�าสุดของ
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 เพ่ิงอ�าง, น.16. 
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ผู'เสียหายก�อนถูกทําละเมิด เช�น เงินเดือนในช�วงท่ีถูกทําละเมิด ดูในคดีตัวอย�างท่ี 9 ซ่ึงศาลกําหนดค�า
ขาดประโยชน<ในอนาคตไว' 228,600 บาท ซ่ึงคํานวณมาจากฐานรายได'คือเงินเดือนท่ีผู'เสียหายได'รับ
ในช�วงท่ีถูกทําละเมิด 6,350 บาท63 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2416/2534 
“ศาลฎีกาเห็นว�าโจทก<เป3นทนายความขณะเกิดเหตุมีเงินเดือนเดือนละ 

6,350 บาท โจทก<มีสิทธิเรียกร'องเอาจากผู'ต'องรับผิดต�อโจทก<เต็มจํานวน จําเลยท่ี 2 จะเก่ียงให'หัก
ค�าใช'จ�ายก�อนหาได'ไม� ท่ีศาลล�างท้ังสองกําหนดให'เพียงเดือนละ 6,350 บาท ในเวลาเพียง 3 ป| เป3นเงิน 
228,600 บาทนั้นนับว�าเป3นคุณแก�จําเลยอยู�แล'ว...”ในบางครั้ง ผู'เสียหายอาจมีรายได'ไม�สมํ่าเสมอหรือ
ผันผวนตามฤดูกาล ตัวอย�างเช�น เกษตรกรอาจมีรายได'สูงกว�าปกติในฤดูกาลเก็บเก่ียว เจ'าของกิจการ
หรือผู'ทําอาชีพอิสระอาจมีรายได'สูงกว�าปกติในบางช�วงเวลา และอาจมีรายได'ต่ํากว�าปกติในบางช�วงเวลา 
หรือแรงงานอาจมีรายได'ไม�แน�นอนข้ึนกับสภาวะการจ'างงานและสภาพเศรษฐกิจ เช�น ถูกลดเงินเดือน
เนื่องจากกิจการไม�ดี อยู�ในช�วงหางานใหม�ถูกปลดออกจากงาน หรือทํางานไม�เต็มเวลา เป3นต'น การ
กําหนดฐานรายได'โดยใช'รายได'ในช�วงเวลาท่ีถูกทําละเมิดอาจส�งผลทําให'ผู'ท่ีได'รับรายได'สูงหรือตํ่ากว�าท่ี
ได'รับปกติในช�วงเวลาดังกล�าว ได'รับค�าชดเชยมากหรือน'อยเกินไปตามลําดับ รายได'ในช�วงเวลาท่ีถูกทํา
ละเมิดอาจจะมิได'เป3นตัวแทนท่ีดีของรายได'ซ่ึงผู'เสียหายได'รับ โดยตัวแทนท่ีดีกว�าคือค�าเฉลี่ยของรายได'
หรือเงินเดือนในหนึ่งป|นอกจากนี้ ศาลควรกําหนดฐานรายได'จากรายได'สุทธิ ซ่ึงหักภาษีและเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการต�างๆ แล'ว เนื่องจากรายได'ดังกล�าวเป3นส�วนท่ีผู'เสียหายไม�สามารถนํามาใช'ได'ไม�ว�าเขา
จะถูกทําละเมิดหรือไม�ก็ตาม การนํารายได'ท้ังหมดมาคํานวณค�าเสียหายจะทําให'ผู'เสียหายได'รับการ
ชดเชยมากเกินไป64 

ประการท่ี 6 การคิดเงินเพ่ิมอ่ืนๆ และสวัสดิการซ่ึงไม�อยู�ในรูปตัวเงินของ
ศาลไทย 

กรณีท่ีผู'เสียหายเป3นผู'ทํางานประจํา ผู'เสียหายอาจได'รับเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
เช�น เงินช�วยเหลือท่ีอยู�อาศัย เงินช�วยค�าครองชีพ ค�ารักษาพยาบาล ค�าวิชา ค�าเดินทาง ค�าคอมมิชชั่น 
โบนัส ฯลฯ หรืออาจได'รับสวัสดิการอ่ืนๆ ซ่ึงไม�อยู�ในรูปเงินรายได' เช�น รถรับส�งพนักงาน อาหาร
กลางวัน ฯลฯ ซ่ึงเป3นสวัสดิการท่ีเพ่ิมเติมจากเงินเดือนประจํา จากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห�งชาติพบว�า รายได'ซ่ึงอยู�ในรูปของเงินเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนของแรงงานไทยมีสัดส�วนสูงถึง
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ร'อยละ 14-17 ของเงินเดือนดังแสดงในตารางท่ี 2.3 ตัวเลขดังกล�าวแสดงให'เห็นว�าเงินเพ่ิมมีบทบาท
สําคัญต�อสภาพความเป3นอยู�ของแรงงาน ดังนั้นศาลจึงควรนําเงินเพ่ิมและมูลค�าท่ีเป3นตัวเงินของ
สวัสดิการอ่ืนๆ มารวมไว'ในฐานรายได'ด'วย เพ่ือให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยอย�างครบถ'วน อย�างไรก็ดี 
ในทางปฏิบัติศาลมักกําหนดฐานรายได'ให'เท�ากับเงินเดือนของผู'เสียหาย โดยไม�ได'รวมผลประโยชน<อ่ืนๆ 
ท่ีผู'เสียหายได'รับก�อนถูกทําละเมิด ซ่ึงการกําหนดค�าเสียหายในลักษณะดังกล�าวจะส�งผลให'ผู'เสียหาย
ได'รับการชดเชยน'อยกว�าท่ีควรจะเป3น65 ดังตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ เฉล่ียต�อเดือนท่ีพนักงานประจําภาคเอกชนได�รับในปP 
พ.ศ.255266 

ระดับตําแหน�ง 

ประเภท ผู'อํานวย 

การฝzาย 

ผู'จัดการ
แผนก 

หัวหน'างาน
ระดับต'น 

ผู'ปฏิบัติวุฒ ิ

ป.ตรีข้ึนไป 

ผู'ปฏิบัติวุฒิ
ตํ่ากว�าป.ตรี 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆเฉลี่ยต�อเดือน
(บาท) 

11,016 5,512 3,050 2,052 1,417 

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท) 76,058 39,446 21,187 12,878 8,510 

สัดส�วนของเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  
(ร'อยละ) 

14.5 14.0 14.4 15.9 16.7 

 

     ในบางครั้งเม่ือมีการทําละเมิดเกิดข้ึนผู'เสียหายอาจไม�ได'สูญเสียรายได'
จากการทํางานเท�านั้น แต�ยังอาจสูญเสียรายได'จากแหล�งอ่ืนๆท่ีผู'เสียหายจะได'รับหลังอายุเกษียณด'วย    
เช�น เงินช�วยเหลือยามชรา เงินบํานาญ เงินประกันชีวิต ดังนั้นศาลจึงควรนํารายได'หลังเกษียณอายุ
ดังกล�าวมารวมไว'ในค�าเสียหายด'วยเพ่ือให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยอย�างครบถ'วนและเป3นธรรมด'วย
ตัวอย�างเช�นในกรณีกองทุนประกันสังคมแรงงานซ่ึงอยู�ในกองทุนจะต'องสมทบเข'ากองทุนไม�ตํ่ากว�า 15 ป|
จึงจะได'รับสิทธิในการรับเงินบํานาญหลังเกษียณแต�ปรากฎว�าแรงงานถูกทําละเมิดจนทําให'ไม�สามารถ
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ทํางานและจ�ายเงินสมทบเข'ากองทุนฯจนครบกําหนดแรงงานจึงเสียสิทธิท่ีจะได'รับเงินบํานาญหลัง
เกษียณในกรณีนี้ศาลควรชดเชยรายได'หลังเกษียณให'แก�แรงงานโดยอาจกําหนดตามเงินบํานาญท่ี
แรงงานจะได'รับหลังเกษียณหากไม�ถูกทําละเมิดเสียก�อนนอกจากนี้ศาลควรหักเงินในส�วนท่ีจะต'องสมทบ
เข'ากองทุนประกันสังคมออกจากฐานรายได'ท่ีจะนํามาคิดค�าขาดรายได'ในอนาคตตามอัตราสมทบจริง
ของกองทุนฯเพ่ือมิให'แรงงานได'รับการชดเชยมากกว�าท่ีควรจะเป3น67 

     ดังนั้นสรุปได'ว�าการกําหนดค�าเสียหายให'แก�ผู'ท่ีได'รับความเสียหาย จะ
คํานวณเพียงแค�จํานวนรายได'ของผู'ได'รับความเสียหายในป$จจุบันเพียงอย�างเดียวมิได' แต�จะต'องคํานวณ
เงินเพ่ิมอ่ืนๆตามตัวอย�างตารางท่ี 2.3 เพ่ือให'เกิดความเหมาะสมถูกต'องและสอดคล'องกับความเสียหาย
ท่ีผู'เสียหายได'รับ 

ประการท่ี 7  การคิดค�าขาดรายได'ของอาชีพท่ีไม�มีตลาดชัดเจน 
ในกรณีท่ีผู'เสียหายประกอบอาชีพบางอย�างซ่ึงไม�มีตลาดชัดเจน (ไม�ได'รับ

ค�าจ'างอย�างเป3นทางการ) เช�น เป3นแม�บ'านทํางานในบ'านของตนเองและเป3นคนทํางานอาสาสมัครนั่น
ย�อมหมายความว�าผู'เสียหายให'คุณค�ากับอาชีพท่ีตนเลือกมากกว�าการทํางานอย�างอ่ืนการกําหนดค�าขาด
รายได'โดยอ'างอิงจากผลตอบแทนในตลาดแรงงานท่ีทํากิจกรรมท่ีมีลักษณะเหมือนหรือใกล'เคียงกับ
กิจกรรมท่ีผู'เสียหายทํา (Replacement cost) อาจทําให'ผู'เสียหายไม�ได'รับการชดเชยอย�างเหมาะสม
เนื่องจากผลตอบแทนดังกล�าวอาจตํ่ากว�าคุณค�าท่ีผู'เสียหายให'แก�งานท่ีตนเลือกในกรณีเช�นนี้ศาลควร
กําหนดค�าขาดรายได'จากค�าเสียโอกาสของการเลือกทํางานดังกล�าว (Opportunity cost) ซ่ึงมีค�า
เท�ากับรายได'สูงสุดท่ีผู'เสียหายสามารถหาได'จากการทํางานอ่ืนๆ 

จากคดีตัวอย�างท่ี 10 จะเห็นว�าศาลให'ค�าขาดรายได'แก�แม�บ'านท่ีถูกทํา
ละเมิดเท�ากับค�าจ'างคนทํางานบ'านแต�ด'วยข'อเท็จจริงท่ีว�าแม�บ'านดังกล�าวเลือกท่ีจะมาเป3นแม�บ'านแทนท่ี
จะประกอบอาชีพอ่ืนดังนั้นในสายตาของเธอการเป3นแม�บ'านมีคุณค�าสูงกว�าการประกอบอาชีพอ่ืนๆท่ีเธอ
ไม�ได'เลือกซ่ึงอาชีพดังกล�าวอาจสร'างรายได'สูงกว�าค�าจ'างของคนทํางานบ'านท้ังนี้ข้ึนกับระดับการศึกษา
และทักษะของเธอ นอกจากนี้คุณค�าของงานหลายๆอย�างท่ีเธอทําให'แก�ครอบครัวนั้นย�อมสูงกว�าคุณค�า
ของงานประเภทเดียวกันแต�ทําโดยลูกจ'างเช�นกับข'าวท่ีแม�ทําให'ย�อมแฝงไว'ด'วยความรักและผูกพันซ่ึงมี
คุณค�ามากกว�ากับข'าวท่ีลูกจ'างทําและการท่ีแม�เลี้ยงลูกย�อมมีคุณค�าต�อลูกมากกว�าการให'พ่ีเลี้ยงเป3นผู'
เลี้ยงดังนั้นการท่ีศาลให'ค�าขาดรายได'เท�ากับค�าจ'างคนทํางานบ'านนั้นจึงอาจไม�เป3นธรรมท้ังต�อตัวเธอและ
คนในครอบครัวในกรณีนี้การกําหนดค�าเสียหายโดยอาศัยหลักการคิดค�าเสียโอกาสน�าจะมีความ
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เหมาะสมและเป3นธรรมมากกว�าโดยศาลอาจกําหนดค�าเสียโอกาสของแม�บ'านรายนี้จากรายได'ของอาชีพ
ก�อนท่ีเธอจะเป3นแม�บ'านหรือหากเธอไม�เคยประกอบอาชีพใดๆ  มาก�อนเลยศาลก็อาจนํารายได'เฉลี่ยของ
บุคคลอ่ืนท่ีจบการศึกษาและมีทักษะระดับเดียวกันมาใช'แทนได' 

ประการท่ี 8 การคิดค�าขาดรายได'ในกรณีผู'เสียหายยังไม�มีรายได' 
มีคดีตัวอย�างหลายคดีท่ีผู'เสียหายเป3นเด็กซ่ึงยังไม�มีรายได'แต�ศาลได'

กําหนดค�าขาดรายได'ไว' ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 จากการวิเคราะห<คําพิพากษาศาลฎีกาของคดีดังกล�าว 
พบว�าศาลไม�ได'แสดงวิธีในการกําหนดค�าขาดรายได'ของเด็กซ่ึงยังไม�ทํางานเอาไว' ทําให'ไม�ทราบอย�างแน�
ชัดว�าศาลใช'หลักหรือวิธีการใดในการกําหนดรายได'ของผู'เสียหายท่ีเป3นเด็ก แต�มีความเป3นไปได'ว�าศาล
อาจยังไม�มีวิธีการท่ีเป3นระบบในการประมาณรายได'ในอนาคตของเด็กในทางทฤษฎีแล'วเราอาจใช'วิธีทาง
เศรษฐมิติในการประมาณรายได'ท่ีผู'เสียหายท่ีเป3นเด็กซ่ึงจะได'รับในอนาคต โดยการประมาณจากรายได'
ท่ีเด็กคนอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนกับผู'เสียหายจะได'รับในอนาคต โดยลักษณะท่ีนํามาพิจารณาได'แก� 
ลักษณะของตัวเด็กเอง เช�น อายุ เพศ และเชื้อชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว เช�น 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได'ของพ�อแม� ระดับการศึกษาของพ�อแม� ถ่ินท่ีอยู�อาศัยของครอบครัว 
เป3นต'น68 

(ดูตารางท่ี 2.4) 
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ตารางท่ี 2.4 ตัวอย�างท่ีศาลกําหนดค�าขาดรายได� ในกรณีผู�เสียหายยังไม�เข�าสู�ตลาดแรงงาน69 

คําพิพากษา
ฎีกาท่ี 

ลักษณะของ
ผู'เสียหาย 

ค�าขาดรายได'ท่ี
ศาลกําหนด (บาท) 

เหตุผลของศาล 

4859/2538 อายุ 10 ป| 

 

150,000 เด็กชายสันติได'รับความเสียหายต�อ
ร�างกายถึงสมองฝzอ 

เป3นอัมพาตตลอดชีวิตพูดไม�ได'ตาม
สภาพเช�นนี้ 

เด็กชายสันติย�อมเสียความสามารถใน
การประกอบการงานสิ้นเชิงท้ังในเวลา
ป$จจุบันและในอนาคตโจทก<ชอบท่ีจะ
เรียกร'องค�าเสียหายดังกล�าวจากจําเลย
ท้ังสามได' 

คําพิพากษา
ฎีกาท่ี 

ลักษณะของ
ผู'เสียหาย 

ค�าขาดรายได'ท่ี
ศาลกําหนด (บาท) 

เหตุผลของศาล 

7292/2543 นักเรียน  เด็กชายภนาวัฒน<อยู�ในสภาพไม�สามารถ
ช� ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด' ย� อ ม เ สี ย
ความสามารถในการประกอบการ 

งานโดยสิ้นเชิงท้ังในเวลาป$จจุบันและใน
อนาคตซ่ึ ง เป3นผลโดยตรงจากการ
กระทําละเมิดของจําเลย 

  

 

 

   

                                           
69

 เพ่ิงอ�าง, น.18. 



49 
 

คําพิพากษา
ฎีกาท่ี 

ลักษณะของ
ผู'เสียหาย 

ค�าขาดรายได'ท่ี
ศาลกําหนด (บาท) 

เหตุผลของศาล 

6303/2547  

 

นักเรียนอายุ 6 
ป| 

6.9 ล'าน 

(รวมค�าทุกข<
ทรมาน) 

เ ด็กชายกีร ต์ิต'องเป3นคนพิการและ
ทุพพลภาพไปตลอดชีวิตไม�สามารถ
ประกอบการงานสิ้นเชิงท้ังในเวลา 

ป$จจุบันและอนาคตและความทุพพล
ภาพท่ีเกิดข้ึนนี้ 

เป3นความเสียหายอันเป3นท่ีมาของความ
ทุกข<ทรมานท้ังร�างกายและจิตใจอย�าง
แสนสาหัสท่ีบังเกิดข้ึนกับเด็กชายกีรต์ิใน
ขณะท่ีมีอายุได'เพียง 6 ป|เท�านั้น 

2341/2548  นักเรียนทุพพล
ภาพบางส�วน 

100,000 บาท เด็กชายดนตรีพิการและไม�สามารถทํา
อะไรได' 

  จากตารางท่ี 2.4 จะเห็นได'ว�าการกําหนดค�าขาดรายได'ของศาล ท่ีกําหนดให'กับ
ผู'เสียหาย ในกรณีท่ีผู'เสียหายยังไม�เข'าสู�ตลาดแรงงาน ในแต�ละรายนั้นไม�เท�ากัน โดยศาลต'องอาศัย
สภาพแวดล'อม ภาระหน'าท่ีของผู'เสียหายและอ่ืนๆประกอบกัน เพ่ือพิจารณาค�าเสียหายให'กับผู'เสียหาย
ได'อย�างเหมาะสมและสอดคล'องกับความเสียหายท่ีผู'เสียหายได'รับ 

 กล�าวโดยสรุปของบทท่ี 2 ได'ว�า บุหรี่มีอันตรายต�อสุขภาพอนามัยต�อตัวผู'สูบบุหรี่เอง 
และบุคคลอ่ืนรอบข'างท่ีอาจได'รับผลกระทบและความเสียหายต�อสุขภาพอนามัยจากควันบุหรี่มือสอง
ตามท่ีได'กล�าวมาแล'วท้ังผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนทันที และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล'วแต�ยังมิได'ปรากฎความ
เสียหายให'เห็นชัดเจนต�อผู'เสียหาย ท่ีได'รับควันบุหรี่จากผู'สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ท่ีเกิดข้ึนภายหลัง และ
ป$ญหาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่มีมากมาย คือ ป$ญหาการระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิด 
ป$ญหาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ป$ญหาการดําเนินคดีละเมิดต�อฐานความผิดท่ีเกิดจากพิษภัยบุหรี่ ป$ญหา
การกําหนดค�าเสียหาย ซ่ึงป$ญหาท้ังหมดท่ีได'กล�าวมาแล'วข'างต'นนี้ ส�งผลให'ไม�สามารถนํากฎหมาย
ลักษณะละเมิดมาปรับใช'ได'อย�างเป3นรูปธรรมและให'สอดคล'องกับความเสียหายจากควันบุหรี่ได'อย�าง
เหมาะสม ทําให'ผู'เสียหายนั้น ไม�อาจฟ>องร'องดําเนินคดีกับผู'กระทําผิดได'ทันทีท่ีรับควันบุหรี่ ประกอบกับ
บทบัญญัติมาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ต้ังอยู�บนหลักความผิดละเมิด ซ่ึงเนื้อหา
ในส�วนนี้จะอธิบายต�อไป  โดยองค<ประกอบประการหนึ่งก็คือ  ผู'เสียหายต'องได'รับความเสียหายแก�
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สุขภาพ อนามัยแล'วเท�านั้น  ผู'เสียหายจึงมีสิทธิฟ>องร'องบังคับคดีละเมิด และฝzายผู'ได'รับความเสียหายก็
ต'องมีภาระการพิสูจน<เพ่ือให'ศาลเชื่อได'ว�าได'รับความเสียหายจริง และพิสูจน<ว�าใครเป3นผู'กระทําละเมิด 
ซ่ึงผู'เขียนเห็นว�าท้ังหมดนี้ส�งผลให'บทบัญญัติของกฎหมายละเมิดจึงไม�อาจใช'เยียวยาความเสียหายแก�
สุขภาพ อนามัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ได'โดยตรง 
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บทท่ี 3 
มาตรการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสยีหายจากควันบุหรี่ 

 
3.1 มาตรการคุ�มครองและเยียวยาผู�เสียหายจากพิษภัยของควันบุหรี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากประเทศไทยไม�มีบทบัญญัติของกฎหมายในทางแพ�งท่ีกําหนดเก่ียวข%องกับการ
ดําเนินการต�อผู% ท่ีก�อความเสียหายจากควันบุหรี่ ดังท่ีได%กล�าวมาแล%วในบทท่ี 2 แต�ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีสถาบันทางกฎหมาย หรือท่ีเรียกว�า American Law Institute หรือ ALI ก�อต้ังข้ึนเม่ือ 
ค.ศ.1923 โดยกลุ�มนักกฎหมาย ผู%พิพากษาและนักวิชาการทางกฎหมายจํานวนหนึ่ง เพ่ือท่ีจะสร%าง
บทความทางกฎหมายและรูปแบบทางกฎหมายท่ีรัฐและศาล ยังคงนํามาใช%กับภาคเอกชน ALI ถือเปFน
องคGกรท่ีมีอิทธิพลอย�างมาก คล%ายกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ และจะได%รับการกล�าวอ%างเปFนอย�างมาก 
เพราะว�ามีความเชื่อถือได%มากจากความท่ีเปFนสถาบันระดับประเทศ  แต�ก็ยังมีบางคนแย%งว�า ALI ไม�มีผล
ทางกฎหมาย แต�ได%แทนการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนกฎหมายทางด%านนอกของกระบวนการทางศาล         
ท่ีแสดงว�า “ศาลได%ยอมจํานนต�อ ALI” อํานาจตุลาการเปFนกฎหมายธรรมชาติ และการกําหนดหลัก
กฎหมายใหม� ข้ันตอนของ ALI คือ รักษาความเปFนเอกภาพท่ีเปFนอยู� และได%รับอิทธิพลอย�างง�ายดาย 
หรือแม%กระท่ังถูกทําให%เลือกผลประโยชนGมากกว�าจะทําให%ประชาชนส�วนใหญ�จริงๆ1 เพราะ ALI             
เปFนกลุ�มท่ีอุตสาหกรรมยาสูบเข%าถึงได% เพ่ือท่ีจะทําให%กฎหมายนั้นแกว�งได%2 โดยได%มีการตรากฎหมายท่ี
เก่ียวข%องกับการดําเนินการต�อการกระทําความผิดทางแพ�งท่ีเก่ียวกับบุหรี่ ข้ึนมาคือมาตรา 402A           
แห�ง พระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 โดยกล�าวถึงผลิตภัณฑGท่ีมีความอันตราย           
ไม�ปลอดภัยต�อสุขภาพและอนามัยของผู%ใช%หรือผู%บริโภค เม่ือบุหรี่เปFนผลิตภัณฑGท่ีก�อให%เกิดอันตราย           
ไม�ปลอดภัยต�อสุขภาพและอนามัยของผู%ใช%หรือผู%บริโภค บุหรี่จึงเปFนผลิตภัณฑGตามบทบัญญัติ           
มาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

                                           
1 Warong Luepaiboon, “Law: A Very Short Introduction,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2558, http://issuu.com/openworlds/docs/law_vsi_final_ web_8-84/35. 
2 Elizabeth Laposata, Richard Barnes, Stanton Glantz, “Tobacco Industry 

Influence on the American Law Institute’s Restatements of Torts and Implications for 
Its Conflict of Interest Policies,” Iowa Law Review, P.17 (2012) 
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รายละเอียดของมาตรา 402A แห�ง พระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG 
ค.ศ.1997 มีดังนี้ 

มาตรา 402A “ความรับผิดของผู%ขายสินค%าท่ีอันตรายต�อสุขภาพ อนามัยให%กับผู%ใช%หรือ
ผู%บริโภคมีดังนี้ 

(1) ผู%ท่ีขายสินค%าใดๆท่ีเปFนอันตรายต�อผู%ใช%หรือผู%บริโภค หรือทรัพยGสินของเขานั้นให%ถือ
ว�าเปFนผู%กระทําความผิดก�อให%เกิดความเสียหายดังกล�าวข้ึนต�อผู%ใช%หรือผู%บริโภคหรือทรัพยGสินของเขา 

ถ%า (ก) ผู%ขายจะมีส�วนร�วมในธุรกิจการขายผลิตภัณฑGดังกล�าวและ 
    (ข) เปFนท่ีคาดหมายได%และไม�เข%าถึงผู%ใช%จะเกิดความเสียหายต�อผู%ใช%หรือผู%บริโภค 

โดยไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมากในสภาพท่ีมีการขาย 
(2) ความในหัวข%อย�อย (1) มีผลบังคับใช%ถึงแม%ว�า 
    (ก) ผู%ขายจะมีการดูแล ตระเตรียมการขายผลิตภัณฑGของเขาและ 
    (ข) แม%ผู%ใช%หรือผู%บริโภคยังไม�ได%ซ้ือสินค%าหรือได%มา หรือถือเอาความสัมพันธGตาม

สัญญาใดๆกับผู%ขายก็ตาม 
ข%อแม%: 
การบังคับใช%ยังคงเปFนไปได% แม%ว�า 
(1) ท่ีจะเปFนอันตรายต�อบุคคลอ่ืนท่ีไม�ใช�ผู%ใช%หรือผู%บริโภคเอง 
(2) ให%บังคับใช%กับผู%ขายผลิตภัณฑGท่ีคาดว�าจะได%รับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง

อย�างมากก�อนท่ีจะถึงผู%ใช%หรือผู%บริโภคนั้น  
หรือ 
(3) ผู%ขายเปFนส�วนหนึ่งท่ีเปFนส�วนประกอบของผลิตภัณฑGท่ีประกอบข้ึน”3 

                                           
3 Section 402A. Special Liability of Seller of Product for Physical Harm to Use 

or Consumer. 
(1) One who sells any product in a defective condition unreasonably 

dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical 
harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if 

(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and 
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without 

substantial change in the condition in which it is sold. 
(2) The rule stated in Subsection (1) applies although 
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จากบทบัญญัติในมาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG 
ค.ศ.1997 ท่ีกล�าวมาแล%วจะเห็นได%ว�า กฎหมายบัญญัติให%เปFนความรับผิดเปFนพิเศษ (special liability) 
ของผู%ผลิตและผู%ขายในการท่ีผลิตภัณฑGนั้นก�อให%เกิดความเสียหายแก�สุขภาพ อนามัย ของผู%ใช%หรือ
ผู%บริโภค ในเม่ือบุหรี่เปFนผลิตภัณฑGท่ีก�อให%เกิดความเสียหายแก�สุขภาพ อนามัย ของผู%ใช%หรือผู%บริโภค 
บุหรี่จึงเปFนผลิตภัณฑGท่ีผู%ผลิตและผู%ขายต%องมีความรับผิดตามบทบัญญัติมาตรา 402A นี้เพราะเปFนความ
รับผิดพิเศษ (special liability) ท้ังนี้เพราะปxจจุบันในการฟzองร%องคดีเพ่ือเรียกค�าสินไหมทดแทนมีความ
ยุ�งยากเนื่องจากภาระการพิสูจนGความผิดตกเปFนหน%าท่ีของผู%บริโภคท่ีได%รับความเสียหายตามหลัก
กฎหมายลักษณะละเมิด ซ่ึงเปFนสิ่งท่ีกระทําได%ยากเพราะกระบวนการผลิตและจําหน�ายสินค%าในปxจจุบัน
มีความสลับซับซ%อนข้ึน ท้ังข%อเท็จจริงเก่ียวกับสินค%า กระบวนการผลิต และภัยอันตรายในตัวสินค%าบุหรี่
ท่ีมีผลต�อผู%ใช%หรือผู%บริโภค ก็อยู�ในความรู%เห็นของผู%ผลิตฝ|ายเดียว ดังนั้นความรับผิดพิเศษตามตาม
มาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ซ่ึงมีรากฐานท่ีมาจากกฎหมาย
ละเมิด จึงได%นําหลักการหรือมาตรการสําคัญในเรื่องเหล�านี้มาใช%คือนําหลักความรับผิดโดยเคร�งครัดมา
ใช% และให%ภาระการพิสูจนGตกเปFนของผู%ขายหรือผู%ผลิต และกําหนดให%บุคคลท่ีอยู�ในสายการผลิตบุหรี่
ท้ังหมดรวมถึงผู%ขายเปFนผู%ต%องรับผิดชดใช%ค�าสินไหมทดแทน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้เชื่อว�าการนําหลัก
ดังกล�าวมาใช%จะสามารถคุ%มครองผู%ใช%หรือผู%บริโภคให%ได%รับการชดใช%ค�าสินไหมทดแทนอย�างเปFนรูปธรรม
โดยไม�ต%องรับภาระในการพิสูจนGความผิดอีกต�อไป4 กล�าวคือจากกรณีท่ีกล�าวมาแล%ว จะเห็นได%ว�ากรณีนี้

 
(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of 

his product, and 
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into 

any contractual relation with the seller. 
Caveat: 
The Institute expresses no opinion as to whether the rules stated in this 

Section may not apply 
(1) to harm to persons other than users or consumers; 
(2) to the seller of a product expected to be processed or otherwise 

substantially changed before it reaches the user or consumer; or 
(3) to the seller of a component part of a product to be assembled. 
4 วันชัย ไพบูลอภิบาล, “มาตรการทางกฎหมายเชิงปzองกันในการคุ%มครองผู%บริโภคกรณีความ

รับผิดในผลิตภัณฑG,” ป�ท่ี 6 เล�มท่ี 1 วารสารกระบวนการยุติธรรม, (มกราคม-เมษายน 2556). 
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เปFนความรับผิดทางแพ�ง อันมีค�าเสียหายท่ีเปFนตัวเงิน โดยนําหลักท่ีศาลตัดสินให%ผู%ผลิตต%องรับผิดชดใช%
ค�าสินไหมทดแทนแม%ผู%ซื้อและผู%ผลิตบุหรี่มิได%เปFนคู�สัญญากันก็ตาม และนําหลักความรับผิดโดยเคร�งครัด
ท่ีศาลได%วางไว% มาวางเปFนหลักการท่ีเปFนลายลักษณGอักษรซ่ึงก�อให%เกิดความเปลี่ยนแปลงต�อความรับผิด
ของผู%ขายท่ีสําคัญสองประการคือ5 

ประการแรก การทําให%ผู%ท่ีได%รับความเสียหายจากบุหรี่ท่ีเปFนสินค%าท่ีอันตราย สามารถ
ฟzองเรียกค�าสินไหมทดแทนจากผู%ผลิตหรือผู%ท่ีอยู�ในสายการจําหน�ายบุหรี่ได%โดยตรง 

ประการท่ีสอง เปลี่ยนภาระการพิสูจนGของโจทกGในการฟzองร%องคดีเรียกค�าสินไหม
ทดแทน กล�าวคือโจทกGมีภาระการพิสูจนGเพียงว�าสินค%าบุหรี่ท่ีก�อให%เกิดความเสียหายนั้น เปFนสินค%า
อันตราย ก็เพียงพอแล%ว อย�างไรก็ดีโจทกGมีหน%าท่ีต%องพิสูจนGถึงความเสียหายท่ีตนได%รับ และความ
เสียหายดังกล�าวนั้นเปFนผลโดยตรงจากความอันตรายของสินค%าบุหรี่นั้นตามหลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิด ดังนั้นผู%ได%รับความเสียหายตามกฎหมายมาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดแห�ง
ผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ไม�อาจเรียกร%องค�าสินไหมทดแทนโดยตรงจากตัวผู%ก�อให%เกิดความเสียหายได% ต%อง
ใช%สิทธิทางศาลในการฟzองร%องคดีต�อศาล เพ่ือให%ศาลตัดสินให%ได%รับค�าสินไหมทดแทนจากกรณีความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก�ตน ซ่ึงในกรณีนี้ ผู%เขียนเห็นด%วยว�า ผู%ขายสินค%า ให%หมายความรวมถึงโรงงานยาสูบท่ี
ผลิตยาสูบและขายสินค%าต�อไปยังร%านค%าต�างๆเพ่ือขายให%ประชาชนด%วย ดังนั้น เม่ือร%านค%าผู%ท่ีขายยาสูบ
ให%ประชาชนมีความรับผิด โรงงานท่ีผลิตยาสูบย�อมต%องมีความรับผิดด%วย6 

อุตสาหกรรมยาสูบพยายามอย�างยิ่งท่ีจะไม�ให%มีตัวบทกฎหมายตามมาตรา 402A แห�ง 
Products Liability โดยพยายามท่ีจะมีอิทธิพลเหนือสถาบันกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือล็อบบี้
ไม�ให%เกิดกฎหมายมาตรานี้ เพราะอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศสหรัฐอเมริการู%ถึงอํานาจของกลุ�ม
นักวิชาการและมาตรฐานนักวิชาการเปFนอย�างดี  ในการท่ีนักวิชาการจะสามารถทําให%ประชาชนรู%ถึงพิษ
ภัยของควันบุหรี่ และในท่ีสุด จะก�อให%เกิดความเสียหายต�ออุตสาหกรรมยาสูบได%  ยกตัวอย�างเช�น ในป�
1992 บริ ษัทยาสูบต%องเผชิญกับการคุกคาม เ ม่ือหน�วยงานคุ%มครองสิ่ งแวดล%อมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (EPA) ออกรายงานประกาศเรื่องควันบุหรี่มือสองมีสารก�อมะเร็งปอดถึง 3,000 ชนิด  
และทําให%คนเสียชีวิตกว�า 150,000 คน จากโรคหลอดลมอักเสบหรือโรคปอดเปFนประจําทุกๆ ป� 
อุตสาหกรรมยาสูบจึงพยายามหยุดรายงานดังกล�าว แต�ไม�ประสบความสําเร็จ โดยเรียกร%องให%รัฐบาล

                                           
5 เพ่ิงอ�าง, น.4. 
6 เพ่ิงอ�าง, น.4. 
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กําหนดการประเมินความเสี่ยงใหม� ซ่ึงหวังทําให%มาตรฐานใหม� มีผลต�อEPAและจะทําให%ต%องเปลี่ยน
บทสรุปในข%อความรายงานประกาศเรื่องควันบุหรี่มือสองในท่ีสุด7 

ดังท่ีกล�าวมาข%างต%น ALI เปFนแหล�งข%อมูลท่ีเชื่อถือได%ของ “งานวิชาการท่ีทันสมัย” ALI 
มีหน%าท่ีให% “งานวิชาการท่ีทันสมัย” เหล�านี้กับประชาชนและเจ%าหน%าท่ีของรัฐหรือองคGกร และ
หน�วยงานของรัฐ ท่ีจะนําไปวิเคราะหGความเปFนธรรมของกฎหมาย และการดําเนินการประเมิน
ความสําคัญของข%อมูล และรวมท้ัง ALI ยังต%องทําหน%าท่ีเปFนแบบอย�างท่ีดีในการเปFนมืออาชีพในสังคม
ของกฎหมาย ซ่ึงอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบแสดงให%เห็นว�า ท้ังหมดของโครงการ ALI จะต%องเจอกับ
ปxญหาการจูงใจทางความคิดด%วยเงินทองหรือผลประโยชนGอย�างอ่ืนอย�างใด หรือการดึงตัวนักวิจัยหรือ
นักวิชาการไปเพ่ือประโยชนGกับอุตสาหกรรมยาสูบเอง จนกฎหมายของ ALI และการบังคับใช%เพ่ือให%มี
ประสิทธิภาพและความโปร�งใสนั้นขัดแย%งกับนโยบายการเรียกค�าเสียหายของ ALI เอง8 ดังนั้นALIจึงต%อง
รักษาความเปFนเอกภาพและมาตรฐานท่ีสูงของ ALI รวมท้ังปzองกันไม�ให%ถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรม
ยาสูบได% เพ่ือให%สมกับท่ีศาลและสภานิติบัญญัติมีความเชื่อม่ันในเอกสารเหล�านี้  

สรุป ALI มีอิทธิพลต�อกฎหมายหรือศาล กล�าวคือ ALI แม%ไม�มีผลทางกฎหมายโดยตรง 
แต�ได%มีอิทธิพลในการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนกฎหมายของกระบวนการทางศาลและการกําหนดหลัก
กฎหมายใหม�ท่ีแสดงว�า “ศาลได%ยอมจํานนต�อ ALI” และผู%เขียนเห็นว�าในกรณีการพิจารณาคดีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามท่ีกล�าวไปแล%วอาจนํามาใช%กับกฎหมายไทยได%ในเรื่องของการพิจารณาคดีตาม
หลักกฎหมายความรับผิดโดยเคร�งครัด (strict liability) ท่ีกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดแห�ง
ผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช%ในการพิจารณาคดี อันเปFนการช�วยแบ�งเบาภาระของ
ผู%ได%รับความเสียหาย เพ่ือให%ผู%ได%รับความเสียหายไม�ต%องมีภาระการพิสูจนGและมีอุปสรรคต�อการฟzองคดี
มากเกินไป 

3.1.1 แนวคิดพ้ืนฐานบนหลักความรับผิดเนื่องจากควันบุหรี่ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปFนประเทศท่ีได%รับปxญหาจากบุหรี่มากท่ีสุดประเทศหนึ่ง 

จึงได%มีแนวคิดท่ีจะสกัดยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบเพ่ือลดปxญหาปริมาณความเสียหายให%น%อยลงด%วยการใช%
วิธีการทางกฎหมาย โดยได%มีการบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเปFนกรณีความรับผิดพิเศษ (special liability) 
ในมาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ตามท่ีกล�าวมาแล%วเพ่ือนําหลัก

                                           
7 Elizabeth Laposata ,Richard Barnes, Stanton Glantz, “Tobacco Industry 

Influence on the American Law Institute’s Restatements of Torts and Implications for 
Its Conflict of Interest Policies,” Iowa Law Review, P.26 (2012) 

8 Ibid. p.26. 
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ความรับผิดโดยเคร�งครัด (strict liability) มาใช%เพ่ือช�วยให%การดําเนินการทางกฎหมายต�อตัวผู%กระทํา
ความผิดจากบุหรี่เปFนไปโดยง�าย กล�าวคือ หลักความรับผิดโดยเคร�งครัด (strict liability) เปFนหลัก
กฎหมายท่ีพัฒนามาจากหลักความรับผิดในเรื่องละเมิด กล�าวคือ โดยปกติผู%ท่ีจะมีความรับผิดโดยละเมิด
ต%องมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อและเกิดความเสียหายแก�ผู%อ่ืนในคดีละเมิดผู%เสียหายจึงมี
ภาระการพิสูจนGดังนี้ ประการแรกมีการกระทําหรือละเว%นกระทําการของผู%ละเมิด ประการท่ีสองผู%
ละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเล�อประการท่ีสามความสัมพันธGระหว�างการกระทําและผล ประการท่ีสี่
ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํานั้น ในบางกรณีกฎหมายกําหนดให%บุคคลบางประเภทต%องรับผิด
แม%ว�าบุคคลนั้นจะไม�ได%จงใจหรือประมาทเลินเล�อก็ตาม เนื่องจากการกระทําของบุคคลนั้นได%ก�อให%เกิด
ความเสี่ยงภัยแก�ผู%อ่ืนและบุคคลนั้นควรเปFนผู%รับภาระในการปzองกันความเสียหาย หรือเปFนกรณีท่ียาก
แก�การพิสูจนGถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล�อนั้น เช�น กรณีท่ีความเสียหายเกิดจากวัตถุระเบิดหรือ
จากสัตวG หรือจากสินค%าเปFนต%น ด%วยเหตุนี้จึงเกิดหลักความรับผิดโดยเคร�งครัดข้ึนเพ่ือท่ีจะยกเว%นภาระ
การพิสูจนGในเรื่องของความจงใจหรือความประมาทเลินเล�อให%แก�ผู%เสียหาย ผลของหลักการนี้ทําให%มีการ
ผลักภาระการพิสูจนGให%แก�อีกฝ|าย ความรับผิดโดยเคร�งครัด จึงหมายความถึง ความรับผิดของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนแม%จะไม�จงใจหรือประมาทเลินเล�อ บางครั้งเรียกว�า ความรับผิดโดยไม�ต%องมีความผิด (liability 
without fault) ผู%เสียหายท่ีเปFนโจทกGไม�ต%องพิสูจนGถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล�อของฝ|ายจําเลย 
เพียงแต�แค�ทําให%ศาลเห็นว�าตน ได%รับความเสียหายจากการกระทํานั้นก็พอ และกฎหมายผลักภาระ
ให%แก�ฝ|ายจําเลยต%องพิสูจนGว�าการกระทําของตนเข%าข%อยกเว%นความรับผิดหรือไม�นอกจากนั้น กฎหมาย
ปxจจุบันหลายเรื่องได%นําหลักการนี้ไปใช% เช�น กฎหมายว�าด%วยสินค%าไม�ปลอดภัย กฎหมายว�าด%วยวัตถุ
อันตราย และกฎหมายเก่ียวกับแหล�งกําเนิดมลพิษ เปFนต%น9 

ผลจากความยุ�งยาก ของหน%าท่ีในการพิสูจนGความสัมพันธGระหว�างเหตุท่ีทําให%เกิด
ความเสียหายกับผลคือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมาจากการก�อมลพิษหรือควันนั้นทําให%มีแนวความคิดท่ีจะ
นํามาใช%เพ่ือช�วยลดปxญหาและแบ�งเบาภาระหน%าท่ีในการพิสูจนGลงไปได%หากมีการดําเนินคดีเกิดข้ึน 
แนวความคิดนี้คือ การนําเอาทฤษฎีเรื่องความรับผิดโดยเด็ดขาดมาบัญญัติไว%ในกฎหมายว�าด%วยความรับ
ผิดทางแพ�ง 

ในยุคก�อนคริสตGศตวรรษท่ี 19 มีการนําเอาทฤษฎีความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใช%
สําหรับพิจารณาความรับผิดทางละเมิด เพ่ือมุ�งท่ีจะก�อให%เกิดการคุ%มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยGสินของบุคคลอันเปFนสิทธิท่ีจะต%องได%รับการคุ%มครองท่ีจะไม�ถูกผู%อ่ืนทําให%เกิดความเสียหาย ซ่ึง
ในทางสิ่งแวดล%อมนั้นมีคดีหนึ่งท่ีถูกนํามากล�าวอ%างกันเสมอ คือคดี Rylands V. FletcherเปFนคดีท่ีมี

                                           
9 Ibid. p.30. 
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ข%อเท็จจริงว�า จําเลยเปFนเจ%าของเหมืองแร�ในท่ีดินติดกับท่ีดินของโจทกG ต�อมาจําเลยได%ว�าจ%างวิศวกรให%
สร%างเข่ือนก้ันน้ําในท่ีดินของตนในลักษณะของการว�าจ%างทําของ ด%วยความประมาทเลินเล�อของวิศวกรผู%
รับจ%าง เม่ือสร%างเข่ือนก้ันน้ําเสร็จและเริ่มใช%งาน ปรากฏว�าเข่ือนก้ันน้ําไม�อาจก้ันน้ําได%น้ําจึงไหลผ�านท่ีดิน
จําเลยเข%าไปในท่ีดินของโจทกGซึ่งอยู�ติดกัน โจทกGได%รับความเสียหายจึงดําเนินคดีกับจําเลย จําเลยซ่ึงเปFน
เจ%าของเหมืองและท่ีดินมิได%รู%เห็นอะไรด%วยและมิได%ประมาทเลินเล�อ ความประมาทเลินเล�อเกิดจาก
วิศวกรผู%รับจ%าง ศาลสภาขุนนางพิพากษาให%จําเลยต%องรับผิดแม%ว�าข%อเท็จจริงจะปรากฏว�าจําเลยมิได%
กระทําโดยประมาทเลินเล�อในการว�าจ%าง และความเสียหายไม�ได%เกิดจากจําเลยโดยตรงก็ตาม ท้ังนี้ศาล
ได%วางหลักไว%เปFนบรรทัดฐานว�า “บุคคลใดกระทําหรือนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันอาจเปFนอันตรายเข%ามาในท่ีดิน
ของตน บุคคลนั้นต%องจัดการเก็บรักษาอย�างระมัดระวัง มิให%สิ่งนั้นรั่วไหลและเกิดความเสียหายแก�ผู%อ่ืน 
และมีหน%าท่ีโดยเคร�งครัดท่ีจะต%องรอบคอบในการปzองกันและระวังล�วงหน%าด%วยประการท้ังปวง ในผลท่ี
อาจมีหรืออาจเกิดข้ึนได%จากวัตถุประสงคGหรือจากการกระทําผิดไปจากปกติธรรมดา” เจตนารมณGของ
กฎหมาย การบังคับใช%พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เก่ียวกับเรื่องเหตุรําคาญก็มีส�วนท่ี
เก่ียวข%องในเรื่องประสิทธิภาพในการบังคับใช%10 

ตัวอย,างกรณีความรับผิดในการสูบบุหรี่ในสถานท่ีห�ามสูบประเทศสหรัฐอเมริกา 
กรณี ตั วอย� า งของค ดี เลรอน  ราบิ โ น วิ ส  ท่ี ผู% สู บบุ หรี่ ใ น เ มืองคาลาบาสาส                   

นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย แห�งประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะท่ีเปFน
สถานท่ีท่ีห%ามสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS 
REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE 
กล�าวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูกฟzองร%องต�อศาลโดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดี
ความผิดเก่ียวกับบุหรี่ เม่ือศาลตัดสินว�ามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ท่ีก�อความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ จะต%องชําระค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายให%แก�กองทุน เปFนจํานวนเงิน 250 เหรียญ
ดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นว�าได%รับความเสียหายจริง ศาล
อาจจะให%ค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายมากข้ึนตามจริงท่ีผู%เสียหายควรจะได%รับให%แก�ผู%ได%รับความ

                                           
10 จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ�งลักษณะละเมิด, โครงการตํารา, ลําดับท่ี 1 

กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสัมมนาและวิจัย คณะนิติศาสตรG มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, 2518,  
น.107. 
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เสียหายก็ได% ในกรณีท่ีผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เม่ือชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยค�า
ทนายความและค�าใช%จ�ายใดๆท่ีเกิดข้ึนอย�างสมเหตุสมผล11 

ดังนั้นจะเห็นได%ว�าหลักความรับผิดเด็ดขาดถูกนํามาใช% เพ่ือกําหนดเหตุในการฟzองคดี
เปFนกฎหมายในรูปแบบของความรับผิดทางละเมิดในสินค%าท่ีอันตรายไม�ปลอดภัยต�อสุขภาพอนามัย ใน
เม่ือบุหรี่เปFนอันตรายต�อสุขภาพและอนามัยตามมาตรา 402A แห�ง พระราชบัญญัติความรับผิดแห�ง
ผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 กล�าวคือ ผู%ใดกระทําผู%นั้นก็ต%องรับภัยแห�งการกระทํานั้นไปด%วย12 ก็คือไม�ต%อง
คํานึงถึงหลักเกณฑGภายในจิตใจหรือสภาพทางจิตใจ ความรับผิดเด็ดขาดหรือทฤษฎีรับภัยเปFนทฤษฎีท่ี
กําหนดว�า หลักเกณฑGแห�งความรับผิดทางละเมิดนั้นไม�จําเปFนท่ีผู%กระทําละเมิดจะต%องมีความผิดด%วย 
เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนและรู%ว�าผู%ใดเปFนผู%ทําหรือผู%ก�อแล%ว ก็ควรถือว�าผู%นั้นเปFนผู%ละเมิด ไม�ว�าการ
กระทําท่ีก�อความเสียหายนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมาย เพราะถือว�ามนุษยGเราเม่ือได%กระทําการใด ๆ ข้ึน
แล%วย�อมเปFนการเสี่ยงภัยอย�างหนึ่งคืออาจมีผลดีก็ได%หรือผลร%ายก็ได% ผู%กระทําก็จะต%องรับผลแห�งการ
เสี่ยงภัยนั้น ถ%ามีภัยคือความเสียหายเกิดข้ึน เขาก็จะต%องรับเคราะหGและต%องรับความเสียหายนั้น โดย
ความเสียหายต%องเปFนภัยไปกับเขา13 และหลักความรับผิดโดยเคร�งครัดนี้ได%ก็ถูกกําหนดไว%ในหลักเกณฑG
ท่ีเก่ียวกับความรับผิดในสินค%าท่ีไม�ปลอดภัยหรือเรียกว�า “Product Liability” หลักความรับผิดใน
สินค%าท่ีไม�ปลอดภัยนี้ จะทําให%โจทกGซ่ึงเปFนผู%ได%รับความเสียหายได%รับประโยชนGในหลักการนําสืบและ
แสดงพยานหลักฐานต�อศาล ตามภาษิตในกฎหมายของประเทศท่ีใช%ระบบคอมมอน-ลอวG ท่ีเรียกว�า 
“The doctrine of res ipsa loquitur” หรือ “The thing speaks for itself” (ปล�อยให%ความจริง
แสดงตัวออกมา)14 หมายความว�า ข%อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู�ย�อมแสดงอยู�ในตัวว�าฝ|ายใดควรจะเปFนฝ|ายรับ

                                           
11 เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558, 

http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2006/021506 
/item2-02006-217.pdf 

12 จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ�ง ลักษณะละเมิด, พิมพGครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะนิติศาสตรG มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG), 2545, น.108. 

13 เพ่ิงอ�าง, น.103-105. 
14 หลัก “The doctrine of res ipsa loquitur” เปFนหลักกฎหมายท่ีใช%ในระบบคอม

มอนลอวGเปFนการลดภาระการพิสูจนGของผู%บริโภคเพ่ืออนุมานว�า จําเลยประมาทเลินเล�อ โดยท่ีโจทกGไม�
ต%องนําพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนGโดยตรงถึงความประมาทเลินเล�อของจําเลย ภาระการพิสูจนGตกไปอยู�
กับจําเลยท่ีจะต%องแสดงให%ศาลเห็นว�าความเสียหายของโจทกGนั้นไม�ได%เปFนผลมาจากความประมาท
เลินเล�อของจําเลย โดยศาลอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะนําหลักนี้มาใช%ในกรณีต�อไปนี้ (1) เหตุการณGท่ี
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ผิดทางละเมิด15 ข้ึนอยู�กับพฤติการณGต�าง ๆ ท่ีอยู�ในขณะเกิดความเสียหายนั้น ไม�มีใคร นอกจาก
ผู%กระทําละเมิดให%เกิดความเสียหายเท�านั้น ท่ีจะต%องเปFนผู%รับผิดชอบ และการท่ีเกิดเหตุเช�นนั้นข้ึนก็ไม�มี
ทางสันนิษฐานเปFนอย�างอ่ืนได% นอกจากต%องสันนิษฐานว�าเปFนเพราะความประมาทของผู%กระทํานั้น16 
ด%วยเหตุนี้ ผู%เขียนเห็นว�า มาตรา 402A แห�ง พระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 จึงนํา
หลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดมาปรับใช%ต�อกรณีความเสียหายท่ีเก่ียวกับบุหรี่ 

3.1.2 หลักเกณฑ2ความรับผิดประเทศสหรัฐอเมริกาของบุคคลผู�ต�องรับผิดในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่  

ตามมาตรา 402A วรรคแรก กล�าวไว%ว�า “ผู%ท่ีขายสินค%าใดๆท่ีเปFนอันตรายต�อผู%ใช%
หรือผู%บริโภค หรือทรัพยGสินของเขานั้นให%ถือว�าเปFนผู%กระทําความผิดก�อให%เกิดความเสียหายดังกล�าวข้ึน
ต�อผู%ใช%หรือผู%บริโภคหรือทรัพยGสินของเขา”17  

บุหรี่เปFนสินค%าท่ีมีอันตรายต�อผู%ใช%และผู%บริโภค การขายจากผู%ขาย ถือเปFนการทําให%
ได%มาซ่ึงสินค%าท่ีมีอันตรายต�อผู%ใช%และผู%บริโภคประการหนึ่ง ตามมาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความ

 
ก�อให%เกิดความเสียหายแก�โจทกGนั้นเปFนชนิดท่ีโดยปกติแล%วจะไม�เกิดข้ึน หากไม�มีการกระทําโดยประมาท
เลินเล�อของผู%ใดผู%หนึ่ง ผู%เสียหายไม�จําเปFนต%องพิสูจนGถึงความประมาทเลินเล�อของจําเลยโดยตรง โดยผู%
ได%รับความเสียหายท่ีเปFนโจทกGนั้นเพียงแต�พิสูจนGว�า ความเสียหายท่ีโจทกGได%รับนั้นเกิดข้ึนจากเหตุท่ีโดย
ปกติแล%วจะไม�เกิดข้ึนหากจําเลยไม�ประมาทเลินเล�อ (2) เหตุการณGท่ีก�อให%เกิดความเสียหายแก�โจทกGนั้น
เปFนเหตุการณGท่ีอยู�ภายใต%การควบคุมของจําเลยหรือตัวแทนโดยสิ้นเชิง หรือ (3) ความเสียหายท่ีโจทกG
ได%รับนั้นไม�ได%เกิดจากความสมัครใจของโจทกGหรือโจทกGมีส�วนผิดอยู�ด%วย อ%างใน อนันตG จันทรโอภากร, 
กฎหมายว�าด%วยความรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากสินค%าท่ีขาดความปลอดภัย (Product 
Liability) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพGเดือนตุลา จํากัด, 2547), น.83-84. และ A. James Barnes and 
others, Law for Business, 7th ed. (Boston : Irwin McGraw-Hill, 2000), p.100. 

15 สุษม ศุภนิตยG, คําอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑG, น.25. และ สายสุดา นิงสา
นนทG, “ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลักษณะละเมิด,” (ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณG
มหาวิทยาลัย 2525), น.53. 

16 บัญญัติ สุชีวะ, “ประมาท”, บทบัณฑิต, เล�ม 21, ตอน 2, น.295 (เมษายน 2506).  
17 มาตรา 402A วรรคแรก พระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 
One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous 

to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical harm 
thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property. 
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รับผิดแห�งผลิตภัณฑG ค.ศ. 1997 ความผิดสําเร็จทันทีเม่ือผู%ขายได%ขายหรือส�งมอบผลิตภัณฑGยาสูบไปยัง
ผู%ใช%หรือผู%บริโภคหรือผู% ซ้ือ ถึงแม%ว�าผู% ซ้ือจะยังมิได%ใช%สอยผลิตภัณฑGยาสูบนั้นก็ตาม และมาตรา 
402A(2)(b) พระราชบัญญัติความรับผิด แห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ให%หมายความรวมถึง การได%มาซ่ึง
การแจก การแถม การให% อันมิใช�การซ้ือขายด%วย18 

ผู%ขายคือเจ%าของร%านหรือเจ%าของกิจการท่ีเก่ียวข%องกับอุตสาหกรรมยาสูบรวมถึง
ผู%ขายท่ีส�งมอบทรัพยGอันตรายนี้ไปยังผู%อ่ืน ผู%เขียนเห็นว�า ผู%ขายสินค%า อาจหมายความรวมถึงโรงงาน
ยาสูบท่ีผลิตยาสูบและขายสินค%าต�อไปยังร%านค%าต�างๆเพ่ือขายให%ประชาชนด%วย ดังนั้น เม่ือร%านค%าผู%ท่ี
ขายยาสูบให%ประชาชนมีความรับผิด โรงงานท่ีผลิตยาสูบย�อมต%องมีความรับผิดด%วยเพราะถือเปFนต%นทาง
แห�งการก�อให%เกิดมีข้ึนของผลิตภัณฑGยาสูบ และเม่ือผลิตข้ึนแล%วก็ต%องจําหน�ายขายให%กับร%านค%า บริษัท
จําหน�าย ตัวแทนจําหน�าย พ�อค%าคนกลาง และผู%ขายคนอ่ืนๆเพ่ือท่ีจะนําไปขายต�อให%กับบุคคลอ่ืนอีก จึง
ถือได%ว�า โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ ก็เปFนผู%ขายในความหมายตามมาตรานี้ด%วย แต�เปFนผู%ขายรายแรก 
เพ่ือขายและส�งต�อไปให%ผู%ขายรายอ่ืนๆต�อไป19 แต�ในทางกฎหมายไทยโรงงานยาสูบถือว�าไม�มีความผิด 
เพราะในประเทศไทย โรงงานยาสูบมีสถานะเปFนหน�วยงานของรัฐในชื่อของ โรงงานยาสูบ สังกัด
กระทรวงการคลัง (Thailand Tobacco Monopoly) ซ่ึงมีหน%าท่ีผลิต ควบคุม จําหน�ายยาสูบอย�างถูก
กฎหมาย ผู%เขียนเห็นว�า เหตุท่ีเปFนเช�นนี้เพราะรายได%ท่ีได%จากอุตสาหกรรมยาสูบถูกนํามาเปFนเงิน
อุดหนุนให%กับรัฐได%จํานวนมหาศาล ดังนั้นจึงไม�น�าจะนํามาตรา402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิด
แห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 มาปรับใช%ได% 

โดยหลักเกณฑGแห�งความรับผิดท่ีผู%สูบบุหรี่จะต%องรับผิดนั้น คือ ประการแรก ต%องมี
ผู%กระทําความผิด หมายความถึงมีผู%สูบบุหรี่นอกเขตท่ีกําหนดให%สูบบุหรี่และก�อให%เกิดควันส�งผลกระทบ
เดือดร%อนไปถึงบุคคลอ่ืนและหมายความรวมถึงโรงงานผู%ผลิต ผู%นําเข%า และผู%จําหน�ายซ่ึงถือเปFนสาเหตุ
แห�งการกระทําความผิดด%วย ประการท่ีสอง เม่ือมีการจุดบุหรี่ ถือได%ว�าความผิดสําเร็จ แม%ว�ายังไม�ได%สูบก็
ตาม ประการท่ีสาม ต%องมีผู%เสียหายท่ีได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นอกเขตท่ีได%รับอนุญาตไว% และ
ประการท่ีสี่  ผู%ก�อความเสียหายหรือผู%สูบบุหรี่ ได%สูบบุหรี่นอกเหนือจากเขตท่ีได%อนุญาตไว%ตาม

                                           
18 มาตรา 402A วรรคแรก (b) พระราชบัญญัติความรับผิดแห�งผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 

(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into 
any contractual relation with the seller. 

19 Elizabeth Laposata* Richard Barnes" & Stanton Glantz, Tobacco Industry 
Influence on the American Law Institute's Restatements of  Torts and Implications for 
Its Conflict of  Interest Policies, Iowa Law Review p.67 (2012). 
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พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.253520 ผู%เขียนเห็นว�าการท่ีผู%ได%รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ต%องดําเนินการฟzองร%องคดีต�อศาลเอง ไม�เปFนการเอ้ือประโยชนGให%แก�ผู%ได%รับความเสียหาย 
หากมีมาตรการเรื่องกองทุนเพ่ือช�วยให%ผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได%รับการเยียวยาท่ีง�าย สะดวก 
รวดเร็วต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่โดยไม�ต%องไปฟzองร%องคดีต�อศาล ก็จะทําให%ผู%ได%รับความ
เสียหายจากควันบุหรี่ได%รับการเยียวยาท่ีรวดเร็ว เปFนรูปธรรมอย�างแท%จริง 

3.1.3 แนวคําพิพากษาท่ีเก่ียวข�องกรณีมาตรการคุ�มครองและเยียวยาผู�เสียหายจากพิษ
ภัยของควันบุหรี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แนวคําพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกาของศาล Wisconsin Superme Court’s 
decision ในคดีความชื่อ Dippel V. Sciano 1967 กรณีการตัดสินเก่ียวกับความรับผิดโดยเคร�งครัด 
โดยศาล มีความเห็นว�า ต%องมีการพิสูจนGว�า ภัยอันตรายอันเปFนเหตุแห�งความผิด เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑGท่ี
ไม�ปลอดภัย  

ในการพิสูจนGความผิด โจทกGต%องพิสูจนGความผิดของจําเลยใน5หลักเกณฑGด%วยกัน
ดังต�อไปนี้  

(1) ผลิตภัณฑGอยู�ในสภาพท่ีชํารุดบกพร�อง เม่ือผู%ขายครอบครองหรือควบคุม
ผลิตภัณฑGนั้นอยู� 

(2) ภัยอันตรายเกิดข้ึนกับผู%ใช%หรือผู%บริโภค โดยภัยอันตรายนั้น ไม�สมควรจะเกิดข้ึน 
(3) ความเสียหายเปFนสาเหตุของการบาดเจ็บหรืออันตรายแก�โจทกG 
(4) ผู%ขายเปFนผู%อยู�ในธุรกิจการขายผลิตภัณฑG ผู%ขายจึงไม�สามารถปฏิเสธภัยอันตราย

ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑGท่ีชํารุดบกพร�องได% 
(5) ผลิตภัณฑGท่ีก�อให%เกิดภัยอันตรายกับผู%ใช%หรือผู%บริโภค ผู%ขายสามารถคาดการณG

และเตือนผู%ใช%หรือผู%บริโภค โดยปราศจากการกําหนดเง่ือนไขความเปลี่ยนแปลงในการใช%ผลิตภัณฑGซ่ึง
ผู%ขายได%ขายไป และผู%ใช%สามารถใช%ผลิตภัณฑGได%ตามปกติ21 

จากข%อท่ี 2 ถึงข%อท่ี 5 จะเห็นได%ว�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค%าท่ีอันตรายและ
ไม�ปลอดภัยท่ีรวมถึงบุหรี่ด%วยนั้น ผู%ขายสินค%าท่ีอันตรายและไม�ปลอดภัยต%องรับผิดต�อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากบุหรี่ท่ีเปFนสินค%าท่ีมีความอันตรายและไม�ปลอดภัยต�อผู%ใช%สินค%าหรือโจทกG เพราะกฎหมาย

                                           
20 ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, “กฎหมายคุ%มครองผู%ไม�สูบบุหรี่,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2557, 

http://ilaw.or.th/node/792 
21 Mark A Swartz, The Concepts of “Defective Condition” And “Unreasonably 

Dangerous” In Products Liability Law, Product Liability 1983 , pp.279-282 (1967) 
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บัญญัติให%เปFนความรับผิดพิเศษ (special liability) ของผู%ขายในการท่ีผลิตภัณฑGนั้นก�อให%เกิดความ
เสียหายแก�สุขภาพ อนามัย ของผู%ใช%หรือผู%บริโภค ท้ังนี้เพราะปxจจุบันในการฟzองร%องคดีเพ่ือเรียกค�า
สินไหมทดแทนมีความยุ�งยาก เนื่องจากภาระการพิสูจนGความรับผิดตกเปFนหน%าท่ีของผู%บริโภคท่ีได%รับ
ความเสียหายตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ซ่ึงเปFนสิ่งท่ีกระทําได%ยากเพราะกระบวนการผลิตและ
จําหน�ายสินค%าในปxจจุบันมีความสลับซับซ%อนข้ึน ท้ังข%อเท็จจริงเก่ียวกับสินค%า กระบวนการผลิต และภัย
อันตรายในตัวสินค%าท่ีมีผลต�อผู%ใช%หรือผู%บริโภค ก็อยู�ในความรู%เห็นของผู%ผลิตฝ|ายเดียว ดังนั้นความรับผิด
พิเศษตามมาตรา 402A แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ซ่ึงมีรากฐานท่ีมีจาก
กฎหมายละเมิด จึงได%นําหลักการหรือมาตรการสําคัญในเรื่องเหล�านี้มาใช% คือ นําหลักความรับผิดโดย
เคร�งครัดมาใช% และให%ภาระการพิสูจนGตกเปFนของผู%ขายหรือผู%ผลิตและกําหนดให%บุคคลท่ีอยู�ใน
สายการผลิตท้ังหมดรวมถึงผู%ขายเปFนผู%ต%องรับผิดชดใช%ค�าสินไหมทดแทน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้เชื่อว�าการ
นําหลักดังกล�าวข%างต%นนี้มาใช% จะสามารถคุ%มครองผู%ใช%หรือผู%บริโภคให%ได%รับการชดใช%ค�าสินไหมทดแทน
อย�างเปFนรูปธรรมโดยไม�ต%องรับภาระในการพิสูจนGความรับผิตอีกต�อไป22 

นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอย�างของคดีเลรอน ราบิโนวิส ท่ีผู%สูบบุหรี่ใน   เมืองคาลาบา
สาส นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอรGเนีย แห�งประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะท่ีเปFน
สถานท่ีท่ีห%ามสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS 
REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE 
กล�าวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูกฟzองร%องต�อศาลโดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดี
ความผิดเก่ียวกับบุหรี่ เม่ือศาลตัดสินว�ามีความผิดจริงตามฟzองผู%สูบบุหรี่หรือผู%ท่ีก�อความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ จะต%องชําระค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายให%แก�กองทุน เปFนจํานวนเงิน 250 เหรียญ
ดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นว�าได%รับความเสียหายจริง ศาล
อาจจะให%ค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายมากข้ึนตามจริงท่ีผู%เสียหายควรจะได%รับให%แก�ผู%ได%รับความ
เสียหายก็ได% ในกรณีท่ีผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เม่ือชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยค�า
ทนายความและค�าใช%จ�ายใดๆท่ีเกิดข้ึนอย�างสมเหตุสมผล23 

สรุป ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคําพิพากษาท่ีเก่ียวข%องกับกรณีการกระทํา
ความผิดจากบุหรี่ท่ีสามารถทําให%ผู%ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ได%รับความเปFนธรรม กล�าวคือ ภาระการ

                                           
22 วันชัย ไพบูลอภิบาล, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 4, น.16. 
23 เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558, 

http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2 0 0 6 / 0 2 1 5 0 6 / item2 -0 2 0 0 6 -
217.pdf 
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พิสูจนGไม�ต%องตกอยู�กับฝ|ายผู%ได%รับความเสียหายและการเรียกร%องขอค�าสินไหมทดแทนไม�ยุ�งยากและไม�
ล�าช%า เนื่องจากสามารถขอได%โดยตรงจากกองทุนท่ีมีหน%าท่ีเยียวยาความเสียหายดังกล�าว 

3.1.4 ค,าเสียหายท่ีได�รับกรณีความเสียหายจากพิษภัยจากควันบุหรี่ตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามกฎหมายความรับผิดเก่ียวกับผลิตภัณฑGของประเทศสหรัฐอเมริกาได%ให%อํานาจ
ศาลในการท่ีจะสามารถหาค�าชดเชยจากการบาดเจ็บเสียหายจากควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่และลงโทษ
ผู%กระทําผิดได%โดยศาลเปFนผู%พิจารณาความเสียหายดังกล�าวท่ีเกิดข้ึน และพิจารณาค�าเสียหายชดเชยท่ี
ผู%เสียหายควรได%รับ จากข%อมูลของสถาบันการศึกษาวิศวกรรมและสถาบันการแพทยGแห�งชาติ สภาวิจัย
แห�งชาติและสภาวิทยาศาสตรGแห�งชาติ โดยศาลจะรวบรวมข%อมูลและพิจารณาค�าชดเชยตามสมควรและ
พิจารณาบทลงโทษผู%กระทําผิดตามสมควรกับความผิด24  โดยกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีเครื่องมือช�วยอย�าง ALI (สถาบันทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรG (National Academy of Sciences /NAS) สถาบันการศึกษาแห�งชาติของวิศวกรรมและ
สถาบันทางการแพทยG (IOM) ตัวองคGกรเหล�านี้มีวัตถุประสงคGเพ่ือให%คําแนะนําทางวิชาการให%กับ
กระบวนการยุติธรรมของอเมริกา โดยจะเปFนในรูปแบบของรายงาน คําแนะนําจากผู%เชี่ยวชาญ ความ
คิดเห็นของประชาชนและการแสวงหาความก%าวหน%าทางวิทยาศาสตรG25 แต�ก็มีบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยกตัวอย�างคือเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย แห�งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีกําหนดจํานวนค�าเสียหายไว%ตายตัวหากผู%ได%รับความเสียหายไม�สามารถพิสูจนGจํานวน
ความเสียหายท่ีตนเองได%รับต�อศาลได% 

ตัวอย�างกรณีความผิดการสูบบุหรี่ในท่ีห%ามสูบของเมืองคาลาบาสาส นครลอสแอง
เจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 กรณีตัวอย�างของคดีเลรอน ราบิโนวิส ท่ีผู%สูบบุหรี่ในเมืองคาลาบาสาส รัฐลอสแอง
เจลิส แห�งประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ ในสถานท่ีสาธารณะท่ีเปFนสถานท่ี ท่ีห%ามสูบบุหรี่                     
ตามพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS REGULATING SECOND-
HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE กล�าวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูก
ฟzองร%องต�อศาลโดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดีความผิดเก่ียวกับบุหรี่ 

                                           
24 Elizabeth Laposata* Richard Barnes" & Stanton Glantz, Tobacco Industry 

Influence on the American Law Institute's Restatements of  Torts and Implications for 
Its Conflict of  Interest Policies, Iowa Law Review pp.67-68(2012) 

25 Ibid. p.43. 
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เม่ือศาลตัดสินว�ามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ท่ีก�อความเสียหายจากควันบุหรี่ จะต%องชําระ
ค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายให%แก�กองทุน เปFนจํานวนเงิน 250 เหรียญดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับ
ความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นว�าได%รับความเสียหายจริง ศาลอาจจะให%ค�าชดเชยเยียวยาความ
เสียหายมากข้ึนตามจริงท่ีผู%เสียหายควรจะได%รับให%แก�ผู%ได%รับความเสียหายก็ได% ในกรณีท่ีผู%ได%รับความ
เสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เม่ือชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยค�าทนายความและค�าใช%จ�ายใดๆ        
ท่ีเกิดข้ึนอย�างสมเหตุสมผล26 

ดังนั้นกล�าวโดยสรุปได%ว�า ค�าเสียหายจากความเสียหายของพิษภัยจากควันบุหรี่ท่ี
เปFนสินค%าท่ีมีอันตรายและไม�ปลอดภัยตามหลักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกกําหนดข้ึนโดยศาล 
ด%วยการอาศัยตัวช�วยจากองคGกรต�างๆและรายงานคําแนะนําจากผู%เชี่ยวชาญความคิดเห็นของประชาชน 
ความก%าวหน%าทางวิทยาศาสตรG มาเปFนตัวช�วยกําหนดค�าเสียหายหรือบางรัฐอาจมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือ
กําหนดค�าเสียหายเปFนการเฉพาะของรัฐนั้นๆ ตามตัวอย�างของเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส       
มลรัฐแคลิฟอรGเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือศาลตัดสินว�ามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ท่ีก�อ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ จะต%องชําระค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายให%แก�กองทุน เปFนจํานวนเงิน 
250 เหรียญดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นว�าได%รับความเสียหาย
จริง ศาลอาจจะให%ค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายมากข้ึนตามจริงท่ีผู%เสียหายควรจะได%รับให%แก�ผู%ได%รับ
ความเสียหายก็ได% ในกรณีท่ีผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เม่ือชนะคดีจะได%รับเงิน
ชดเชยค�าทนายความและค�าใช%จ�ายใดๆท่ีเกิดข้ึนอย�างสมเหตุสมผล ผู%เขียนเห็นว�าการกําหนดให%ผู%
ก�อให%เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ต%องชําระเงินจากการก�อความเสียหาย ให%แก�กองทุนเพ่ือให%กองทุน
นําไปจ�ายให%กับผู%เสียหายตามกฎหมายของเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปFนวิธีการทางกฎหมายเพ่ือลงโทษผู%ก�อความเสียหายจากควันบุหรี่และชดเชย
เยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ทําให%ผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได%รับการเยียวยาและ
คุ%มครองจากกฎหมายอย�างเปFนรูปธรรมโดยแท%จริง จึงควรนําวิธีการดังกล�าวมาปรับใช%ในกฎหมายไทย
เพ่ือให%ผู%ได%รับความเสียหายต�อสุขภาพ อนามัยจากควันบุหรี่ในประเทศไทย ได%รับการเยียวยาต�อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนอย�างแท%จริง 

 
 

                                           
26 เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558, 

http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2 0 0 6 / 0 2 1 5 0 6 / item2 -0 2 0 0 6 -
217.pdf 
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3.2 มาตรการทางกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย 

สถิติจากการสํารวจโดย สํานักงานสถิติแห�งชาติ พบว�า คนไทยสูบบุหรี่ เกือบสิบล%าน
คนแม%จะถือเปFนคนส�วนน%อยเม่ือเทียบกับประชากรหกสิบล%านเศษ แต�พิษภัยของบุหรี่เปFนแหล�งสําคัญ
ท่ีสุดของสารก�อมะเร็งท่ีมนุษยGได%รับ และคร�าชีวิตคนไทยไปกว�า 40,000 คนต�อป� ผลร%ายของบุหรี่ไม�ได%
เกิดเฉพาะกับคนท่ีสูบเองเท�านั้น มีงานวิจัยท่ีพบว�า มีผู%คนท่ัวโลกเสียชีวิตเพราะควันบุหรี่มือสอง ถึงป�ละ 
600,000 คน ประเทศไทยจึงมีความพยายามท่ีจะยับยั้งปxญหาดังกล�าว โดยมีการตรากฎหมายเพ่ือ
คุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ แต�ขณะเดียวกัน นิสัยการสูบบุหรี่ของคนในสังคมไทย ไม�ได%เปFนไปโดย
สอดคล%องตามกฎหมายดังกล�าวข%างต%นเลย การสูบบุหรี่ในท่ีริมน้ํา ปzายรถโดยสารประจําทาง พ้ืนท่ีอัน
จํากัด สําหรับพ้ืนท่ีอันจํากัดนี้หมายถึงสถานท่ีท่ีแคบ ไม�กว%างขวาง อากาศถ�ายเทได%ยาก เช�น โรงอาหาร 
ห%องทํางาน เปFนต%น  เปFนเรื่องปกติท่ีพบได%ท่ัวไปนั่นก็หมายความว�า กฎหมายคุ%มครองผู%ไม�สูบบุหรี่นี้         
ยังไม�สามารถนํามาใช%ได%จริง หรือ ไม�มีผลในทางปฏิบัติ และเปFนท่ีทราบกันดีว�าประเทศไทยมีการผลิต
ยาสูบ โดยใช%ชื่อว�าโรงงานยาสูบ สังกัดกระทรวงการคลัง และเปFนของรัฐ จึงเปFนการยากท่ีจะไปเรียกค�า
สินไหมทดแทน จึงทําได%เพียงแค�การติดปzายประกาศห%ามไว%หน%าซองบุหรี่ เพ่ือยับยั้งปxญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การสูบบุหรี่ต�อสุขภาพ อนามัยของประชาชน 

นอกจากประเทศไทยมีการตรากฎหมายข้ึนมาแล%วยังได%มีการพยายามสกัดยับยั้ง
อุตสาหกรรมยาสูบท้ังในรูปแบบการรณรงคG เพ่ือลดจํานวนผู%สูบบุหรี่ในประเทศไทยให%ลดน%อยลง รวมท้ัง
สกัดก้ันไม�ให%มีการเพ่ิมจํานวนผู%สูบบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน จากหน�วยงานของรัฐ เช�น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เปFนต%น แต�จํานวนผู%สูบบุหรี่ไม�ได%ลดน%อยลงและยังเพ่ิมจํานวนมากข้ึน
เรื่อยๆ ส�งผลให%เกิดความเสียหายต�อผู%อ่ืนเปFนจํานวนมาก ซ่ึงความเสียหายดังกล�าว ผู%เขียนมองว�าผู%ได%รับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ควรได%รับค�าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

กรณีค�าสินไหมทดแทนจากมาตรการทางละเมิดของไทย เพ่ือความเสียหายต�อสุขภาพ  
อนามัยของผู%ท่ีได%รับผลกระทบจากบุหรี่ กรณีนี้เปFนค�าสินไหมทดแทนกรณีท่ีผู%เสียหายมิได%ถึงแก�ชีวิต  
ผู%เสียหายย�อมเปFนผู%เสียหาย เนื่องการกระทําผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชยG  ซ่ึงกฎหมายดังกล�าวต้ังอยู�บนพ้ืนฐานทฤษฎีความผิด (fault theory) ซ่ึงทําให%ผู%เสียหายมี
ภาระการพิสูจนGความผิดของผู%กระทําละเมิดและความเสียหายท่ีตนได%รับแก�กาย สุขภาพและอนามัย  

เม่ือพิสูจนGได%ว�ามีความผิดตามมาตรา 420 จริง ข้ันตอนต�อมา ผู%กระทําความผิดต%อง
ได%รับโทษตามมาตรา 444 ในกรณีทําให%เสียหายแก�ร�างกายหรืออนามัยนั้นผู%ต%องเสียหายชอบท่ีจะได%
ชดใช%ค�าใช%จ�ายอันตนต%องเสียไป และค�าเสียหายเพ่ือการท่ีเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือ
แต�บางส�วน ท้ังในเวลาปxจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด%วย 
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ถ%าในเวลาท่ีพิพากษาคดีเปFนพ%นวิสัยจะหยั่งรู%ได%แน�ว�า ความเสียหายนั้นได%มีแท%จริง
เพียงใด ศาลจะกล�าวในคําพิพากษาว�ายังสงวนไว%ซึ่งสิทธิท่ีจะแก%ไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม�
เกินสองป�ก็ได% 

อุทาหรณGท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ข. ทําให%ขา ก. บาดเจ็บ ศาลพิพากษา
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ให% ก. ใช%สินไหมค�าทดแทนให% ข. เปFนเงิน 10,000 บาท แต�ในวันท่ี
พิพากษานั้นยังไม�แน�นอนว�า ข.จะใช%ขาไม�ได%ทีเดียว หรือจะรักษาหาย คงเปFนแต�เพียงเขยกขาได%บ%าง
เล็กน%อย ฉะนั้น ศาลจะกล�าวในคําพิพากษาว�ายังสงวนไว%ซ่ึงสิทธิของคู�กรณีท่ีจะร%องขอเพ่ือให%แก%ไข
จํานวนค�าเสียหายท่ีกําหนดให%นั้น จนกว�าจะพ%นวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2470 ได%27 

3.2.1 หลักเกณฑ2ความรับผิดเพ่ือละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ,งและ
พาณิชย2 

กรณีความรับผิดเพ่ือละเมิดแห�งมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG  
บัญญัติว�า “ผู%ใดจงใจหรือประมาทเลินเล�อ ทําต�อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให%เขาเสียหายถึงแก�ชีวิตก็ดี  
แก�ร�างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยGสินหรือสิทธิอย�างหนึ่งอย�างใดก็ดี ท�านว�าผู%นั้นทําละเมิด
จําต%องชดใช%ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” บทบัญญัติตามมาตรา 420 ดังกล�าวเปFนหลักละเมิดท่ัวไปท่ี
อยู�บนพ้ืนฐานของหลักความผิด (liability based on fault)28 คือ ต%องมีการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล�อเปFนเหตุให%เกิดความเสียหายแก�โจทกG29 โดยหลักเกณฑGท่ีเก่ียวข%องในการวินิจฉัยความ
รับผิดของอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทยคือ หลักการทางกฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 แห�ง 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG ประกอบด%วย 

 
 
 
 

                                           
27 พระยามานวราชเสวี, “ลักษณะ5 เรื่องละเมิด หมวด1 ความรับผิดเพ่ือละเมิด”, อุทาหรณG 

สําหรับประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG บรรพ 1-2 ฉบับกรมร�างกฎหมาย(2468), น.161 
28 ดรุพร ป�งสุทธิวงศG, “ความรับผิดเพ่ือละเมิดอันเกิดจากการฝ|าฝ�นบทบังคับแห�งกฎหมาย

อันมีท่ีประสงคGเพ่ือจะปกปzองบุคคลอ่ืน,” (วิทยานิพนธGนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรG  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, 2551), น.21. 

29 สุ ษม  ศุภนิ ตยG ,  คํ าอธิ บายกฎหมายความรั บผิ ด ในผลิ ตภัณฑG ,  พิมพG ครั้ ง ท่ี  2 
(กรุงเทพมหานคร : วิญ�ูชน, 2549), น. 46. 
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3.2.1.1 มีการกระทําของบุคคลหนึ่งสู,บุคคลอ่ืน 
บุคคลหนึ่งกระทําเบื้องแรกต%องพิจารณาว�าบุคคลธรรมดา ท่ีเกิดมาเปFนคน 

มีชีวิต ร�างกาย จิตใจเปFนสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG มาตรา 15 แม%บุคคลนั้นจะ
ยังเปFนผู%เยาวGหรืออาจเปFนคนท่ีจิตไม�ปกติ เช�น เปFนคนวิกลจริต คนท่ีศาลสั่งให%เปFนคนไร%ความสามารถ 
หรือเปFนคนท่ีสภาพร�างกาย ความประพฤติไม�ปกติและถูกศาลสั่งให%เปFนคนเสมือนไร%ความสามารถก็ตาม 
เรื่องละเมิดนั้น เปFนข%อเท็จจริงท่ีคนทําไม�ได%มุ�งให%เกิดผลในทางกฎหมาย แต�เม่ือไปทําแล%วโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล�อเกิดความเสียหายกับคนอ่ืน ผลในทางกฎหมายจึงเกิดข้ึน อย�างไรก็ตาม แม%ในเบื้องแรก
จะกล�าวว�า ผู%ไร%ความสามารถทําละเมิดได% ซ่ึงก็เท�ากับจะบอกว�าใคร  จะทําละเมิดได%บ%าง เราจึงมิได%
พิจารณาสถานะทางกฎหมายของผู%ทําละเมิดเหมือนในกรณีของผู%ทํานิติกรรม แต�เราพิจารณาในทางข%อ
เท็จว�า แม%จะเปFนผู%ไร%ความสามารถก็ทําละเมิดได% หากขณะท่ีทําเขามี “การกระทํา” คือ การรู%สํานึกใน
สิ่งท่ีทํา   

ในส�วนของการกระทํานั้นหมายถึงท้ังด%านบวกคือ การลงมือทําและด%านลบ
คือการอยู�เฉยๆ หรืองดเว%นการกระทํา ซ่ึงแยกได%เปFนสองกรณีคือ 

ด%านบวก คือกระทํา ลงมือทําด%วยการเคลื่อนไหวร�างกายโดยรู%สํานึก       
เช�น นาย ก. ยิงนาย ข. หรือเอาไม%ตีศีรษะของนาย ข. 

ด%านลบ คือ ไม�กระทํา คือการอยู�เฉยๆ หรือท่ีภาษากฎหมายเราเรียกกันว�า 
การงดเว%น (omission) ซ่ึงโดยหลักการ การงดเว%นคือการกระทําตามกฎหมาย เพราะมีหน%าท่ีต%อง
กระทํา การงดเว%น เกิดจากการชั่งน้ําหนักของความสัมพันธGระหว�างหลักเสรีภาพและความรับผิด เพราะ
โดยหลักการ เม่ือพิจารณาในด%านของเสรีภาพหมายความว�า บุคคลใดๆ ย�อมมีเสรีภาพท่ีจะเลือกว�าตน
จะกระทําหรือไม�กระทํา (งดเว%น) การใด โดยเฉพาะอย�างยิ่งกรณีของการไม�กระทํา (งดเว%น) หากเขาไม�
อยากทําแล%วเขาอยู�เฉยๆ ซ่ึงหากพิจารณาเฉพาะหลักเสรีภาพแล%ว การท่ีเขาไม�กระทําการใด เขาย�อมไม�
ต%องรับผิด  ซ่ึงในกรณีละเมิดนั้น “การงดเว%น” อาจอยู�ในความหมายของ “การกระทํา” ตามมาตรา 
420 ได%  แต�เนื่องจาก “การงดเว%น” หรือ การอยู�เฉยๆ โดยหลักการแล%ว บุคคลท่ีอยู�เฉยๆ ไม�ควรต%องรับ
ผิดอะไรเพราะไม�ได% “กระทํา” ให%คนอ่ืนเสียหาย ดังนั้น การท่ีจะพิจารณาว�าบุคคลท่ีอยู�เฉยๆ ควรต%อง
รับผิดหรือไม�ควรต%องรับผิด จึงต%องพิจารณาให%เคร�งครัดลงไปว�าเขามีหน%าท่ีท่ีจะต%องกระทํา “กระทํา” 
เพ่ือไม�ให%ความเสียหายเกิดหรือไม�เปFนสําคัญ หากบุคคลท่ีมีหน%าท่ีตามกฎหมายบางประการท่ีจะต%อง 
“กระทํา” ซ่ึงหากเขากระทําตามหน%าท่ีแล%ว ความเสียหายก็จะไม�เกิดข้ึน การท่ีเขาไม�กระทําตามหน%าท่ี 
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หรืองดเว%นนั้น ได%ก�อให%เกิดความเสียหายข้ึน การงดเว%นนี้จึงอยู�ในความหมายของการกระทําท่ีก�อให%เกิด
ความเสียหายด%วยเช�นกัน30 

ในส�วนของบุคคลอ่ืนคือคนท่ีไม�ใช�บุคคลท่ีกระทําละเมิด เพราะถ%ากระทํา
ต�อตัวเองก็ไม�ใช�ละเมิดผู%อ่ืน เช�น ถ%า นาย ก. ทําร%ายตัวเองก็ไม�ถือว�าเปFนละเมิด นาย ก. ฆ�าตัวตายเองก็
ไม�ถือว�าเปFนละเมิด นาย ก. ทําให%ทรัพยGสินของตนเองเสียหายก็ไม�เปFนการละเมิดเช�นเดียวกัน         
เพราะมิได%กระทําต�อ “บุคคลอ่ืน” แต�ถ%าเปFนพ�อแม�พ่ีน%องหรือมีความสัมพันธGกันใกล%ชิดเพียงใด          
ตามกฎหมายแล%วก็ถือเปFนบุคคลอ่ืนท้ังสิ้น เช�น นาย ก. ซ่ึงเปFนลูก ทําร%าย นาง ข. ซ่ึงเปFนแม� จนบาดเจ็บ 
ก็ถือว�า นาย ก. เปFนบุคคลใดท่ีได%กระทําต�อ “บุคคลอ่ืน” แล%ว ท้ังบุคคลอ่ืนก็ไม�ได%หมายความเฉพาะถึง
เนื้อตัวร�างกาย ชีวิตของเขาเท�านั้น แต�หมายถึงทุกอย�าง สุขภาพ อนามัย ทําให%ทรัพยGสินของเขา 
ชื่อเสียงเกียรติคุณ ทางทํามาหาได%ของเขาเสียหาย ก็ถือว�าเปFนการกระทําละเมิดด%วย 

กระทําของบุคคลหนึ่ งสู�บุคคลอ่ืนตามวิทยานิพนธGฉบับนี้หมายถึง          
การท่ีบุคคลหนึ่งสูบบุหรี่ ทําให%เกิดควันท่ีมีสารพิษเปFนอันตรายต�อร�างกายและทําให%ควันบุหรี่ ท่ีมี
อันตรายต�อร�างกายนั้น ไปสู�บุคคลอ่ืนทําให%ได%รับอันตรายจากควันบุหรี่นั้น หรือท่ีเรียกว�า “ควันบุหรี่มือ
สอง” 

3.2.1.2 การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล,อ 
“การกระทํา”หมายถึง การเคลื่อนไหวอิริยาบถโดยรู%สํานึกในการ

เคลื่อนไหวนั้น ถ%าการกระทําโดยไม�รู%สึกตัว หรือไม�รู%ผิดชอบ เช�นเปFนลม หลับละเมอ วิกลจริตหรือเด็ก 
ไร%เดียงสา ไม�ถือเปFนการกระทําตามความหมายของกฎหมาย31 และหมายความรวมถึงการงดเว%นกระทํา
ในเม่ือบุคคลมีหน%าท่ีอันเปFนการปzองกันผลเสียหายมิให%เกิดข้ึนด%วย32 

การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อเปFนหลักเกณฑGทางจิตใจซ่ึงเปFน
หลักสําคัญท่ีจะแยกความรับผิดในทางละเมิดธรรมดา (ordinary liability) ออกจากความรับผิดเด็ดขาด 

                                           
30 เพ่ิงอ�าง, น. 46. 
31 จิตติ ติงศภัทิยG, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง

มาตรา 452 ว�าด%วยมูลแห�งหนี้, พิมพGครั้งท่ี  5  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพGเรือนแก%วการพิมพG, 2526), 
น.177. 

32 สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, “การวิเคราะหGวิถีทางเศรษฐศาสตรG : การคิด
ค�าเสียหายในคดีละเมิด”, รายงานทีดีอารGไอ ฉบับท่ี 93 เดือนเมษายน 2554, น.12. 
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(strict liability) เพราะในความรับผิดเด็ดขาดไม�จําเปFนต%องมีหลักเกณฑGทางจิตใจข%อนี้ หมายความว�า
บุคคลต%องรับผิดไม�จําเปFนต%องกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อ33 

สําหรับคําว�า “จงใจ” หมายถึง รู%สํานึกถึงผลหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
จากการกระทําของตน โดยประสงคGต�อผลความเสียหายเท�านั้น ถ%าไม�ประสงคGต�อผล ก็ไม�ใช�จงใจกระทํา
แต�อาจเปFนเพียงประมาทเลินเล�อ34 เหตุท่ีอธิบายว�า “จงใจ” หมายถึง มุ�งหมายให%บุคคลอ่ืนเสียหาย
เพราะบทบัญญัติในมาตรา 420 เองท่ีบัญญัติไว%ว�า “ผู%ใดจงใจ…ทําให%เขาเสียหาย” การ “รู%” ว�าทําให%เขา
เสียหายนั้น ท�านศาสตราจารยG ม.ร.ว. เสนียG  ปราโมช กล�าวว�า อาจเปFนไปได%ท้ังมุ�งหมายให%เปFนเช�นนั้น 
(ประสงคGต�อผล) รวมท้ังคาดหมายได%ว�าผลเสียหายนั้นจะเกิดข้ึน (เล็งเห็นผล)35 แต�ในกรณีหลังคือ “การ
คาดหมาย” ได%ว�าผลเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนอาจมีปxญหาในทางข%อเท็จจริงได% ตัวอย�างเช�น ถ%านาย ก.ยืนอยู�
บนระเบียงชั้น 5 ซ่ึงมองลงไปท่ีถนนข%างล�างจะมีคนเดินผ�านไปผ�านมาอยู�เนืองๆ หากนาย ก. โยนก%อน
หินลงไปข%างล�างโดยไม�ได%ดูว�ามีคนเดินผ�านมาหรือไม� ก%อนหินไปโดนนาย ข.บาดเจ็บ กรณีนี้หากกล�าวถึง
การคาดหมายได%ก็จะกลายเปFนว�า นาย ก. ควรจะคาดหมายได%ว�าการโยนก%อนหินลงไปอาจจะทําให%
บุคคลอ่ืนเสียหาย การกระทําของนาย ก. ก็จะเปFนเรื่องของ “จงใจ” เปFนต%น ดังนั้น จึงอาจกล�าวได%ว�า 
จงใจมีสองความหมายคือ ต้ังใจทําให%คนอ่ืนเสียหาย กรณีหนึ่งหรือรู%ว�าทําให%คนอ่ืนเสียหายอีกกรณีหนึ่ง 
ซ่ึงในกรณีหลังอาจหมายความว�าไม�ได%ต้ังใจทําให%คนอ่ืนเสียหายแต�รู%ว�าการกระทําของตนจะก�อให%เกิด
ความเสียหายต�อคนอ่ืน ก็ยังทําอยู�ในความหมายว�าจงใจอยู�ดี ส�วนผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือน%อย
เท�าไรไม�สําคัญ 

ส�วน “ประมาทเลินเล�อ” หมายถึง การกระทําท่ีไม�จงใจ แต�ไม�ใช%ความ
ระมัดระวังตามสมควรท่ีจะใช% กล�าวคือ ปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเช�นนั้นจักต%องมีตาม
วิสัยและพฤติการณGและผู%กระทําอาจใช%ความระมัดระวังเช�นนั้นได% แต�หาได%ใช%ให%เพียงพอไม�และรวมถึง
ในลักษณะท่ีบุคคลผู%มีความระมัดระวังจะไม�กระทําด%วย สําหรับระดับความระมัดระวังท่ีสมมติเปFน
มาตรฐานเพ่ือวินิจฉัยเปรียบเทียบความรับผิดชอบของผู%กระทําความเสียหายนั้นแตกต�างจากความรับผิด

                                           
33 เพ่ิงอ�าง, น.12. 
34 ไพจิตร ปุญญพันธุG, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG ลักษณะละเมิดและหลัก

กฎหมายละเมิด เรื่องข%อสันนิษฐานความผิดของกฎหมาย, พิมพGครั้งท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพGนิติบรรณาการ, 2548), น. 9. 

35 ม.ร.ว. เสนียG  ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยGว�าด%วยนิติกรรมและหนี้ เล�มภาค
1-2 พุทธศักราช 2478 แก%ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ) 2505, น.621 และ Torrente 
A., I ChlesingerP.,supra note 1, p.664 
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ทางสัญญา โดยต%องเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีมีความระมัดระวังตามพฤติการณGและตามฐานะในสังคม
เช�นเดียวกับผู%กระทําความเสียหาย ความระมัดระวังจึงอาจแตกต�างกันไปตามพฤติการณGแห�งตัวบุคคล  
ไม�แน�นอนคงท่ีเหมือนกรณีความรับผิดทางสัญญา บุคคลท่ีสมมตินี้ต%องอยู�ในพฤติการณGภายนอก
เช�นเดียวกับผู%กระทําความเสียหาย นอกจากนี้ยังต%องคํานึงถึงพฤติการณGแวดล%อมในขณะเกิดเหตุ
ประกอบด%วย36 

หลักในการพิจารณาความประมาทเลินเล�อว�าบุคคลผู%ก�อให%เกิดความ
เสียหายประมาทหรือไม�นั้น ในความเปFนจริงมิได%พิจารณาจากตัวบุคคลนั้นเองหรือมิได%พิจารณาเทียบกับ 
“วิญ�ูชน” ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมีความรู% ความคิด มีสติปxญญาระดับปานกลางดังท่ีเคยพิจารณาในส�วน
ของสัญญา เพราะในเรื่องละเมิดนั้น บุคคลท่ีก�อความเสียหายอาจเปFนผู%เยาวG ผู%ไร%ความสามารถ ผู%สูงอายุ 
ซ่ึงโดยหลักความรู%ความคิดสติปxญญาอาจตํ่ากว�าคนระดับปานกลางหรือวิญ�ูชน หรือผู%ประกอบวิชาชีพ
ก็อาจมีความรู% ความคิดสติปxญญาสูงกว�าระดับปานกลาง ทําให%การใช%วิญ�ูชนเปFนมาตรฐานในการ
ตัดสินอาจจะไม�เหมาะสม อย�างไรก็ตามวิญ�ูชนท่ีกล�าวถึงนี้หมายถึงวิญ�ูชนในความหมายตาม
กฎหมายแพ�งเท�านั้น การพิจารณาจึงต%องทําด%วยการสมมติคนข้ึนมาคนหนึ่ง เช�น ถ%าบุคคลท่ีทําละเมิด
เปFนหญิง ก็สมมติหญิงข้ึนมาคนหนึ่ง ถ%าบุคคลท่ีทําละเมิดเปFนผู%เยาวGก็สมมติผู%เยาวGข้ึนมาคนหนึ่ง แล%ว
พิจารณาว�าหากบุคคลท่ีสมมตินั้นอยู�ในสถานการณGเดียวกับท่ีบุคคลท่ีทําละเมิดได%ก�อความเสียหายข้ึน 
บุคคลท่ีสมมตินี้จะทําอย�างไร หากในสภาพการณGเดียวกัน คาดหมายได%ว�าบุคคลท่ีสมมติจะไม�ทําเช�นท่ี
ผู%ทําละเมิดทํา ก็ต%องถือว�าผู%กระทําละเมิดนั้นประมาท ซ่ึงความแตกต�างระหว�างความจงใจหรือประมาท
เลินเล�อนั้น อาจพิจารณาความแตกต�างได%ว�าการกระทําโดยจงใจเปFนเรื่องท่ีพิจารณาจากภายในของ
บุคคลนั้น ส�วนในการกระทําโดยประมาทเลินเล�อนั้นพิจารณาจากข%อเท็จจริงท่ีปรากฏภายนอก  

ท�านศาสตราจารยGไพจิตร ปุญญพันธุG ได%อธิบายไว%ว�า จงใจกับประมาท
เลินเล�อนั้น เปFนคนละเรื่องกัน แม%ความจริงจงใจหรือประมาทเลินเล�อจะมีการกระทําด%วยก็ตาม จงใจ 
หมายถึง รู%สํานึกถึงผลหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการกระทําของตน ถ%ารู%ว�าจะเกิดผลหรือความ
เสียหายแก�เขาแล%ว ก็เปFนจงใจ ซ่ึงไม�จําเปFนต%องรู%จักตัวผู%ท่ีจะได%รับความเสียหาย เช�น การท่ี ก. หยิบ
ปากกาของ ข. ไป โดยรู%ว�าเปFนปากกาของ ข. ย�อมถือว�า ก. รู%ว�า ข. จะได%รับความเสียหายจากการ
กระทําของตน ย�อมเปFนการจงใจ การกระทําโดยผิดหลงพลั้งพลาดไม�เปFนการกระทําโดยจงใจ ส�วน
ประมาทเลินเล�อหรือไม� ย�อมแล%วแต�พฤติการณG เช�น ตามอุทาหรณGดังกล�าว ถ%า ก. หยิบไปโดยสําคัญผิด
คิดว�าเปFนปากกาของ ก. เอง ก็ไม�เปFนการจงใจแล%ว ฉะนั้น จึงไม�เก่ียวกับผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจ
มากหรือน%อยกว�าท่ีคาดคิดไว%ก็ได% เช�น ทําร%ายร�างกายโดยใช%ไม%ตีศีรษะและต้ังใจเพียงให%เขาบาดเจ็บ

                                           
36 ดรุพร ป�งสุทธิวงศG, อ�างแล�วเชิงอรรถท่ี 28, น. 21. 
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เล็กน%อย แต�ปรากฏว�าเขาถึงตายก็ดี บาดเจ็บต%องเสียค�าใช%จ�ายรักษาพยาบาลมากก็ดี ไม�ถึงบาดเจ็บก็ดี ก็
ย�อมเปFนการจงใจและโดยเหตุนี้ การจงใจจึงย�อมแตกต�างกับความจงใจตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 59 แม%การกระทําโดยความจงใจทางอาญานั้นจะเปFนการกระทําโดยจงใจทางแพ�งด%วยไปในตัว 
แต�ผู%กระทําจะต%องประสงคGต�อผล หรือย�อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นด%วย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 59 วรรค 2 แต�จงใจไม�ได%มุ�งต�อผลของการกระทํา37 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 517/2519 การท่ีจําเลยซ่ึงเปFนเจ%าหนี้ตามคํา
พิพากษานําเจ%าพนักงานบังคับคดียึดแร�ซึ่งเก็บอยู�ในโกดังของบริษัทโจทกG และแม%คนของโจทกGจะได%บอก
ให%จําเลยทราบว�าแร�นั้นมิใช�ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ตาม แต�จําเลยกระทําไปโดยมีเหตุผลท่ีสมควร
สําหรับบุคคลภายนอกท่ีไม�มีส�วนอยู�ในบริษัทโจทกG ยิ่งเข%าใจไปได%ว�าแร�ดังกล�าวยังคงเปFนของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาอยู� ดังนี้จึงฟxงไม�ได%ว�าจําเลยจงใจกระทําละเมิดต�อโจทกG 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7645/2546 ข%อเท็จจริงต�างๆ ท่ีโจทกGฎีกาว�า 
จําเลยท้ังสามได%กระทําละเมิดต�อโจทกGล%วนแต�มีความหมายแสดงให%เห็นได%แจ%งชัดว�า เปFนกรณีการใช%
ดุลยพินิจในการทําคําวินิจฉัยของจําเลยท้ังสาม ตามอํานาจหน%าท่ีในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
เปFนการใช%อํานาจท่ีบัญญัติไว%ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพียงแต�คํา
วินิจฉัยของจําเลยท้ังสามนั้น ไม�เปFนไปตามทิศทางท่ีโจทกGประสงคGเท�านั้น จึงยังฟxงไม�ได%ว�าจําเลยท้ังสาม
จงใจหรือประมาทเลินเล�อกระทําต�อโจทกGโดยผิดกฎหมาย เปFนเหตุให%โจทกGเสียหาย หรือจําเลยท้ังสาม
ได%ใช%สิทธิ ซ่ึงมีแต�จะให%เกิดความเสียหายแก�โจทกG อันจะถือว�าเปFนการละเมิดต�อโจทกG ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 420 และ มาตรา 42138 

 ประมาทเลินเล�อหมายถึงไม�จงใจ แต�ไม�ใช%ความระมัดระวัง ตามสมควรท่ี
จะใช% รวมถึงในลักษณะท่ีบุคคลผู%มีความระมัดระวังจะไม�กระทําด%วย ความระมัดระวังท่ีว�านี้ต�างกับความ
ระมัดระวังในความรับผิดทางสัญญาซ่ึงกฎหมายวางระดับโดยท่ัวไปไว%ในระดับของวิญ�ูชน เว%นแต�บาง
กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให%ใช%ความระมัดระวังยิ่งหรือหย�อนกว�านั้น คืออาจไม�ถึงระดับความระมัดระวัง
อย�างวิญ�ูชนหรือเหนือกว�าก็ได% ความรับผิดทางสัญญาวิญ�ูชนท่ีสมมติข้ึนเปรียบเทียบเปFนมาตรฐาน
ความระมัดระวังในกรณีปกติโดยท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG มาตรา 323 จึงเปFน
เช�นเดียวกัน ไม�ต%องคํานึงเก่ียวกับตัวลูกหนี้ แม%จะเปFนผู%เยาวGหรือผู%ไร%ความสามารถ ถ%าต%องผูกพันตนโดย
สมบูรณGในหนี้ตามสัญญาแล%ว ก็ต%องปฏิบัติการชําระหนี้อย�างบุคคลผู%บรรลุนิติภาวะท่ัวไป แต�ความรับผิด

                                           
37 ไพจิตร ปุญญพันธุG, “ส�วนท่ี 3 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อ,” คําอธิบายประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชยG ลักษณะละเมิด, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพGนิติบรรณาการ), น.8. 
38 เพ่ิงอ�าง, น.8. 
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ทางละเมิดนั้น ระดับความระมัดระวังท่ีจะสมมติข้ึนเปรียบเทียบเปFนมาตรฐานเพ่ือวินิจฉัยความรับผิด
ของผู%กระทําความเสียหายนั้นแตกต�างจากความรับผิดทางสัญญา โดยต%องเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีมี
ความระมัดระวังตามพฤติการณGและตามฐานะในสังคมเช�นเดียวกับผู%กระทําความเสียหาย ความ
ระมัดระวังจึงอาจแตกต�างกันไปตามพฤติการณGแห�งตัวบุคคลไม�แน�นอนคงท่ีเหมือนกรณีความรับผิดทาง
สัญญา เช�น ความระมัดระวังของผู%เยาวGอาจหย�อนกว�าความระมัดระวังของบุคคลผู%บรรลุนิติภาวะแล%วก็
ได% หรืออาจยิ่งกว�าบุคคลธรรมดา เช�น ในกรณีท่ีต%องใช%ฝ�มือความชํานิชํานาญบางอย�างก็ได% บุคคลท่ี
สมมติข้ึนเปFนมาตรฐานเปรียบเทียบในความรับผิดฐานละเมิดนั้น คือบุคคลท่ีมีสภาพร�างกายอย�าง
เดียวกับผู%กระทําความเสียหาย เพศและวัยของบุคคลก็ต%องนํามาพิจารณาประกอบด%วย แต�มีสติปxญญา
ความสามารถทางจิตใจเปFนปกติสําหรับบุคคลในสภาพร�างกายเช�นนั้น บุคคลท่ีสมมตินี้ต%องอยู�ใน
พฤติการณGภายนอกเช�นเดียวกับผู%กระทําความเสียหายด%วย นอกจากนี้ยังต%องคํานึงถึงพฤติการณG
แวดล%อมในขณะเกิดเหตุประกอบด%วย39 

การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อตามวิทยานิพนธGฉบับนี้ ผู%สูบบุหรี่
ท่ีทําให%เกิดความเสียหายจากการสูบบุหรี่ไปยังผู% อ่ืนอาจมีความจงใจเพ่ือต%องการให%ผู% อ่ืนเกิดความ
เสียหายหายจากควันบุหรี่ เช�น เม่ือได%รับกลิ่นมีอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจไม�สะดวก เปFนต%น เช�นนี้ถือ
เปFนการกระทําละเมิดโดยจงใจจากบุคคลหนึ่งทําไปสู�บุคคลอ่ืน แต�บางกรณี ผู%สูบบุหรี่ไม�มีเจตนาท่ีจะ
กระทําให%เกิดความเสียหายต�อผู%อ่ืน แต�อาจประมาทสูบบุหรี่ในท่ีห%ามสูบ ทําให%คนอ่ืนบริเวณใกล%เคียง
ได%รับความเสียหายจากการสูดดมสารพิษจากควันบุหรี่เข%าไป เช�นนี้ถือเปFนการประมาทเลินเล�อกระทํา
ให%เกิดความเสียหายต�อบุคคลอ่ืนตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิด 

3.2.1.3 การกระทําโดยผิดกฎหมาย 
ความรับผิดทางละเมิดไม�จําเปFนต%องมีกฎหมายบัญญัติไว%โดยชัดแจ%งว�าการ

กระทําอันใดถือว�าเปFนการกระทําผิดกฎหมาย คําว�าผิดกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG 
มาตรา 420 นี้หมายถึง กระทําความเสียหายแก�สิทธิเด็ดขาดของบุคคล คือ ชีวิต ร�างกาย อนามัย 
เสรีภาพ ทรัพยGสินหรือสิทธิอย�างอ่ืนของบุคคลโดยไม�มีสิทธิหรือข%อแก%ตัวตามกฎหมายให%ทําได%40 

“โดยผิดกฎหมาย” หมายความว�า ถ%าการกระทํานั้นเปFนการล�วงสิทธิโดย
ผิดหน%าท่ีท่ีต%องเคารพต�อสิทธินั้น เปFนการกระทําผิดกฎหมายในตัว โดยไม�ต%องมีกฎหมายบัญญัติว�าการ
กระทําเช�นนั้นเปFนผิดกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง แต�ถ%ามีอํานาจกระทําท่ีเกิดจากกฎหมายให%อํานาจ สัญญา คํา

                                           
39 เพ่ิงอ�าง ,น.8. 
40 สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, อ�างแล�วเชิงอรรถท่ี 32, น.12. 
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พิพากษา หรือ กฎหมายนิรโทษกรรม เช�นนี้ก็ไม�เปFนการกระทําผิดกฎหมาย41 ในคําว�าโดยผิดกฎหมาย
ให%หมายความรวมถึงกรณีดังต�อไปนี้ด%วย 

(1) มีกฎหมายกําหนดชัดแจ%งว�าเปFนความผิดเช�นกฎหมายอาญา การ
กระทําอันฝ|าฝ�นกฎหมายจึงเปFนการกระทําโดยผิดกฎหมายหรือมิชอบด%วยกฎหมาย ตัวอย�างเช�น การฆ�า 
การทําร%ายร�างกาย การลักทรัพยG หรือการทําให%ทรัพยGของบุคคลอ่ืนเสียหาย ย�อมถือเปFนการกระทําอันมิ
ชอบด%วยกฎหมายท้ังสิ้นเพราะเปFนการกระทําท่ีมีกฎหมายห%ามไว%โดยชัดแจ%ง ตัวอย�างเช�น นาย ก. ฆ�า
นาย ข. เปFนการกระทําท่ีมีกฎหมายกําหนดไว%เปFนความผิดคือ ประมวลกฎหมายอาญา 

(2) ไม�มีกฎหมายกําหนดไว%โดยชัดแจ%ง แต�ทําให%เสียหายแก�สิทธิเด็ดขาด
อย�างใดอย�างหนึ่งท่ีได%กําหนดไว%ในมาตรา 420 กล�าวคือ ทําให%เสียหายต�อชีวิต ร�างกาย อนามัย เสรีภาพ 
ทรัพยGสิน หรือสิทธิอย�างหนึ่งอย�างใด สิทธิเด็ดขาดหมายถึงสิทธิของบุคคลหนึ่งท่ีบุคคลอ่ืนๆทุกคนใน
สังคมต%องเคารพ42 

ตัวอย�าง นาย ก. สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะทําให%นาย ข. ได%รับความ
เสียหายต�อสุขภาพ อนามัย เปFนเหตุให%นาย ข.สุขภาพทรุดโทรม เปFนกรณีท่ีนาย ก. ทําให%เกิดความ
เสียหายกับสิทธิเด็ดขาดคือสุขภาพ อนามัยของนาย ข. 

3.2.1.4 การก,อให�เกิดความเสียหาย 
จะมีความรับผิดทางละเ มิดได%ต%อง มีความเสียหาย เ กิด ข้ึนด%วย                

ถ%าความเสียหายยังไม�เกิดข้ึน แม%จะมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อและโดยผิดกฎหมายแล%ว
ก็ยังไม�เปFนละเมิด ดังจะเห็นได%จากมาตรา 420 ท่ีจํากัดว�าต%องเสียหายแก�ชีวิต ร�างกาย อนามัย เสรีภาพ  
ทรัพยGสินหรือสิทธิอย�างหนึ่งอย�างใด ส�วนความเสียหายแก�ชื่อเสียง เกียรติคุณ ทางทํามาหาได%หรือทาง
เจริญของเขาโดยประการอ่ืนอยู�ในมาตรา  42343 นอกจากนี้ในมาตรา 44644 ยังได%บัญญัติถึงความ

                                           
41 พจนG  ปุษปาคม,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ� งและพาณิชยGว� าด% วยละเ มิด ,

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพGมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, 2515), น. 43. 
42 เพ่ิงอ�าง, น.43. 
43 มาตรา 423 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG บัญญัติว�า “ผู%ใดกล�าวหรือไขข�าว

แพร�หลายซ่ึงข%อความอันฝ|าฝ�นต�อความจริง เปFนท่ีเสียหายแก�ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี  
หรือเปFนท่ีเสียหายแก�ทางทํามาหาได%หรือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี  ท�านว�าผู%นั้นจะต%องใช%ค�า
สินไหมทดแทนให%แก�เขาเพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�การนั้น แม%ท้ังเม่ือตนมิได%รู%ว�าข%อความ
นั้นไม�จริง แต�หากควรจะรู%ได%” 
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เสียหายอย�างอ่ืนอันมิใช�ตัวเงินอีกด%วย ดังนั้นจึงกล�าวได%โดยท่ัวไปว�าความเสียหายอันเปFนมูลความผิด
ฐานละเมิดนั้น อาจเปFนความเสียหายท่ีคํานวณเปFนเงินหรือไม�อาจคํานวณเปFนเงินได%45 สําหรับเรื่อง
ความเสียหายแบ�งเปFนประเด็นดังต�อไปนี้  

(1) ความเสียหายทางสุขภาพ อันเปFนความเสียหายท่ีกระทบต�อสุขภาพ
ของผู%ได%รับความเสียหาย ซ่ึงสามารถคํานวณเปFนเงินได% เช�น นาย ก. สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีห%ามมิให%
สูบบุหรี่ ทําให% นาย ข. ท่ีอยู�บริเวณนั้นได%รับควันบุหรี่เข%าสู�ร�างกายส�งผลให%สุขภาพของ นาย ข. ได%รับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีกระทําโดย นาย ก. ก็เปFนความเสียหายท่ีคํานวณเปFนเงินได% เพราะการท่ี
นาย ข. ได%รับควันบุหรี่เข%าสู�ร�างกาย ทําให%โรคประจําตัวของ นาย ข.ท่ีเปFนอยู� มีอาการกําเริบข้ึน ต%อง
เสียค�ารักษาพยาบาลอันคํานวณเปFนเงินได% 

(2) ความเสียหายทางอนามัย อันเปFนความเสียหายท่ีกระทบต�ออนามัย 
ทําให%เกิดความไม�สุขสบาย ได%รับกลิ่นเหม็น หายใจไม�สะดวก อันเปFนความเสียหายท่ีไม�อาจคํานวณเปFน
เงินได% เช�น นาย ก. สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ส�งผลให% นาย ข. ได%รับกลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่ แม%จะมีความ
เสียหายเกิดข้ึนจริง แต�ความเสียหายท่ี นาย ข. ได%รับกลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่นั้นไม�อาจคํานวณเปFนเงิน
ได% 

3.2.1.5 ความสัมพันธ2ระหว,างการกระทําและผล 
 หลักเกณฑGประการสุดท%ายเ ก่ียวกับความรับผิดในทางละเมิดคือ        

ความเสียหายต%องเปFนผลมาจากการกระทําละเมิดของผู%ก�อความเสียหายซ่ึงเรียกว�า “ความสัมพันธG
ระหว�างเหตุและผลหรือระหว�างความผิดกับความเสียหาย” ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีสําคัญ 2 ทฤษฎี ได%แก� ทฤษฎี
ความเท�ากันแห�งเหตุหรือทฤษฎีเง่ือนไขและทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ซ่ึงในคดีแพ�งศาลใช%ท้ังสองทฤษฎี
ปนกันอยู�เสมอมาจนไม�มีหลักเกณฑGท่ีแน�นอนว�าศาลใช%ทฤษฎีไหนมากกว�ากัน  เนื่องจากทฤษฎีท้ังสอง
ต�างมีข%อดีและข%อเสียอยู�ด%วยกันคือ “ทฤษฎีความเท�ากันแห�งเหตุหรือทฤษฎีเง่ือนไข” มีหลักว�า ถ%าไม�มี
การกระทําความเสียหายก็จะไม�เกิดข้ึน ดังนั้น ผู%กระทําจึงต%องรับผิด มีข%อดีตรงท่ีว�า ตรงกับความจริง
ตามธรรมชาติท่ีผู%กระทําต%องรับผิดในผลท่ีตนก�อ แต�มีข%อเสียเพราะทําให%ผู%กระทําละเมิดต%องรับผิดโดยไม�
มีขอบเขตรวมไปถึง ความเสียหายท่ีไม�มีใคร คาดหมายก็ต%องรับผิดด%วย  ส�วน “ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม”  

 
44 มาตรา 446 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยG บัญญัติว�า “ในกรณีทําให%เขาเสียหายแก�

ร�างกายหรืออนามัยก็ดี  ในกรณีทําให%เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู%ต%องเสียหายจะเรียกเอาค�าสินไหมทดแทน
เพ่ือความเสียหายอย�างอ่ืนอันมิใช�ตัวเงินด%วยอีกก็ได% สิทธิเรียกร%องอันนี้ไม�โอนกันไปและไม�ตกสืบไปถึง
ทายาท เว%นแต�สิทธินั้นจะได%รับสภาพกันไว%โดยสัญญาหรือได%เริ่มฟzองคดีตามสิทธินั้นแล%ว...” 

45 สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 32, น.13. 
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มีหลักว�า ผลท่ีผู%กระทําจะต%องรับผิดต%องเปFนผลท่ีตามปกติควรเกิดจากการกระทําของผู%กระทํา มีข%อดีคือ 
ตรงกับหลักวินิจฉัยความผิด คือ ความจงใจหรือประมาทเลินเล�อของผู%กระทํา ซ่ึงวินิจฉัยตามพฤติการณG
ท่ีบุคคลในฐานะเช�นนั้นควรจะทราบ แต�มีข%อเสียท่ีจํากัดผลท่ีต%องรับผิดแคบอยู�เฉพาะในขอบเขตท่ี
ตามปกติจะเกิดผลเช�นนั้นเท�านั้น ซ่ึงอาจเปFนการขัดกับความจริงท่ีความเสียหายอาจเปFนผลโดยตรงจาก
การกระทําของผู%กระทําแต�ผู%กระทํากลับไม�ต%องรับผิด ทําให%ผู%เสียหายซ่ึงไม�มีส�วนผิดต%องรับเคราะหGกรรม
ไปโดยลําพัง46 

การพิจารณาว�าเหตุการณGอันหนึ่งเปFนผลมาจากเหตุการณGอีกอันหนึ่ง
หรือไม� เปFนสิ่งท่ีไม�ง�าย หลักการท่ีจะต%องคํานึงถึงในประการแรกคือหลักความแน�นอน เพราะใน
ข%อเท็จจริงหลากหลาย มีความจําเปFนท่ีต%องการหลักเกณฑGท่ีแน�นอนในการปรับใช% หลักการท่ีสองคือ
หลักความยุติธรรมท้ังต�อผู%เสียหายท่ีควรได%รับการเยียวยาอย�างเปFนธรรมและผู%ทําละเมิดท่ีควรจะต%องรับ
ผิดเฉพาะในขอบเขตการกระทําของตนเท�านั้น 

ยกตัวอย�างเช�น นาย ก. สูบบุหรี่ในห%องทํางานทําให% นาย ข. เพ่ือน
ร�วมงานท่ีปฏิบัติงานอยู�ในห%องเดียวกัน สูดดมควันพิษท่ีก�อให%เกิดอันตรายต�อสุขภาพ อนามัย จากควัน
บุหรี่เข%าสู�ร�างกายทุกครั้งท่ีมาทํางาน เปFนเหตุให% นาย ข. ป|วยเปFนโรคหลอดลมอักเสบจากการได%รับ
สารพิษจากควันบุหรี่เข%าสู�ร�างกาย เช�นนี้การกระทําของ นาย ก. มีความสัมพันธGกับผลเสียต�อสุขภาพ 
อนามัยท่ีทรุดโทรมของ นาย ข. เพราะถ%า นาย ข. ไม�ต%องสูดดมควันบุหรี่จาก นาย ก. ทุกครั้งท่ีมา
ทํางาน นาย ข. ก็จะไม�เปFนโรคหลอดลมอักเสบ ดังนั้น นาย ก. จึงต%องชดใช%ค�าสินไหมทดแทนให%แก�  
นาย ข. 

3.2.1.6 ภาระการพิสูจน2 
โดยท่ัวไปแนวความคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของผู%กระทํา

ละเมิดว�าจะต%องรับผิดชอบภายใต%หลักเกณฑGใดนั้น มีทฤษฎีมูลเหตุความรับผิดทางละเมิดท่ีเก่ียวข%องอยู� 
2 ทฤษฎี คือ ทฤษฏีรับภัยและทฤษฎีความผิด47 กล�าวคือ 

ทฤษฎีรับภัย (theory  of  risk) ทฤษฎีนี้มีความมุ�งหมายเพ่ือให%ผู%ก�อความ
เสียหายแก�ผู%อ่ืนต%องชดใช%ค�าเสียหาย โดยมิได%เปFนผู%กระทําละเมิดจะต%องกระทําความผิดด%วย  เม่ือมี
ความเสียหายเกิดข้ึนและรู%ว�าผู%ใดเปFนผู%ก�อข้ึนก็ควรถือว�าผู%นั้นเปFนผู%ทําละเมิดไม�ว�าการกระทําท่ีก�อความ
เสียหายนั้นจะผิดหรือถูก ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงถือว�าเม่ือได%กระทําการใดๆ ข้ึนแล%วย�อมเปFนการเสี่ยงภัยอย�าง

                                           
46 สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, อ%างแล%วเชิงอรรถท่ี 32, น.13. 
47 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ,“ความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค%า 

(Product Liability)”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณG, 2543, น. 5-6. 



76 
 

หนึ่งคือ อาจมีผลดีหรือผลร%ายก็ได% ผู%กระทําจะต%องรับผลแห�งการเสี่ยงภัยนั้น กล�าวคือ หากมีความ
เสียหายเกิดข้ึนผู%กระทําต%องรับผลแห�งการเสี่ยงนั้นหรืออาจกล�าวได%ว�าเปFนความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิด (liability without fault) 

เหตุผลท่ีผู%ยึดแนวความคิดทฤษฎีรับภัยอ%างว�าไม�ควรมีหลักเกณฑGเก่ียวกับ
ความผิดในเรื่องความรับผิดในทางละเมิดคือ “เหตุผลทางกฎหมาย” ซ่ึงถือว�าผลแห�งความรับผิดทาง
ละเมิดคือการบังคับให%ใช%ค�าสินไหมทดแทนความเสียหาย  มิใช�เปFนการลงโทษเช�นเดียวกับผลแห�งความ
รับผิดทางอาญา และ “เหตุผลทางพฤติการณG” ซ่ึงถือว�าเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนโดยหาผู%ผิดไม�ได%  ก็ไม�
เปFนการสมควรท่ีจะให%ผู%เสียหายเปFนผู%รับเคราะหG โดยท่ีความเสียหายมิได%เกิดจากการกระทําของเขา   
แต�ควรเปFนผู%ก�อความเสียหายท่ีควรรับเคราะหG ท้ังนี้โดยให%พิเคราะหGว�าภัยนั้นเปFนผลมาจากเหตุใด และ
เหตุนั้นใครเปFนผู%ก�อ ผู%นั้นก็ต%องรับผิดชดใช%ค�าสินไหมทดแทน แต�ถ%าให%พิเคราะหGว�าการกระทําใดเปFน
ความผิดหรือไม�เปFนความผิดนั้น เห็นว�าเปFนการยากยิ่งนัก เนื่องจากเปFนข%อเท็จจริงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได%
แล%วแต�ท%องถ่ินและกาลสมัย ซ่ึงต�างจากการหาเหตุของความเสียหายซ่ึงย�อมใช%ได%ทุกกาลสมัย 

ทฤษฎีความผิด ทฤษฎีนี้ยอมรับหลักท่ีว�า ผู%ก�อความเสียหายจะต%องรับผิดก็
ต�อเม่ือการกระทําของตนเปFนความผิด ซ่ึงถือหลัก “ไม�มีความรับผิดถ%าปราศจากความผิด” (Liability as 
a result of fault)48 ซ่ึงต�างจากทฤษฎีรับภัยท่ีถือว�าอาจมีความรับผิดได%แม%ไม�มีความผิดก็ตาม  

เม่ือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ต%องการได%รับความเปFนธรรมและ
ดําเนินคดีละเมิดกับผู%สูบบุหรี่ท่ีกระทําความเสียหายละเมิดนี้ ตามหลักกฎหมายละเมิดของประเทศไทย 
มีหลักเกณฑGว�าผู%ใดกล�าวอ%างผู%นั้นมีภาระการพิสูจนG หมายถึงว�า ผู%ท่ีได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 
ต%องพิสูจนGให%ศาลเชื่อได%ว�าได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่จริง แต�ในความเปFนจริง เปFนการยากอย�างยิ่ง
ท่ีจะพิสูจนGความเสียหายดังกล�าวได% เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 84/1 
กล�าวว�า “คู�ความฝ|ายใดกล�าวอ%างข%อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนคําคู�ความของตนให%คู�ความ ฝ|ายนั้นมีภาระ
การพิสูจนGข%อเท็จจริงนั้น แต�ถ%ามีข%อสันนิษฐานไว%ในกฎหมายหรือมีข%อสันนิษฐานท่ีควรจะเปFน ซ่ึงปรากฏ
จากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณGเปFนคุณแก�คู�ความฝ|ายใด คู�ความฝ|ายนั้นต%องพิสูจนGเพียงว�าตนได%
ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห�งการท่ีตนจะได%รับประโยชนG จากข%อสันนิษฐานนั้นครบถ%วนแล%ว” หากผู%ได%รับ
ความเสียหายต%องมีภาระการพิสูจนG ผู%เสียหายต%องพิสูจนGให%ศาลเห็นในองคGประกอบแห�งมูลละเมิด 
กล�าวคือ 

                                           
48 สายสุดา นิงสานนทG, ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลักษณะละเมิด, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย, 2525). 
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(1) ต%องพิสูจนGให%เห็นว�า ผู%ใดเปFนผู%ท่ีทําให%เกิดความเสียหาย การพิสูจนGนี้
เปFนปxญหาการระบุตัวผู%กระทําละเมิดตามท่ีกล�าวมาแล%ว 

(2) ต%องพิสูจนGให%เห็นว�า ผู%ก�อให%เกิดความเสียหายนั้นมีความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล�อท่ีจะทําให%เกิดความเสียหายข้ึนหรือไม� อันเปFนการยากท่ีจะพิสูจนGให%ทราบถึงการจงใจ
หรือความประมาทเลินเล�อ ของผู%ก�อให%เกิดความเสียหาย 

(3) ต%องพิสูจนGให%เห็นว�า ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่นั้นจริง แต�ใน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ยังไม�ปรากฏผลแห�งความเสียหายให%เห็นเปFนท่ีประจักษG ดังท่ีได%กล�าวไปแล%ว 

(4) ต%องพิสูจนGให%เห็นว�า ผู%เสียหายได%รับความเสียหายต�อสุขภาพอนามัย
อย�างไร ซ่ึงในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง อาจเปFนค�ารักษาพยาบาลจากการได%รับควันบุหรี่เข%าไปแล%วเกิด
อาการวิงเวียนศีรษะ ไม�สบาย ค�ายารักษาโรค 

(5) ต%องพิสูจนGให%เห็นว�า ความเสียหายท่ีได%รับควรท่ีจะได%รับค�าชดเชย
เยียวยาเปFนค�าสินไหมทดแทนจํานวนเงินเท�าใด เพ่ือให%เหมาะสมต�อความเสียหายดังกล�าวท่ีได%รับ 

ดังนั้นจะเห็นได%ว�าภาระการพิสูจนGในคดีละเมิดตามมาตรา 420 แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยGต�อฐานความผิดท่ีเกิดจากพิษภัยบุหรี่ ต%องใช%หลักผู%ใดกล�าวอ%าง ผู%นั้น
มีภาระการพิสูจนG ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 84/1 คือการท่ีฝ|ายผู%ได%รับความ
เสียหายต%องมีภาระหน%าท่ีในการพิสูจนGต�อศาล ตามวิทยานิพนธGนี้ผู%เสียหาย ต%องนําสืบ เพ่ือให%ศาลเชื่อ
และเข%าใจในความเสียหายจากพิษภัยบุหรี่ ซ่ึงในความเปFนจริงมีกรณีท่ีผู%ได%รับความเสียหายแล%วมี
ผลกระทบจากควันบุหรี่ในทันที คือ แสบตา หายใจไม�สะดวก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส%อาเจียน แต�มีบาง
กรณีท่ีต%องใช%เวลากว�าผลเสียหายจะปรากฏ ได%แก� การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง 
และโรคอ่ืนๆท่ียากจะพิสูจนGให%เห็นเปFนท่ีประจักษGได%ในทันที 

3.2.2 แนวคําพิพากษาท่ีเก่ียวข�องกรณีความรับผิดบนหลักความผิดทางละเมิดมาตรา 
420 แห,งประมวลกฎหมายแพ,งและพาณิชย2 

จากการศึกษาจากคําพิพากษาศาลฎีกาย%อนหลัง 60 ป� ยังไม�เคยมีแนวคําพิพากษา
ศาลฎีกาศาลของไทยปรากฏท่ีเก่ียวข%องกับความเสียหายจากการทําละเมิดในความเสียหายต�อสุขภาพ 
และอนามัยจากควันบุหรี่ ตามหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดบนหลักการความผิดทางละเมิด ตามมาตรา 
420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยGปรากฏแต�มีคําพิพากษาท่ีใกล%เคียงในหมวดมาตรา 420 ใน
เรื่องความเสียหายต�อสุขภาพ อนามัยคือ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8309/2548 
โรงงานส�งเสียงดังและมีการพ�นสีส�งกลิ่นเหม็น เปFนเหตุให%โจทกGท้ังสองได%รับความ

เสียหายแก�อนามัยและเดือดร%อนรําคาญ อันเปFนการกระทําละเมิดต�อโจทกGท้ังสอง จึงต%องชดใช%ค�า
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สินไหมทดแทนแก�โจทกGท้ังสองตามมาตรา 420 นอกจากนี้ โจทกGท้ังสองมีสิทธิจะปฏิบัติการเพ่ือยังความ
เสียหายหรือเดือดร%อนรําคาญให%สิ้นไป โดยไม�ลบล%างสิทธิท่ีจะเรียกเอาค�าทดแทนตามมาตรา1337 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1719-1720/2499 
โรงงานสีครั่งและผลิตครั่งบริสุทธิ์ใช%ยาเคมีละลายกับน้ําทําการล%างครั่งท้ังกลางวัน

และกลางคืน ส�งกลิ่นเหม็นอันเปFนอันตรายแก�อนามัยและทําให%ผู%อยู�บ%านใกล%เคียงเดือดร%อนรําคาญ 
เจ%าของโรงงานย�อมต%องรับผิดฐานละเมิดต�อผู%ท่ีได%รับความเดือดร%อนรําคาญ49 

สรุปได%ว�า ยังไม�เคยมีปรากฏแนวคําพิพากษาศาลฎีกาของไทยท่ีเก่ียวข%องกับความ
เสียหายจากการทําละเมิดในความเสียหายต�อสุขภาพ และอนามัยจากควันบุหรี่ ตามหลักกฎหมายเรื่อง
ความรับผิดบนหลักการกระทําละเมิด มาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยGของประเทศ
ไทย ผู%เขียนเห็นว�า แม%แต�ในเรื่อง กลิ่นเหม็นท่ีทําลายสุขภาพ อนามัย ศาลยัง วินิจฉัยให%ผู%กระทําละเมิด
ต%องรับผิดชดใช%ค�าสินไหมทดแทน ส�วนเรื่องควันจากบุหรี่ท่ีทําลายสุขภาพ อนามัย ก็น�าจะเปFนความ
เสียหายท่ีสามารถเรียกร%องให%ผู%กระทําละเมิดชดใช%ค�าสินไหมทดแทนได%เช�นเดียวกัน 

3.2.3 ค,าสินไหมทดแทนท่ีได�รับกรณีพิษภัยควันบุหรี่ตามความรับผิดบนหลักความผิด
ทางละเมิดมาตรา 420 แห,งประมวลกฎหมายแพ,งและพาณิชย2 

ตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยมีหลักอยู�ว�าผู%ท่ีได%รับความเสียหายต�อ
สุขภาพ อนามัย ชอบท่ีจะได%รับค�าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชยG มาตรา 420 แต�ในกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ กฎหมายละเมิดไม�สามารถนํามาใช%ได%
อย�างเหมาะสม เพราะการท่ีผู%ได%รับความเสียหายจะได%รับค�าสินไหมทดแทนจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ผู%ได%รับความเสียหายต%องสามารถระบุตัวผู%กระทําความผิดและพิสูจนGให%ศาลเชื่อว�าได%รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่จริงตามหลักผู%ใดกล�าวอ%าง ผู%นั้นมีภาระการพิสูจนG ตามมาตรา 84/1 แห�งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ�ง แต�การพิสูจนGดังกล�าวจะไม�สามารถกระทําได% หากผู%สูบบุหรี่ สูบเพียงครั้งเดียว
และเดินหนีไป ก็จะเปFนการยาก ท่ีผู%ได%รับความเสียหายจะพิสูจนGให%ศาลเชื่อว�าเปFนผู%ได%รับความเสียหาย 
และใครเปFนผู%ก�อให%เกิดความเสียหาย และมูลค�าความเสียหายเปFนจํานวนเท�าไร เม่ือไม�สามารถพิสูจนGได% 
ตามมาตรา 84/1 ผู%ได%รับความเสียหายก็ไม�สามารถท่ีจะได%รับค�าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนได% 

                                           
49 ครั่งเปFนผลิตผลจากแมลงชนิดหนึ่ง เรียกว�า แมลงครั่งเปFนแมลงขนาดเล็ก อาศัยดูดน้ําเลี้ยง

จากก่ิงไม%เปFนอาหาร 
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ดังนั้นกล�าวโดยสรุปได%ว�า ในการนําหลักการกฎหมายลักษณะละเมิด มาบังคับใช%
กับกรณีความผิดเก่ียวกับบุหรี่นั้น ไม�สามารถนํามาใช%ได%อย�างเหมาะสม เพราะวิธีการตามกฎหมาย
ละเมิด ใช%หลักผู%ใดกล�าวอ%างผู%นั้นมีภาระการพิสูจนG ตามมาตรา 84/1 แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ�ง ผู%เขียนเห็นว�า ควรใช%วิธีให%ผู%ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ได%รับค�าสินไหมทดแทนเยียวยาความ
เสียหายจากกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ดังจะกล�าวต�อไปในข%อ 3.4 

3.3 กรณีความรับผิดบนหลักความผิดตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม,สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 

3.3.1 หลักเกณฑ2ความรับผิดบนหลักความผิดตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของ
ผู�ไม,สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

สถิติจากการสํารวจโดย สํานักงานสถิติแห�งชาติ50 พบว�า คนไทยสูบบุหรี่ เกือบสิบ
ล%านคนแม%จะถือเปFนคนส�วนน%อยเม่ือเทียบกับประชากรเจ็ดสิบล%านเศษ แต�พิษภัยของบุหรี่เปFนแหล�ง
สําคัญท่ีสุดของสารก�อมะเร็งท่ีมนุษยGได%รับ และคร�าชีวิตคนไทยไปกว�า 40,000 คนต�อป�ผลร%ายของบุหรี่
ไม�ได%เกิดเฉพาะกับคนท่ีสูบเองเท�านั้น มีงานวิจัยท่ีพบว�า มีผู%คนท่ัวโลกเสียชีวิตเพราะควันบุหรี่มือสอง ถึง
ป�ละหกแสนคน ท่ีน�าตกใจคือแหล�งท่ีมาของควันบุหรี่มือสองท่ีสําคัญท่ีสุดคือ “บ%าน” ทําให%คาดการณG
กันว�า ในประเทศไทยอาจมีผู%เสียชีวิตเพราะควันบุหรี่มือสองถึงป�ละ 4,000 คนอีกท้ังยังมี ควันบุหรี่มือ
สามท่ีมีสารพิษจากควันบุหรี่ท่ีตกค%างอยู�ตาม กําแพง เพดาน ฝุ|น พรม เครื่องปรับอากาศ ในบ%านและใน
ท่ีทํางาน รวมท้ังติดอยู�ตามเสื้อผ%าของผู%สูบบุหรี่ด%วย ดังนั้น แม%ผู%สูบบุหรี่จะไม�สูบในห%องให%รบกวนผู%อ่ืน
โดยตรง แต�ก็ยังมีช�องทางอีกมาก คนอ่ืนๆ จะได%รับอันตรายจากสารพิษในบุหรี่ไม�น%อยไปกว�าตัวผู%สูบเอง
โดยผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนทันทีได%แก� อาการของคนท่ีได%รับควันบุหรี่เข%าไปจะมีอาการแสบจมูกแสบตา 
น้ําตาไหล วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส% อาเจียน หายใจไม�สะดวก หัวใจเต%นเร็วข้ึน และความดันโลหิตสูงข้ึน 
ประสาทสัมผัสของการรับรู%กลิ่นและรส จะทําหน%าท่ีได%ลดลง เกิดกลิ่นท่ีน�ารังเกียจตามร�างกายและ 
เสื้อผ%า51 

                                           
50 สํานักงานสถิติแห�งชาติ (อังกฤษ: National Statistical Office) เปFนหน�วยงานของรัฐบาล

ไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในฐานะเปFนหน�วยงาน
กลางของรัฐ ในการดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทําสถิติเพ่ือติดตามประเมินผลและ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ 

51 ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 20. 
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มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี  19 พ.ศ.2553 ท่ีออกตามมากับ 
พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ กําหนดประเภทของสถานท่ีสาธารณะ52 ให%เปFนเขต
ปลอดบุหรี่ แม%จะมีแค� 5 ข%อ แต�ก็มีข%อย�อยมากมายระบุสถานท่ีปลอดบุหรี่ไว%ถึง 57 ประเภทด%วยกัน53 

ตัวอย�างเช�น ริมน้ํา ปzายรถโดยสารประจําทาง พ้ืนท่ีอันจํากัด โรงพยาบาล ร%านสปา 
ร%านนวด โรงเรียน สถานกวดวิชา พิพิธภัณฑG สถานท่ีเล�นกีฬาทุกประเภท อัฒจันทรGดูกีฬาทุกชนิด โรง
ภาพยนตรG สถานท่ีจัดเลี้ยง สถานท่ีจําหน�ายอาหาร ศูนยGการค%า ห%องสมุด ห%องโถงโรงแรม ธนาคาร  
โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีทํางานทุกแห�ง รถประจําทาง รถแท็กซ่ี สถานีขนส�ง ท�าอากาศยาน ฯลฯ 
หรือเข%าใจง�ายๆ ว�าเปFนสถานท่ีท่ีมีผู%คนจํานวนมากต%องใช%ร�วมกันทุกแห�งจะต%องปลอดบุหรี่ท้ังหมด 

รวมไปถึงสถานท่ีท่ีเราอาจนึกไม�ถึงว�าเปFนเขตปลอดบุหรี่ อย�างเช�น สุขา สถาน
บันเทิง สวนสาธารณะ ร%านตัดผม ตู%โทรศัพทGสาธารณะ และยานพาหนะอ่ืนๆ ทุกประเภทก็ถูกกําหนดไว%
ด%วย แต�ขณะเดียวกัน นิสัยการสูบบุหรี่ของคนในสังคมไทย ไม�ได%เปFนไปโดยสอดคล%องตามกฎหมาย

                                           
52 พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาตรา 3 บัญญัติว�า “สถานท่ี

สาธารณะ หมายความว�า สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเข%าไปได% 
53 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2553  

ข%อ 2 ให%สถานท่ีดังต�อไปนี้ เปFนสถานท่ีสาธารณะท่ีให%มีการคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบ
บุหรี่ โดยกําหนดให%เปFนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด  

(1) สถานบริการสาธารณสุขและส�งเสริมสุขภาพ  
(2) สถานศึกษา  
(3) สถานท่ีสาธารณะท่ีใช%ประโยชนGร�วมกัน  

 (3.1) สถานท่ีออกกําลังกาย สนามและสถานการกีฬา  
 (3.2) ร%านค%า สถานบริการและสถานบันเทิง  
 (3.3) บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินท้ังหมดภายในอาคาร  
 (3.4) สถานบริการท่ัวไป  
 (3.5) สถานท่ีทํางาน  
 (3.6) สถานท่ีสาธารณะท่ัวไป  

(4) ยานพาหนะและสถานีขนส�งสาธารณะ 
(4.1) ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให%บริการไม�ว�าจะมีผู%โดยสารหรือไม�ก็ตาม  
(4.2) สถานีขนส�งสาธารณะ  

(5) ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต�างๆ เช�น วัด มัสยิด โบสถG  
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ดังกล�าวข%างต%นเลย การสูบบุหรี่ในสุขา สวนสาธารณะ รถแท็กซ่ี สถานท่ีทํางาน เปFนเรื่องปกติท่ีพบได%
ท่ัวไป นั่นก็หมายความว�า กฎหมายคุ%มครองผู%ไม�สูบบุหรี่นี้ ยังไม�สามารถนํามาใช%ได%จริง หรือ ไม�มีผล
ในทางปฏิบัติ นั่นเอง 

ดังนั้น จึงมีพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ออกมา
บังคับใช% กฎหมายฉบับนี้มีเพียง 15 มาตรา สาระหลักๆ คือให%มีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่54 ผู%ใดฝ|าฝ�น
สูบบุหรี่ในท่ีห%ามสูบ มีโทษปรับ 2,000 บาท55 และกําหนดให%ผู%รับผิดชอบดูแลสถานท่ี มีหน%าท่ี             
จัดสถานท่ีให%ปลอดบุหรี่ด%วย56 หากไม�ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 2,000 บาท57 

โดยหลักเกณฑGแห�งความรับผิดท่ีผู%สูบบุหรี่จะต%องรับผิดนั้น คือ ประการแรก ต%องมี
ผู%กระทําความผิด หมายความถึง มีผู%สูบบุหรี่นอกเขตท่ีกําหนดให%สูบบุหรี่และก�อให%เกิดควันส�งผลกระทบ
เดือดร%อนไปถึงบุคคลอ่ืน ประการท่ีสอง เม่ือมีการจุดบุหรี่ก�อให%เกิดควันจากบุหรี่ ถือได%ว�าความผิดสําเร็จ 
แม%ว�ายังไม�ได%สูบก็ตาม ประการท่ีสาม ต%องมีผู%เสียหายท่ีได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นอกเขตท่ีได%รับ
อนุญาตไว% และประการท่ีสี่ ผู%ก�อความเสียหายหรือผู%สูบบุหรี่ได%สูบบุหรี่นอกเหนือจากเขตท่ีได%อนุญาตไว%

                                           
54 มาตรา 4 ให%รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(1) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให%มีการคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบ
บุหรี่ 

(2) กําหนดส�วนหนึ่งส�วนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะตาม (1) เปFนเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่ 

(3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่เก่ียวกับการ
ระบายควันหรืออากาศ 

(4) กําหนดหลักเกณฑGและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอด
บุหรี่ประกาศตาม (3) หรือ (4) ให%กําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาท่ีผู%ดําเนินการจะต%องดําเนินการให%
แล%วเสร็จในประกาศด%วย 

55 มาตรา 6 ห%ามมิให%ผู%ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
56 มาตรา 5 เม่ือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แล%ว ให%ผู%ดําเนินการมีหน%าท่ี 

(1) จัดให%ส�วนหนึ่งส�วนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะเปFนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอด
บุหรี่ 

มาตรา 11 ผู%ดําเนินการผู%ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา 5 (1) ต%องระวางโทษปรับไม�เกินสองหม่ืน
บาท 

57 มาตรา 12 ผู%ใดฝ|าฝ�นมาตรา 6 ต%องระวางโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 
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ตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.253558 แต�พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพ
ของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มุ�งเน%นท่ีจะลงโทษผู%สูบบุหรี่แต�เฉพาะในทางกฎหมายอาญา กล�าวคือ ผู%ท่ีสูบ
บุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีห%ามมิให%มีการสูบบุหรี่ ถือว�าฝ|าฝ�นข%อบังคับแห�งกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ ต%องรับโทษปรับไม�เกิน 2,000 บาท โดยเงินค�าปรับ 2,000 บาท           
ตกเปFนของแผ�นดิน แต�ผู%เขียนมองว�าพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพผู%ไม�สูบบุหรี่ระบุเพียงแค�ความรับ
ผิดของผู%สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ยังไม�เพียงพอและยังไม�ครอบคลุมต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง         
เพราะในความเสียหายจากกรณีดังกล�าว มีบุคคลอ่ืนท่ีได%รับความเสียหายด%วย ผู%เขียนจึงมองว�าผู%ท่ีได%        
รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสองก็ควรท่ีจะได%รับการชดใช%เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากควัน
บุหรี่ ดังนั้นผู%เขียนขอเสนอให%ใช%วิธีการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายในรูปแบบกองทุนโดยนําเงินค�าปรับ
ดังกล�าวมาเข%ากองทุนเพ่ือเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ดังจะกล�าวต�อไปในข%อ 3.4 

3.3.2 แนวคําพิพากษาท่ีเก่ียวข�องกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพ
ของผู�ไม,สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

จากการศึกษาจากคําพิพากษาท่ีเก่ียวข%องย%อนหลัง 60 ป� ยังไม�เคยมีแนว          
คําพิพากษาของไทยปรากฏท่ีเก่ียวข%องกับความเสียหายจากการกระทําผิด ตามหลักกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ท้ังนี้ เปFนเพราะตัวบทกฎหมายของประเทศ
ไทยเราไม�เอ้ืออํานวยต�อการฟzองร%องดําเนินคดี ท้ังท่ีสภาพสังคมไทยเราได%รับความเสียหายจากการสูบ
บุหรี่เปFนจํานวนมาก เกิดจากตัวบทกฎหมายมีปxญหา เพราะเขียนไว%เข%มงวดเกินไปไม�สอดคล%องกับความ
เปFนจริงในสังคมปxจจุบัน เช�น ห%ามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีใต%หลังคาอาคาร ซ่ึงในความเปFนจริง คนสูบบุหรี่คง         
ไม�ออกไปยืนตากแดดเพ่ือสูบบุหรี่ และผู%ถูกบังคับใช%ยังไม�เข%าใจหน%าท่ีของตัวเอง เช�น ผู%ดูแลอาคารยัง         
ไม�รู%ว�ามีหน%าท่ีต%องติดปzายห%ามสูบบุหรี่ เปFนสาเหตุให%กฎหมายบังคับใช%ไม�ได%และเสื่อมค�าไปเอง ขณะท่ี
บางท�านเห็นว�า เม่ือกฎหมายมีเจตนารมณGท่ีดีและมีเนื้อหาท่ีเคร�งครัด ผู%มีหน%าท่ีบังคับใช%ควรจะต%องหา
วิธีนําไปปฏิบัติให%ได%จริง เช�น มีเงินรางวัลนําจับให%กับเจ%าหน%าท่ี หรือควรมีการรณรงคG แต�ไม�ควรไปแก%ไข
กฎหมายให%อ�อนแอลงเพ่ือท่ีจะได%นําไปปฏิบัติได%ง�ายข้ึน59 ซ่ึงผู%เขียนเห็นว�าหลักการบังคับใช%กฎหมาย
ตามหลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดของพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่เหมาะสมต�อ 
การบังคับใช% เพราะทําให%ง�ายต�อการระบุตัวผู%กระทําความผิดโดยไม�ต%องรอให%มีผู%เสียหายก�อน กล�าวคือ 
เม่ือมีการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีห%ามสูบบุหรี่ ก็ถือว�ามีความผิดทันที ผู%สูบบุหรี่ถือเปFนผู%กระทําให%เกิด
ความเสียหายและฝ|าฝ�นข%อบังคับของพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ แต�ผลของ

                                           
58 ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 20. 
59 ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 20. 
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กฎหมายยังไม�มีการกล�าวถึงการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสองซ่ึงผู%เขียนเห็นว�า          
มีความสําคัญอย�างมากต�อกรณีการความเสียหายจากควันบุหรี่ เพราะถือเปFนผู%เสียหายโดยตรงจาก          
การก�อให%เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ ซ่ึงควรได%รับค�าสินไหมทดแทนในการชดใช%เยียวยาต�อ      
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ 

3.3.3 ค,าเสียหายท่ีได�รับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม,สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 

ตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มิได%กําหนดไว% 
เก่ียวกับค�าชดเชยท่ีผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่จะได%รับ หรือการเรียกร%องค�าเสียหายหรือ
ค�าชดเชยจากผู%สูบบุหรี่ หากเกิดความเสียหายข้ึน ท้ังนี้พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 กําหนดไว%แต�เพียงค�าปรับท่ีผู%ก�อความเสียหายหรือผู%สูบบุหรี่ต%องชําระให%กับรัฐไม�เกิน 2,000 
บาท ตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาตรา 12 ซ่ึงเปFนอัตราโทษท่ี
กําหนดมากว�า 20 ป�แล%ว จึงไม�สอดคล%องกับความผิดท่ีผู%เสียหายจะได%รับและไม�ทําให%ผู%สูบบุหรี่เกรงกลัว
ต�อโทษท่ีจะได%รับ หากกระทําความผิดเกิดข้ึน60และยังไม�มีการกล�าวถึงการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่มือสองซ่ึงผู%เขียนเห็นว�า มีความสําคัญอย�างมากต�อกรณีการความเสียหายจากควันบุหรี่ 
เพราะถือเปFนผู%เสียหายโดยตรงจากการก�อให%เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ ซ่ึงควรได%รับค�าสินไหม
ทดแทนในการชดใช%เยียวยาต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

สรุปได%ว�า ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 ผู%เสียหายไม�ได%รับค�าเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
เพราะกฎหมายไม�ได%กําหนดให%ผู%เสียหายได%รับค�าเสียหายจากบทบัญญัตินี้ ดังนั้นผู%เสียหายจึงไม�ต%องการ
ดําเนินการทางกฎหมายเพ่ือเอาผิดกับผู%สูบบุหรี่ในท่ีท่ีไม�ได%รับอนุญาต เพราะการดําเนินการตาม
กฎหมายนี้ เปFนเพียงการลงโทษตัวผู%กระทําผิด แต�ผู%ท่ีได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่นั้น ไม�ได%รับ         
การชดเชยเยียวยาแต�อย�างใดดังนั้นพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จึงไม�เคย
ได%มีการถูกนํามาใช%อย�างเปFนรูปธรรม ผู%เขียนจึงมองว�าผู%ท่ีได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสองก็ควร
ท่ีจะได%รับการชดใช%เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่ ดังนั้นผู%เขียนขอเสนอให%ใช%วิธีการ
เยียวยาผู%ได%รับความเสียหายในรูปแบบกองทุนโดยนําเงินค�าปรับดังกล�าวมาเข%ากองทุนเพ่ือเยียวยา 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ดังจะกล�าวต�อไปในข%อ 3.4 

อย�างไรก็ตามยังมีกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 
คดีเลรอน ราบิโนวิส ท่ีผู%สูบบุหรี่ ในเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย           

                                           
60 ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 20. 
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แห�งประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะท่ีเปFนสถานท่ีท่ีห%ามสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ 
AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND 
AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE กล�าวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูกฟzองร%องต�อศาล                 
โดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดีความผิดเก่ียวกับบุหรี่ เม่ือศาลตัดสิน
ว�ามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ท่ีก�อความเสียหายจากควันบุหรี่ จะต%องชําระค�าชดเชยเยียวยา
ความเสียหายให%แก�กองทุน เปFนจํานวนเงิน 250 เหรียญดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหาย
สามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นว�าได%รับความเสียหายจริง ศาลอาจจะให%ค�าชดเชยเยียวยาความเสียหายนั้น 
แก�โจทกGหรือผู%ได%รับความเสียหายก็ได% ในกรณีท่ีผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง            
เ ม่ือชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยค�าทนายความและค�าใช%จ�ายใดๆท่ีเกิดข้ึนอย�างสมเหตุสมผล61           
ตามตัวอย�างในคดีดังกล�าว ผู%เขียนมีความเห็นว�าวิธีการนําเงินจากผู%ก�อความเสียหายจากควันบุหรี่เข%า
กองทุนเพ่ือเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตามกรณีตัวอย�างนี้ จะทําให%ผู%ได%รับความเสียหาย
ได%รับการเยียวยาอย�างแท%จริง ซ่ึงแตกต�างกับกฎหมายไทย ท่ีกําหนดให%นําเงินจากผู%ก�อความเสียหายจาก
ควันบุหรี่เข%าสู�รัฐโดยท่ีไม�ได%นํามาเยียวยาผู%ท่ีได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่โดยตรง ทําให%ผู%ได%รับ  
ความเสียหายจากควันบุหรี่ไม�ได%รับการเยียวยาต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

3.4 แนวคิดการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 

เนื่องจากปxจจุบันประเทศไทยยังไม�มีกฎหมายในการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหาย       
จากควันบุหรี่โดยตรง วิทยานิพนธGนี้ จึงจะเสนอการออกกฎหมายเพ่ือเยียวยาผู%เสียหายดังกล�าวโดยต้ัง
เปFนกองทุน ซ่ึงจะกล�าวต�อไปในบทท่ี 4 ในขณะนี้ประเทศไทยมีกองทุนเพ่ือช�วยเหลือปzองกันและ
เยียวยาความเสียหายจากความเสียหายต�างๆท่ีเกิดข้ึนมากมาย ผู%เขียนจะขอแยกประเภทของกองทุน
ตามวิทยานิพนธGนี้เปFน 2 ประเภท คือ กองทุนเพ่ือการปzองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนและกองทุน        
เพ่ือการเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได%เกิดข้ึนแล%ว ดังจะอธิบายต�อไป 

 
 
 

                                           
61 เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558, 

http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2006/021506/item2-02006-217. 
pdf 
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3.4.1 กองทุนเพ่ือการป>องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
ตามวิทยานิพนธGนี้จะขอกล�าวถึงเฉพาะกองทุนท่ีเก่ียวข%องและมีวัตถุประสงคG        

เพ่ือการปzองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนของพิษภัยจากควันบุหรี่  กล�าวคือ กองทุนสนับสนุน                
การสร%างเสริมสุขภาพ62 (เพ่ือจัดต้ังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ) ดังจะกล�าวต�อไปนี้ 

กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพมีข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 เพ่ือดําเนินการทางด%านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
โดยผ�านสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ดังจะกล�าวต�อไป 

3.4.1.1 วัตถุประสงค2ของกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
 กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพมีข้ึนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เพ่ือให%วัตถุประสงคGของกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพสําเร็จ
ลุล�วงผ�านการทําหน%าท่ีโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร%างเสริมสุขภาพเปFนหน�วยงานของรัฐ ท่ีไม�ใช�ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเปFน
ประธานกองทุน และจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 
โดยมีวัตถุประสงคGเพ่ือริเริ่ม ผลักดัน กระตุ%น สนับสนุนและร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ในสังคมใน        
การขับเคลื่อนกระบวนการสร%างเสริมสุขภาพ เพ่ือให%คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด%าน ได%แก� ด%านร�างกาย 
จิต ปxญญา และสังคม เพ่ือร�วมสร%างประเทศไทยต�อไปในวันข%างหน%า 

3.4.1.2 รายได�ของกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพมีแหล�งท่ีมาของรายได%จากเงิน

บํารุงกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ ซ่ึงมาจากภาษีท่ีรัฐจัดเก็บจากผู%ผลิตและนําเข%าสุราและ
ยาสูบ ในอัตราร%อยละสองของภาษีท่ีต%องชําระ ตามมาตรา 11 วรรค 1 แห�งพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มีบทบัญญัติว�า “ให%กองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุน
จากผู%มีหน%าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายว�าด%วยสุราและกฎหมายว�าด%วยยาสูบ” ซ่ึงเงินบํารุงกองทุนดังกล�าว
จะถูกดําเนินการเรียกเก็บโดยกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร โดยท่ีไม�ต%องนําส�งให%เปFนของแผ�นดิน
ตามมาตรา 12 แห�งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มีบทบัญญัติว�า 
“เพ่ือประโยชนGในการจัดเก็บและส�งเงินบํารุงกองทุน 

                                           
62 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ, “สํานักงานสนับสนุนการสร%างเสริม

สุขภาพคือ”, แผนหลักสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ, น.2 (มิถุนายน 2558)  
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(1) ให%กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปFนผู%ดําเนินการเรียกเก็บเงิน
บํารุงกองทุนเพ่ือนําส�งเปFนรายได%ของกองทุน โดยไม�ต%องนําส�งกระทรวงการคลังเปFนรายได%แผ�นดิน ท้ังนี้ 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนด” ซ่ึงรายได%ของกองทุนในทุกป�ท่ีผ�านมาย%อนหลัง 
5 ป� มีดังนี้  

(1) ป�พ.ศ.2557 รายได%ท้ังหมด 4,064 ล%านบาท 
(2) ป�พ.ศ.2556 รายได%ท้ังหมด 3,811 ล%านบาท 
(3) ป�พ.ศ.2555 รายได%ท้ังหมด 3,561 ล%านบาท 
(4) ป�พ.ศ.2554 รายได%ท้ังหมด 3,391 ล%านบาท 
(5) ป�พ.ศ.2553 รายได%ท้ังหมด 3,110 ล%านบาท63 

เม่ือกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพได%รับเงินรายได%มาเข%ากองทุน 
ก็จะนําเงินดังกล�าวไปดําเนินการให%บรรลุตามวัตถุประสงคGของกองทุน กล�าวคือ เพ่ือทําให%ประชาชน        
มีสุขภาพท่ีดี ท้ังด%านร�างกาย จิตใจ ปxญญา และสังคม ตามวิธีการดําเนินการของกองทุนซ่ึงจะกล�าว
ต�อไป 

3.4.1.3 วิธีการดําเนินการของกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพผ,าน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ มีหน%าท่ีริเริ่ม ผลักดัน 
กระตุ%น สนับสนุน และร�วมกับหน�วยงานต�างๆในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร%างเสริมสุขภาพ
เพ่ือให%คนไทยมีสุขภาพดีด%วยวิธีการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว%เพ่ือดําเนินการสร%างเสริมสุขภาพสู�สังคม
สุขภาวะท้ังหมด 15 แผนดังนี้ 

(1) แผนควบคุมยาสูบ  
(2) แผนการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลGและสิ่งเสพติด 
(3) แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ 
(4) แผนควบคุมปxจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
(5) แผนสุขภาวะประชากรกลุ�มเฉพาะ 
(6) แผนสุขภาวะชุมชน 

                                           
63 ThaiPublica, “รายได% สสส.ท่ีได%รับการจัดสรร 2%,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2558, 

www.thaipublica.org/2015/05/thaihealth-2015/ 
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(7) แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
(8) แผนสร%างเสริมสุขภาวะในองคGกร 
(9) แผนส�งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
(10) แผนสื่อสารสุขภาวะและสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 
(11) แผนสนับสนุนโครงการเป�ดรับท่ัวไปและนวัตกรรม 
(12) แผนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพผ�านระบบบริการสุขภาพ 
(13) แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือการสร%างเสริมสุขภาพ 
(14) แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ 
(15) แผนสร%างเสริมความเข%าใจสุขภาวะ 

จากแผนท้ัง 15 แผนท่ีกล�าวมาข%างต%นนี้ ผู%เขียนจะขอกล�าวเฉพาะแผนท่ี 
1 คือ แผนควบคุมยาสูบเพ่ือให%สอดคล%องกับกรณีศึกษาด%านยาสูบดังจะกล�าวต�อไป 

แผนการควบคุมยาสูบของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริม
สุขภาพ ดําเนินการด%วยวิธีการให%ความรู%ต�อพิษภัยจากบุหรี่ และการรณรงคGไม�สูบบุหรี่ตามสถานท่ีต�างๆ 
เพ่ือให%ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และความเสียหายต�อสุขภาพอนามัยท่ีจะเกิดข้ึนจากบุหรี่ 
โดยคาดหวังให%ประชาชนรู%เท�าทันพิษภัยจากบุหรี่และลดปริมาณการสูบลง ยกตัวอย�างเช�น 

ตัวอย�างท่ี 1 การให%ความรู%ถึงพิษภัยจากบุหรี่ต�อประชาชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพจัดอบรมสัมมนา         

และเป�ดตัวเครือข�ายผู%ป|วยและผู%ได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดย         
ในการอบรมสัมมนาดังกล�าวเปFนการให%ความรู%ถึงพิษภัยและอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหรี่และวิธีการ
หลีกเลี่ยงจากการเจ็บป|วยและเสียชีวิตก�อนเวลาจากการสูบบุหรี่64  

ตัวอย�างท่ี 2 การรณรงคGไม�สูบบุหรี่ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพจัดโครงการรณรงคG 

“สวนดอกปลอดบุหรี่ ร�วมสร%างสิ่งแวดล%อมท่ีดี ทุกชีวีปลอดภัย” วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2558 เปFน         
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด%านการควบคุมยาสูบในรูปแบบของการรณรงคGการไม�สูบบุหรี่

                                           
64 สํานักข�าวสร%างสุข สํานักงานกองทุนสนับสุนการสร%างเสริมสุขภาพ, “อบรมสัมมนาและ

เป�ดตัวเครือข�ายผู%ป|วยและผู%ได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2558, 
www.thaihealth.or.th/Content/29415-เป�ดตัวเครือข�ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่%20.html. 
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โดยบุคคลากรของโรงพยาบาล ในทางเชิญชวนให%ประชาชนไม�สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเพ่ือสิ่งแวดล%อมท่ีดี
ภายในโรงพยาบาลและปzองกันการเกิดโรคภัยจากการสูบบุหรี่65 

กล�าวโดยสรุปจะเห็นได%ว�า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริม
สุขภาพ มีหนึ่งในหน%าท่ีหลักในการควบคุมความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีจะเกิดข้ึนต�อประชาชน ไม�ให%เกิด
ความเสียหายจํานวนมาก และลดจํานวนประชากรผู%สูบบุหรี่เพ่ือให%ประชาชนในสังคมมีสุขภาพท่ีดี         
แต�การดําเนินการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพดําเนินการในรูปแบบของการให%
ความรู%ต�อพิษภัยอันตรายของบุหรี่และการรณรงคGไม�สูบบุหรี่ ซ่ึงถือเปFนวิธีการพยายามปzองกันไม�ให%เกิด
ความเสียหายจากควันบุหรี่ แต�ไม�ได%มีมาตรการในการเยียวยาผู%ท่ีได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่        
ท่ีเกิดข้ึนไปแล%ว ดังนั้นผู%เขียนมองว�าวิธีการดําเนินการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริม
สุขภาพเปFนการแก%ปxญหาท่ียังไม�ครอบคลุมต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากบุหรี่ และควรจะมี
มาตรการการเยียวยาผู%ท่ีได%รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล%วจากพิษภัยของบุหรี่ ดังจะกล�าวต�อไปในบทท่ี 4 

3.4.2 กองทุนเพ่ือการเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได�เกิดข้ึนแล�ว 
ตามวิทยานิพนธGนี้จะขอกล�าวถึงกองทุนเพ่ือเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได%

เกิดข้ึนแล%ว อันมีลักษณะเพ่ือเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายโดยการใช%ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด           
(strict liability) ได%แก� กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงมีข้ันตอนของกระบวนการทาง
กฎหมายตามทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดและนําเงินหรือทรัพยGสินท่ียึดได%จากการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติดมาเข%ากองทุนโดยไม�ต%องตกเปFนของแผ�นดิน66 ดังจะอธิบายต�อไปนี้ 

กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมาตรการ 
ในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล�าวกําหนดให%
จัดต้ังกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดข้ึนกองทุนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคGคือ 

 
3.4.2.1 วัตถุประสงค2ของกองทุนป>องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดจัดต้ังโดยมีวัตถุประสงคG เพ่ือนํา
ทรัพยGสินของกองทุนไปใช%ประโยชนGในการปzองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรการการปzองกัน

                                           
65 สํานักสร%างสรรคGโอกาสและนวัตกรรม สสส., “สวนดอกปลอดบุหรี่ ร�วมสร%างสิ่งแวดล%อมท่ี

ดี ทุกชีวีปลอดภัย,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2558, www.thaihealth.or.th/Content/29324 
-'สวนดอก'%20โรงพยาบาลปลอดบุหรี่%20100%20.html. 

66 ภาสกร ญาณสุธี, อธิบายรวมกฎหมายยาเสพติดให%โทษ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพGนิติ
บรรณการ), น.13. 
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รูปแบบต�างๆ เช�น การรณรงคGต�อต%านยาเสพติด การให%ความรู% ถึงภัยอันตรายของยาเสพติด               
และมาตรการการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ เช�น การสนับสนุนหน�วยงานของรัฐในการหาข%อมูล
และจับกุมผู%กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด รวมไปถึงมาตรการการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากการ
กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เช�น พนักงานเจ%าหน%าท่ีท่ีปฏิบัติหน%าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด          
และเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน%าท่ี หรือประชาชนท่ีอาจได%รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
หน%าท่ีของพนักงานเจ%าหน%าท่ี โดยกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดบริหารงานในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการกองทุน ซ่ึงได%รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยGสิน ประกอบด%วย
เลขาธิการคณะกรรมการปzองกันและปราบปรามยาเสพติดเปFนประธานอนุกรรมการ ผู%แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผู%แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู%แทนกรมศุลกากร ผู%แทนกรมบัญชีกลาง ผู%ทรงคุณวุฒิอ่ืน
ไม�เกินสองคนและผู%อํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยGสินคดียาเสพติดเปFนอนุกรรมการและเลขานุการ67 

3.4.2.2 รายได�ของกองทุนป>องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดมีวัตถุประสงคGหลักเพ่ือปzองกัน

และปราบปรามยาเสพติดโดยมีรายได%เพ่ือใช%เปFนเงินทุนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคGของกองทุน
ปzองกันและปราบปรามยาเสพติดดังต�อไปนี้ 

(1) จากทรัพยGสินท่ีตกเปFนของกองทุนตามมาตรา 31 และมาตรา 32 
แห�งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

(2) จากทรัพยGสินท่ีมีผู%ให% 
(3) จากทรัพยGสินท่ีได%รับจากรัฐบาล 
(4) ผลประโยชนGท่ีเกิดจากทรัพยGสินตามข%อ 1 ข%อ 2 และ ข%อ 368 

จากรายได%ท้ัง 4 ข%อท่ีกล�าวมานี้ ผู%เขียนจะขออธิบายเฉพาะส�วนข%อท่ี 1 
คือทรัพยGสินท่ีตกเปFนของกองทุนตามมาตรา 31 เท�านั้น เพราะเปFนรายได%ของกองทุนท่ีมาจากผู%กระทํา
ความผิดเพ่ือนํามาเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปFนสาระสําคัญและรูปแบบวิธีการท่ีสามารถ
นํามาใช%ในวิทยานิพนธGฉบับนี้ได% กล�าวคือ มาตรา 31 แห�งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู%กระทําความผิด เ ก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.  2534 บัญญัติว�า  “ทรัพยGสิน ท่ีศาลมี คําสั่ ง ให% ริบ                  

                                           
67 เพ่ิงอ�าง , น.13. 
68 เพ่ิงอ�าง , น.13. 
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ตามมาตรา 2969 และ มาตรา 3070 ให%ตกเปFนของกองทุน” หมายความว�า หากมีการกระทําความผิด
เก่ียวกับคดียาเสพติด ไม�ว�าจะมีผู%ถูกลงโทษหรือไม� ให%ริบเปFนของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดท้ังหมด เพราะถือเปFนทรัพยGสินท่ีได%มาจากการกระทําความผิด เพ่ือนําทรัพยGสินท่ีริบได%ดังกล�าวมา
เปFนรายได%ของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือใช%ในการดําเนินการปzองกันและปราบปราม
ยาเสพติดตามวัตถุประสงคGของกองทุนต�อไป และผู%เขียนจะขอยกตัวอย�างคําพิพากษาท่ีให%ริบทรัพยGสิน
จากคดีการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดให%ตกเปFนของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด 

คําพิพากษาศาลฎีกา 1717/2548  
ผู%ร%องยื่นคําร%องขอให%ริบทรัพยGสินของจําเลยท่ี3 ผู% ถูกฟzองว�าเปFน          

เจ%าพนักงานร�วมกับพวกกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และทรัพยGสินของผู%คัดค%านผู%เปFนภริยา         
ของจําเลยท่ี3รวม7รายการ เนื่องจากเปFนทรัพยGสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
โดยขอให%ริบตกเปFนของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการใน         
การปราบปรามผู%กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

                                           
69 มาตรา29 แห�งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพ

ติด พ.ศ. 2534 บัญญัติว�า “บรรดาทรัพยGสินซ่ึงพนักงานอัยการได%ยื่นคําร%องต�อศาล” 
70 มาตรา30 แห�งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพ

ติด พ.ศ. 2534 บัญญัติว�า “บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช% ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพยGสินอ่ืนใดท่ี
ใช%ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือใช%เปFนอุปกรณGให%ได%รับผลในการกระทําความผิดหรือมีไว%
เพ่ือใช%ในการกระทําความผิดให%ริบเสียท้ังสิ้นไม�ว�าจะมีผู%ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม� 

  ให%พนักงานอัยการยื่นคําร%องต�อศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นเพ่ือขอให%สั่งริบทรัพยGสินตามวรรคหนึ่ง
และเม่ือพนักงานอัยการได%ยื่นคําร%องแล%วให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีประกาศในหนังสือพิมพGรายวันท่ีมี
จําหน�ายแพร�หลายในท%องถ่ินอย�างน%อยสองวันติดต�อกันเพ่ือให%บุคคลซ่ึงอาจอ%างว�าเปFนเจ%าของทรัพยGสิน
มายื่นคําร%องขอเข%ามาในคดีก�อนศาลชั้นต%นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งท้ังนี้ไม�ว�าในคดีดังกล�าวจะปรากฏตัว
บุคคลซ่ึงอาจเชื่อได%ว�าเปFนเจ%าของหรือไม�ก็ตาม 

   ในกรณีท่ีไม�มีผู%ใดอ%างตัวเปFนเจ%าของก�อนศาลชั้นต%นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือในกรณีท่ี
ปรากฏเจ%าของแต�เจ%าของไม�สามารถพิสูจนGได%ว�าตนไม�มีโอกาสทราบหรือไม�มีเหตุอันควรสงสัยว�าจะมีการ
กระทําความผิดและจะมีการนําทรัพยGสินดังกล�าวไปใช%ในการกระทําความผิดหรือได%ใช%เปFนอุปกรณGให%
ได%รับผลในการกระทําความผิดหรือมีไว%เพ่ือใช%ในการกระทําความผิดให%ศาลสั่งริบทรัพยGสินดังกล�าวได%
เม่ือพ%นกําหนดสามสิบวันนับแต�วันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพGรายวันตามวรรคสองและในกรณีนี้
มิให%นํามาตรา 36 แห�ง ประมวลกฎหมายอาญามาใช%บังคับ” 
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3.4.2.3 วิธีดําเนินการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล�วของกองทุนป>องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

วิธีการดําเนินการเยียวยาของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด        
มีลักษณะเปFนการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายท้ังผู%เสียหายและเจ%าหน%าท่ีหรือครอบครัวเจ%าหน%าท่ีท่ี
ปฏิบัติหน%าท่ีในคดียาเสพติด กล�าวคือ หากผู%เสียหายหรือเจ%าหน%าท่ีหรือครอบครัวเจ%าหน%าท่ีท่ีปฏิบัติ
หน%าท่ีในคดียาเสพติดได%รับความเสียหายต�อชีวิต ร�างกาย ทรัพยGสิน ทางกองทุนปzองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจะนําเงินท่ีได%รับจากการริบทรัพยGสินท่ีเก่ียวข%องกับคดียาเสพติดมาใช%เปFนเงินทุนเพ่ือเยียวยา
ผู%เสียหายหรือเจ%าหน%าท่ีหรือครอบครัวเจ%าหน%าท่ีท่ีปฏิบัติหน%าท่ีในคดียาเสพติดท่ีได%รับความเสียหาย         
จากคดีท่ีเก่ียวข%องกับยาเสพติด71  

ตัวอย�างกรณีการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากยาเสพติด (ท่ีมิใช�
พนักงานเจ%าหน%าท่ีท่ีปฏิบัติหน%าท่ีในคดียาเสพติด) 

กรณีนักศึกษาโดนกระสุนป�นจากเหตุท่ีตํารวจกําลังจับกุมผู%ค%ายาเสพติด 
บริเวณแยกเทวกรรม เขตนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ทําให%กระสุนป�นทะลุ
เข%าบริเวณปาก ทําให%ท�อน้ําลายฉีกขาด ทางกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดได%ช�วยเหลือจ�ายค�า
รักษาพยาบาลทุกข้ันตอน รวมถึงการศัลยกรรมตกแต�งและมอบเงินเยียวยาช�วยเหลือ 50,000 บาท72 

ตัวอย�างกรณีการเยียวยาเจ%าหน%าท่ีหรือครอบครัวของเจ%าหน%าท่ีท่ีปฏิบัติ
หน%าท่ีในคดียาเสพติด 

กรณี ด.ต.สิทธิโชค โพธิ์ดี ถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน%าท่ีจับกุมผู%กระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2557 จากกรณีดังกล�าว กองทุนปzองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมอบเงินช�วยเหลือเยียวยาให%ครอบครัวของ ด.ต.สิทธิโชค โพธิ์ดี ท่ีเสียชีวิต         
ขณะปฏิบัติหน%าท่ีจับกุมผู%กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 100,000บาท73 

จากกรณีตัวอย�างดังกล�าวจะเห็นได%ว�าเปFนไปตามวัตถุประสงคGของ
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีวัตถุประสงคGเพ่ือนําทรัพยGสินของกองทุนไปใช%ประโยชนG          
ในการปzองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรการการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ เช�น          

                                           
71 ภาสกร ญาณสุธี, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 66, น.13. 
72 รายการคลุกวงข�าว, “เยียวยาคนถูกลูกหลง เหตุ ปส.ปะทะแก�งยาบ%า,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 7 

ตุลาคม 2558 จาก, http://popcornfor2.com/m/detail?id=40416. 
73 โพสตGทูเดยG, “เยียวยาดาบถูกยิงดับจับยาบ%า,” สืบค%นเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2558, 

http://m.posttoday.com/crime/294631. 
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การสนับสนุนหน�วยงานของรัฐในการหาข%อมูลและจับกุมผู%กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด รวมไปถึง
มาตรการการเยียวยา ผู%ได%รับความเสียหายจากการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เช�น พนักงานเจ%าหน%าท่ี
ท่ีปฏิบัติหน%าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดและเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน%าท่ีหรือ
ประชาชนท่ีอาจได%รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน%าท่ีของพนักงานเจ%าหน%าท่ี 

กล�าวโดยสรุปจะเห็นได%ว�า กองทุนปzองกันและปราบปรามยา เสพติด 
ก�อต้ังข้ึนและดําเนินการตามวัตถุประสงคGเพ่ือเยียวยาผู%เสียหายและเจ%าหน%าท่ีหรือครอบครัวเจ%าหน%าท่ี         
ท่ีปฏิบัติหน%าท่ีในคดีท่ีเก่ียวกับยาเสพติด โดยนําจํานวนเงินรายได%ของกองทุนปzองกันและปราบปรามยา
เสพติดท่ีได%รับมาจากการริบทรัพยGสินท่ีเก่ียวข%องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด มาใช%
ช�วยเหลือเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายและเจ%าหน%าท่ีหรือครอบครัวเจ%าหน%าท่ีท่ีปฏิบัติหน%าท่ีเก่ียวกับคดี
ยาเสพติด โดยไม�ต%องนําทรัพยGสินท่ีริบได%จากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตกเปFนของแผ�นดิน 
ผู%เขียนเห็นว�าจึงควรนําต%นแบบของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดในส�วนของแหล�งท่ีมาของ
เงินทุนและการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายมาปรับใช%ในกรณีการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจาก          
ควันบุหรี่ เพ่ือก�อต้ังกองทุนเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ ดังจะกล�าวต�อไปในบทท่ี 4 

3.4.2.4 วัตถุประสงค2ของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ 

การจัดต้ังกองทุนตามวิทยานิพนธGนี้ เปFนการต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยา
ภายหลังจากความเสียหายได%เกิดข้ึนแล%วโดยพิจารณาให%จ�ายค�าเยียวยาโดยกําหนดประเภท และอัตรา
ค�าปรับ ตามความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือเข%ากองทุนเพ่ือการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่
โดยผู%เขียนพิจารณาจากสถานท่ีก�อความเสียหายตามเหตุและผลของความร%ายแรง ของสารพิษท่ีจะ
ก�อให%เกิดอันตรายต�อสุขภาพและอนามัยจากควันบุหรี่ตามท่ีได%กล�าวมาแล%วในบทท่ี 2 ดังนี้  

1. การสูบบุหรี่ในสถานท่ีริมน้ํา ควรมีโทษปรับ 2,000 บาท เพ่ือเข%า
กองทุน เหตุผล เพราะเปFนท่ีโล�งกว%าง ทําให%สารพิษท่ีเปFนอันตรายจากบุหรี่  มีความเจือจาง และเปFน
สถานท่ีท่ีมีผู%คนไม�มาก ผู%เขียนเห็นว�าน�าจะให%เท�ากันกับค�าปรับของพระราชบัญญัติการคุ%มครองสุขภาพ
ของผู%ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 คือ 2,000 บาท 

2. การสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเปFนปzายรถโดยสารสาธารณะ ควรมีโทษปรับ 
4,000 บาท เพ่ือเข%ากองทุน เหตุผล เพราะเปFนท่ีโล�งกว%าง ทําให%สารพิษท่ีเปFนอันตรายจากบุหรี่ มีความ
เจือจาง แต�เปFนสถานท่ีท่ีมีผู%คนจํานวนมาก ผู%เขียนเห็นว�าอาจมีผู%ได%รับความเสียหายเปFนจํานวนมาก        
ในความเปFนจริงแล%วเม่ือมีความเสียหายมากข้ึน ค�าปรับก็ควรมากข้ึนตามไปด%วยเพ่ือให%เหมาะสมกับ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ควรมีโทษปรับในอัตราท่ีมากกว�าข%อ 1 จึงเห็นว�าควรกําหนดค�าปรับไว%ในร�าง
พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว%ท่ี 4,000 บาท 
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3. การสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเปFนพ้ืนท่ีอันจํากัด สําหรับพ้ืนท่ีอันจํากัดนี้
หมายถึงสถานท่ีท่ีแคบ ไม�กว%างขวาง อากาศถ�ายเทได%ยากตามท่ีกล�าวมาแล%วในหัวข%อ 2.5.2 เรื่องปxญหา
ผลเสียต�อสุขภาพของคนข%างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง passive smoking) เช�น โรงอาหาร ห%องทํางาน 
เปFนต%น ควรมีโทษปรับ 6,000 บาท เพ่ือเข%ากองทุน เหตุผล เพราะเปFนพ้ืนท่ีจํากัดทําให%สารท่ีเปFน
อันตรายจากบุหรี่อยู�ในพ้ืนท่ีอันจํากัด ส�งผลให%สารพิษมีความอันตรายและรุนแรงมากกว�าเปFนท่ีโล�งกว%าง 
และเปFนท่ีท่ีมี ผู%คนจํานวนมาก ผู%เขียนเห็นว�าความเสียหายจากควันบุหรี่ในสถานท่ีนี้มีความร%ายแรงกว�า
เนื่องจากสภาพของสถานท่ีไม�กว%างขวาง สารพิษไม�กระจายและเจือจาง และอาจมีผู%ได%รับความเสียหาย
เปFนจํานวนมาก เม่ือความเสียหายตาม (ค) มากกว�า (ก) และ (ข) จํานวนค�าปรับจึงควรท่ีจะมากกว�า (ก) 
และ (ข) ด%วย และเพ่ือให%จํานวนค�าปรับมีความเหมาะสมต�อความเสียหายท่ีร%ายแรงข้ึน จึงควรมีโทษ
ปรับในอัตราท่ีมากข้ึน เห็นว�าควรกําหนดค�าปรับไว%ในร�างพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยา
ความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว%ท่ี 6,000 บาท 

การเยียวยาจากการ ต้ังกองทุนดังกล�าวเปFนการเยียวยาผู% ได%รับ         
ความเสียหายจากควันบุหรี่ ซ่ึงเปFนการเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได%เกิดข้ึนแล%ว เพ่ือบรรเทา
ความเสียหายของผู%ได%รับพิษภัยจากควันบุหรี่ อันเปFนการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายโดยตรง 

สรุป บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยเปFนอุปสรรคต�อ         
การฟzองร%องคดีของผู% ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่  และไม�สามารถนํามาใช%เปFนเครื่องมือ            
เพ่ือก�อให%เกิดความยุติธรรมได% การนําบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวข%องกับ
การเรียกค�าสินไหมทดแทนกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ในรูปแบบของกองทุนมาเปรียบเทียบและนํา
ข%อดีมาปรับใช% เพ่ือให%เกิดความยุติธรรมต�อผู%ได%รับความเสียหาย จึงเปFนสิ่งท่ีควรกระทําอย�างยิ่ง            
เพ่ือเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ให%ได%รับความเปFนธรรม โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
โครงสร%างทางกองทุนของประเทศไทยท่ีมีอยู�ในปxจจุบัน ท้ังกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพและ
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือให%เกิดประโยชนGสูงสุดแก�ผู%ได%รับความเสียหายให%ได%รับ
ความเปFนธรรมอย�างแท%จริง  
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บทท่ี 4  
วิเคราะห�มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่และการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 

 
แนวคิดการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่เป$นการเยียวยา

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล�วตามท่ีกล(าวมาแล�วในบทท่ี 3 ในป+จจุบันผู� ได�รับความเสียหายจาก              
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่จะเรียกร�องค(าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได�ก็แต(
โดยการฟ0องร�องดําเนินคดี ซ่ึงในการฟ0องร�องดําเนินคดีละเมิดนั้น ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ต�อง
ประสบป+ญหาในการดําเนินคดีในข้ันตอนกระบวนการพิจารณาหลายประการ กล(าวคือ ผู�ได�รับ        
ความเสียหายหรือโจทก5 ต�องพิสูจน5ให�ศาลเชื่อได�ว(า ตนเองมีสิทธิตามกฎหมายใด ต�องพิสูจน5ถึงความ
เสียหายท่ีตนเองได�รับ ต�องพิสูจน5ตัวผู�กระทําความเสียหายแก(ตน และต�องพิสูจน5ว(าได�รับความเสียหาย
เท(าใด ซ่ึงป+ญหาในความล(าช�าของข้ันตอนตามกระบวนการยุติธรรมไม(ทันต(อการเยียวยาหรือ          
ความเสียหายของผู�ได�รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายต(างๆก็ไม(มี
มาตรการการคุ�มครองเยียวยาต(อตัวผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได�อย(างเหมาะสมและเป$น
รูปธรรม ซ่ึงแตกต(างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีบทบัญญัติแห(งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑ5 
ค.ศ.1997 มาตรา 402A อันเป$นหลักเกณฑ5และมาตรการเรื่องความรับผิดพิเศษ (special liability) 
เพ่ือช(วยให�ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ไม(ต�องเผชิญกับอุปสรรคในการฟ0องร�องคดีมากเกินไป โดย
ได�กําหนดให�ภาระการพิสูจน5แทนท่ีจะตกอยู(กับโจทย5ผู�ฟ0องคดีหรือผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่  
แต(ให�หน�าท่ีภาระการพิสูจน5ตกเป$นของผู�ก(อให�เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ เพ่ือท่ีภาระการพิสูจน5
ความรับผิดจะได�ไม(ต�องตกอยู(แก(ฝSายผู�ได�รับความเสียหายหรือตัวผู�ฟ0องคดีตามหลักทฤษฎีความรับผิด
เด็ดขาด (strict liability) ตามท่ีได�กล(าวมาแล�วในบทท่ี 3  

แนวทางการคุ�มครองและเยียวยาแก(ประชาชนผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่นั้น 
การฟ0องร�องคดีต(อศาลเป$นแนวทางในการคุ�มครองและเยียวยาแก(ประชาชนผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ ซ่ึงเป$นการใช�กระบวนการยุติธรรมทางศาลกําหนดให�ผู� ท่ีได�รับความเสียหายใช�สิทธิใน            
การเรียกร�องให�จําเลยหรือผู�ก(อให�เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่รับผิดชดใช�ค(าสินไหมทดแทนเยียว
ความเสียหาย โดยขอให�ศาลพิจารณาพิพากษาบังคับให�ตามคําร�อง แต(ในประเทศไทยยังไม(มีมาตรการ
เพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ทําให�ต�องนํากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องมาบังคับใช� ซ่ึงก็
เป$นเพียงการแก�ไขป+ญหาและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได�เพียงระดับหนึ่งเท(านั้น ท้ังนี้ 
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ควรมีสิทธิได�รับค(าสินไหมทดแทนเยียวยาต(อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
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โดยตรง โดยไม(ต�องอาศัยกฎหมายอ่ืนมาปรับใช� เพ่ือประโยชน5แก(ผู�ได�รับความเสียหายจะได�รับ              
การเยียวยาอย(างแท�จริง 
 
4.1 วิเคราะห�และเปรียบเทียบมาตรการการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิดกับพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม/สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

ในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองเยียวผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องดังกล(าวคือกฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา 420 แห(งประมวลกฎหมาย
แพ(งและพาณิชย5และพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 แต(กฎหมายท้ังสอง
ฉบับยังไม(มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่โดยเฉพาะและยังไม(
เหมาะสมต(อการบังคับใช�ในกรณีความเสียหายท่ีเกิดจากบุหรี่ เพราะว(ากฎหมายท้ังสองฉบับ ยังมีป+ญหา
ท่ีเป$นป+ญหาต(อตัวผู�ได�รับความเสียหายเองและยังไม(เหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ได�รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ใช�เป$นวิธีในการเรียกร�องค(าสินไหมทดแทนเยียวยาให�แก(ตนเองได� ดังจะกล(าวต(อไปนี้ 

4.1.1 วิเคราะห�มาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่
ตามกฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา420 แห/งประมวลกฎหมายแพ/งและพาณิชย� 

มาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตามกฎหมาย
ละเมิด มาตรา 420 แห(งประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย5มีวัตถุประสงค5เพ่ือให�ผู�ได�รับความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดของบุคคลอ่ืน ได�รับค(าสินไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต(สําหรับ
กรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ หลักกฎหมายแห(งละเมิดเป$นประโยชน5ต(อผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่แต(เพียงว(า ต�องการให�ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได�รับค(าสินไหมทดแทนเยียวยา        
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน แต(ข�อเสียท่ีสําคัญของกฎหมายละเมิดคือ ข้ันตอนกระบวนการตามกฎหมาย
ลักษณะ ไม(เป$นการเอ้ือต(อผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ในการฟ0องร�องคดีเพ่ือเรียกค(าสินไหม
ทดแทนเยียวยาให�แก(ตนเอง เพราะหลักกฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 แห(งประมวลกฎหมายแพ(งและ
พาณิชย5 ใช�หลักทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเรียกว(า “ทฤษฎีความรับผิด” ดังท่ีกล(าวไปแล�วในบทท่ี 3 
หมายความว(า ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่หรือโจทก5 หากต�องการเรียกค(าสินไหมทดแทนเยียวยา
ความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึนแก(ตนเอง จะต�องมีหน�าท่ีพิสูจน5ต(อศาลตามหลักผู�ใดกล(าวอ�าง ผู�นั้น
มีภาระการพิสูจน5 มาตรา 84/1 แห(งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ(ง1 เพ่ือให�ศาลเชื่อได�ว(าตน

                                                            

1 ธานี สิงหนาท, คู(มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ(งและคดีอาญา, พิมพ5ครั้งท่ี 6 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยาม พับลิซซ่ิง จํากัด, 2551), น.46. 
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เป$นผู�ได�รับความเสียหายจากการสูบบุหรี่จริง และยังต�องพิสูจน5ให�ศาลเชื่อได�ว(าผู�ใดเป$นผู�ก(อความ
เสียหายข้ึนแก(ตน และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป$นจํานวนเท(าใด ซ่ึงสร�างความยากลําบาก และเป$น
อุปสรรคต(อการฟ0องร�องคดีเพ่ือเรียกค(าสินไหมทดแทนให�แก(ตนเอง ท้ังท่ีเป$นผู�ท่ีได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่โดยตรง แต(กฎหมายไม(ได�เป$นคุณหรือเอ้ือประโยชน5ให�แก(ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่
เลยและข้ันตอนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความล(าช�า ไม(ทันต(อความเสียหาย
จากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต(างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีบทบัญญัติ แห(งพระราชบัญญัติความรับ
ผิดผลิตภัณฑ5 ค.ศ.1997 มาตรา 402A อันเป$นหลักเกณฑ5และมาตรการเรื่องความรับผิดพิเศษ          
(special liability) เพ่ือช(วยให�ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ไม(ต�องเผชิญกับอุปสรรค                    
ในการฟ0องร�องคดีมากเกินไป โดยได�กําหนดให�ภาระการพิสูจน5แทนท่ีจะตกอยู(กับโจทย5ผู�ฟ0องคดีหรือ         
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ แต(ให�หน�าท่ีภาระการพิสูจน5ตกเป$นของผู�ก(อให�เกิดความเสียหาย         
จากควันบุหรี่ เพ่ือท่ีภาระการพิสูจน5ความรับผิดจะได�ไม(ต�องตกอยู(แก(ฝSายผู�ได�รับความเสียหายหรือตัว        
ผู�ฟ0องคดีตามหลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ตามท่ีได�กล(าวมาแล�วในบทท่ี 3 

ดังนั้นผู�เขียนเห็นว(า กฎหมายลักษณะละเมิดยังไม(เหมาะสมต(อการใช�บังคับในกรณี
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ และผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ควรมีสิทธิท่ีจะได�รับค(าสินไหม
ทดแทนเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึนได�โดยตรง โดยท่ีไม(ต�องอาศัยกฎหมายลักษณะ
ละเมิดมาปรับใช� เพ่ือประโยชน5แก(ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ จะได�รับการเยียวยาอย(างแท�จริง 

4.1.2 วิเคราะห�มาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม/สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

มาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู� ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค5เพ่ือคุ�มครองประชาชนท่ีไม(
สูบบุหรี่แต(ต�องได�รับเอาควันพิษจากบุหรี่เข�าสู(ร(างกายจากการกระทําของบุคคลอ่ืนตามท่ีได�กล(าวมาแล�ว
ในบทท่ี 3 แต(สําหรับกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึนจริงในป+จจุบันนี้ ตัวบทกฎหมายของ
พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ก็ยังมีป+ญหาและยังไม(สามารถครอบคลุมต(อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมีข�อดีท่ีเป$นประโยชน5ต(อผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่แต(เพียงว(า          
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ไม(ต�องพิสูจน5ต(อศาลเพ่ือให�ศาลเชื่อว(า ได�รับความเสียหายจาก       
ควันบุหรี่จริงหรือไม( และใครเป$นผู�กระทําให�เกิดความเสียหายและความเสียหายดังกล(าวท่ีเกิดข้ึน           
เป$นจํานวนมากน�อยเท(าใด เพราะพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่  พ.ศ.2535            
ใช�หลักกฎหมายตามทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ในการระบุตัวผู�ก(อให�เกิดความเสียหาย
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จากควันบุหรี่ เช(นเดียวกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใช�บังคับกับความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจากควันบุหรี่คือ พระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑ5 ค.ศ.1997 มาตรา 402A  กล(าวคือ  
เม่ือมีการสูบบุหรี่เกิดข้ึนในท่ีสาธารณะท่ีห�ามมิให�สูบบุหรี่ แม�ว(าจะไม(มีประชาชนคนอ่ืนอยู(บริเวณนั้น
หรือได�รับความเสียหายจากการสูบบุหรี่ในขณะนั้น กฎหมายก็ถือว(าผู� ท่ีสูบบุหรี่มีความผิด เป$น                 
ผู�ท่ีก(อให�เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ตามหลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด โดยท่ีไม(ต�องรอให�มี ผู�ได�รับ
ความเสียหายเสียก(อน แต(ท้ังนี้พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เป$นคุณต(อผู�
ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่เพียงแค(ข้ันตอนการเอาผิดกับผู�สูบบุหรี่ตามท่ีได�กล(าวมาข�างต�นเท(านั้น 
เพราะพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่  พ.ศ.2535 ไม(ได�มีการบัญญัติให�ผู� ได�รับ           
ความเสียหายจากควันบุหรี่นั้นได�รับค(าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาต(อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยผลของ
พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เม่ือได�ตัวผู�กระทําความเสียหายแล�ว ก็จะให�
ผู�กระทําความเสียหายจากบุหรี่ต�องโทษปรับทางอาญา  ซ่ึงเงินท่ีได�จากการปรับก็จะตกเป$นของแผ(นดิน 
ไม(ได�นํามาชดเชยเยียวยาให�แก(ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 

อาจกล(าวได�ว(าผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ไม(ได�รับประโยชน5ในเรื่อง         
ค(าสินไหมทดแทนเยียวยาจากพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เลย ซ่ึงผู�เขียน
เห็นว(าไม(เป$นธรรมต(อผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ เพราะผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ต�อง
สูดดมและได�รับเอาสารพิษท่ีเป$นอันตรายเข�าสู(ร(างกาย ซ่ึงจะทําให�เป$นอันตรายต(อสุขภาพและอนามัยได� 
ดังนั้นผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ควรมีสิทธิ์ ท่ีจะได�รับค(าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาต(อ        
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากบุหรี่ เพ่ือประโยชน5แก(ผู�ได�รับความเสียหายจะได�รับการเยียวยา         
อย(างแท�จริง 

4.1.3 การเปรียบเทียบข�อดีของมาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ตามกฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา 420 แห/งประมวลกฎหมายแพ/งและพาณิชย�กับ
พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม/สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

จากมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ท่ีได�กล(าวมาแล�ว ท้ังมาตรการทางกฎหมายลักษณะละเมิดและมาตรการตามพระราชบัญญัติ
คุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จะเห็นได�ว(ายังไม(เหมาะสมและครอบคลุมต(อความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจริง แต(มาตรการทางกฎหมายท้ังสองนั้นมีข�อดีท่ีจะสามารถนํามาปรับใช�ในกรณีมีการจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ กล(าวคือ 

(1) มาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ใช�หลักกฎหมายตามทฤษฎีความรับผิด
เด็ดขาด ซ่ึงทําให�เป$นการง(ายต(อการระบุตัวผู�กระทําความเสียหายและดําเนินการทางกฎหมายได�          
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อย(างรวดเร็วโดยลดข้ันตอนท่ียุ(งยาก ลําบาก ของเรื่องภาระการพิสูจน5 ตามมาตรา 84/1 แห(งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ(ง ซ่ึงเม่ือสามารถหาตัวผู�กระทําความผิดได�ง(ายและรวดเร็ว ก็จะสามารถ
ดําเนินการทางกฎหมายในข้ันต(อไปได�อย(างรวดเร็วและเป$นประโยชน5ต(อผู�ได�รับความเสียหายจาก       
ควันบุหรี่ 

(2) มาตรการการคุ�มครองและเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตามหลัก
กฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา 420 แห(งประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย5 มีจุดมุ(งหมายเพ่ือต�องการ
ให�ผู�ท่ีได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่นั้นได�รับค(าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาต(อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ไม(ได�ระบุไว� 

ดังนั้นจากกฎหมายท่ีเปรียบเทียบจะเห็นได�ว(า ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่
เหมือนกันแต(ผลทางกฎหมายและการดําเนินการทางกฎหมายต(างกัน เม่ือนําข�อดีของกฎหมายท้ังสอง
มาปรับเข�าด�วยกันและนําไปปรับใช�กับกรณีของการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ในการศึกษาตามวิทยานิพนธ5นี้ จะทําให�การจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ สามารถท่ีจะเยียวยา ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได�โดยตรง ไม(ยุ(งยาก โดยไม(ต�องนํา
บทบัญญัติกฎหมายใกล�เคียง มาปรับใช� เพ่ือประโยชน5แก(ผู�ได�รับความเสียหาย จะได�รับการเยียวยา
โดยตรงอย(างแท�จริง 

 
4.2 มาตรการในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 

จากการศึกษาแล�วพบว(า แนวความคิดในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู� ได�รับ         
ความเสียหายจากควันบุหรี่ในประเทศไทยยังไม(ปรากฏชัด มีแต(เพียงการจัดต้ังกองทุนอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ใกล�เคียงกับกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ คือ กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม
สุขภาพ2ท่ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ในรูปแบบของการรณรงค5งดสูบบุหรี่และ
การให�ความรู�ถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่แก(ประชาชนในลักษณะของการป0องกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนจากบุหรี่ แต(กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพไม(ได�เยียวยาผู�ท่ีได�รับความเสียหายจาก       
ควันบุหรี่ ส(วนกองทุนป0องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย
คดียาเสพติด จากทรัพย5สินท่ีเก่ียวข�องกับคดียาเสพติดโดยยึดเข�ากองทุนป0องกันและปราบปราม           
ยาเสพติด ไม(ต�องนําส(งให�ตกเป$นของแผ(นดิน ในประเทศไทยอาจกล(าวได�ว(าแทบจะไม(มีการตระหนักถึง
มาตรการการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ เลย คงปล(อยให�เป$นหน�าท่ีของผู�ได�รับ        

                                                            

2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ, “สํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริม
สุขภาพคือ”, แผนหลักสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ, น.2 (มิถุนายน 2558) 
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ความเสียหายจากควันบุหรี่เองท่ีต�องเรียกร�องต(อระบบกระบวนการยุติธรรมท่ีล(าช�าและยากลําบาก ท้ังท่ี
ความเสียหายดังกล(าวถือเป$นความเสียหายท่ีต�องให�ความสําคัญเป$นอย(างมาก ซ่ึงแตกต(างจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีให�ความสําคัญกับป+ญหานี้ถึงข้ันท่ีออกกฎหมายพิเศษเฉพาะเพ่ือใช�บังคับกับป+ญหา
ดังกล(าว  

ดังนั้นการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ท่ีได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตามกฎหมาย
นั้น ควรออกกฎหมายข้ึนเพ่ือรองรับกองทุนคือ พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยา         
ความเสียหายจากควันบุหรี่  พ.ศ.. .. โดยองค5ประกอบและสาระสําคัญเทียบเคียงกับกฎหมาย
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 เหตุผลท่ีผู�เขียนนําพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มาเทียบเคียงเพราะมีวัตถุประสงค5เพ่ือลด          
ความเสียหายจากบุหรี่เช(นกัน แต(ไม(ได�มีมาตรการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากบุหรี่ ผู�เขียนจึงเสนอ
ให�ออกกฎหมายพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ.... โดย
การตราเป$นพระราชบัญญัติข้ึนผ(านการยินยอมของรัฐสภาและพระมหากษัตริย5ทรงลงพระปรมาภิไธย
และจะมีผลบังคับใช�เป$นกฎหมาย และควรจัดให�มีรูปแบบของกองทุนโดยองค5ประกอบและสาระสําคัญ
เทียบเคียงคล�ายกับกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 แต(ให�มี
วัตถุประสงค5เพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่เพียงอย(างเดียวโดยเฉพาะ ท้ังนี้โดย         
การบัญญัติกฎหมายข้ึนรองรับซ่ึงกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่คือ พระราชบัญญัติ
จัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ.... ควรมีองค5ประกอบและสาระคือ         
(1) วัตถุประสงค5ของกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ (2) แหล(งท่ีมาของกองทุน            
(3) การบริหารกองทุน (4) ขอบเขตในการจ(ายเงินเยียวยา ดังจะกล(าวต(อไปนี้ 

รูปแบบและโครงสร�างของกองทุน 
รูปแบบและโครงสร�างของกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่นํามา

จากโครงสร�างของกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 (โปรดดูภาคผนวก) 
(1)  วัตถุประสงค5ของกองทุน 
      กําหนดให�กองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ มีวัตถุประสงค5

เพ่ือช(วยเหลือเยียวยาผู�ท่ีได�รับความเสียหายต(อสุขภาพ และอนามัยจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ 
(2)  แหล(งท่ีมาของกองทุน 

1. ความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึน ผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบไม(อาจปฏิเสธ 
ความรับผิดนี้ได� เพราะผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบ เป$นสาเหตุหนึ่งซ่ึงเป$นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�เกิด          
ความเสียหายจากควันบุหรี่ ดังนั้นจึงควรเรียกเก็บภาษีจากผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบในอัตราร�อยละสอง
ของภาษีท่ีต�องชําระจากผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบเพียงฝSายเดียว เช(นเดียวกับการจัดเก็บภาษีจากผู�ผลิต
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และนําเข�าสุราและยาสูบ ในอัตราร�อยละสองของภาษีท่ีต�องชําระไปเข�ากองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม
สุขภาพ ตามมาตรา 18 แห(งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยให�
เป$นหน�าท่ีของ กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีท่ีผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบต�องชําระ 
โดยท่ีไม(ต�องนําส(งให�เป$นของแผ(นดิน แต(ให�นําภาษีท่ีจัดเก็บได�จากผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบในอัตราร�อยละ
สองของภาษีท่ีต�องชําระนี้ไปเข�ากองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่เพ่ือไว�ใช�เป$น
ค(าใช�จ(ายการเยียวยาให�แก(ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ เหตุผลท่ีผู�เขียนเห็นว(าควรจัดเก็บภาษีจาก
ผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบเพียงฝSายเดียวในอัตราร�อยละสองของภาษีท่ีต�องชําระเนื่องจากความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากบุหรี่ต(อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีจํานวน 1,745 ล�านบาทต(อปa3  ในการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมในอัตราร�อยละสองของภาษีท่ีต�องชําระต(อปaจากผู�ผลิตและนําเข�ายาสูบจะทําให�ได�เงินเข�ากองทุน
เพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่เป$นจํานวน 2,249.3 ล�านบาทต(อปaภาษีล(าสุด4 

2. เงินค(าปรับจากผู�สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีห�ามสูบบุหรี่เทียบเคียงจากกองทุน
ป0องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให�เงินค(าปรับเข�ากองทุนโดยตรง โดยท่ีไม(ต�องตกเป$นของแผ(นดิน 
โดยผู�เขียนจะแบ(งประเภทของสถานท่ีและอัตราค(าปรับตามความร�ายแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
จากสารพิษท่ีจะก(อให�เกิดอันตรายต(อสุขภาพและอนามัยจากควันบุหรี่ตามท่ีได�กล(าวมาแล�วในบทท่ี 2 
คือ 

(ก) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีริมน้ําควรมีโทษปรับ 2,000 บาท เพ่ือเข�ากองทุน 
เหตุผล เพราะเป$นท่ีโล(งกว�าง ทําให�สารพิษท่ีเป$นอันตรายจากบุหรี่ มีความเจือจางและเป$นสถานท่ีท่ีมี
ผู�คนไม(มาก ผู�เขียนเห็นว(าน(าจะให�เท(ากันกับค(าปรับของพระราชบัญญัติการคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(        
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 คือ 2,000 บาท 

(ข) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเป$นป0ายรถโดยสารสาธารณะ ควรมีโทษปรับ 
4,000 บาท เพ่ือเข�ากองทุน เหตุผล เพราะเป$นท่ีโล(งกว�าง ทําให�สารพิษท่ีเป$นอันตรายจากบุหรี่          
มีความเจือจาง แต(เป$นสถานท่ีท่ีมีผู�คนจํานวนมาก ผู�เขียนเห็นว(าอาจมีผู�ได�รับ ความเสียหายเป$นจํานวน
มาก ในความเป$นจริงแล�วเม่ือมีความเสียหายมากข้ึน ค(าปรับก็ควรมากข้ึนตามไปด�วยเพ่ือให�เหมาะสม

                                                            

3 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค5ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู(หัว, 
“ผลกระทบของการสูบบุหรี่,” สืบค�นเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 www.kanchanapisek.or.th/kp6/ 
sub/book/book.php?book=28&chap=6&page=t28-6-infodetail05.html. 

4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ, “การบริหารงบประมาณกองทุน
สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพปaงบประมาณ พ.ศ. 2557”, รายงานประจําปa 2557, สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ, (กรกฎาคม 2558) 
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กับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง จึงควรมีโทษปรับในอัตรา ท่ีมากกว(าข�อ 1 เห็นว(าควรกําหนดค(าปรับไว�ใน
ร(างพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว�ท่ี 4,000 บาท 

(ค) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเป$นพ้ืนท่ีอันจํากัด สําหรับพ้ืนท่ีอันจํากัดนี้หมายถึง
สถานท่ีท่ีแคบ ไม(กว�างขวาง อากาศถ(ายเทได�ยาก ตามท่ีกล(าวมาแล�วในหัวข�อ 2.5.2 เรื่อง ป+ญหาผลเสีย
ต(อสุขภาพของคนข�างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง passive smoking) เช(น โรงอาหาร ห�องทํางาน เป$นต�น 
ควรมีโทษปรับ 6,000 บาท เพ่ือเข�ากองทุน เหตุผล เพราะเป$นพ้ืนท่ีจํากัดทําให�สารท่ีเป$นอันตรายจาก
บุหรี่อยู(ในพ้ืนท่ีอันจํากัด ส(งผลให�สารพิษมีความอันตรายและรุนแรงมากกว(าเป$นท่ีโล(งกว�าง และเป$นท่ี 
ท่ีมี ผู�คนจํานวนมาก ผู�เขียนเห็นว(าความเสียหายจากควันบุหรี่ในสถานท่ีนี้มีความร�ายแรงกว(าเนื่องจาก
สภาพของสถานท่ีไม(กว�างขวาง สารพิษไม(กระจายและเจือจาง และอาจมีผู�ได�รับความเสียหายเป$น
จํานวนมาก เม่ือความเสียหายตาม (ค) มากกว(า (ก) และ (ข) จํานวนค(าปรับจึงควรท่ีจะมากกว(า         
(ก) และ (ข) ด�วย และเพ่ือให�จํานวนค(าปรับมีความเหมาะสมต(อความเสียหายท่ีร�ายแรงข้ึนจึงควรมีโทษ
ปรับในอัตราท่ีมากข้ึน จึงเห็นว(าควรกําหนดค(าปรับไว�ในร(างพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการ
เยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว�ท่ี 6,000 บาท 

ผู�เขียนเห็นว(าค(าปรับท้ังหมดท่ีกล(าวมาแล�วข�างต�นตามข�อ (ก) ถึงข�อ (ค) ให�
ปรับและนําเข�ากองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่โดยท่ีไม(ต�องตกเป$นของแผ(นดิน 
เช(นเดียวกันกับกฎหมายพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS 
REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE 
แห(งประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีให�ผู�สูบบุหรี่หรือผู�ท่ีก(อให�เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ ต�องชําระ
ค(าชดเชยเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ให�แก(กองทุนเป$นจํานวนเงิน 250 เหรียญดอลลาร5สหรัฐ
ตามท่ีกล(าวมาแล�วในหัวข�อ 3.3.3 และของประเทศไทยคือแบบกองทุนป0องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามมาตรา 30 และ 31 แห(งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ        
ยาเสพติด  พ.ศ.2534 ท่ีให�ยึดทรัพย5สินท่ีเก่ียวข�องกับคดียาเสพติดท้ังหมด เข�ากองทุนป0องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เพ่ือใช�ป0องกันปราบปรามเยียวยาความเสียหายจากยาเสพติดโดยไม(ต�องนําส(งเป$น
ของแผ(นดิน โดยให�นําหลักเกณฑ5และมาตรการเรื่องความรับผิดพิเศษ (special liability) ตามมาตรา 
402A แห(งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑ5 ค.ศ.1997 ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการนํา        
หลักกฎหมายทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) มาช(วยในเรื่องของภาระการพิสูจน5แทนท่ีจะ
ตกอยู(กับโจทก5ผู�ฟ0องคดีหรือผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ให�หน�าท่ีภาระการพิสูจน5ตกเป$นของ          
ผู�ก(อให�เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ เพ่ือท่ีภาระการพิสูจน5ความรับผิดจะได�ไม(ต�องตกอยู(แก(ฝSาย        
ผู�ได�รับความเสียหายหรือโจทก5ผู�ฟ0องคดีอีกต(อไป 
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3. ดอกเบี้ยและผลประโยชน5ของกองทุน เพราะตามปกติแล�วเงินจากกองทุนจะ
มิได�นํามาใช�จ(ายในครั้งเดียวท้ังหมด เงินส(วนท่ีเหลือจึงต�องนําฝากธนาคาร ซ่ึงก(อให�เกิดดอกผลของ          
เงินฝาก คือดอกเบี้ย และดอกเบี้ยนั้นถือเป$นแหล(งท่ีมาส(วนหนึ่งของกองทุน 

(3)  การบริหารกองทุน 
การบริหารกองทุนเ พ่ือเยียวยาผู� ได� รับความเสียหายจากควันบุหรี่ นั้ น     

เทียบเคียงได�กับหน(วยงานของรัฐคือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ท้ังนี้ใน
กฎหมายท่ีจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพได�กําหนดให�มีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือบริหาร
กองทุน  

ผู�เขียนเห็นว(าเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ก็ควรจะต�องมีเช(นกัน 
เพ่ือท่ีจะให�ทําหน�าท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ5 ระเบียบ และพิจารณาจัดสรรเงิน รวมท้ังดําเนินการต(างๆ 
ท่ีเก่ียวกับงานของกองทุน แต(ในกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพไม(มีเจ�าหน�าท่ีท่ีทําหน�าท่ี
ตรวจสอบและให�การรับรองว(าเป$นผู�เสียหายท่ีมีสิทธิได�รับเงินจากกองทุน ตามหลักการพิสูจน5ทาง
วิทยาศาสตร5 จากโรงพยาบาล ต(อสารพิษของบุหรี่ท่ีอยู(ในร(างกาย แต(ผู�เขียนเห็นว(า กองทุนเพ่ือเยียวยา
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ มีความจําเป$นต�องระบุให�มีเพ่ิมเติมเข�าไปเพ่ือให�การเยียวยาผู�ได�รับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ได�รับการเยียวยาโดยตรงและเป$นรูปธรรม โดยคณะกรรมการชุดนี้          
ให�ประกอบไปด�วยหน(วยงานท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยของประชาชน และด�านอ่ืนๆ       
ท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ และกําหนดให�คณะกรรมการชุดนี้
ประกอบไปด�วยผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพด�านต(างๆ5 เช(น  

1. เจ�าหน�าท่ีของหน(วยงานในฝSายบริหาร เพ่ือทําหน�าท่ีในการดําเนินงาน เช(น 
การรับเรื่องร�องทุกข5 การจ(ายเงินให�กับผู�ได�รับความเสียหายท่ีได�รับความคุ�มครองเยียวยาจากกองทุน 

2. นักวิทยาศาสตร5 เพราะต�องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยสารพิษ 
3. แพทย5 เพราะเป$นผู�ท่ีวินิจฉัยความสัมพันธ5ระหว(างโรคกับสารพิษของบุหรี่ 
4. นักกฎหมาย เพ่ือพิจารณาความถูกต�องของเอกสารท่ีผู�เสียหายยื่นไว�หรือ

ป+ญหาข�อกฎหมายต(างๆ6 
(4)  ขอบเขตในการจ(ายเงินเยียวยา 

ด�วยเหตุท่ีกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ มีวัตถุประสงค5
เพ่ือการช(วยเหลือเยียวยาผู�ท่ีได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ดังนั้นขอบเขตของการจ(ายเงินเยียวยา  
จึงหมายถึง ค(าเยียวยา(ค(าเสียหายหรือค(าสินไหมทดแทน) ท่ีจ(ายให�กับผู�เสียหายท่ีรับเอาสารพิษท่ีเป$น

                                                            

5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ, อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 2. 
6 เพ่ิงอ�าง. 
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อันตรายจากบุหรี่เข�าสู(ร(างกายจนกระท่ังเกิดโรคภัย จนเป$นเหตุให�ผู�นั้นได�รับอันตรายแก(สุขภาพ และ
อนามัย ซ่ึงค(าเยียวยานี้ให�ประกอบด�วยค(ารักษาพยาบาล ค(าใช�จ(ายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการรักษาพยาบาล 
ค(าขาดรายได� ค(าทําศพ  ในกรณีท่ีผู�นั้นถึงแก(ความตายเนื่องจากสารพิษท่ีเป$นอันตรายจากบุหรี่ 

สําหรับกระบวนการได�รับค(าเยียวยา วิธีการ และข้ันตอนในการได�รับค(าเยียวยา 
เช(น การกําหนดเกณฑ5ในการพิจารณาผู�ได�รับความเสียหายท่ีมีสิทธิได�รับค(าเยียวยาจากกองทุน           
การคํานวณค(าเสียหาย ประเภทของค(าเยียวยา วิธีการและข้ันตอน ในการได�รับค(าเยียวยาความเสียหาย
จากควันบุหรี่ เป$นต�น 
 
4.3 ความเหมาะสมของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 

การฟ0องร�องเรียกค(าสินไหมทดแทนต(อกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ตามหลัก
กฎหมายลักษณะละเมิดในป+จจุบัน ยังคงต้ังอยู(บนหลักความรับผิดทางละเมิดการพิจารณาคดีเป$นไป
อย(างคดีละเมิดท่ัวไป หลักเกณฑ5การพิจารณาอยู(ภายใต�บังคับแห(งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา           
ความแพ(ง ซ่ึงไม(มีความเหมาะสมและสอดคล�องต(อกรณี ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ อีกท้ังยังมี
ความล(าช�าและอุปสรรคในข้ันตอนการพิสูจน5และดําเนินคดีในชั้นศาล ซ่ึงถือว(าไม(เหมาะสมและ
สอดคล�องกับกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในป+จจุบัน ซ่ึงแตกต(างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมี
บทบัญญัติแห(งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑ5 ค.ศ.1997 มาตรา 402A อันเป$นหลักเกณฑ5และ
มาตรการเรื่อง ความรับผิดพิเศษ (special liability) เพ่ือช(วยให�ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่        
ไม(ต�องเผชิญกับอุปสรรคในการฟ0องร�องคดีมากเกินไป โดยได�กําหนดให�ภาระการพิสูจน5แทนท่ีจะตกอยู(
กับโจทย5ผู�ฟ0องคดีหรือผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ แต(ให�หน�าท่ีภาระการพิสูจน5ตกเป$นของ        
ผู�ก(อให�เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ เพ่ือท่ีภาระการพิสูจน5ความรับผิดจะได�ไม(ต�องตกอยู(แก(ฝSาย            
ผู�ได�รับความเสียหายหรือตัวผู�ฟ0องคดีตามหลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ตามท่ีได�
กล(าวมาแล�วในบทท่ี 3 ส(วนพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของ  ผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ท่ีถือว(าเป$น
กฎหมายท่ีมีความเฉพาะต(อกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ มีหลักทฤษฎีการระบุตัวผู�กระทํา
ความผิดตามหลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด ซ่ึงถือว(าเหมาะสมต(อกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่
เป$นอย(างมาก แต(ในบทบัญญัติ แห(งพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นั้นไม(ได�
มีการระบุเก่ียวกับการเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่เลย มีแต(เพียงบทลงโทษผู�กระทํา
ความผิดในทางกฎหมายอาญาเท(านั้น  

จากการศึกษาในกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่พบว(า ท้ังกฎหมายลักษณะ
ละเมิดและพระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม(สูบบุหรี่ ยังไม(มีความเหมาะสม สอดคล�องและยัง        
ไม(สามารถนํามาใช�บังคับต(อกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ได�จริง ผู�เขียนจึงเห็นว(าวิธีแก�ป+ญหาท่ีดี
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ท่ีสุดเพ่ือท่ีจะเยียวยาความเสียหายต(อผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ คือ การจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
เยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ เพ่ือช(วยเหลือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหายต(อสุขภาพ อนามัย
จากบุหรี่ ด�วยเหตุนี้จึงเห็นว(า การจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ จึงมี          
ความเหมาะสมต(อการเยียวยากรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ท่ีเกิดข้ึนจริง และสามารถเยียวยาผู�ได�รับ
ความเสียหายได�โดยตรงและรวดเร็ว ทําให�ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได�รับการเยียวยาอย(าง
แท�จริง ซ่ึงการจัดให�มีกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ในรูปกฎหมายพระราชบัญญัติ
จัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ....นั้น โดยการตราเป$นพระราชบัญญัติข้ึนผ(าน
การยินยอมของรัฐสภาและพระมหากษัตริย5ทรงลงพระปรมาภิไธยและจะมีผลบังคับใช�เป$นกฎหมาย 
และควรจัดให�มีรูปแบบของกองทุนโดยองค5ประกอบและสาระสําคัญเทียบเคียงคล�ายกับกฎหมาย
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 แต(ให�มีวัตถุประสงค5เพ่ือเยียวยา          
ผู�ได�รับความเสียหายจากควันบุหรี่เพียงอย(างเดียวโดยเฉพาะ ท้ังนี้โดยการบัญญัติกฎหมายข้ึนรองรับ  
ซ่ึงกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยา
ความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ.... ควรมีองค5ประกอบและสาระคือ (1) วัตถุประสงค5ของกองทุนเพ่ือ
การเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ (2) แหล(งท่ีมาของกองทุน (3) การบริหารกองทุน (4) ขอบเขต
ในการจ(ายเงินเยียวยา 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 

ในป�จจุบันป�ญหาควันบุหรี่มือสองเป�นป�ญหาสําคัญท่ีส�งผลร!ายต�อประชาชนเป�นจํานวน
มากดังท่ีได!กล�าวมาแล!ว แต�ก็ยังไม�มีวิธีการคุ!มครองและเยียวยาแก�ประชาชน ผู!ได!รับความเสียหายจาก
ควันบุหรี่อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม�จําต!องผ�านกระบวนการยุติธรรมทางศาลหรือรูปแบบ
ใด แม!ว�าป�จจุบันจะมีกฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา 420 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย7และ
พระราชบัญญัติคุ!มครองสุขภาพของผู!ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ท่ีเก่ียวข!องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
บุหรี่ รวมถึงมีกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ แต�รูปแบบข้ันตอนการเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือ
เยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีมีอยู� ยังไม�สามารถท่ีจะนํามาใช!บังคับ
ได!อย�างเหมาะสมและเป�นรูปธรรมต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากควันบุหรี่ กล�าวคือ มีข!อจํากัดใน
เรื่องของการฟ?องดําเนินคดีเพ่ือเรียกค�าสินไหมทดแทนให!แก�ตัวผู!ได!รับความเสียหายเอง ท้ังเรื่องของ
ภาระการพิสูจน7ท่ีต!องตกอยู�กับผู!ได!รับความเสียหายและระยะเวลาการดําเนินคดีตามข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรมท่ีล�าช!าของประเทศไทย ทําให!เป�นป�ญหาต�อการเรียกร!องค�าเสียหายให!แก�ตัว       
ผู!ได!รับความเสียหายเอง อีกท้ังกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพก็ไม�ได!มีมาตรการในการเยียวยา 
ผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่เลย เพียงแต�รณรงค7ให!ความรู!เก่ียวกับพิษภัยจากบุหรี่เพียงอย�างเดียว 
ซ่ึงถือว�าไม�สามารถเยียวยาต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ได!โดยตรง ไม�เป�นธรรมต�อผู!ได!รับ      
ความเสียหายจากควันบุหรี่ และไม�สามารถเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายได!อย�างแท!จริง ซ่ึงหากนําวิธี 
การเยียวยาในรูปแบบของกองทุนมาใช! จะก�อให!เกิดประโยชน7และเป�นคุณต�อผู!ได!รับความเสียหายให!
ได!รับการเยียวยาอย�างแท!จริง  

ผู!เขียนเห็นว�าควรออกกฎหมายเพ่ือรองรับซ่ึงกองทุน คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุน
เพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่  พ.ศ.... โดยจัดให!มีกองทุนเพ่ือการเยียวยาผู!ได!รับ        
ความเสียหายจากควันบุหรี่ เพ่ือคุ!มครองและเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่ เม่ือได!รับ            
ความเสียหายต�อสุขภาพ และอนามัยจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ นอกจากการฟ?องร!องคดีใน 
ชั้นศาลท่ีมีป�ญหาและอุปสรรคเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินคดีเป�นอย�างมาก 
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5.2 ข�อเสนอแนะ 

จากผลของการศึกษาดังกล�าว ผู! เ ขียนขอเสนอแนะว�าควรออกกฎหมายเป�น
พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ.... ในกฎหมายไทยโดย
การตราเป�นพระราชบัญญัติข้ึน ผ�านการยินยอมของรัฐสภาและพระมหากษัตริย7ทรงลงพระปรมาภิไธย
และจะมีผลบังคับใช!เป�นกฎหมาย ซ่ึงการจัดให!มีกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ใน
กฎหมายนั้น ควรจัดให!มีในรูปแบบของกองทุนโดยองค7ประกอบและสาระสําคัญเทียบเคียงคล!ายกับ
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 แต�ให!มีวัตถุประสงค7เพ่ือเยียวยา        
ผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่ คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจาก
ควันบุหรี่ พ.ศ.... ควรมีองค7ประกอบและสาระสําคัญดังนี้ (1) วัตถุประสงค7ของกองทุนเพ่ือการเยียวยา
ความเสียหายจากควันบุหรี่  (2) แหล�งท่ีมาของกองทุน (3) การบริหารกองทุน (4) ขอบเขตใน               
การจ�ายเงินเยียวยา ดังจะกล�าวต�อไป 

(1) วัตถุประสงค�ของกองทุน 

 กําหนดให!กองทุนเพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่มีวัตถุประสงค7เพ่ือ
ช�วยเหลือเยียวยาผู!ท่ีได!รับความเสียหายต�อสุขภาพ และอนามัยจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบุหรี่ 

(2) แหล!งท่ีมาของกองทุน 

1. ความเสียหายจากควันบุหรี่ ท่ีเ กิดข้ึน ผู!ผลิตและนําเข!ายาสูบไม�อาจปฏิเสธ             
ความรับผิดนี้ได! เพราะผู!ผลิตและนําเข!ายาสูบ เป�นสาเหตุหนึ่งซ่ึงเป�นสาเหตุสําคัญท่ีทําให!เกิด             
ความเสียหายจากควันบุหรี่ ผู!เขียนเห็นว�าควรเรียกเก็บภาษีจากผู!ผลิตและนําเข!ายาสูบในอัตราร!อยละ
สองของภาษีท่ีต!องชําระ เช�นเดียวกับการจัดเก็บภาษีของกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพท่ีเรียก
เก็บเงินภาษีจากผู!ผลิตและนําเข!ายาสูบ ในอัตราร!อยละสองของภาษีท่ีต!องชําระต�อปF เพ่ือนําเงินภาษีนั้น
ไปเข!ากองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ โดยให!เป�นหน!าท่ีของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรใน
การจัดเก็บภาษีท่ีผู!ผลิตและนําเข!ายาสูบต!องชําระ โดยท่ีไม�ต!องนําส�งให!เป�นของแผ�นดิน แต�ให!นําภาษี  
ท่ีจัดเก็บได!จากผู!ผลิตและนําเข!ายาสูบในอัตราร!อยละสองของภาษีท่ีต!องชําระนี้ไปเข!ากองทุนเพ่ือ
เยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่เพ่ือไว!ใช!เป�นค�าใช!จ�ายการเยียวยาให!แก�ผู!ได!รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ 

2. เงินค�าปรับจากผู!สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะท่ีห!ามสูบบุหรี่ ดังเช�นพระราชบัญญัติ AN 
ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND 
AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE แห�งประเทศสหรัฐอเมริกา ดังท่ีกล�าวมาแล!วใน
บทท่ี 3 มีการกําหนดให!ค�าปรับ 250 ดอลลาร7สหรัฐ เข!ากองทุนเพ่ือนํามาเยียวยาผู!ได!รับความเสียหาย
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จากควันบุหรี่ ผู!เขียนเห็นว�า กรณีนี้ควรนําปรับใช!ในกองทุนเพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจาก          
ควันบุหรี่  พ.ศ.. .  แต�ควรจะแบ�งประเภทของสถานท่ีและอัตราค�าปรับตามความร!ายแรงของ               
ความเสียหายเนื่องจากความเสียหายแต�ละท่ีไม�เท�ากันตามเหตุและผลของความร!ายแรง ของสารพิษ        
ท่ีจะก�อให!เกิดอันตรายต�อสุขภาพและอนามัยจากควันบุหรี่ตามท่ีกล�าวมาแล!วในบทท่ี 2 ดังนี้ 

(ก) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีริมน้ํา ผู!เขียนเห็นว�าควรมีโทษปรับ 2,000 บาท เพ่ือเข!า
กองทุน เหตุผล เพราะเป�นท่ีโล�งกว!าง ทําให!สารพิษท่ีเป�นอันตรายจากบุหรี่มีความเจือจางและเป�น
สถานท่ีท่ีมีผู!คนไม�มาก ผู!เขียนเห็นว�าน�าจะให!เท�ากันกับค�าปรับตามพระราชบัญญัติการคุ!มครองสุขภาพ
ของผู!ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 คือ 2,000 บาท 

(ข) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเป�นป?ายรถโดยสารสาธารณะ ผู!เขียนเห็นว�าควรมีโทษ
ปรับ 4,000 บาท เพ่ือเข!ากองทุน เหตุผล เพราะเป�นท่ีโล�งกว!าง ทําให!สารพิษท่ีเป�นอันตรายจากบุหรี่            
มีความเจือจาง แต�เป�นสถานท่ีท่ีมีผู!คนจํานวนมาก อันอาจมีผู!ได!รับความเสียหายเป�นจํานวนมาก             
ในความเป�นจริงแล!วเม่ือมีความเสียหายมากข้ึน ค�าปรับก็ควรมากข้ึนตามไปด!วยเพ่ือให!เหมาะสมกับ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ควรมีโทษปรับในอัตราท่ีมากกว�าข!อ 1 จึงเห็นว�าควรกําหนดค�าปรับไว!ในร�าง
พระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว!ท่ี 4,000 บาท 

(ค) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเป�นพ้ืนท่ีอันจํากัด สําหรับพ้ืนท่ีอันจํากัดนี้หมายถึง
สถานท่ีท่ีแคบ ไม�กว!างขวาง อากาศถ�ายเทได!ยาก ตามท่ีกล�าวมาแล!วในหัวข!อ 2.5.2 เรื่อง ป�ญหาผลเสีย
ต�อสุขภาพของคนข!างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง passive smoking)  เช�น โรงอาหาร ห!องทํางาน เป�นต!น 
ผู!เขียนเห็นว�า ควรมีโทษปรับ 6,000 บาท เพ่ือเข!ากองทุน เหตุผลเพราะเป�นพ้ืนท่ีจํากัด ทําให!สารท่ีเป�น
อันตรายจากบุหรี่อยู�ในพ้ืนท่ีอันจํากัด ส�งผลให!สารพิษมีความอันตรายและรุนแรงมากกว�าเป�นท่ีโล�งกว!าง 
และเป�นท่ีท่ีมีผู!คนจํานวนมาก จากท่ีกล�าวมาแล!วจะเห็นได!ว�าความเสียหายจากควันบุหรี่ในสถานท่ีนี้มี
ความร!ายแรงกว�าเนื่องจากสภาพของสถานท่ีไม�กว!างขวาง สารพิษไม�กระจายและเจือจาง และอาจมี         
ผู!ได!รับความเสียหายเป�นจํานวนมาก เม่ือความเสียหายตาม (ค) มากกว�า (ก) และ (ข) จํานวนค�าปรับจึง
ควรท่ีจะมากกว�า (ก) และ (ข) ด!วย และเพ่ือให!จํานวนค�าปรับมีความเหมาะสมต�อความเสียหาย         
ท่ีร!ายแรง จึงควรมีโทษปรับในอัตราท่ีมากข้ึน ควรกําหนดค�าปรับไว!ในร�างพระราชบัญญัติจัดต้ังกองทุน
เพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว!ท่ี 6,000 บาท โดยค�าปรับท้ังหมดท่ีกล�าวมาแล!ว
ข!างต!นตามข!อ (ก) ถึงข!อ (ค) ผู!เขียนเห็นว�าระบุอัตราค�าปรับตามเหตุผลของความร!ายแรง ของสารพิษ 
ท่ีจะก�อให!เกิดอันตรายต�อสุขภาพและอนามัยจากควันบุหรี่ตามท่ีกล�าวมาแล!ว โดยให!ปรับและนําเข!า
กองทุนเพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่โดยท่ีไม�ต!องตกเป�นของแผ�นดิน เช�นเดียวกันกับ
แบบกองทุนป?องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีให!ยึดทรัพย7สินท่ีเก่ียวข!องกับคดียาเสพติดท้ังหมดเข!า
กองทุนป?องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือใช!ป?องกันปราบปรามเยียวยาความเสียหายจากยาเสพติด 
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โดยไม�ต!องนําส�งเป�นของแผ�นดินและพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF 
CALABASAS REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS 
MUNICIPAL CODE ท่ีกําหนดให!ผู!กระทําความเสียหายต!องชําระเงินให!แก�กองทุน เพ่ือท่ีกองทุนจะได!
นําไปใช!เยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่ 

3. ดอกเบี้ยและผลประโยชน7ของกองทุน 

(3) การบริหารกองทุน 

การบริหารกองทุนเพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่นั้น เทียบเคียงได!กับ
หน�วยงานของรัฐคือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) กล�าวคือ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) มีวัตถุประสงค7และหน!าท่ีเพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากบุหรี่ในรูปแบบของการรณรงค7งดสูบบุหรี่และการให!ความรู!ถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่แก�
ประชาชนในลักษณะของการป?องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากบุหรี่ แต�กองทุนสนับสนุนการสร!าง
เสริมสุขภาพไม�ได!เยียวยาผู!ท่ีได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ผู!เขียนเห็นว�าจึงควรมีการจัดต้ังกองทุน
เพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่  เพ่ือให!ผู!ได!รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได!รับ         
การเยียวยาความเสียหายโดยตรง ท้ังนี้โดยการบัญญัติในกฎหมายท่ีจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการสร!าง
เสริมสุขภาพข้ึน กําหนดให!มีคณะกรรมการกองทุน ซ่ึงกองทุนเพ่ือเยียวยาผู!ได!รับความเสียหายจาก         
ควันบุหรี่ก็ต!องมีเช�นกัน  เพ่ือให!ทําหน!าท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ7 ระเบียบ และพิจารณาจัดสรรเงิน 
รวมท้ังดําเนินการต�างๆ ท่ีเก่ียวกับงานของกองทุน และให!ทําหน!าท่ีตรวจสอบและให!การรับรองว�าเป�น
ผู!เสียหายท่ีมีสิทธิได!รับเงินจากกองทุนตามหลักการพิสูจน7ทางวิทยาศาสตร7 จากโรงพยาบาล ต�อสารพิษ
ของบุหรี่ท่ีอยู�ในร�างกาย โดยคณะกรรมการชุดนี้ ให!ประกอบไปด!วยหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องกับสาธารณสุข 
สุขภาพ อนามัยของประชาชน และด!านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข!อง โดยเฉพาะเจ!าหน!าท่ีของสํานักควบคุม        
การบริโภคยาสูบ และกําหนดให!คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด!วยผู!ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต�างๆ 
เช�น  

1. เจ!าหน!าท่ีของหน�วยงานในฝpายบริหาร เพ่ือทําหน!าท่ีดําเนินงาน เช�น รับเรื่องร!อง
ทุกข7 การจ�ายเงินให!กับผู!ได!รับความเสียหายท่ีได!รับความคุ!มครองเยียวยาจากกองทุน 

2. นักวิทยาศาสตร7 เพราะต!องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยสารพิษ 
3. แพทย7 เพราะเป�นผู!ท่ีวินิจฉัยความสัมพันธ7ระหว�างโรคกับสารพิษของบุหรี่ 
4. นักกฎหมาย เพ่ือพิจารณาความถูกต!องของเอกสารท่ีผู!เสียหายยื่นไว!หรือป�ญหา 

ข!อกฎหมายต�างๆ 
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(4) ขอบเขตในการจ!ายเงินเยียวยา 

ขอบเขตของการจ�ายเงินเยียวยาให!หมายถึงค�าเยียวยาท่ีจ�ายให! กับผู! ได!รับ          
ความเสียหายจากควันบุหรี่จนเป�นเหตุให!ผู!ได!รับความเสียหายได!รับอันตรายแก�สุขภาพและอนามัย 
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ภาคผนวก 

พระราชบัญญัติ 

กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป/นป0ที่ ๕๖ ในรัชกาลป2จจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ ให�

ประกาศว7า 

โดยที่เป/นการสมควรให�มีกฎหมายว7าด�วยกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให�

กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภาดังต7อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว7า “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
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มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต�นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 

“สุรา” หมายความว7า สุราตามกฎหมายว7าด�วยสุรา 

“ยาสูบ” หมายความว7า ยาสูบตามกฎหมายว7าด�วยยาสูบ 

“ภาษี” หมายความว7า ภาษีตามกฎหมายว7าด�วยสุราและค7าแสตมปKยาสูบตาม 

กฎหมายว7าด�วยยาสูบ 

“สร�างเสริมสุขภาพ” หมายความว7า การใด ๆ ท่ีมุ7งกระทําเพื่อสร�างเสริมให�บุคคลมีสุข

ภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และส่ิงแวดล�อมที่จะนําไปสู7

การมีร7างกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตท่ีสมบูรณO อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี 

“กองทุน” หมายความว7า กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว7า คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุน 

“ผู�จัดการ” หมายความว7า ผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔ ให�นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว7าการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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หมวด ๑ 

การจัดต้ังกองทุน 

มาตรา ๕ ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว7า “กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม

สุขภาพ” 

ให�กองทุนเป/นนิติบุคคลมีวัตถุประสงคO ดังต7อไปน้ี 

(๑) ส7งเสริมและสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพ

แห7งชาติ 

(๒) สร�างความตระหนักเร่ืองพฤติกรรมการเส่ียงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิง

อ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ และสร�างความเช่ือในการสร�างเสริมสุขภาพแก7ประชาชนทุกระดับ 

(๓) สนับสนุนการรณรงคOให�ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ 

ตลอดจนให�ประชาชนได�รับรู�ข�อกฎหมายที่เก่ียวข�อง 

(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให�มีการศึกษาวิจัย ฝUกอบรม หรือดําเนินการให�มีการประชุม

เก่ียวกับการสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร�างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคOกรเอกชน 

องคOกรสาธารณประโยชนO ส7วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน7วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๖) สนับสนุนการรณรงคOสร�างเสริมสุขภาพผ7านกิจกรรมต7าง ๆ ในลักษณะท่ีเป/นส่ือเพื่อให�

ประชาชนสร�างเสริมสุขภาพให�แข็งแรง ใช�เวลาว7างให�เป/นประโยชนOและลดบริโภคสุรา ยาสูบหรือสารหรือส่ิง

อ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ 
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มาตรา ๖ กองทุนประกอบด�วยเงินและทรัพยOสิน ดังต7อไปน้ี 

(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ 

(๒) เงินและทรัพยOสินท่ีได�รับและโอนมาตามมาตรา ๔๓ 

(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคOกรอ่ืน รวมทั้งจากต7างประเทศหรือองคOการ

ระหว7างประเทศ และเงินหรือทรัพยOสินท่ีมีผู�อุทิศให� 

(๕) ค7าธรรมเนียม ค7าบํารุง ค7าตอบแทน ค7าบริการ หรือรายได�จากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได�จากทรัพยOสินของกองทุน 

มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม7อยู7ภายใต�บังคับแห7งกฎหมายว7าด�วยการคุ�มครองแรงงาน

กฎหมายว7าด�วยแรงงานสัมพันธO กฎหมายว7าด�วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธO กฎหมายว7าด�วยการ

ประกันสังคม และกฎหมายว7าด�วยเงินทดแทน ท้ังน้ี ผู�จัดการ เจ�าหน�าท่ี และลูกจ�างของกองทุนต�องได�รับ

ประโยชนOตอบแทนไม7น�อยกว7าที่กําหนดไว�ในกฎหมายว7าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมายว7าด�วยการ

ประกันสังคม และกฎหมายว7าด�วยเงินทดแทน 

มาตรา ๘ ให�กองทุนมีสํานักงานใหญ7ในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอ่ืนตามที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙ ให�กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต7าง ๆ ภายในขอบแห7งวัตถุประสงคOตามมาตรา 

๕ และอํานาจเช7นว7าน้ีให�รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต7าง ๆ 

(๒) ก7อต้ังสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

(๓) หาผลประโยชนOจากทรัพยOสินของกองทุน 
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(๔) เผยแพร7ข�อมูลและประชาสัมพันธOเพื่อรณรงคOให�ประชาชนทราบถึงโทษภัยของการ

บริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ และสร�างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร7และ

ประชาสัมพันธOกฎหมายที่เก่ียวข�อง 

(๕) กระทําการอ่ืนใดบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองในการจัดให�สําเร็จตามวัตถุประสงคO

ของกองทุน 

มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเป/นหน7วยงานของรัฐท่ีไม7เป/นส7วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว7าด�วยวิธีการงบประมาณ และรายได�ของกองทุนไม7ต�องนําส7งเป/นรายได�ของแผ7นดิน 

มาตรา ๑๑ ให�กองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผู�มีหน�าที่เสียภาษีตามกฎหมาย

ว7าด�วยสุราและกฎหมายว7าด�วยยาสูบ ในอัตราร�อยละสองของภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว7า

ด�วยสุราและกฎหมายว7าด�วยยาสูบ 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหน่ึง หากมีเศษของหน่ึงสตางคO

ให�ป2ดท้ิง 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนOในการจัดเก็บและส7งเงินบํารุงกองทุน 

(๑) ให�กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป/นผู�ดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนเพื่อ

นําส7งเป/นรายได�ของกองทุน โดยไม7ต�องนําส7งกระทรวงการคลังเป/นรายได�แผ7นดิน ท้ังน้ี ตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) เงินบํารุงกองทุนให�ถือเป/นภาษี แต7ไม7ให�นําไปรวมคํานวณเป/นมูลค7าของภาษี 

มาตรา ๑๓ ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายว7าด�วยสุราและกฎหมายว7าด�วยยาสูบมี

หน�าที่ส7งเงินบํารุงกองทุนตามอัตราท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๑ พร�อมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังกําหนด 
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มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีผู�มีหน�าที่เสียภาษีตามกฎหมายว7าด�วยสุราและกฎหมายว7าด�วยยาสูบ

ได�รับการยกเว�นหรือคืนภาษี ให�ได�รับการยกเว�นหรือคืนเงินบํารุงกองทุนด�วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว7าการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผู�มีหน�าท่ีส7งเงินบํารุงกองทุนไม7ส7งเงินบํารุงกองทุนหรือส7งภายหลัง

ระยะเวลาที่ กําหนด หรือส7งเงินบํารุงกองทุนไม7ครบตามจํานวนที่ต�องส7ง นอกจากจะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีแล�ว ให�เสียเงินเพิ่มในอัตราร�อยละสองต7อเดือนของจํานวนเงินที่ไม7ส7งหรือส7งภายหลัง

ระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่ส7งขาดไป แล�วแต7กรณี นับแต7วันครบกําหนดส7งจนถึงวันท่ีส7งเงินบํารุง

กองทุน แต7เงินเพิ่มที่คํานวณได�มิให�เกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและให�ถือว7าเงินเพิ่มน้ีเป/นเงินบํารุงกองทุน

ด�วย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหน่ึง เศษของเดือนให�นับเป/นหน่ึงเดือน 

มาตรา ๑๖ ให�กองทุนมีอํานาจจ7ายเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑOและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด เป/นค7าใช�จ7ายดังต7อไปน้ี 

(๑) ค7าใช�จ7ายในการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) ค7าใช�จ7ายในการทํากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ 

(๓) ค7าใช�จ7ายอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑOที่คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด ๒ 

การบริหารกิจการของกองทุน 

มาตรา ๑๗ ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว7า “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการ

สร�างเสริมสุขภาพ” ประกอบด�วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เป/นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว7าการกระทรวงสาธารณสุข เป/นรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง 

(๓) ผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังจากผู�ซึ่งมีคุณวุฒิตาม (๕) เป/นรองประธาน

กรรมการ คนท่ีสอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหน7ง ได�แก7 ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห7งชาติ ผู�แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู�แทนกระทรวงการคลังผู�แทนกระทรวงคมนาคม 

ผู�แทนกระทรวงมหาดไทย ผู�แทนกระทรวงแรงงาน* ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู�แทนกระทรวงสาธารณสุข 

และผู�แทนทบวงมหาวิทยาลัย 

(๕) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังจากผู�ซึ่งได�รับการสรรหาจากผู�มีความรู�

ความสามารถและประสบการณOด�านการสร�างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การส่ือสารมวลชนการศึกษา 

การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซึ่งในจํานวนน้ีจะต�องเป/นผู�ปฏิบัติงานใน

ภาคเอกชนจํานวนไม7น�อยกว7าก่ึงหน่ึง 

ให�ผู�จัดการเป/นกรรมการและเลขานุการ และให�ผู�จัดการแต7งต้ังเจ�าหน�าท่ีของกองทุนเป/น

ผู�ช7วยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�เป/นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๑๘ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิต�องมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต�องห�าม 

ดังต7อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม7เกินเจ็ดสิบป0บริบูรณO 

(๓) ไม7เป/นบุคคลล�มละลาย คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 

(๔) ไม7เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต7เป/นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม7เป/นผู�ดํารงตําแหน7งในทางการเมือง สมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถ่ิน

กรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน7งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ

เจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง 

(๖) ไม7เป/นผู�มีพฤติกรรมท่ีขัดหรือแย�งกับวัตถุประสงคOของกองทุนตามมาตรา ๕ 

(๗) ไม7เป/นผู�มีส7วนได�เสียในกิจการท่ีกระทํากับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย�งกับ

วัตถุประสงคOของกองทุน หรือได�รับประโยชนOในกิจการที่ขัดหรือแย�งกับวัตถุประสงคOของกองทุนทั้งน้ี ไม7ว7า

โดยทางตรงหรือทางอ�อม เว�นแต7เป/นผู�ดําเนินกิจการอันเป/นสาธารณประโยชนOและมิได�แสวงหากําไร 

มาตรา ๑๙ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน7งคราวละสามป0ในกรณีที่

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน7งก7อนวาระ ให�มีการแต7งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน7งที่ว7างลง 

เว�นแต7วาระของกรรมการจะเหลือไม7ถึงเก�าสิบวัน และให�ผู�ได�รับแต7งต้ังแทนตําแหน7งท่ีว7าง อยู7ในตําแหน7ง

เท7ากับวาระท่ีเหลืออยู7ของกรรมการซึ่งได�แต7งต้ังไว�แล�ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได�มีการแต7งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึน

ใหม7 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน7งตามวาระน้ันอยู7ในตําแหน7งเพื่อดําเนินการต7อไปจนกว7า
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กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งได�รับแต7งต้ังใหม7เข�ารับหน�าท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน7งตามวาระ

อาจได�รับแต7งต้ังอีกได� 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ�นจากตําแหน7งตามวาระ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน7ง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให�ออก เพราะบกพร7องต7อหน�าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย7อน

ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามอย7างหน่ึงอย7างใดตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน�าที่ควบคุมดูแลกองทุนให�ดําเนินกิจการให�เป/นไป

ตามวัตถุประสงคOที่กําหนดไว�ในมาตรา ๕ อํานาจหน�าท่ีเช7นว7าน้ีให�รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให�ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) ให�ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป0 แผนการเงินและงบประมาณประจําป0

ของสํานักงาน 

(๓) กําหนดหลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงินที่จะให�การสนับสนุนกิจกรรมในด�านต7าง ๆ 

(๔) ระดมการจัดหาทุน 

(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบหรือ

ข�อบังคับของกองทุนในเรื่องดังต7อไปน้ี 

(ก) การจัดแบ7งส7วนงานภายในของสํานักงานกองทุน และขอบเขตหน�าที่ของส7วนงาน

ดังกล7าว 
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(ข) คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�จัดการและหลักเกณฑOการสรรหาผู�จัดการ 

(ค) การกําหนดตําแหน7ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน7งของเจ�าหน�าที่และลูกจ�างของกองทุน 

(ง) กําหนดอัตราเงินเดือน ค7าจ�าง และเงินอ่ืนของเจ�าหน�าที่และลูกจ�างของกองทุน 

(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต7งต้ัง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัยการออก

จากตําแหน7ง การร�องทุกขOและการอุทธรณOการลงโทษของเจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างของกองทุนรวมท้ังวิธีการ

และเง่ือนไขในการจ�างลูกจ�าง 

(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยOสินของกองทุน รวมท้ังการบัญชี 

และการจําหน7ายทรัพยOสินจากบัญชีเป/นสูญ 

(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนOอ่ืนแก7เจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างของกองทุน 

(ซ) ขอบเขตอํานาจหน�าที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าที่ของผู�ตรวจสอบภายใน 

(๖) เสนอรายงานประจําป0และความเห็นต7อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให�เป/นไปตาม

วัตถุประสงคOของกองทุน 

(๗) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป/นหรือต7อเน่ืองเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคOของกองทุน 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม7น�อยกว7าก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป/นองคOประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ�าประธานกรรมการไม7มาประชุมหรือไม7อาจปฏิบัติหน�าที่ได�

ให�รองประธานกรรมการคนที่หน่ึง เป/นประธานในท่ีประชุม ถ�ารองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงไม7มาประชุม

หรือไม7อาจปฏิบัติหน�าที่ได� ให�รองประธานกรรมการคนที่สองเป/นประธานในท่ีประชุม ถ�ารองประธาน

กรรมการท้ังสองคนไม7มาประชุมหรือไม7อาจปฏิบัติหน�าที่ได� ให�ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป/นประธาน

ในท่ีประชุม 
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ในการปฏิบั ติหน�า ท่ี  กรรมการผู� ใดมีส7 วนได� เ สียโดยตรงห รือโดยอ�อมในเรื่ องที่

คณะกรรมการพิจารณา ให�กรรมการผู�น้ันแจ�งให�ท่ีประชุมทราบและให�ที่ประชุมพิจารณาว7ากรรมการผู�น้ัน

สมควรจะอยู7ในท่ีประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องน้ันได�หรือไม7 ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท7ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป/นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอํานาจแต7งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญให�เป/นที่ปรึกษา

ของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต7งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายได�การประชุมคณะอนุกรรมการ ให�นํามาตรา ๒๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ให�ประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการได�รับเบี้ยประชุม

หรือประโยชนOตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑOท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๕ ให�กองทุนมีผู�จัดการคนหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการเป/นผู�แต7งต้ังผู�จัดการต�องเป/นผู�

สามารถทํางานให�แก7กองทุนได�เต็มเวลา และต�องเป/นผู�ท่ีมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต�องห�าม ดังต7อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม7เกินหกสิบป0บริบูรณOในวันท่ีได�รับการแต7งต้ัง 

(๓) เป/นผู�ซึ่งมีความรู�ความสามารถและประสบการณOเหมาะสมกับกิจการของกองทุน 

(๔) ไม7มีลักษณะต�องห�ามอย7างหน่ึงอย7างใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 

มาตรา ๒๖ ผู�จัดการมีวาระอยู7ในตําแหน7งคราวละส่ีป0 และอาจได�รับแต7งต้ังอีกได�แต7ต�องมี

คุณสมบัติและไม7มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๒๕ ในวันที่ได�รับแต7งต้ังให�ดํารงตําแหน7งใหม7ด�วย แต7จะดํารง

ตําแหน7งติดต7อกันเกินสองวาระไม7ได� 
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มาตรา ๒๗ นอกจากการพ�นจากตําแหน7งตามวาระ ผู�จัดการพ�นจากตําแหน7งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไว�ในข�อตกลงระหว7างคณะกรรมการกับผู�จัดการ 

(๔) คณะกรรมการให�ออก เพราะบกพร7องต7อหน�าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย7อน

ความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามสําหรับการเป/นผู�จัดการตามมาตรา ๒๕ มติของ

คณะกรรมการให�ผู�จัดการออกจากตําแหน7งตาม (๔) ต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม7น�อยกว7าสองในสาม

ของจํานวนกรรมการเท7าท่ีมีอยู7 ไม7นับรวมผู�จัดการ 

มาตรา ๒๘ ผู�จัดการมีอํานาจหน�าที่ ดังต7อไปน้ี 

(๑) บริหารกิจการของกองทุนให�เป/นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคOของกองทุน 

(๒) ศึกษา วิเคราะหO และประเมินผลการดําเนินการของกองทุน รวมท้ังเสนอเปbาหมาย 

แผนงาน โครงการ แผนการดําเนินงานประจําป0ของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจําป0ต7อ

คณะกรรมการ 

(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป0 

(๔) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างของกองทุนให�เป/นไปตาม

ระเบียบข�อบังคับ 

(๕) ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๒๙ ผู�จัดการต�องรับผิดชอบต7อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน 

ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให�ผู�จัดการเป/นผู�แทนของกองทุน เพื่อการน้ีผู�จัดการ

จะมอบอํานาจให�บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย7างแทนก็ได� แต7ต�องเป/นไปตามข�อบังคับที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๓๐ ให�คณะกรรมการเป/นผู�กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนOตอบแทนอ่ืนของ

ผู�จัดการ 

มาตรา ๓๑ เจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างของกองทุนต�องมีคุณสมบัติ และไม7มีลักษณะต�องห�าม 

ดังต7อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม7ตํ่ากว7าสิบแปดป0บริบูรณOและไม7เกินหกสิบป0บริบูรณO 

(๓) สามารถทํางานให�แก7กองทุนได�เต็มเวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณOเหมาะสมกับวัตถุประสงคOและอํานาจหน�าที่ของกองทุน 

(๕) ไม7เป/นข�าราชการหรือลูกจ�างของส7วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน7วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส7วนท�องถิ่น 

(๖) ไม7ดํารงตําแหน7งใด ๆ ในห�างหุ�นส7วน บริษัท หรือองคOการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีขัดหรือแย�ง

กับวัตถุประสงคOของกองทุน 

(๗) ไม7มีลักษณะต�องห�ามอย7างหน่ึงอย7างใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 

มาตรา ๓๒ เจ�าหน�าท่ีหรือลูกจ�างของกองทุนพ�นจากตําแหน7งเมื่อ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามอย7างหน่ึงอย7างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให�ออกเพราะไม7ผ7านการประเมินผลงาน 

(๕) ถูกให�ออกหรือปลดออกเพราะผิดวินัย 

กรณีตาม (๔) และ (๕) ให�เป/นไปตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดมาตรา 

๓๓ การบัญชีของกองทุนให�จัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑOที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๔ กองทุนต�องจัดให�มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการ

พัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให�คณะกรรมการทราบอย7างน�อยป0ละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให�มีเจ�าหน�าท่ีของกองทุนทําหน�าท่ีเป/นผู�ตรวจสอบภายในและให�

รับผิดชอบขึ้นตรงต7อคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ให�กองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอย7างน�อยต�องประกอบด�วย งบดุล และบัญชีทํา

การส7งผู�สอบบัญชีภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต7วันส้ินป0บัญชีทุกป0 

ในทุกรอบป0 ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ7นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ

แต7งต้ังด�วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ7นดินเป/นผู�สอบบัญชีและประเมินผลการใช�จ7ายเงิน

และทรัพยOสินของกองทุน โดยให�แสดงความคิดเห็นเป/นข�อวิเคราะหOว7าการใช�จ7ายดังกล7าวเป/นไปตาม

วัตถุประสงคO ประหยัด และได�ผลตามเปbาหมายเพียงใด แล�วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต7อ

คณะกรรมการ 

เพื่อการน้ี ให�ผู�สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต7างๆ ของ

กองทุน สอบถามผู�จัดการ ผู�ตรวจสอบภายใน เจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างของกองทุน และเรียกให�ส7งสรรพสมุด

บัญชีและเอกสารหลักฐานต7าง ๆ ของกองทุนเป/นการเพิ่มเติมได�ตามความจําเป/น 
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มาตรา ๓๖ ให�กองทุนทํารายงานประจําป0เสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู�แทนราษฎรและ

วุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต7วันส้ินป0บัญชี รายงานน้ีให�กล7าวถึงผลงานของกองทุน

ในป0ท่ีล7วงมาแล�ว พร�อมทั้งงบการเงิน และรายงานของผู�สอบบัญชี 

 

หมวด ๓ 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

มาตรา ๓๗ ให�มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน

ประกอบด�วยประธานกรรมการ และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะ

ของรัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังแต7งต้ังจากผู�ซึ่งมีความรู�ความสามารถและประสบการณOด�านการเงิน 

การสร�างเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซึ่งในจํานวนน้ีจะต�องเป/นผู�มีความเช่ียวชาญด�านการประเมินผล

จํานวนไม7น�อยกว7าสองคน ให�คณะกรรมการประเมินผลแต7งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรเป/นเลขานุการ 

ให�นํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช�บังคับกับ

กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลด�วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน�าท่ี ดังต7อไปน้ี 

(๑) ประเมินผลด�านนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร�อมท้ังข�อเสนอแนะต7อคณะกรรมการในทุกรอบป0 ให�

คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียก

บุคคลใดมาช้ีแจงข�อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได� 
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มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการประเมินผลอาจ

แต7งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือมอบหมายให�ปฏิบัติการ

อย7างหน่ึงอย7างใดได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ให�นํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช�บังคับกับการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการ

ตามวรรคหน่ึงด�วยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๔๐ ผู�มีหน�าที่ส7งเงินบํารุงกองทุนผู�ใดไม7ส7งเงินบํารุงกองทุน หรือส7งเงินบํารุงกองทุน

ไม7ครบตามจํานวนที่ต�องส7ง ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงป0 หรือปรับต้ังแต7ห�าเท7าถึงย่ีสิบเท7าของเงินบํารุง

กองทุนที่จะต�องนําส7ง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู�กระทําความผิดซึ่งต�องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป/นนิติบุคคลให�

กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันต�องระวางโทษ

ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย เว�นแต7จะพิสูจนOได�ว7าการกระทําน้ันได�กระทําโดยตนมิได�รู�เห็น

ยินยอมด�วย 

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให�อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู�ที่ได�รับ

มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได� ทั้งน้ี ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบ

คดีตามกฎหมายว7าด�วยสุรา และกฎหมายว7าด�วยยาสูบ มาใช�บังคับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติน้ี

โดยอนุโลม 

 

 



134 
 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๔๓ เม่ือได�มีการจัดต้ังกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ถือว7าการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคOของสํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานสนับสนุน
การสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จส้ินลงแล�ว และให�รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล7าวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แห7งพระราชบัญญัติองคOการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติ
การดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา ให�โอนบรรดากิจการ 
ทรัพยOสิน สิทธิ หน้ีสิน เงินงบประมาณ รายได� และผู�ปฏิบัติงานของสํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริม
สุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให�เป/นของ
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔๔ ให�ผู�จัดการสํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหน7งอยู7ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช�
บังคับ ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะผู�จัดการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการแต7งต้ังผู�จัดการตาม
พระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต�องไม7เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ให�คณะกรรมการประกอบด�วยกรรมการตามมาตรา๑๗ (๑) 
(๒) และ ๔) และให�ผู�ปฏิบัติหน�าที่ผู�จัดการตามมาตรา ๔๔ เป/นกรรมการและเลขานุการปฏิบัติหน�าที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการแต7งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๑๗ (๓) และ (๕) ซ่ึงต�องไม7เกินเก�าสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

ในการดําเนินการแต7งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให�กรรมการตามมาตรา ๑๗ 

(๑) (๒) และ (๔) กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหากรรมการ 

ผู�ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต7งต้ัง 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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ข�อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

ว7าด�วยการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยOสินของกองทุน 

พ.ศ. ๒๕๔๗2[๑] 

โดยที่เป/นการสมควรกําหนดให�มีข�อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ ว7าด�วย

การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยOสินของกองทุนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และ ๒๑ (๕) (ฉ) 

แห7งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน

การสร�างเสริมสุขภาพในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�มีมติให�ออก

ข�อบังคับไว�ดังน้ี 

ข�อ ๑ ข�อบังคับน้ีเรียกว7า “ข�อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ ว7าด�วยการเงิน

การบัญชี การพัสดุและทรัพยOสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ข�อ ๒ ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศเป/นต�นไป และให�ยกเลิกข�อบังคับ

สํานักงานสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ ว7าด�วยการเงินและทรัพยOสิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อบังคับสํานักงาน

สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ ว7าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และบรรดาระเบียบประกาศ คําส่ัง 

หลักเกณฑOหรือวิธีการที่ออกตามข�อบังคับดังกล7าวข�างต�น ซ่ึงอนุโลมใช�ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และให�ใช�ข�อบังคับน้ีแทน 

ข�อ ๓ ในข�อบังคับน้ี 

“พระราชบัญญัติ” หมายความว7า พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“กองทุน” หมายความว7า กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
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“ประธานกรรมการ” หมายความว7า ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม

สุขภาพ 

“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“สํานักงาน” หมายความว7า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“ผู�จัดการ” หมายความว7า ผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“ผู�ปฏิบัติงาน” หมายความว7า เจ�าหน�าที่และลูกจ�างผู�ปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

“ป0บัญชี” หมายความว7า ระยะเวลาต้ังแต7วันที่ ๑ ตุลาคมของป0หน่ึง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

ของป0ถัดไป และให�ใช� พ.ศ. ของป0ถัดไปเป/นช่ือของป0บัญชีน้ัน 

“งบประมาณรายจ7าย” หมายความว7า จํานวนเงินอย7างสูงที่อนุญาตให�จ7ายหรือก7อหน้ี

ผูกพันได�ตามวัตถุประสงคOและในระยะเวลาท่ีกําหนดในแต7ละป0บัญชี 

“พัสดุ” หมายความว7า วัสดุ ครุภัณฑO ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร�าง และการจ�าง เว�นแต7ข�อบังคับน้ี

กําหนดไว�เป/นอย7างอ่ืน 

“การพัสดุ” หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจ�าง การเช7า การจําหน7าย และการ

ประกันภัย 

ข�อ ๔ ให�ผู�จัดการเป/นผู�รักษาการตามข�อบังคับน้ี และมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(๑) ออกระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑO และวิธีการ เพื่อประโยชนOในการปฏิบัติการตาม

ข�อบังคับน้ี 

(๒) มอบอํานาจที่เป/นของผู�จัดการตามข�อบังคับน้ีให�ผู�อ่ืนปฏิบัติงานแทน 
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(๓) ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑO และวิธีการท่ีออกตามข�อบังคับน้ีใน

กรณีที่เห็นสมควร 

ข�อ ๕ ในกรณีท่ีสํานักงานมีป2ญหาในการปฏิบัติตามข�อบังคับน้ี ให�ประธานกรรมการเป/นผู�

วินิจฉัยช้ีขาด 

 

หมวด ๑ 

กองทุนและรายได� 

ข�อ ๖ ให�กองทุนตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๕ เป/นทุนหมุนเวียนและใช�จ7ายสําหรับการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคOในมาตรา ๕ โดยกองทุนประกอบด�วย 

(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ แห7งพระราชบัญญัติ 

(๒) เงินและทรัพยOสินท่ีได�รับและโอนตามมาตรา ๔๓ แห7งพระราชบัญญัติ 

(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคOกรอ่ืน รวมทั้งจากต7างประเทศหรือองคOการ

ระหว7างประเทศ และเงินหรือทรัพยOสินท่ีมีผู�อุทิศให� 

(๕) ค7าธรรมเนียม ค7าบํารุง ค7าตอบแทน ค7าบริการ หรือรายได�จากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได�จากทรัพยOสินของสํานักงาน 

ข�อ ๗ ให�สํานักงานเป/นผู�รับผิดชอบในการบริหารกองทุนให�เป/นไปตามแผนข�อบังคับ

ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 

ข�อ ๘ สํานักงานอาจจัดหาผลประโยชนOจากกองทุน ดังน้ี 
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(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

(๒) ซื้อพันธบัตร หรือหุ�นกู�ของรัฐวิสาหกิจ 

(๓) ซื้อต๋ัวเงินคลัง 

(๔) นําฝากธนาคารที่เป/นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยO 

(๕) ซ้ือต๋ัวสัญญาใช�เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือของเอกชนท่ีมีฐานะมั่นคงโดยมี

ธนาคารอาวัล 

(๖) วิธีการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ข�อ ๙ ให�สํานักงานนําหลักทรัพยO รายได�ที่ได�มาทุกประเภทเข�ากองทุน และจะหักไว�ใช�จ7าย

เพื่อการใดก7อนนําเข�ากองทุนไม7ได� 

ข�อ ๑๐ การรับเงินทุกประเภท ยกเว�นเงินงบประมาณแผ7นดิน จะต�องออกใบเสร็จรับเงินไว�

เป/นหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินต�องเป/นไปตามท่ีสํานักงานกําหนด โดยมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียง

ตามลําดับไว�ทุกฉบับ และมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถ

ตรวจสอบได� 

ข�อ ๑๑ ให�สํานักผู�จัดการเป/นผู�จัดเก็บเงินทุกประเภท และให�นําเงินท่ีได�มาฝากธนาคารใน

วันน้ันหรืออย7างช�าภายใน ๒ วันทําการถัดจากวันท่ีได�รับ 

ข�อ ๑๒ ให�สํานักผู�จัดการเก็บเงินสดในมือสํารองจ7ายได�ไม7เกินห�าหม่ืนบาทถ�วนต7อวัน เว�น

แต7เงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ7ายเฉพาะกิจเป/นคราวๆ ไป ในกรณีท่ีมีความจําเป/นต�องเก็บเงินสํารองจ7ายสูงกว7า

วงเงินดังกล7าวให�กระทําได�โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
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หมวด ๒ 

รายจ7าย 

ข�อ ๑๓ รายจ7ายของกองทุนแบ7งเป/นประเภทต7างๆ ดังน้ี 

(๑) รายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน ได�แก7 

ก. ค7าใช�จ7ายดําเนินการ ได�แก7 เงินเดือน ค7าจ�าง ค7าตอบแทน ค7าใช�สอยและวัสดุค7า

สาธารณูปโภค ค7าสวัสดิการ และค7าใช�จ7ายอ่ืนๆ 

ข. รายจ7ายลงทุนเพื่อดําเนินการปกติ ได�แก7 รายจ7ายลงทุนเพื่อให�ได�มาซ่ึงที่ดินส่ิงก7อสร�าง 

หรือครุภัณฑO 

ค. ค7าใช�จ7ายอ่ืนในกิจกรรมต7างๆ ของสํานักงาน 

(๒) รายจ7ายสนับสนุนโครงการที่เป/นภารกิจของสํานักงาน ได�แก7 

ก. ทุนสนับสนุนโครงการ 

ข. ทุนอุดหนุนและค7าจ�างเหมาดําเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา สํารวจ และดําเนินกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการสนับสนุนการทํางาน 

ค. ค7าใช�จ7ายในการพัฒนา การบริหาร หรือกํากับ โครงการ 

ง. รายจ7ายอ่ืนๆ ที่ผู�จัดการเห็นสมควร 

(๓) รายจ7ายเพื่อการบริหารกองทุน 

(๔) รายจ7ายลงทุนเพื่อจัดหาประโยชนOตามข�อ ๘ 
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รายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานตาม (๑) จะต�องไม7เกินร�อยละสิบของงบประมาณ

รายจ7ายประจําป0ของสํานักงาน เว�นแต7ในกรณีที่ มีความจําเป/น หรือมีเหตุอันสมควร ก็ให�ขออนุมัติ

คณะกรรมการก7อน 

ข�อ ๑๔ ประเภทรายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานแบ7งเป/นหมวด ได�แก7 

(๑) หมวดเงินเดือนและค7าจ�างประจํา 

(๒) หมวดค7าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ 

(๓) หมวดค7าสาธารณูปโภค 

(๔) หมวดค7าครุภัณฑO ท่ีดิน และส่ิงก7อสร�าง 

(๕) หมวดรายจ7ายอ่ืนๆ 

ข�อ ๑๕ ให�ผู�จัดการมีอํานาจอนุมัติการส่ังจ7ายเงินเพื่อให�มีการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม

หรือการจัดซื้อจัดจ�าง โดยให�เป/นไปตามผลการอนุมัติในแต7ละลําดับช้ันของหลักเกณฑOและวิธีการในการ

จัดสรรงบประมาณท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังน้ีให�คํานึงถึงการจ7ายเงินเพื่อให�มีการดําเนินงานตลอดจนการ

ติดตามควบคุมผลงานอย7างมีประสิทธิภาพ 

ข�อ ๑๖ การเบิกจ7ายเงินให�เป/นไปตามระเบียบที่ผู�จัดการกําหนด 
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หมวด ๓ 

ทรัพยOสิน 

ข�อ ๑๗ สํานักงานมีทรัพยOสินประเภทต7างๆ ดังน้ี 

(๑) ทรัพยOสินหมุนเวียน ได�แก7 เงินสด หรือทรัพยOสินอ่ืนที่มีเหตุผลคาดหมายได�ว7าจะ

เปล่ียนเป/นเงินสด หรือขาย หรือใช�หมดไป ระหว7างรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติของสํานักงานเช7นเงินฝาก

ธนาคาร และหน้ีสิน เป/นต�น 

(๒) ทรัพยOสินถาวร ได�แก7 ทรัพยOสินอันมีลักษณะคงทนที่ใช�ในการดําเนินกิจการและใช�ได�

นานเกินกว7าหน่ึงรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ แต7มิได�มีไว�เพื่อขาย เช7น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร�างและ

ครุภัณฑO เป/นต�น 

(๓) ทรัพยOสินอ่ืนๆ ได�แก7 ทรัพยOสินท่ีไม7อาจจัดเข�าเป/นทรัพยOสินหมุนเวียนหรือทรัพยOสิน

ถาวรได� เช7น ทรัพยOสินทางป2ญญา ลิขสิทธ์ิ เงินประกัน เงินมัดจํา และเงินลงทุนระยะยาวเป/นต�น 

ข�อ ๑๘ ให�สํานักงานจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี และทะเบียนทรัพยOสินไว�เป/น

หลักฐานให�อยู7ในสภาพท่ีสามารถตรวจสอบได� 
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หมวด ๔ 

การงบประมาณ 

ข�อ ๑๙ ให�สํานักงานจัดทําแผนงบประมาณเป/นประจําทุกป0ตามหลักเกณฑOและวิธีการ

จัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ข�อ ๒๐ เงินกองทุนที่จะนํามาใช�จ7ายในแต7ละป0บัญชี ให�สํานักงานจัดทํางบประมาณรายรับ

รายจ7ายประจําป0 เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใช�เป/นงบประมาณในป0บัญชีน้ันๆ 

ข�อ ๒๑ การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ ประเภทรายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการ

สํานักงานภายในหมวดรายจ7าย หรือการเปล่ียนแปลงหมวดรายจ7ายโดยไม7เพิ่มวงเงินงบประมาณ ให�ผู�จัดการ

เป/นผู�พิจารณาอนุมัติ 

การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายจ7ายสนับสนุนโครงการ และรายจ7ายเพื่อการบริหารกองทุน

ให�เป/นไปตามหลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ในกรณีที่การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ เกินกว7าวงเงินท่ีคณะกรรมการได�อนุมัติไว�ให�ขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการ 

ข�อ ๒๒ ในกรณีต้ังงบประมาณรายจ7ายประจําป0เพิ่มเติมระหว7างป0 ให�ผู�จัดการนําเสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข�อ ๒๓ ค7าใช�จ7ายที่เกิดข้ึนในป0บัญชีใด ให�เบิกจ7ายจากงบประมาณภายในป0บัญชีน้ันแต7

หากมีเหตุผลและความจําเป/นจะต�องเบิกจ7ายข�ามป0 ให�ถือเป/นรายจ7ายของงบประมาณป0ถัดไป 

ข�อ ๒๔ การเริ่มโครงการใหม7ที่มีวัตถุประสงคOสอดคล�องกับภารกิจของสํานักงานระหว7างป0

บัญชีใด โดยได�รับเงินสนับสนุนจากองคOการระหว7างประเทศหรือองคOการอ่ืนๆ ให�ผู�จัดการดําเนินการต้ัง
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งบประมาณรายจ7ายประจําป0น้ันเพิ่มเติมได�เท7ากับจํานวนเงินท่ีได�รับการสนับสนุนน้ันและรายงานให�

คณะกรรมการทราบ 

 

หมวด ๕ 

การเงินและการบัญชี 

ข�อ ๒๕ ให�สํานักผู�จัดการจัดทําบัญชีตามหลักสากล หลักฐานท่ีใช�ในการลงบัญชีจะต�องเก็บ
รักษาไว�ให�เป/นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว�ไม7น�อยกว7าห�าป0 

ในกรณีท่ีเป/นหนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการรับเงิน การจ7ายเงิน หรือการก7อหน้ีผูกพัน
ทางการเงิน ท่ีไม7มีหลักฐานแห7งการก7อหน้ี เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิทางการเงินรวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการรับเงิน การจ7ายเงิน หรือการก7อหน้ีผูกพันทางการเงิน ที่หมดความจําเป/นใน
การใช�เป/นหลักฐานแห7งการก7อหน้ี เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะได�มี
หนังสือหรือเอกสารอ่ืนที่สามารถนําใช�อ�างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล7าวแล�วและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ7นดินหรือบุคคลภายนอกท่ีทําหน�าท่ีตรวจสอบแทนสํานักงานการตรวจเงินแผ7นดินตรวจสอบแล�ว
ไม7มีป2ญหา หรือเป/นเอกสารท่ีไม7มีความจําเป/นต�องใช�ประกอบการตรวจสอบหรือการใดๆ อีก ให�เก็บรักษาไว�
อย7างน�อยหน่ึงป0 แล�วจึงจําหน7าย 

ข�อ ๒๖ การบันทึกบัญชีให�เป/นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป 

ข�อ ๒๗ ให�สํานักงานรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน ดังน้ี 

(๑) ให�สํานักผู�จัดการจัดทํารายงาน รับ - จ7าย และเงินคงเหลือประจําเดือนของสํานักงาน
เสนอต7อผู�จัดการภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปแล�วแจ�งให�คณะกรรมการทราบนอกจากน้ีให�จัดทํา
วิเคราะหOรายงานการเงินรายไตรมาสแจ�งให�คณะกรรมการทราบด�วย 

(๒) เมื่อส้ินสุดป0บัญชี ให�สํานักผู�จัดการจัดทํางบการเงินเสนอคณะกรรมการภายใน๙๐ วัน 

นับแต7วันปfดบัญชีประจําป0บัญชี 
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หมวด ๖ 

การพัสดุ 

ข�อ ๒๘ ให�ผู�จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑOการบริหารงาน

พัสดุซ่ึงรวมถึงการจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมพัสดุ 

ข�อ ๒๙ ให�ผู�จัดการมีอํานาจอนุมัติการจัดหาพัสดุ ในวงเงินครั้งละไม7เกินย่ีสิบล�านบาทหาก

เกินวงเงินกําหนดให�ผู�จัดการอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือตามผลการอนุมัติในการจัดซื้อ

จัดจ�างแล�วแต7กรณี 

อํานาจในการอนุมัติการจัดหาพัสดุตามวรรคหน่ึงให�รวมถึงการอนุมัติ ยกเลิก แก�ไข

เปล่ียนแปลงสัญญาหรือข�อตกลงต7างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัสดุด�วย 

ข�อ ๓๐ ผู�จัดการอาจมอบอํานาจในการดําเนินการตามข�อ ๒๙ ให�แก7ผู�ปฏิบัติงานผู�ใดผู�หน่ึง

ปฏิบัติแทนก็ได� โดยคํานึงถึงตําแหน7ง หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ที่ได�รับมอบอํานาจเป/นสําคัญ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จาตุรนตO ฉายแสง 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
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หลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงิน 

เพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ3[๑] 

๑. วัตถุประสงคO 

เพื่อให�การดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพเป/นไปตามวัตถุประสงคOที่

กําหนดไว�ในมาตรา ๕ แห7งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ละ

สอดคล�องกับหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) และมาตรา ๒๙ 

แห7งพระราชบัญญัติดังกล7าว คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพจึงกําหนดหลักเกณฑO

และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมขึ้นไว� โดยมีวัตถุประสงคOดังน้ี 

(๑) เพื่อสนับสนุนการดําเนินการสร�างเสริมสุขภาพได�อย7างมีประสิทธิภาพ 

(๒) เพื่อสร�างการมีส7วนร7วมของภาคีต7าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

(๓) เพื่อสร�างกระบวนการดําเนินงานที่โปร7งใส และสามารถตรวจสอบได� 

(๔) เพื่อกําหนดความสัมพันธOระหว7างบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฯ กับ

สํานักงาน และภาคีสร�างเสริมสุขภาพให�ชัดเจน 

๒. นิยาม 

๒.๑ หลักเกณฑOน้ีเรียกว7า “หลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการ

และกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘” เรียกย7อว7า “หลักเกณฑO” 

๒.๒ ในหลักเกณฑOน้ี 

(๑) “พระราชบัญญัติ” หมายความว7า พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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(๒) “กองทุน” หมายความว7า กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

(๓) “คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม

สุขภาพ 

(๔) “ประธานกรรมการ” หมายความว7า ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม

สุขภาพ 

(๕) “ผู�จัดการ” หมายความว7า ผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

(๖) “เจ�าหน�าท่ี” หมายความว7า เจ�าหน�าท่ีประจําสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�าง

เสริมสุขภาพหรือบุคคลท่ีผู�จัดการมอบหมายให�ทําหน�าท่ีในฐานะเจ�าหน�าท่ีประจําสํานักงาน 

(๗) “สํานักงาน” หมายความว7า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

(๘) “ภาคี” หมายความว7า ภาคีสร�างเสริมสุขภาพ อันอาจเป/นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีส7วน

ร7วมในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ หรือมีส7วนร7วมในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการ 

(๙) “แผนหลัก” (master plan) หมายความว7า แผนการดําเนินงานของกองทุนตาม

มาตรา ๒๑ (๑) ซึ่งประกอบด�วยแผน/แผนงานท้ังหมดของกองทุน โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานในระยะ

สามป0 ระบุถึงเปbาประสงคO (goals) วัตถุประสงคO (objectives) มาตรการหลัก (key measures) ตัวช้ีวัด

หลัก (key indicators) และเปbาหมาย (targets) โดยมีการระบุการจัดสรรงบประมาณในระดับแผนด�วย 

(๑๐) “แผน” (plan) หมายความว7า กลุ7มของแผนงาน (program) ที่มีความเก่ียวเน่ือง

สอดคล�องกัน อันจะนําไปสู7การบรรลุเปbาหมายท่ีสําคัญในการสร�างเสริมสุขภาพ 

(๑๑) “แผนงาน” (program) หมายความว7า กลุ7มของชุดโครงการ/โครงการซึ่งมีกิจกรรมที่

สัมพันธOกัน เพื่อให�บรรลุเปbาหมายของแผนงาน 
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(๑๒) “ชุดโครงการ” (project package) หมายความว7า กลุ7มของโครงการซ่ึงมี

ความสัมพันธOกัน เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคOของชุดโครงการ 

(๑๓) “โครงการ” (project) หมายความว7า กลุ7มของกิจกรรมซึ่งมีความเก่ียวข�องสัมพันธO

กัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคOของโครงการ 

(๑๔) “คณะกรรมการบริหารแผน” (steering committee) หมายความว7า คณะบุคคลที่

คณะกรรมการแต7งต้ังข้ึนเพื่อบริหาร กํากับดูแลการพัฒนา และการดําเนินการตามแผนภายใต�แผนหลักที่

คณะกรรมการเห็นชอบไว�แล�ว คณะกรรมการบริหารแผนคณะหน่ึงอาจได�รับมอบหมายให�บริหารแผน

มากกว7าหน่ึงแผนก็ได� 

(๑๕) “ผู�จัดการแผนงาน” (program manager) หมายความว7า บุคคลท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการแผนงานให�บรรลุวัตถุประสงคO 

(๑๖) “การทบทวนผลการดําเนินงาน” (program review) หมายความว7า การประเมินผล

การดําเนินงานของแผนหรือแผนงาน เพื่อประโยชนOในการพัฒนาปรับปรุงแผนหรือแผนงาน 

๓. แผนหลัก (master plan) 

แผนหลักต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงคOของกองทุนตามมาตรา ๕ และกิจการของกองทุน

ตามมาตรา ๙ (๔) แห7งพระราชบัญญัติ 

๓.๑ ให�ผู�จัดการเสนอแผนหลักต7อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบก7อนส้ินเดือน

สิงหาคมของทุกป0 

๓.๒ ในการพัฒนาแผนหลัก ให�จัดทําเป/นระยะเวลาสามป0 โดยให�ปรับปรุงทุกป0เพื่อเสนอ

ต7อคณะกรรมการตามข�อ ๓.๑ 

๓.๓ ให�ผู�จัดการจัดให�คณะกรรมการบริหารแผนและภาคีต7างๆ ได�มีส7วนร7วมในการพัฒนา

แผนหลักให�มากที่สุด 
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๓.๔ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�งบประมาณ หากแผนใดมีความจําเป/นในระหว7างป0ที่

จะต�องปรับปรุงวงเงินงบประมาณตามแผนท่ีคณะกรรมการเห็นชอบไว�ไม7เกินร�อยละสิบของวงเงิน

งบประมาณแต7ละป0 ให�อยู7ในดุลยพินิจของผู�จัดการที่จะดําเนินการได� 

ในกรณีท่ีจําเป/นต�องปรับปรุงวงเงินงบประมาณเกินกว7าร�อยละสิบ ให�ผู�จัดการเสนอแนว

ทางการปรับปรุงต7อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๓.๕ ในระหว7างป0 หากผู�จัดการพิจารณาเห็นความจําเป/นต�องกําหนดแผนใหม7ภายใต�แผน

หลัก ให�ผู�จัดการเสนอขออนุมัติต7อคณะกรรมการ 

๔. คณะกรรมการบริหารแผน 

๔.๑ ให�คณะกรรมการแต7งต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหน่ึงประกอบด�วยกรรมการ

กองทุนและผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ รวมแล�วไม7เกินสิบคน โดยมีผู�จัดการเป/นกรรมการและเลขานุการ ทําหน�าที่

พิจารณากล่ันกรองรายช่ือบุคคลท่ีผู�จัดการเสนอตามที่ได�ปรึกษาหารือกับภาคีที่เก่ียวข�องกับแผนน้ันๆ เพื่อ

เป/นคณะกรรมการบริหารแผนคณะต7างๆ จํานวนคณะละเจ็ดถึงสิบห�าคนแล�วให�ผู�จัดการเสนอรายช่ือที่ผ7าน

การกล่ันกรองแล�วต7อคณะกรรมการเพื่อให�ความเห็นชอบและให�ประธานกรรมการลงนามในประกาศแต7งต้ัง 

๔.๒ คณะกรรมการบริหารแผนคณะหน่ึงๆ ประกอบด�วยกรรมการกองทุนไม7น�อยกว7า ๒ 

คน และบุคลากรที่มีความรู� ความสามารถ มีผลงานดีเด7น และมีประสบการณOจากหลายสาขาท่ีเก่ียวข�องกับ

การดําเนินการตามแผน โดยควรเป/นผู�ที่ได�รับการยอมรับจากภาคีท่ีเก่ียวข�องกับแผนน้ันๆ 

ให�ผู� จัดการหรือผู�ที่ ผู� จัดการมอบหมายทําหน�าท่ีกรรมการและเลขานุการของคณะ

กรรมการบริหารแผน 

๔.๓ ให�คณะกรรมการบริหารแผนมีวาระปฏิ บั ติงานคราวละสามป0หรือตามที่

คณะกรรมการกําหนด โดยเม่ือครบวาระแล�วหากยังไม7มีการแต7งต้ังขึ้นใหม7ก็ให�คณะกรรมการบริหารแผน 

ชุดเดิมน้ันปฏิบัติหน�าท่ีไปก7อน 
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นอกจากการครบตามวาระแล�ว ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

แผนจะพ�นจากหน�าที่เมื่อตาย ลาออก หรือเม่ือพ�นสภาพตามมติของ 

คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารแผนจะส้ินสภาพไปด�วยเม่ือแผนท่ีดูแลเสร็จส้ินหรือยุติ

ลง 

๔.๔ ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารแผนให�อนุโลมใช�ความในมาตรา ๒๒ แห7ง

พระราชบัญญัติ เว�นแต7คณะกรรมการบริหารแผนจะมีมติกําหนดแนวปฏิบัติไว�เป/นอ่ืนโดยไม7ขัดแย�งกับ

หลักการของมาตรา ๒๒ 

๔.๕ ให�นําข�อตกลงว7าด�วยจริยธรรมของคณะกรรมการมาใช�เป/นหลักการและแนวปฏิบัติ

สําหรับประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารแผนด�วยโดยอนุโลม 

ให�สํานักงานแจ�งถึงข�อตกลงว7าด�วยจริยธรรมแก7ประธานกรรมการและกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารแผนเป/นลายลักษณOอักษรให�ทราบต้ังแต7แรกเร่ิมปฏิบัติหน�าท่ี 

๔.๖ ให�คณะกรรมการบริหารแผนมีอํานาจหน�าที่ดังน้ี 

(๑) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนให�บรรลุผลรวมถึงพัฒนาแผน

ในระยะต7อไปข�างหน�า โดยสามารถปรับปรุงรายละเอียดของแผนน้ันๆ ได� ภายในกรอบงบประมาณของแผน

ท่ีคณะกรรมการเห็นชอบไว� 

(๒) พิจารณาให�ทุนหรือพิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่

กําหนดไว�ในข�อ ๗.๖ (๒) และ ๗.๖ (๓) 

(๓) แต7งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิเป/นท่ีปรึกษาและในกรณีที่สมควรอาจมอบหมายอํานาจหน�าท่ีเพื่อ

กํากับทิศทางของแผนงานให�เป/นไปตามวัตถุประสงคOและเปbาหมายของแผน แต7ไม7รวมถึงการพิจารณา

งบประมาณแก7ชุดโครงการ/โครงการ 
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(๔) เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต7งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการบริหารแผนที่

พ�นหน�าท่ีไปด�วยสาเหตุใดๆ หรือเสนอเพื่อพิจารณาแต7งต้ังกรรมการเพิ่มเติม 

(๕) รายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามแผนต7อคณะกรรมการตลอดจนจัดให�มี

การประเมินผลตามข�อ ๘.๓ ถึงข�อ ๘.๗ 

(๖) พิจารณาปรับปรุงจัดสรรเงินภายในวงเงินท่ีกําหนดไว�ในแผนน้ันๆตามความเหมาะสม 

(๗) ดําเนินงานอ่ืนใดที่จําเป/นเพื่อให�การดําเนินงานตามแผน บรรลุผลสําเร็จ 

๔.๗ ให�ผู�จัดการจัดให�มีการประชุมร7วมกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

แผนคณะต7างๆ เพื่อประโยชนOในการเรียนรู�ร7วมกันและต7อการบูรณาการของแผนหลักของกองทุนใน

ภาพรวม โดยให�จัดประชุมอย7างน�อยป0ละครั้ง 

๕. การพัฒนาและบริหารแผนงาน 

๕.๑ ให�คณะกรรมการบริหารแผนเป/นผู�กําหนดโครงสร�างแผนงาน (program) ภายในแผน 

รวมถึงกําหนดวงเงินงบประมาณสําหรับแต7ละแผนงาน 

๕.๒ ให�ผู�จัดการพัฒนารายละเอียดของแต7ละแผนงานโดยกระบวนการมีส7วนร7วมของภาคี

ท่ีเก่ียวข�องกับแผนงานน้ัน 

ในกระบวนการพัฒนารายละเอียดของแต7ละแผนงาน ผู� จัดการอาจมอบหมายให�มี

ผู�รับผิดชอบไปดําเนินการก็ได� 

๕.๓ ผู�จัดการอาจจัดให�มีการพัฒนานวัตกรรมในแต7ละแผนได� โดยใช�งบประมาณไม7เกิน

ร�อยละสองของแต7ละแผน 

๕.๔ ให�ผู�จัดการแต7งต้ังผู�มีคุณสมบัติเหมาะสมทําหน�าท่ีผู�จัดการแผนงานโดยมีกระบวนการ

ปรึกษากับภาคีที่เก่ียวข�อง 
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๕.๕ ผู�จัดการแผนงานควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) เป/นผู�มีส7วนร7วมในกระบวนการพัฒนาแผนงาน โดยได�แสดงถึงความรู�ความเข�าใจ 

ความเอาใจใส7 และการเป/นที่ยอมรับของภาคีที่เก่ียวข�อง 

(๒) เป/นผู�มีความสามารถและประสบการณOในการบริหาร 

(๓) สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติงานได�จริงตามข�อตกลง 

(๔) ไม7เป/นผู�มีประวัติด7างพร�อยในทางการเงินหรือการรับทุน ท้ังน้ีให�พึงพิจารณาข�อมูลจาก

แหล7งทุนอ่ืนด�วย 

๕.๖ ให�ผู�จัดการแผนงานทํา หน�าที่บริหารจัดการแผนงานภายใต�กรอบการปฏิบัติงานและ

โครงการ ตามที่คณะกรรมการบริหารแผนน้ันๆ กําหนด 

๕.๗ ผู�จัดการแผนงานจะพ�นจากหน�าท่ีเม่ือแผนที่ดูแลเสร็จส้ินหรือยุติลง ผู�จัดการแผนงาน

อาจพ�นจากหน�าที่เม่ือลาออก หรือผู�จัดการเห็นสมควรให�พ�นจากหน�าท่ี เน่ืองจากขาดคุณสมบัติตามข�อ ๕.๕ 

และให�ผู�จัดการแต7งต้ังผู�จัดการแผนงานคนใหม7แทน 

๖. โครงการท่ีกองทุนให�การสนับสนุน 

๖.๑ โครงการที่อยู7 ในข7ายที่กองทุนจะสนับสนุนต�องเป/นโครงการท่ีสอดคล�องกับ

วัตถุประสงคOของกองทุนตามมาตรา ๕ กิจการของกองทุนตามมาตรา ๙ (๔) หรือแผนการดําเนินงานของ

กองทุนแผนใดแผนหน่ึงท่ีคณะกรรมการเห็นชอบไว� 

๖.๒ กองทุนสามารถสนับสนุนโครงการ ๓ ประเภท ดังน้ี 

(๑) โครงการด�านการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเป/นการ

ฝUกอบรม การรณรงคO การจัดกิจกรรม หรือพัฒนารูปแบบที่เป/นนวัตกรรม หรือการพัฒนาเครือข7ายภาคี 

หรือปฏิบัติการในด�านการสร�างเสริมสุขภาวะ ท้ังน้ีต�องไม7ใช7งานประจําที่ดําเนินการอยู7แล�ว 
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(๒) โครงการด�านการศึกษาวิจัย หมายถึง โครงการท่ีมีลักษณะการศึกษาวิจัยการทบทวน

องคOความรู� การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพด�วย 

(๓) โครงการด�านการอุปถัมภOกิจกรรม หมายถึง โครงการท่ีมีลักษณะการให�ทุนแก7กิจกรรม

ด�านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสาธารณะอ่ืนเพื่อเป/นส่ือกลางในการสร�างวามรู�และค7านิยมในการ

สร�างเสริมสุขภาพ 

๖.๓ ลักษณะโครงการท่ีกองทุนให�การสนับสนุนให� เป/นไปตามประกาศแนบท�าย 

หลักเกณฑOน้ี 

๖.๔ รายละเอียดสําหรับโครงการแต7ละประเภทให�ผู�จัดการจัดทําเป/นประกาศของ

สํานักงานเผยแพร7ให�สาธารณชนได�ทราบทางส่ือมวลชนตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 

๖.๕ โครงการท่ีกองทุนจะรับพิจารณา อาจจะมาจากการทํางานร7วมกันของภาคีหรือจาก

ผู�สนใจท่ีเสนอเข�ามาตามประกาศของสํานักงาน 

๗. การพิจารณาโครงการ 

๗.๑ การพิจารณาโครงการให�ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

(๑) ขั้นการกล่ันกรองทางวิชาการ 

(๒) ขั้นพิจารณาตัดสิน 

๗.๒ การกล่ันกรองทางวิชาการให�กระทําโดยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีต�องไม7เก่ียวข�องโดยตรงกับผู�

เสนอโครงการ เง่ือนไขและจํานวนผู�ทรงคุณวุฒิให�เป/นไปตามขนาดโครงการ ดังน้ี 

ขนาดโครงการ (งบประมาณที่ขอ)  จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิ 

• ไม7เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  อย7างน�อย ๑ คน 

• ๒๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อย7างน�อย ๓ คน 
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• ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อย7างน�อย ๕ คน 

• ๕,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อย7างน�อย ๗ คน 

• ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อย7างน�อย ๗ คน และจะต�องมีการ 

 ประชุมพิจารณา 

• เกินกว7า ๒๐ ล�านบาท  อย7างน�อย ๗ คน โดยมี 

 กรรมการบริหารแผนรวมอยู7ด�วย 

 อย7างน�อย ๓ คน และจะต�องมีการ 

 ประชุมพิจารณาผู�ทรงคุณวุฒิให� 

 เลือกจากบัญชีรายช่ือตามข�อ ๗.๕ 

๗.๓ ให�ผู�จัดการแผนงานหรือผู�ที่ผู�จัดการมอบหมาย รับผิดชอบดําเนินการตามข�อ๗.๒ 

และประมวลผลการกล่ันกรองทางวิชาการ รวมทั้งพิจารณาให�มีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการถ�า

จําเป/น เพื่อเสนอเป/นข�อมูลในการตัดสินใจของผู�มีอํานาจตามข�อ ๗.๖ 

๗.๔ หลังจากได�รับการอนุมัติแล�วให�ผู�จัดการหรือผู�ที่ผู�จัดการมอบหมายจัดทําสัญญากับ

ผู�รับทุน ซึ่งในกระบวนการดังกล7าวหากมีความจําเป/นและสมควรเพื่อประโยชนOในการบริหารจัดการ 

ผู�จัดการอาจให�มีการปรับปรุงแก�ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดได� 

๗.๕ ให�ผู�จัดการร7วมกับผู�จัดการแผนงาน จัดทําบัญชีรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิประจําแต7ละแผน

แล�วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผนป0ละครั้ง 

๗.๖ อํานาจในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให�เป/นไปตามวงเงินดังน้ี (๑) วงเงินไม7

เกิน ๒๐ ล�านบาท ให�ผู�จัดการพิจารณาอนุมัติ แล�วรายงานให�คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารแผน

ทราบ 
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(๒) วงเงินเกิน ๒๐ ล�านบาทแต7ไม7เกิน ๕๐ ล�านบาท ให�คณะกรรมการบริหารแผน

พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

(๓) วงเงินเกินกว7า ๕๐ ล�านบาท ให�คณะกรรมการบริหารแผนพิจารณาเสนอต7อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๘. การรายงานและการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน 

๘.๑ ให�ผู�จัดการแผนงาน จัดทํารายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานของแผนงาน

เสนอต7อคณะกรรมการบริหารแผนอย7างน�อยป0ละสองครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร 

แผนกําหนด 

๘.๒ ให�ผู�จัดการแผนงานจัดให�มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน

ของแผนงานป0ละหน่ึงครั้ง และรายงานผลให�คณะกรรมการบริหารแผนทราบ 

๘.๓ ให�คณะกรรมการบริหารแผน จัดทํารายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานของ

แผน เสนอต7อคณะกรรมการ อย7างน�อยป0ละครั้ง หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๘.๔ ให�คณะกรรมการบริหารแผน จัดให�มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการ

ดําเนินงานของแผนป0ละหน่ึงครั้ง และรายงานผลให�คณะกรรมการทราบ 

๘.๕ รายงานตามข�อ ๘.๑ ถึง ๘.๔ ให�นําเสนอคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

ของกองทุน ตามมาตรา ๓๗ แห7งพระราชบัญญัติ เพื่อทราบด�วย 

๘.๖ ให�คณะกรรมการบริหารแผนพิจารณา จัดให�มีการประเมินผลเชิงลึกสําหรับชุด

โครงการ/โครงการขนาดใหญ7ที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว7า ๒๐ ล�านบาท 

๘.๗ คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารแผน อาจจัดให�มีการติดตามและ

ประเมินผล นอกเหนือจากการรายงานและทบทวนในข�อ ๘.๑ ถึง ๘.๖ ก็ได� 
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๙. การรักษาการและปฏิบัติการตามหลักเกณฑO 

๙.๑ ให�ผู�จัดการเป/นผู�รักษาการตามหลักเกณฑOน้ี และสามารถออกระเบียบประกาศคําส่ัง 

หรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคOตามหลักเกณฑOน้ีได� 

๙.๒ ในกรณีท่ีมีป2ญหาทางข�อกฎหมายหรือข�อท่ีเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการในการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑOน้ี ให�ผู�จัดการรายงานข�อเท็จจริงและเสนอความเห็นต7อคณะกรรมการ 

เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด 

๑๐ บทเฉพาะกาล 

๑๐. ให�คณะกรรมการอํานวยการแผนงานคณะต7าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู7ก7อนที่หลักเกณฑO

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช�คงปฏิบัติงานต7อไปจนส้ินสุดแผนงานหรือโครงการตามกําหนดเดิมและยังคงอํานาจ

หน�าท่ีท่ีมีอยู7เดิม โดยให�ถือเป/นระดับคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารแผนชุดท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี 

ยกเว�นคณะกรรมการบริหารแผนจะเห็นเป/นอย7างอ่ืน 

ให�สํานักงานจัดทําบัญชีรายช่ือคณะกรรมการอํานวยการแผนงานในวรรคแรกแจ�งต7อคณะ

กรรมการบริหารแผนท่ีดูแลแผนท่ีเก่ียวข�องในการประชุมนัดแรก 

๑๐. ให�โครงการที่ได�รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณไปแล�วก7อนท่ีหลักเกณฑOฉบับน้ีจะ

มีผลบังคับใช� ดําเนินการต7อไปจนส้ินสุดโครงการ 

หลักเกณฑOน้ี ให�มีผลบังคับใช�เม่ือครบหกสิบวันถัดจากวันประกาศเป/นต�นไป และให�ยกเลิก

บรรดาระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศต7างๆ ที่ขัดหรือแย�งกับหลักเกณฑOน้ี 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จาตุรนตO ฉายแสง 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
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