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ในประเทศไทย

WHO - Framework Convention on 
Tobacco Control in Thailand

จิิระวััฒน์์  อยู่่�สบายู่1  

บทคััดย่่อ 

  บทควัามวิัจิัยู่น์้� ม้วััตถุุประสงค์เพ่ื่�อศึึกษาการควับคุมยู่าส่บตามกรอบของ

องค์การอน์ามัยู่โลกข้อ 5.3 ใน์ประเทศึไทยู่ โดยู่เป็น์การวิัจิัยู่เชิิงคุณภาพื่ ศึึกษา

จิากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิิงลึก แล้วัน์ำาข้อม่ลนั์�น์มาสังเคราะห์์เน่์�อห์าตาม

วััตถุุประสงค์ และแสดงผลใน์ร่ปของการบรรยู่ายู่พื่รรณน์าควัาม

   ผลการวัจิิยัู่พื่บวั�า โครงสรา้งการควับคมุอตุสาห์กรรมยู่าสบ่ใน์ประเทศึไทยู่ตาม

กรอบขององคก์ารอน์ามยัู่โลกขอ้ 5.3 ให์เ้กดิการเปล้�ยู่น์แปลงเชิงิโครงสรา้งการควับคมุ

ยู่าส่บ ดังน์้�

  1.	 พระราชบัญญัติิคัวบคัุมผลิิติภััณฑ์์ย่าสููบ ร�างพื่ระราชิบัญญัติควับคุม

ผลิตภัณฑ์์ยู่าส่บตามท้�กระทรวังสาธารณสุขเสน์อจิะยู่กเลิกพื่ระราชิบัญญัติควับคุม

ผลิตภัณฑ์์ยู่าส่บพื่.ศึ.2535 และ พื่ระราชิบัญญัติคุ้มครองสุขภาพื่ของผ้่ไม�ส่บบุห์ร้�     

พื่.ศึ.2535 เพื่่�อ 1) ให์้ทุกภาคส�วัน์ต้องเน์้น์การสร้างการรับร่้ และเห์็น์ควัามสำาคัญของ

แน์วัปฏิิบัติข้อ 5.3 เน์่�องจิากเป็น์มาตรการสำาคัญใน์การป้องกัน์การแทรกแซงน์โยู่บายู่

ของรัฐท้�เก้�ยู่วัขอ้งกบัการควับคมุยู่าสบ่ จิากธรุกจิิและอตุสาห์กรรมยู่าส่บ และ 2) เร�งรดั

ให์้ห์น์�วัยู่งาน์อ่�น์ท้�เก้�ยู่วัข้อง ออกกฎ ระเบ้ยู่บ ข้อบังคับ ท้�สอดคล้องกับแน์วัปฏิิบัติ

ตามข้อ 5.3 เพื่่�อไม�ให์้เกิดชิ�องโห์วั� ห์ร่อโอกาสใน์การแทรกแซงน์โยู่บายู่ของธุรกิจิห์ร่อ

อุตสาห์กรรมยู่าส่บได้

1 รักษาการผ่้อำาน์วัยู่การกองงาน์คณะกรรมการควับคุมผลิตภัณฑ์์ยู่าส่บ  กรมควับคุมโรค กระทรวังสาธารณสุข
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  2.	 การเปลิ่�ย่นโคัรงสูรา้งภัาษีสู่รรพสูามติิ	การประกาศึใชิพ้ื่ระราชิบัญญตัิ

ภาษ้สรรพื่สามิต พื่.ศึ.2560 ท้�ม้ผลบังคับใชิ้ฯ เม่�อวััน์ท้� 16 กัน์ยู่ายู่น์ พื่.ศึ.2560 ซึ�งกรม

สรรพื่สามิตได้ปรับโครงสร้างภาษ้ให์ม� ใชิ้วัิธ้การจิัดเก็บภาษ้แบบผสม ได้แก� การเก็บ

ภาษ้ทั�งตามม่ลค�าและตามปริมาณรวัมกัน์ โดยู่ใชิ้ “ราคาขายู่ปล้กแน์ะน์ำา” เป็น์ฐาน์

คำาน์วัณภาษ้เน์่�องจิากผ่้ส่บลดการบริโภคลง 

  3.	 การปรับติัวของโรงงานย่าสููบสูู่การย่าสููบแห่่งประเทศไทย่ ให์้พื่ร้อม

กบัการเข้าส่�การเป็น์น์ติบิคุคลใน์ ปีพื่.ศึ. 2561 เพ่ื่�อให้์มก้ารปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิ์ารงาน์

ภาครัฐของกระทรวังการคลังใน์การกำากับด่แลกิจิการยู่าส่บ ซึ�งเป็น์รัฐวัิสาห์กิจิภายู่ใต้

กำากบักระทรวังการคลงั ให้์มค้วัามชัิดเจิน์ ลดการมผ้ลประโยู่ชิน์์ทับซอ้น์ และการบริห์าร

งาน์ใน์มิติการประกอบธุรกิจิ ต้องแยู่กต�างห์ากชิัดเจิน์กับการบริห์ารน์โยู่บายู่ด้าน์ภาษ้ 

ภายู่ห์ลังม้การแปรร่ปองค์กรจิากเดิมโรงงาน์ยู่าส่บ ม้สถุาน์ะเป็น์น์ิติบุคคลเด้ยู่วักัน์กับ

กระทรวังการคลัง ได้แยู่กตัวัออกไปเป็น์ การยู่าส่บแห์�งประเทศึไทยู่ ซึ�งม้สถุาน์ะเป็น์

น์ิติบุคคลแยู่กต�างห์ากจิากกระทรวังการคลัง 

คัำาสูำาคััญ: การควับคุมยู่าส่บ, องค์การอน์ามัยู่โลก, ประเทศึไทยู่
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Abstract

  This research is aimed to study the World Health Organization: Frame-

work Convention on Tobacco Control (WHO-FCTC) Article 5.3 in Thailand. The 

research was qualitatively conducted on the basis of content analysis. Data 

were collected from in-depth interviews with key informants. The collected data 

were analyzed according to the objectives, and the results were descriptively 

illustrated.

  The research results were found that the structure of tobacco control in 

Thailand in accordance with the World Health Organization: Framework Con-

vention on Tobacco Control (WHO-FCTC) Article 5.3 has resulted in structural 

changes for tobacco control as follows:

  1.  Tobacco Products Control Act 2017 (TPCA), TPCA 2017 proposed 

by the Ministry of Public Health replaces the Tobacco Products Control 1992 

and the Non-Smoker's Health Protection Act 1992 which has the purpose to 

1) all sectors to focus on building awareness. and place the importance on 

guideline Article 5.3 as it is an important measure to protect government pol-

icies related to tobacco control from commercial and other vested interests.; 

and 2) expedite other relevant agencies to issue regulations that comply with 

guideline Article 5.3 to avoid vulnerabilities. Or opportunities to intervene in 

policy of commercial or the tobacco industry.

  2.  Improving of excise tax structure, the promulgation of the Excise 

Tax Act 2017, which came into effect on 16 September 2017, in which the 

Excise Department has improve the excise tax structure. Using Mixed Rate 

System, including both value and volume taxation, using the “suggested retail 

price” as the tax base, as strike a balance between public revenue and public 

health.
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  3.  Adaptation of the Thailand Tobacco Monopoly (TTM) to the To-

bacco Authority of Thailand (TOAT) Along with entering into a juristic person 

in 2018 in order to improve the government administration structure of the 

Ministry of Finance in regulating tobacco business. Which is a state enterprise 

under the supervision of the Ministry of Finance To be clear Reduce conflicts 

of interest and management in business operation dimensions Must be clearly 

separated from tax policy administration After the privatization of the organ-

ization from the tobacco monopoly having the same corporate status as the 

Ministry of Finance has separated into Tobacco Authority of Thailand Which is 

a legal entity separate from the Ministry of Finance.

Key	words: Tobacco Control, World Health Organization, Thailand
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1.		 บทนำา
  กรอบอนุ์สญัญาวั�าด้วัยู่การควับคุมยู่าสบ่ขององค์การอน์ามัยู่โลก (WHO-Frame-

work Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) เป็น์กฎห์มายู่ระห์วั�างประเทศึ

ท้�เก้�ยู่วักับสุขภาพื่ เพ่ื่�อควับคุมการบริโภคยู่าส่บและผลิตภัณฑ์์ท้�เก้�ยู่วัข้อง จิึงได้

กำาห์น์ดมาตรการควับคุมยู่าส่บใน์ห์ลายู่มิติ ประเทศึไทยู่เข้าร�วัมเป็น์รัฐภาค้เม่�อวััน์ท้� 8 

พื่ฤศึจิกิายู่น์ 2547 จิงึมพั้ื่น์ธกรณ้ท้�ตอ้งดำาเน์นิ์การตามกรอบดังกล�าวั โดยู่เฉพื่าะประเด็น์

เก้�ยู่วักบัมาตรการปอ้งกนั์การแทรกแซงอตุสาห์กรรมยู่าสบ่ใน์ประเทศึให์ม้ป้ระสทิธภิาพื่ 

(WHO Framework Convention on Tobacco Control , 2012) 

  สำาห์รับสถุาน์การณ์ยู่าส่บใน์ประเทศึไทยู่น์ั�น์ ปี พื่.ศึ. 2560 จิากการสำารวัจิ

ของศึิริวัรรณ พื่ิทยู่รังฤษฏิ์ และ  ปวั้ณา ป้�น์กระจิ�าง (รายู่งาน์สถุิติการบริโภคยู่าส่บของ

ประเทศึไทยู่ พื่.ศึ. 2561,ห์น์้า ฉ-ชิ) พื่บวั�า ประชิากรท้�ม้อายูุ่ 15 ปีขึ�น์ไป เป็น์ผ่้ส่บบุห์ร้� 

10.7 ล้าน์คน์ (ร้อยู่ละ 19.1) อัตราการบริโภคยู่าส่บตามกลุ�มอายูุ่ 15-18 ปีเท�ากับ

ร้อยู่ละ 7.8 โดยู่ใน์ภาพื่รวัม อตัราการสบ่บหุ์ร้�ม้แน์วัโน้์มลดลง ยู่กเว้ัน์กลุ�มอายู่ ุ19-24 

ปี จิากปี พื่.ศึ.2534-2560 อัตราการบริโภคยู่าส่บของประชิากรเพื่ศึชิายู่ม้อัตราการ

เปล้�ยู่น์แปลงท้�ลดลงน้์อยู่กวั�า เพื่ศึห์ญิง คอ่ ร้อยู่ละ 36.42 และร้อยู่ละ 66 และเพื่ศึห์ญิง

ม้อัตราการบริโภคยู่าส่บตำ�าสุดจิากทุกปีท้�ผ�าน์มา ค่อร้อยู่ละ 1.7 และใน์ปี พื่.ศึ. 2560 

อัตราการส่บบุห์ร้�ของผ่้ท้�ม้ระดับการศึึกษาประถุมจิะม้อัตราการบุห์ร้�ส่งสุด รองลงมา

เป็น์ระดับมัธยู่มต้น์ ผ่้ท้�ไม�เคยู่เร้ยู่น์ ระดับมัธยู่มปลายู่และระดับอุดมศึึกษาขึ�น์ไป ค่อ 

ร้อยู่ละ 22.0, 21.5, 18.1, 18.0 และ 7.7 ตามลำาดับ ทุกระดับการศึึกษาอัตราการส่บ

บหุ์ร้�ลดลงจิากป ี2557 และผ่ท้้�มร้ะดับการศึกึษาอุดมศึกึษาขึ�น์ไปอตัราการเปล้�ยู่น์แปลง

ลดลงมากท้�สุด ค่อร้อยู่ละ 64.68  โดยู่ผ่้อยู่่�อาศึัยู่น์อกเขตเทศึบาลม้อัตราการบุห์ร้�ส่ง

กวั�าใน์เขตเทศึบาลใน์ทุกรอบการสำารวัจิ โดยู่อัตราการ เปล้�ยู่น์แปลงลดลงของน์อก

เขตเทศึบาลส่งกวั�าใน์เขตเทศึบาลเล็กน์้อยู่ ค่อ ร้อยู่ละ 39.07 และ 35.61 ตามลำาดับ 

ส�วัน์อัตราการส่บบุห์ร้�ใน์แต�ละภ่มิภาคของประเทศึไทยู่ลดลงอยู่�างต�อเน่์�อง ภาคใต้

ยู่ังม้อัตราการส่บบุห์ร้�ท้�ส่งท้�สุด รองลงมาเป็น์ภาคตะวััน์อกเฉ้ยู่งเห์น่์อ กลาง เห์น่์อ

และกรุงเทพื่มห์าน์คร (อัตราการเปล้�ยู่น์แปลงภาคเห์น่์อ กลาง ตะวััน์ออกเฉ้ยู่งเห์น่์อ 
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กรุงเทพื่มห์าน์คร และใต้เท�ากับร้อยู่ละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตาม

ลำาดบั) แสดงให์เ้ห์น็์วั�ามาตรการใน์การควับคมุยู่าส่บท้�ผ�าน์มา ไดผ้ลด้มากใน์ภาคเห์น่์อ

และยู่ังไม�ค�อยู่ได้ผลใน์ภาคใต้ 

  ปีพื่.ศึ.2560 ประชิากรไทยู่อายุู่ 15 ปีขึ�น์ไปท้�เริ�มบุห์ร้�ครั�งแรกของผ้่ท้�ส่บบุห์ร้�

เป็น์ประจิำาค่ออายูุ่ 18.1 ปี ซึ�ง เพิื่�มขึ�น์เล็กน์้อยู่จิากปี 2557 ซึ�งม้อายูุ่เฉล้�ยู่ท้�เริ�มส่บค่อ 

17.8 ปี เม่�อเปร้ยู่บเท้ยู่บใน์แต�ละกลุ�มวััยู่ใน์ปี 2560 พื่บวั�า กลุ�มเยู่าวัชิน์ ม้อายูุ่เฉล้�ยู่ท้�

เริ�มส่บ 16.2 ปี ซึ�งเพื่ิ�มขึ�น์จิากปี 2557 ค่อ 15.6 ปี ส�วัน์ใน์กลุ�มวััยู่ทำางาน์ และกลุ�มผ่้ส่ง

อายุู่มอ้ายุู่เฉล้�ยู่ท้�เริ�มสบ่ไม�แตกต�างกัน์มากใน์แต�ละป ีโดยู่จิะอยู่่�ใน์ชิ�วังประมาณ 18-19 

ป ี ส�วัน์ผ่บ้รโิภคยู่าสบ่ปจ้ิจิบุนั์อายุู่ 15 ปขึี�น์ไป ระห์วั�างป ีพื่.ศึ.2547-2554 มสั้ดส�วัน์ของ

ผ่้ส่บบุห์ร้�ซองและบุห์ร้�มวัน์เองเก่อบอยู่�างละ 50% ตั�งแต�ปีพื่.ศึ. 2556 พื่บวั�าม้สัดส�วัน์

ของผ่้บุห์ร้�ซองส่งกวั�าผ่้บุห์ร้�มวัน์เอง ใน์ปีพื่.ศึ. 2560 ประชิากรอายูุ่ 15 ปีขึ�น์ไปท้�บุห์ร้�

เปน็์ประจิำาน์ยิู่มสบ่บหุ์ร้�ผลติจิากโรงงาน์สบ่ถุงึรอ้ยู่ ละ 56 รองลงมาคอ่บหุ์ร้�ร้อยู่ละ 49.3 

ถุน์น์ประเภทอ่�น์ม้ร้อยู่ละ 0.1 ปี  (ศึิริวัรรณ พื่ิทยู่รังฤษฏิ์ และปวั้ณา ป้�น์กระจิ�าง, 2561)

ใน์ขณะท้�รายู่ไดจ้ิากธรุกจิิคา้บหุ์ร้� พื่บวั�า ใน์ชิ�วังปพีื่.ศึ.2550-2560 มม้่ลค�าเพื่ิ�มขึ�น์ทกุปี 

เฉล้�ยู่ร้อยู่ละ 7.3 ต�อปีจิากม่ลค�า 87,513 ล้าน์บาท และเพื่ิ�มขึ�น์เป็น์ 157,652 ล้าน์บาท 

โดยู่มโ้ครงสร้างรายู่ได้ดงัน้์� บหุ์ร้� รอ้ยู่ละ 99 ซกิาร์และอ่�น์ๆ รอ้ยู่ละ 1 ใน์ชิ�วังเวัลาเดยู้่วักัน์ 

(โรงงาน์ยู่าส่บ รายู่งาน์ประจิำาปี, 2561)

  จิากเห์ตผุลดงักล�าวั การศึกึษาการควับคมุยู่าส่บใน์ประเทศึไทยู่ ใน์สถุาน์การณ์

ท้�เปล้�ยู่น์แปลงไปจิึงเป็น์ประเด็น์สำาคัญแม้วั�า รัฐบาล กระทรวังสาธารณสุข และภาค้ๆ 

จิะม้มาตรการควับคุมยู่าส่บ แต�พื่บวั�า จิำาน์วัน์ผ่้ส่บบุห์ร้�ใน์ประเทศึไทยู่ยัู่งคงลดลงไม�

มากน์ัก และยู่ังคงม้แน์วัโน์้มวั�า คน์รุ�น์ให์ม�สามารถุเข้าถุึงบุห์ร้�ได้ง�ายู่ด้วัยู่  

2.		 วัติถุุประสูงคั์การวิจััย่
  1.  เพื่่�อศึึกษาการควับคุมยู่าส่บตามกรอบขององค์การอน์ามัยู่โลก

  2.  เพ่ื่�อศึึกษามาตรการการควับคุมยู่าส่บใน์ประเทศึไทยู่ใน์สถุาน์การณ์

ป้จิจิุบัน์ 

  3. เพ่ื่�อห์าแน์วัทางท้�เห์มาะสมต�อควับคุมยู่าส่บสำาห์รับประเทศึไทยู่ใน์

สถุาน์การณ์ป้จิจิุบัน์
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3.		 คัำาถุามการวิจััย่
  การควับคุมยู่าส่บตามกรอบขององค์การอน์ามัยู่โลกเป็น์อยู่�างไร มาตรการ

การควับคุมยู่าส่บและแน์วัทางท้�เห์มาะสมสำาห์รับประเทศึไทยู่ใน์สถุาน์การณ์ป้จิจิุบัน์

ควัรเป็น์อยู่�างไร 

4.		 การดำาเนินการวิจััย่
  การศึึกษาวัิจิัยู่ครั�งน์้�เป็น์การวัิจิัยู่เชิิงคุณภาพื่ (Qualitative Research) โดยู่ใชิ้

เทคน์คิวัธ้ิเชิงิคณุภาพื่ ประกอบดว้ัยู่ การวัจิิยัู่เอกสาร (Documentary research) ศึกึษา

วัิเคราะห์์ข้อม่ลจิากเอกสารสิ�งพื่ิมพื่์ งาน์วิัจิัยู่ และบทควัามต�าง ๆ ท้�เก้�ยู่วัข้องกับการ

ควับคุมยู่าส่บและมาตรการท้�เก้�ยู่วัข้องทั�งใน์ประเทศึและต�างประเทศึและการวิัจิัยู่  

ภาคสน์าม โดยู่การการสัมภาษณ์เจิาะลึก (In-Depth Interview) ทั�งน์้�การสัมภาษณ์

เจิาะลึกประชิากรกลุ�มเป้าห์มายู่ (Key Informant) ท้�จิะดำาเน์ิน์การสัมภาษณ์เจิาะลึก 

แบ�งเปน็์ 3 กลุ�ม ประกอบดว้ัยู่ ห์น์�วัยู่งาน์รฐัท้�เก้�ยู่วัขอ้ง ไดแ้ก�  กรมควับคมุโรค กระทรวัง

สาธารณสุข  ศึ่น์ยู่์จิัดการควัามร่้เก้�ยู่วักับยู่าส่บ และห์น์�วัยู่งาน์อ่�น์ ๆ ภาคธุรกิจิ ได้แก�

 โรงงาน์ยู่าส่บ และกลุ�มผ่้เชิ้�ยู่วัชิาญ ได้แก� น์ักวัิชิาการด้าน์ยู่าส่บ และน์ักวัิชิาการด้าน์

สาธารณสุข

5.		 แนวคัิดทฤษีฎี่แลิะกรอบแนวคัิดในการวิจััย่
  5.1		แนวคัิดทฤษีฎี่ท่�เก่�ย่วข้อง

  แน์วัคิดน์โยู่บายู่สาธารณะเพ่ื่�อสร้างสภาพื่แวัดล้อมสังคมท้�ด้ แน์วัคิดควัาม

รับผิดชิอบต�อสังคม และแน์วัคิดเก้�ยู่วักับการคุ้มครองผ่้บริโภคอยู่�างยัู่�งยู่่น์ การน์ำาทั�ง 

3 แน์วัคิดดังกล�าวัมาใชิ้เป็น์กรอบใน์การอธิบายู่เร่�องการควับคุมยู่าส่บใน์ประเทศึไทยู่

   5.1.1		แนวคิัดนโย่บาย่สูาธารณะเพ่�อสูรา้งสูภัาพแวดลิอ้มสูงัคัมท่�ด่	 

   ศึาสตราจิารยู่ ์น์ายู่แพื่ทยู่ป์ระเวัศึ วัะส้ (2552) ระบวุั�า กระบวัน์การน์โยู่บายู่

สาธารณะ (Public Policy Process) กระบวัน์การน์โยู่บายู่สาธารณะควัรประกอบด้วัยู่ 

3 ประการ ค่อ ประการแรก เป็น์กระบวัน์การทางป้ญญา ใชิ้ห์ลักฐาน์ข้อเท็จิจิริงท้�ผ�าน์ 

การวัิเคราะห์์สังเคราะห์์มาอยู่�างด้ จิน์เป็น์ “ ควัามร่้ ” ท้�เร้ยู่กวั�า เป็น์การสร้างน์โยู่บายู่ท้�
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อยู่่�บน์ฐาน์ของควัามร่้ (Knowledge -based policy formulation)  ประการท้�สอง เป็น์ 

กระบวัน์การทางสังคม น์โยู่บายู่กระทบสังคมทั�งห์มดอยู่�าง รุน์แรง ผ่้ม้ส�วัน์ได้ส�วัน์เส้ยู่

ค่อสังคมควัรเข้ามาม้บทบาทร�วัมเร้ยู่น์ร่้ ร�วัมกำาห์น์ดน์โยู่บายู่ เป็น์กระบวัน์การเปิดเผยู่

โปร�งใสและเปน็์ไป ตาม รฐัธรรมน่์ญ พื่.ศึ. 2550 มาตรา 67 กำาห์น์ดให์ ้ประชิาชิน์มส้�วัน์

ร�วัมใน์การกำาห์น์ดน์โยู่บายู่  และประการท้�สาม กระบวัน์การทางศึล้ธรรม กระบวัน์การ

น์โยู่บายู่สาธารณะควัรม้ อุดมคติเพ่ื่�อควัามถุ่กต้องด้งามและประโยู่ชิน์์สุขของคน์

ทั�งห์มด ไม�แฝงเร้น์เพื่่�อประโยู่ชิน์์เฉพื่าะตน์เฉพื่าะกลุ�ม

  น์โยู่บายู่สาธารณะท้�ด้ใน์มุมมองของศึาสตราจิารยู่์ น์ายู่แพื่ทยู่์ประเวัศึ วัะส้ 

(2552,ห์น์้า 11-14) ระบุวั�า น์โยู่บายู่สาธารณะท้�ด้ (Healthy public policies) ค่อ

น์โยู่บายู่สาธารณะท้�น์ำาไปส่ �ควัามถุ่กต้องเป็น์ธรรม และประโยู่ชิน์์สังคมโดยู่รวัม 

ใน์ป้จิจิุบัน์สังคมจิะม้ควัามซับซ้อน์ “ควัามถุ่กต้องเป็น์ธรรม” และ “ประโยู่ชิน์์สุข” ก็

ซับซ้อน์และต้ควัามต�างๆ กัน์ ไม�ตรงไปตรงมาการใชิ้ “ควัามเห์็น์” เถุ้ยู่งกัน์ ห์ร่อการลง

มติด้วัยู่เส้ยู่งข้างมาก ไม�ได้เป็น์ประกัน์วั�าจิะม้ “ควัามถุ่กต้องเป็น์ธรรม” จิำาเป็น์ต้องม้

การวัิจิัยู่สร้างควัามร่้วั�าม้ “ควัามถุ่กต้องเป็น์ธรรม” และเป็น์ “ประโยู่ชิน์์ต�อสังคม” ห์ร่อ

ไม�มากน้์อยู่เพ้ื่ยู่งใด ควัามร่ท้้�ไดจ้ิากการวิัจิยัู่ อนั์ประกอบด้วัยู่ข้อมล่ห์ลักฐาน์และวิัธ้การ

วัิเคราะห์์สังเคราะห์์ท้�เชิ่�อถุ่อได้ โปร�งใส เป็น์สาธารณะท้�ให์้ใครๆ เข้ามาด่และพื่ิส่จิน์์ได้ 

สามารถุน์ำามาส่�การเร้ยู่น์ร่้ร�วัมกัน์ และเกิดควัามเห์็น์พื่้องได้ 

  ดังนั์�น์ การวัิจิัยู่น์โยู่บายู่ ห์ร่อ การสังเคราะห์์น์โยู่บายู่ อยู่�างม้คุณภาพื่

 จิึงเป็น์เร่�องจิำาเป็น์ท้�จิะต้องทำากัน์ให์้มาก เพ่ื่�อเป็น์เคร่�องม่อเคล่�อน์สังคมไปให์้ได้ ซึ�ง

กระบวัน์การน์โยู่บายู่สาธารณะแบบมส้�วัน์ร�วัม (Participatory Public Policy Process 

= PPPP = P4) น์้� ถุา้ทำาให์ด้แ้ละกวัา้งขวัาง จิะเปน็์กระบวัน์การทางปญ้ญา กระบวัน์การ

ทางสังคม และกระบวัน์การทางศึ้ลธรรม 

  ทั�งน์้�กระบวัน์การน์โยู่บายู่สาธารณะ ไม�ควัรจิะรวับรดัให้์ได้ขอ้เสน์อเพ่ื่�อเสน์อต�อ

ผ่ม้อ้ำาน์าจิ แต�ควัรจิะเน์น้์ท้�การมส้�วัน์ร�วัมเรยู้่น์ร่ข้องทกุฝา่ยู่อยู่�างกวัา้งขวัาง จิน์เกดิเปน็์

ควัามเข้าใจิของสังคม (Social understanding) เป็น์คุณค�าของสังคม (Social value) 

เป็น์การปฏิิบัติโดยู่สังคม (Social practice) ส�วัน์ข้อเสน์อเป็น์ผลพื่ลอยู่ได้อยู่�างห์นึ์�ง  

“ควัามเข้าใจิ - คุณค�า - การปฏิิบัติ” โดยู่สังคมจิน์เป็น์ปรกติวัิสัยู่ ค่อ การปรับเปล้�ยู่น์

ตัวัเองทางสังคม (Social transformation) ซึ�งเท�ากับการได้ผลของน์โยู่บายู่สาธารณะ
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ไปแล้วั การรวับรัดทำาข้อเสน์อ เสน์อกับฝ่ายู่การเม่องก็ไม�แน์�วั�าฝ่ายู่การเม่องจิะเข้าใจิ 

เห์น็์คุณค�า และปฏิบัิต ิแต�ฝ่ายู่การเมอ่งกเ็ปน็์ส�วัน์ห์นึ์�งของสงัคม เปน็์ภาคแ้ห์�งการเร้ยู่น์

ร่้ร�วัมกัน์ด้วัยู่ และเม่�อสังคม “เข้าใจิ - เห์็น์คุณค�า -ปฏิิบัติ” น์ั�น์ก็ห์มายู่ถุึงฝ่ายู่การเม่อง

ก็ “เข้าใจิ - เห์็น์คุณค�า - ปฏิิบัติ” ด้วัยู่ เม่�อทุกฝ่ายู่ปฏิิบัติจิน์เป็น์ปรกติวัิสัยู่ก็กลายู่เป็น์

วััฒน์ธรรม 

  ดังน์ั�น์ การสร้างควัามเชิ่�อมั�น์ให้์กบัองค์กรเพ่ื่�อน์ำาไปส่�ควัามน์�าเชิ่�อถุ่อของบริษทั

 น์อกจิากเร่�องควัามโปร�งใส และควัามรับผิดรับชิอบท้�ม้ต�อการประกอบกิจิการของ

บริษัทแล้วั บนั์ทกึสาธารณะท้�เปิดเผยู่ให้์เห็์น์ถึุงเร่�องของการปฏิิบตักิารตามพื่นั์ธสัญญา

เก้�ยู่วักบัห์ลักการและเป้าห์มายู่ของอุตสาห์กรรมนั์�น์ๆ จิะเป็น์ตัวัฟ้้องและทำาลายู่ ห์ร่อ

ส�งเสริมควัามน์�าเชิ่�อถุ่อไว้ัวัางใจิใน์การปฏิิบตังิาน์ด้าน์สังคม สิ�งแวัดล้อม และบรรษัทภบิาล

ของบริษัทน์ั�น์ๆ ได้เอง

  5.1.2	แนวคัิดคัวามรับผิดชอบติ่อสูังคัม

  โลกาภิวััตน์์ใน์ยูุ่คป้จิจิุบัน์ถุ่กขับเคล่�อน์ด้วัยู่เศึรษฐกิจิเป็น์ตัวัน์ำา จิน์อาจิกล�าวั

ได้วั�าเศึรษฐกิจิเป็น์ตัวัจัิดระเบ้ยู่บโลกให์ม� ซึ�งไม�วั�าประเทศึใดๆ จิะม้อุดมคติทางการ

เมอ่งเป็น์เชิ�น์ไรก็ตาม แต�ใน์เร่�องระบบเศึรษฐกิจินั์�น์ต�างใช้ิระบบทุน์นิ์ยู่มแบบตลาดเสร้

เห์ม่อน์กัน์ห์มด แต�ใน์ระบบตลาดเสร้น์ั�น์ม้วัิกฤติท้�ซ�อน์เร้น์อยู่่� เชิสดัน์ (Chase-Dunn, 

1999) ได้ทำาการศึกึษาระบบโลกและมข้้อสรุปวั�า เศึรษฐกิจิโลกแบบทุน์นิ์ยู่มต�างประสบ

ป้ญห์าของวังจิรควัามเจิริญและควัามเส่�อมเห์มอ่น์กัน์ห์มด และวังจิรดังกล�าวัมอ้ยู่่�ห์ลากห์ลายู่ 

เชิ�น์ วังจิรธุรกิจิ Kondratieff Wave วังจิรของสงคราม วังจิรของการล�าอาณาน์ิคมและ

การปลดปล�อยู่ตน์เอง ฯลฯ ซึ�งวังจิรเห์ล�าน์้�ก�อให์้เกิดป้ญห์าวัิกฤติตามมาไม�ขาดสายู่ 

โดยู่ม้ท้�มาจิากอุดมคติของทุน์น์ิยู่มใน์การแสวังห์ากำาไรส่งสุดและการสะสมทุน์

  ควัามขดัแยู่ง้พ่ื่�น์ฐาน์ของการพื่ฒัน์าการกำากบัดแ่ลกจิิการท้�ด ้อยู่่�ท้�ควัามขดัแยู่ง้

ทางผลประโยู่ชิน์ร์ะห์วั�างผ่ม้ส้�วัน์เก้�ยู่วัขอ้งและผ่ถุ่้อหุ้์น์ (Stakeholder vs. Shareholder) 

และเน์่�องจิากสังคมน์ับได้วั�าเป็น์ผ่้ม้ส�วัน์เก้�ยู่วัของท้�สำาคัญสำาห์รับองค์กรธุรกิจิ ดังน์ั�น์

วัาทกรรมของควัามรับผิดชิอบต�อสังคมขององค์กรธุรกิจิ จิึงได้เริ�มพื่ัฒน์าขึ�น์มา โดยู่

ใน์ป ี1999 ท้�เมอ่งดาวัอส น์ายู่โคฟี้� อนั์น์นั์ เลขาธิการสห์ประชิาชิาติใน์ขณะนั์�น์ ได้แถุลง

ถุึงแน์วัคิดของ UN Global Compact ห์ร่อ “พื่ัน์ธสัญญาประชิาคมโลก” โดยู่ได้กล�าวั

ถุึงการท้�องค์กรธุรกิจิจิะต้องทำาตัวัเป็น์พื่ลเม่องท้�ด้ของโลก (Responsible Corporate 
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Citizenship) น์อกเห์น์่อจิากการมุ�งแสวังห์ากำาไรส่งสุดให์้กับผ่้ถุ่อห์ุ้น์เพื่้ยู่งอยู่�างเด้ยู่วั

ควัามรบัผดิชิอบต�อสงัคมของธรุกจิิกค็อ่การแสวังห์ากำาไรของตน์เอง” สำาห์รบัธรุกจิิน์ั�น์

ควัามรับผิดชิอบต�อสังคมม้อยู่่�เพ้ื่ยู่งเร่�องเด้ยู่วั ซึ�งได้แก�การใชิ้ทรัพื่ยู่ากรของตน์และ

ดำาเน์ิน์กิจิกรรมต�างๆ ท้�ได้ถุ่กออกแบบมาเพ่ื่�อเพิื่�มผลกำาไร ตราบใดท้�การดำาเน์ิน์การ

ดังกล�าวัน์ั�น์ ตั�งอยู่่�ใน์กฎเกณฑ์์ท้�วัางไวั้ ห์ร่อกล�าวัอ้กนั์ยู่ห์นึ์�งวั�า การดำาเน์ิน์ธุรกิจินั์�น์

จิะต้องกระทำาใน์ลักษณะท้�เปิดเผยู่และม้การแข�งขัน์อยู่�างเป็น์ธรรมโดยู่ไม�ม้การโกง

ห์ร่อฉ้อฉลใดๆ (Friedman, 1970) ทั�งน์้�ตามควัามเห์็น์ของฟ้ริ�ดแมน์ การดำาเน์ิน์ธุรกิจิ

ค่อควัามรับผิดชิอบต�อสังคมอยู่่�แล้วั ตราบใดท้�ท้�แข�งขัน์โดยู่เสร้และเปิดเผยู่ ธุรกิจิไม�

ต้องเปล้�ยู่น์แปลงพื่ฤติกรรมห์ร่อใชิ้มาตรฐาน์ทางจิริยู่ธรรมใดๆ เพื่ราะการทำาธุรกิจิ ได้

สรา้งสนิ์คา้และบรกิารท้�สงัคมตอ้งการ และเปน็์การสรา้งงาน์ใน์กบัคน์ใน์สงัคมไดอ้ยู่�าง

ม้ประสิทธิภาพื่

  สรปุแน์วัคิดควัามรับผิดชิอบต�อสังคมขององค์กรธุรกิจิ น์บัเน่์�องเปน็์ส�วัน์ขยู่ายู่

ของห์ลักการธรรมาภิบาล ท้�มุ�งไปท้�การพื่ัฒน์าใน์เชิิงสาระ ไม�ใชิ�ร่ปแบบเห์ม่อน์อยู่�าง

การกำากับดแ่ลกิจิการท้�ด ้แต�อยู่�างไรก็ตาม ผลสมัฤทธิ�ท้�เกดิจิากการแสดงควัามรบัผดิชิอบ

ต�อสังคมขององค์กรธุรกิจิยู่ังไม�อาจิเห์็น์ผลได้เต็มท้� เน์่�องจิากควัามขัดแยู่้งพ่ื่�น์ฐาน์ใน์

เชิิงห์ลักการ ท้�เร่�องควัามรับผิดชิอบต�อสังคมเป็น์เร่�องตอบสน์องผลประโยู่ชิน์์ของผ่้ม้

ส�วัน์เก้�ยู่วัขอ้ง (Stakeholder) ใน์ขณะท้�การทำาธุรกจิิ โดยู่ห์ลกัการพ่ื่�น์ฐาน์จิะตอบสน์อง

ต�อผลประโยู่ชิน์์ของผ่้ถุ่อห์ุ้น์ (Shareholder) เท�าน์ั�น์

  5.1.3	แนวคัิดเก่�ย่วกับการคัุ้มคัรองผู้บริโภัคัอย่่างย่ั�งย่่น

  ใน์ปี 2016 องคก์ารสห์ประชิาชิาต ิ(UNITED NATIONS) ได้เสน์อรายู่งาน์เร่�อง 

Manual on Consumer Protection ซึ�งงาน์ดังกล�าวัได้เสน์อแน์วัคิดเร่�องการคุ้มครอง

ผ่้บริโภคอยู่�างยู่ั�งยู่่น์ (The Concept of Sustainable Consumption) โดยู่เสน์อวั�า การ

คุ้มครองผ่้บริโภคอยู่�างยัู่�งยู่่น์ห์ร่อไม�จิะขึ�น์อยู่่�กับระบบดุลยู่ภาพื่ระห์วั�างอำาน์าจิต�อรอง

(Bargaining power) ควัามร่ ้(Knowledge) และทรัพื่ยู่ากร (Resources) กลไกดังกล�าวั

จิะเกิดขึ�น์ได้รัฐจิะม้บทบาทสำาคัญใน์การแทรกแซงเพื่่�อให์้การคุ้มครองผ่้บริโภคให์้เกิด

ประสทิธภิาพื่ประสิทธิผลมากขึ�น์ น์อกเห์น์อ่จิากกลไกของภาคประชิาสังคม ตามท้�กลุ�ม

ประเทศึประชิาคมยูุ่โรปดำาเน์ิน์มาตรการน์้�อยู่่� อยู่�างไรก็ตามรัฐอาจิจิะเข้าแทรกแซง

ใน์ทางเศึรษฐกิจิและสังคมห์ลายู่ด้าน์ได้แก�  ประสิทธิภาพื่ทางเศึรษฐกิจิ (Economic 
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efficiency) สิทธิส�วัน์บุคคล (Individual rights) การเข้าถุึงกระบวัน์การยูุ่ติธรรม (Dis-

tributive Justice) การพื่ัฒน์าใน์เร่�องสิทธิ� (Right to development ) (UN, Manual on 

Consumer Protection, 2016, p.2) 

  แน์วัคิดดังกล�าวัเห์็น์วั�า ใครจิะเป็น์ผ่้รับผิดชิอบใน์การคุ้มครองผ่้บริโภคนั์�น์ 

ประกอบด้วัยู่ห์น์�วัยู่งาน์ องค์กร และสมาคม ดังน์้�  ห์น์�วัยู่งาน์ของรัฐท้�เก้�ยู่วัข้อง (Gov-

ernment agencies) ร�างมาตรฐาน์ตามกฎห์มายู่ (Statutory/non-statutory standards 

bodies) ผ่้ตรวัจิการแผ�น์ดิน์ (Ombudsmen) สมาคมวัิชิาการและอุตสาห์กรรม (Pro-

fessional and industry associations) สมาคมผ่้บริโภค (Consumer associations) 

และระเบ้ยู่บด่แลตน์เอง (Self-regulation) (UN Manual on Consumer Protection , 

2016, p.7-8) ซึ�งกลไกน์้�จิะสามารถุทำางาน์ได้ด้ม้ประสิทธิภาพื่ใน์เชิิงระบบ

  สรุปแน์วัคิดการบริโภคอยู่�างยัู่�งยู่่น์ตามแน์วัคิดขององค์การสห์ประชิาชิาติ  

(UN Manual on Consumer Protection, 2016, p.159) ม้ดังน์้�

  1. ควัามพื่ึงพื่อใจิของควัามต้องการขั�น์พื่่�น์ฐาน์ใน์การปรับปรุงคุณภาพื่ชิ้วัิต

  2. การปรับปรุงประสิทธิภาพื่ใน์การใช้ิทรัพื่ยู่ากรลดมลพิื่ษของของเส้ยู่โดยู่

คำาน์ึงถุึงควัามสามารถุใน์การรับน์ำ�าห์น์ักของโลกเพื่่�อด่ดซับของเส้ยู่เห์ล�าน์ั�น์

  3. ใชิ้ร่ปแบบการบริโภคท้�เป็น์ธรรมซึ�งจิะไม�เป็น์อุปสรรคต�อควัามต้องการ

ของคน์รุ�น์ป้จิจิุบัน์และอน์าคต และ

  4. สร้างควัามมั�น์ใจิใน์ควัามเป็น์ธรรมใน์การบริโภคภายู่ใน์ประเทศึและ

ระห์วั�างประเทศึ

  5.2	กรอบแนวคัิดในการวิจััย่

  การวิัจิยัู่น้์� ผ่ว้ัจิิยัู่จิะใช้ิแน์วัคิดทฤษฎแ้บบผสมผสาน์ทั�งสามกลุ�มมาปฏิิสัมพัื่น์ธ์

ระห์วั�างกัน์ทางทฤษฎ้ (Interaction Theory) เพื่่�อให์้สอดคล้องกับบริบททางการเม่อง

และสังคมไทยู่บน์พ่ื่�น์ฐาน์จิากข้อม่ลเชิิงประจิักษ์ (Empirical Base) ประกอบด้วัยู่ 

แน์วัคดิน์โยู่บายู่สาธารณะเพ่ื่�อสร้างสภาพื่แวัดล้อมสังคมท้�ด ้และแน์วัคดิควัามรบัผดิชิอบ

ต�อสังคม ดังภาพื่ท้� 5.1

  ประมวัลจิากแน์วัคดิน์โยู่บายู่สาธารณะเพ่ื่�อสรา้งสภาพื่แวัดลอ้มสงัคมท้�ด ้และ

แน์วัคิดควัามรับผิดชิอบต�อสังคม มาวัิเคราะห์์ร�วัมแล้วัจิะได้แง�มุมท้�รอบด้าน์ สำาห์รับ

แน์วัทางการบริห์ารจิัดการน์โยู่บายู่สาธารณะโดยู่เฉพื่าะประเด็น์เก้�ยู่วักับสุขภาพื่ 

ดังท้�ศึาสตราจิารยู่์ น์ายู่แพื่ทยู่์ประเวัศึ วัะส้ (2552) ระบุวั�า กระบวัน์การน์โยู่บายู่
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สาธารณะ (Public Policy Process) กระบวัน์การน์โยู่บายู่สาธารณะควัรประกอบ

ด้วัยู่ 3 ประการ ค่อ 1) เป็น์กระบวัน์การทางป้ญญา ใชิ้ห์ลักฐาน์ข้อเท็จิจิริงท้�ผ�าน์ การ

วัิเคราะห์์สังเคราะห์์มาอยู่�างด้ จิน์เป็น์ “ ควัามร่้ ” ท้�เร้ยู่กวั�า เป็น์การสร้างน์โยู่บายู่ท้�อยู่่�

บน์ฐาน์ของควัามร่้ (Knowledge -based policy formulation) 2) เป็น์กระบวัน์การ

ทางสังคม น์โยู่บายู่กระทบสังคมทั�งห์มดอยู่�าง รุน์แรง ผ่้ม้ส�วัน์ได้ส�วัน์เส้ยู่ค่อสังคมควัร

เข้ามาม้บทบาทร�วัมเร้ยู่น์ร่้ ร�วัมกำาห์น์ดน์โยู่บายู่ เป็น์กระบวัน์การเปิดเผยู่โปร�งใสและ

เป็น์ไป ตามรัฐธรรมน์่ญ พื่.ศึ. 2550 มาตรา 67 กำาห์น์ดให์้ ประชิาชิน์ม้ส�วัน์ร�วัมใน์การ

กำาห์น์ดน์โยู่บายู่ และ 3) กระบวัน์การทางศึ้ลธรรม กระบวัน์การน์โยู่บายู่สาธารณะ

ควัรม้ อุดมคติเพื่่�อควัามถุ่กต้องด้งามและประโยู่ชิน์์สุขของคน์ทั�งห์มด ไม�แฝงเร้น์เพื่่�อ

ประโยู่ชิน์์เฉพื่าะตน์เฉพื่าะกลุ�ม 

  ทั�งน่�ในทัศนะของศาสูติราจัารย่์	 นาย่แพทย่์ประเวศ	 วะสู่	 (2552,	ห่น้า	

11-14)	นโย่บาย่สูาธารณะท่�ด่	(Healthy	public	policies)	คั่อ	นโย่บาย่สูาธารณะ

ท่�นำาไปสูู่คัวามถุูกติ้องเป็นธรรม	แลิะประโย่ชน์สูังคัมโดย่รวม	ในปัจัจัุบันสูังคัม

จัะม่คัวามซัับซั้อน	“คัวามถุูกติ้องเป็นธรรม”	แลิะ	“ประโย่ชน์สูุข” 

  ดังน์ั�น์กรอบแน์วัคิดใน์การวิัเคราะห์์งาน์วิัจิยัู่น้์� ผ่ว้ัจิิยัู่จิะตั�งอยู่่�บน์พ่ื่�น์ฐาน์ควัาม

เปน็์กลางและมมุ้มมองท้�วั�า “ทุกุคนทุุกองค์กรในสัังคมไม่ได้เ้ลวร้ายไปเสีัยทัุ�งหมด้ หาก

สัังคมจะเลวร้ายย่�งนั�นคือการปิด้กั�นการแสัวงหาความร้้ทีุ�แทุ้จร่งเพืื่�อนำาไปส่้ัการแก้ไข

ปัญหาสัังคม คือ นโยบายสัาธารณะทุี�ควรจะเป็นตามบร่บทุทุี�เป็นจร่ง”
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รูปท่�	5.1	กรอบแนวคัิดในการวิจััย่

6.		 สูรุปผลิการวิจััย่แลิะอภัิปราย่ผลิ
  6.	1		 สูรุปผลิการวิจััย่

	 	 	 	 6.1.1	การคัวบคัุมย่าสููบติามกรอบขององคั์การอนามัย่โลิก

    กรอบอน์สุญัญาการควับคมุยู่าสบ่ตามกรอบขององค์การอน์ามยัู่โลก 

แตกต�างจิากกฎห์มายู่ระห์วั�างประเทศึท้�เก้�ยู่วักบัการควับคมุสิ�งเสพื่ตดิอ่�น์ ๆ  คอ่ การวัาง

ยู่ทุธศึาสตร์ใน์การพื่ฒัน์ากฎห์มายู่ท้�ลงรายู่ละเอยู้่ดประเด็น์สำาคญัต�าง ๆ  โดยู่มเ้ป้าห์มายู่

เพ่ื่�อลดอปุสงคข์องการบรโิภคและการผลติยู่าสบ่ทั�วัโลก เพ่ื่�อให์ส้ามารถุรบัมอ่กบักระแส 

โลกาภิวััตน์์ของยู่าส่บ ไม�วั�าจิะเป็น์การทำาข้อตกลงเสร้การค้าระห์วั�างประเทศึ (Free 

Trade Agreement) การส�งเสริมการลงทุน์ของต�างชิาติ การทำาตลาด การส�งเสริม

การขายู่ ห์ร่อการโฆษณาข้ามชิาติ รวัมถึุงการลักลอบน์ำาเข้ายู่าส่บผิดกฎห์มายู่ห์ร่อ

ยู่าส่บปลอม ซึ�งล้วัน์ม้ผลทำาให์้กระตุ้น์การบริโภคยู่าส่บให์้มากขึ�น์ สำาห์รับการควับคุม

ยู่าส่บตามกรอบขององค์การอน์ามัยู่โลกกำาห์น์ดไวั้ 3 ขั�น์ตอน์ ดังน์้�

  1)  การใช้ิข้อม่ลจิากระบบฐาน์ข้อม่ลเพ่ื่�อการติดตามเฝ้าระวัังอุตสาห์กรรม

ยู่าส่บขององค์การอน์ามัยู่โลก ภายู่ใต้โครงการ Tobacco Free Initiative (TFI) ซึ�งได้
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เริ�มดำาเน์นิ์การมาตั�งแต�เดอ่น์กรกฎาคม พื่.ศึ.2541 มเ้ป้าห์มายู่เพ่ื่�อลดอตัราการเสยู้่ชิวิ้ัต

และโรคท้�ม้สาเห์ตุมาจิากการผลิตภัณฑ์์ยู่าส่บ ซึ�งพื่ัน์ธกิจิสำาคัญของ TFI ม้ 3 ประการ 

ค่อ (1) เป็น์ผ่้น์ำาด้าน์น์โยู่บายู่ควับคุมยู่าส่บของโลก (2) ผลักดัน์ให์้ม้การขับเคล่�อน์ของ

สังคมทุกระดับ และ (3) ส�งเสริมการปฏิิบัติตามกรอบอนุ์สัญญาวั�าด้วัยู่การควับคุม

ยู่าส่บขององค์การอน์ามัยู่โลกของรัฐภาค้ และสน์ับสน์ุน์ให์้ม้การปฏิิบัติตามมาตรการ

ควับคุมยู่าส่บท้�กำาห์น์ดไวั้ใน์บทบัญญัติของกรอบอน์ุสัญญาวั�าด้วัยู่การควับคุมยู่าส่บ

ขององค์การอน์ามัยู่โลก ห์ร่อ WHO-FCTC

  2)  องค์กรเอกชิน์ และภาคประชิาสังคมต�าง ๆ ท้�ไม�ม้ควัามเก้�ยู่วัพื่ัน์กับ

อุตสาห์กรรมยู่าส่บ เข้ามาม้บทบาทสำาคัญใน์การตรวัจิสอบควัามเคล่�อน์ไห์วัของ

อุตสาห์กรรมยู่าส่บ

  3)  กำาห์น์ดจิรรยู่าบรรณ ห์ร่อกฎเกณฑ์์สำาห์รับเจิ้าห์น์้าท้�ของรัฐทุกระดับ

วั�าด้วัยู่ “ผ่้เปิดเผยู่ข้อม่ลการทุจิริตคอร์รัปชัิน์” โดยู่ม้มาตรการเพ่ื่�อคุ้มครองผ่้เปิดเผยู่

ขอ้มล่อตุสาห์กรรมยู่าสบ่ น์อกจิากน้์�รฐัภาคต้้องได้รับการสนั์บสนุ์น์ ใน์การน์ำามาตรการ        

ต�าง ๆ  มาบังคับใชิ้กับแน์วัปฏิิบัติน์้� เชิ�น์ การฟ้้องร้องคด้ใน์ชิั�น์ศึาล การใชิ้สิทธิร้องเร้ยู่น์

ผ�าน์องค์กรอิสระต�าง ๆ

  6.1.2		 การคัวบคัุมย่าสููบในบริบทประเทศไทย่

  ตามกรอบการควับคุมยู่าสบ่ขององค์การอน์ามัยู่โลกส�งผลกระทบต�อโครงสร้าง

การบริห์ารจิัดการต�ออุตสาห์กรรมยู่าส่บใน์ประเทศึไทยู่ ดังน์้�

  1)		 พระราชบัญญัติิคัวบคัุมผลิิติภััณฑ์์ย่าสููบ ร�างพื่ระราชิบัญญัติควับคุม

ผลิตภัณฑ์์ยู่าส่บตามท้�กระทรวังสาธารณสุขเสน์อจิะยู่กเลิกพื่ระราชิบัญญัติควับคุม

ผลิตภณัฑ์ย์ู่าสบ่ พื่.ศึ.2535 และ พื่ระราชิบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพื่ของผ่ไ้ม�ส่บบหุ์ร้� พื่.ศึ. 

2535 โดยู่กระทรวังสาธารณสุขและเคร่อข�ายู่รณรงค์ต�อต้าน์บุห์ร้�กำาลังผลักดัน์ร�าง

พื่ระราชิบัญญตันิ์้�เขา้ส่�สภาน์ติบิญัญตัใิห้์ได้ภายู่ใน์เดอ่น์มน้์าคม พื่.ศึ.2559 โดยู่อ้างวั�า

ม้เป้าห์มายู่สำาคัญเพื่่�อลดการส่บบุห์ร้�โดยู่เฉพื่าะผ่้บริโภคท้�เป็น์เยู่าวัชิน์ ซึ�งห์มายู่ควัาม

วั�า ภายู่ใต้พื่ระราชิบัญญัติน์้� ประชิาชิน์ไทยู่อายุู่ 18 ปี ซึ�งม้วััยู่วุัฒิส่งพื่อจิะใช้ิอำาน์าจิ

อธิปไตยู่ตามรัฐธรรมน่์ญผ�าน์การเล่อกตั�งเพ่ื่�อตัดสิน์แน์วัทางของประเทศึชิาติจิะม้

วััยู่วัุฒิไม�สง่พื่อท้�จิะซ่�อบุห์ร้�เพ่ื่�อการบริโภคส�วัน์บุคคลได้เพื่ราะอายุู่ไม�ถึุง 20 ป ีน์อกจิาก

น์้� ร�างพื่ระราชิบัญญัติยู่ังห์้ามขายู่แยู่กมวัน์ ห์้ามการส�งเสริมการขายู่ห์้ามการโฆษณา
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ผ�าน์ส่�อทุกร่ปแบบ ห์้ามเป็น์ผ่้สน์ับสน์ุน์การประกวัด การแข�งขัน์ การอุปถุัมภ์ห์ร่อการ

ชิ�วัยู่เห์ล่อสังคมต�าง ๆ และยู่ังกำาห์น์ดให์้ผลิตภัณฑ์์ยู่าส่บครอบคลุมไปถุึงผลิตภัณฑ์์ท้�

ม้สารน์ิโคติน์เป็น์ส�วัน์ประกอบทั�งห์มด

  2)		 การเปล่ิ�ย่นโคัรงสูร้างภัาษ่ีสูรรพสูามิติ ใน์ปจ้ิจุิบนั์ประเทศึไทยู่กำาห์น์ด

อัตราภาษ้บุห์ร้�ท้�ห์น์้าโรงงาน์ผลิตอุตสาห์กรรม แต�ระบบการจัิดเก็บภาษ้บุห์ร้�กำาลังจิะ

เปล้�ยู่น์เป็น์คิดจิากราคาขายู่ปล้กแทน์ ซึ�งราคาขายู่ปล้กใน์ป้จิจุิบัน์เป็น์ผลจิากการขึ�น์

ราคาผ�าน์การขึ�น์ภาษ้ครั�งแล้วัครั�งเล�าจิน์ไม�สะท้อน์ต้น์ทุน์การผลิตท้�แท้จิริงอ้กต�อไป 

ห์ากเก็บภาษ้ท้�ราคาขายู่ปล้กโรงงาน์ยู่าส่บจิะต้องรับภาระภาษ้เพิื่�มขึ�น์อ้กมากเป็น์ต้น์

ทุน์การผลิต

  การประกาศึใชิ้พื่ระราชิบัญญัติภาษ้สรรพื่สามิต พื่.ศึ.2560 ท้�ม้ผลบังคับใชิ้ฯ

เม่�อวััน์ท้� 16 กัน์ยู่ายู่น์ พื่.ศึ.2560 ซึ�งกรมสรรพื่สามิตได้ปรับโครงสร้างภาษ้ให์ม� ใชิ้วัิธ้

การจิัดเก็บภาษ้แบบผสม ได้แก� การเก็บภาษ้ทั�งตามม่ลค�าและตามปริมาณรวัมกัน์

โดยู่ใชิ้ “ราคาขายู่ปล้กแน์ะน์ำา” เป็น์ฐาน์คำาน์วัณภาษ้ ใน์ด้าน์ภาษ้ตามปริมาณไม�วั�า

จิะผลิตบุห์ร้�มวัน์ขน์าดเล็กห์ร่อมวัน์ขน์าดให์ญ�ออกมาขายู่ ต้องเส้ยู่ภาษ้มวัน์ละ 1.20 

บาทก�อน์ (เก็บภาษต้ามปริมาณ) จิากน์ั�น์ให้์ใชิร้าคาขายู่ปล้กมาเป็น์เกณฑ์์อ้างอิง ห์าก

ตั�งราคาขายู่ปล้กส่งกวั�า 60 บาท (เก็บภาษ้ตามม่ลค�า) ต้องเส้ยู่ภาษ้ 40% ของม่ลค�า 

แต�ถุ้ากำาห์น์ดราคาขายู่ปล้กตำ�ากวั�า 60 บาท ให์้เส้ยู่ภาษ้ใน์อัตรา 20% ของม่ลค�า 

ส�งผลให้์ราคาขายู่ปลก้บหุ์ร้�โรงงาน์ยู่าสบ่ปรับราคาเพิื่�มขึ�น์ตั�งแต� 9-20 บาทต�อซอง โดยู่

มวั้ัตถุุประสงคเ์พ่ื่�อตอ้งการลดจิำาน์วัน์การสบ่บหุ์ร้�ลง โดยู่เฉพื่าะการลดจิำาน์วัน์ผ่ส้บ่บหุ์ร้�

รายู่ให์ม�ทำาให์้โรงงาน์ยู่าส่บ คาดการณ์ยู่อดจิำาห์น์�ายู่ของปีงบประมาณปี พื่.ศึ.2561 

ลดลงจิากยู่อดจิำาห์น์�ายู่ปีงบประมาณ พื่.ศึ.2560 ถุึงร้อยู่ละ 40 เน์่�องจิากผ่้ส่บลดการ

บรโิภค และมก้ารปรับเปล้�ยู่น์พื่ฤติกรรมไปซ่�อสนิ์ค้าทดแทน์ ท้�มร้าคาถุ่กลงห์รอ่เปล้�ยู่น์

ไปส่บยู่าเส้น์แทน์การส่บบุห์ร้� ซึ�งส�งผลกระทบต�อภาพื่รวัมตลาดบุห์ร้�

  3)	การปรบัจัากโรงงานย่าสูบูสูู่การย่าสูบูแห่่งประเทศไทย่ การวัางน์โยู่บายู่

พื่ฒัน์าประเทศึระยู่ะยู่าวัและมเ้ป้าห์มายู่เชิงิรุกท้�จิะให้์ประเทศึไทยู่เป็น์ประเทศึพัื่ฒน์า

แล้วัภายู่ใน์ 20 ปีของรัฐบาลม้การถุ�ายู่ทอดให้์กับห์น์�วัยู่งาน์ภาครัฐและรัฐวิัสาห์กิจิ

โดยู่ตรง โรงงาน์ยู่าส่บใน์ฐาน์ะรัฐวัิสาห์กิจิต้องปฏิิร่ปองค์กรทั�งเพื่่�อตอบสน์องน์โยู่บายู่

ของรัฐบาลและพื่ัฒน์าตน์เองให้์ทัน์ต�อการเปล้�ยู่น์แปลงของประเทศึเพ่ื่�อให้์สามารถุ
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แข�งขัน์ใน์ตลาดยูุ่คให์ม�และเติบโตได้อยู่�างยัู่�งยู่่น์ ทั�งใน์ด้าน์การพัื่ฒน์าอุตสาห์กรรมท้�

เน้์น์น์วััตกรรม การพื่ฒัน์าส่�การเป็น์องค์กรดจิิทัิลและการรองรบัวัสัิยู่ทัศึน์์และแผน์งาน์

แห์�งชิาติด้าน์เศึรษฐกิจิและสังคม เพ่ื่�อให์้ก้าวัส่�การเป็น์องค์กรนิ์ติบุคคล เพ่ื่�อเตร้ยู่ม

การเพ่ื่�อเพิื่�มศึักยู่ภาพื่และควัามคล�องตัวัใน์การดำาเนิ์น์ธุรกิจิขององค์กรให้์พื่ร้อมกับ

การเข้าส่�การเป็น์น์ิติบุคคลซึ�งคาดวั�าจิะเป็น์ได้ใน์ปี พื่.ศึ.2561 ซึ�งต้องอาศึัยู่การส่�อสาร

และสรา้งควัามเขา้ใจิแก�พื่น์กังาน์ภายู่ใน์องคก์รทั�งห์มดเพ่ื่�อให์เ้กดิควัามยู่อมรบัใน์การ

เปล้�ยู่น์แปลงดังกล�าวั และการปรับองค์กรท้�จิะเกิดขึ�น์ใน์อน์าคต

  จิากมาตรการควับคุมยู่าส่บดังกล�าวัของรัฐบาลไทยู่ตามกรอบขององค์การ

อน์ามัยู่โลก ได้ส�งผลการดำาเน์ิน์งาน์ของโรงงาน์ยู่าส่บอยู่�างมาก อยู่�างไรก็ตามใน์แง�

อปุสงค์และอปุทาน์บหุ์ร้�ยู่งัคงอยู่่�ใน์ระดบัทรงตวััใน์ระดบัสง่สะท้อน์จิากจิำาน์วัน์ผ่ส้บ่บหุ์ร้�

ทั�วัประเทศึยู่งัคงอยู่่�ท้�ระดบั 10 ลา้น์คน์ มาเปน็์เวัลากวั�า 10 ปแีลว้ั และแน์วัโน์ม้การสบ่

บุห์ร้�ใน์ประชิากรอายูุ่ 15 ปีขึ�น์ไปลดลงไม�มาก จิากร้อยู่ละ 20.7 ใน์ปี 2557 เป็น์ร้อยู่ละ 

19.9 ใน์ปี 2558 และร้อยู่ละ 19.1ใน์ปี 2560 (สำาน์ักงาน์สถุิติแห์�งชิาติ, 2561,ห์น์้า 62) 

และยู่ังม้แน์วัโน์้มพื่บด้วัยู่วั�า คน์รุ �น์ให์ม�เข ้าส่ �ตลาดบุห์ร้�และบุห์ร้� เสม่อน์จิริง 

(โรงงาน์ยู่าส่บไม�ได้เป็น์ผ่้ผลิต) เพื่ิ�มขึ�น์อ้กด้วัยู่ 

  6.1.3		 มาติรการท่�เห่มาะสูมติ่อคัวบคุัมย่าสููบสูำาห่รับประเทศไทย่ใน

สูถุานการณ์ปัจัจัุบัน

  จิากกรอบการควับคุมยู่าส่บขององค์การอน์ามัยู่โลกกำาห์น์ดไว้ั สามารถุ

ประยูุ่กต์ห์ามาตรการท้�เห์มาะสมต�อควับคุมยู่าส่บสำาห์รับประเทศึไทยู่ใน์สถุาน์การณ์

ป้จิจิุบัน์ ม้ดังน์้�

  1)  รัฐบาลกำาห์น์ดแผน์ยูุ่ทธศึาสตร์การควับคุมยู่าส่บแห์�งชิาติ ฉบับท้� 2 พื่.ศึ. 

2559 - 2562 ใน์การประสาน์ควัามร�วัมม่อกับห์น์�วัยู่งาน์อ่�น์ท้�เก้�ยู่วัข้อง เชิ�น์ การจิัดทำา

บนั์ทกึควัามตกลง MOU กบักระทรวังการคลงั กระทรวังศึกึษาธกิาร กระทรวังมห์าดไทยู่ 

ห์ร่อห์น์�วัยู่งาน์ดา้น์วัชิิาการ และการบรหิ์ารน์โยู่บายู่ภาครฐัต�าง ๆ  ใน์การไม�ยู่อมรบัการ

สน์ับสน์ุน์ ห์ร่ออุปถุัมภ์จิากธุรกิจิห์ร่ออุตสาห์กรรมยู่าส่บ ทั�งทางตรง ห์ร่อทางอ้อม เชิ�น์ 

การให์ง้บประมาณสน์บัสน์นุ์การวัจิิยัู่น์โยู่บายู่ และมาตรการภาครฐั ห์รอ่การสน์บัสน์นุ์

ทุน์การจิัดกิจิกรรมต�าง ๆ ของห์น์�วัยู่งาน์

  2)  รฐับาลปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิ์ารงาน์ภาครฐัของกระทรวังการคลงัใน์

การกำากับด่แลกิจิการยู่าส่บ ซึ�งเป็น์รัฐวัิสาห์กิจิภายู่ใต้กำากับกระทรวังการคลัง 
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ให์ม้ค้วัามชัิดเจิน์ ลดการมผ้ลประโยู่ชิน์ทั์บซอ้น์ และการบริห์ารงาน์ใน์มิตกิารประกอบ

ธุรกิจิ ต้องแยู่กต�างห์ากชิัดเจิน์กับการบริห์ารน์โยู่บายู่ด้าน์ภาษ้ ภายู่ห์ลังม้การแปรร่ป

องค์กรจิากเดิมโรงงาน์ยู่าส่บ ม้สถุาน์ะเป็น์นิ์ติบุคคลเด้ยู่วักัน์กับกระทรวังการคลัง ได้

แยู่กตัวัออกไปเป็น์ การยู่าส่บแห์�งประเทศึไทยู่ ซึ�งม้สถุาน์ะเป็น์น์ิติบุคคลแยู่กต�างห์าก

จิากกระทรวังการคลัง 

  3)  ให์้ทุกภาคส�วัน์ต้องเน์้น์การสร้างการรับร้่ และเห์็น์ควัามสำาคัญของแน์วั

ปฏิบิตัขิอ้ 5.3 ขององคก์ารอน์ามยัู่โลก เน์่�องจิากเปน็์มาตรการสำาคญัใน์การปอ้งกนั์การ

แทรกแซงน์โยู่บายู่ของรัฐท้�เก้�ยู่วัข้องกับการควับคุมยู่าส่บ จิากธุรกิจิและอุตสาห์กรรม

ยู่าส่บ

  4)  รัฐบาลเร�งรัดให์้ห์น์�วัยู่งาน์อ่�น์ท้�เก้�ยู่วัข้อง ออกกฎ ระเบ้ยู่บ ข้อบังคับ 

ท้�สอดคล้องกับแน์วัปฏิิบัติตามข้อ 5.3 ขององค์การอน์ามัยู่โลกเพ่ื่�อไม�ให์้เกิดชิ�องโห์วั� 

ห์ร่อโอกาสใน์การแทรกแซงน์โยู่บายู่ของธุรกิจิห์ร่ออุตสาห์กรรมยู่าส่บได้

  6.2	อภัิปราย่ผลิ
  อน์ุสัญญาวั�าด้วัยู่การควับคุมยู่าส่บ (FCTC) ขององค์การอน์ามัยู่โลกได้รับ

การวิัพื่ากษ์วิัจิารณ์อยู่่�เสมอวั�ามน้์โยู่บายู่ต�อต้าน์บุห์ร้�แบบสุดโต�งซึ�งท้�สดุไม�สามารถุแก้

ป้ญห์าได้จิริงและไม�เคยู่รับฟ้้งห์ร่อเปิดให้์ผ่้แทน์จิากอุตสาห์กรรมยู่าส่บ ชิาวัไร�ยู่าส่บ

ห์ร่อแม้แต�ห์น์�วัยู่งาน์รัฐบาลท้�บังคับใช้ิกฎห์มายู่ม้ส�วัน์ร�วัมใด ๆ ทำาให้์เป็น์ข้อตกลงท้�

มุ�งเน์้น์แต�เป้าห์มายู่ด้าน์สาธารณสุขท้�ไม�สอดคล้องกับสภาพื่ควัามเป็น์จิริงท้�แตกต�าง

กัน์ไปตามภ่มิภาค ขณะน์้�ท้�ประชิุมกรอบอน์ุสัญญาฯ กำาลังผลักดัน์ผลิตภัณฑ์์ทดแทน์

ต�าง ๆ แทน์การส่บบุห์ร้�แบบดั�งเดิมเพื่่�อเริ�มต้น์การกำาจิัดบุห์ร้�อยู่�างเด็ดขาดทั�งท้�ยู่ังไม�ม้

ห์ลกัฐาน์ท้�ชิดัเจิน์วั�าสนิ์คา้ทดแทน์ชินิ์ดต�าง ๆ  อยู่�างบหุ์ร้�ไฟ้ฟ้้านั์�น์ปลอดภยัู่กวั�าจิรงิห์รอ่

ไม� ห์ากท้�ประชุิมกรอบอนุ์สญัญาฯ เดิน์ห์น้์าตามแผน์การน้์�จิะกระทบกับการดำาเนิ์น์การ

ของโรงงาน์ยู่าส่บอยู่�างรุน์แรง และอาจิสร้างควัามเข้าใจิผิดๆ ให์้กับผ่้บริโภควั�าสิน์ค้า

ทดแทน์ชินิ์ดให์ม�ท้�ยู่งัไม�มผ้ลการศึกึษาวิัจิยัู่แน์�ชัิดนั์�น์มค้วัามปลอดภัยู่มากกวั�าการส่บ

บุห์ร้�แบบเดิม

  อยู่�างไรก็ตามห์ากน์ำาแน์วัคิดน์โยู่บายู่สาธารณะเพ่ื่�อสร้างสภาพื่แวัดล้อม

สังคมท้�ด้ ตามแน์วัคิดของศึาสตราจิารยู่์น์ายู่แพื่ทยู่์ประเวัศึ วัะส้ (2552) มาวัิเคราะห์์
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อน์สัุญญาวั�าด้วัยู่การควับคุมยู่าสบ่ (FCTC) กรอบอนุ์สญัญาวั�าด้วัยู่การควับคุมยู่าสบ่

ขององค์การอน์ามัยู่โลกแล้วั อาจิมองได้วั�า WHO-FCTC ถุ่อเป็น์น์โยู่บายู่สาธารณะ

ระห์วั�างประเทศึ ซึ�งกระบวัน์การสร้างน์โยู่บายู่สาธารณะ (Public Policy Process) ควัร

ประกอบดว้ัยู่ 3 ประการ คอ่ 1) เปน็์กระบวัน์การทางปญ้ญา ใชิห้์ลกัฐาน์ขอ้เทจ็ิจิรงิท้�ผ�าน์

 การวัิเคราะห์์สังเคราะห์์มาอยู่�างด้ จิน์เป็น์ “ควัามร่้” ท้�เร้ยู่กวั�า เป็น์การสร้างน์โยู่บายู่ท้�

อยู่่�บน์ฐาน์ของควัามร่้ (Knowledge -based policy formulation) 2) เป็น์กระบวัน์การ

ทางสังคม น์โยู่บายู่กระทบสังคมทั�งห์มดอยู่�าง รุน์แรง ผ่้ม้ส�วัน์ได้ส�วัน์เส้ยู่ค่อสังคมควัร

เข้ามาม้บทบาทร�วัมเร้ยู่น์ร่้ ร�วัมกำาห์น์ดน์โยู่บายู่ เป็น์กระบวัน์การเปิดเผยู่โปร�งใสและ

เป็น์ไป ตาม รัฐธรรมน์่ญ พื่.ศึ.2550 มาตรา 67 กำาห์น์ดให์้ ประชิาชิน์ม้ส�วัน์ร�วัมใน์การ

กำาห์น์ดน์โยู่บายู่ และ 3) กระบวัน์การทางศึล้ธรรม กระบวัน์การน์โยู่บายู่สาธารณะควัรม ้

อดุมคตเิพ่ื่�อควัามถุ่กต้องดง้ามและประโยู่ชิน์์สุขของคน์ทั�งห์มด ไม�แฝงเร้น์เพ่ื่�อประโยู่ชิน์์

เฉพื่าะตน์เฉพื่าะกลุ�ม ดงันั์�น์การสงัเคราะห์์น์โยู่บายู่ อยู่�างมคุ้ณภาพื่ จิงึเปน็์เร่�องจิำาเปน็์

ท้�จิะต้องทำากัน์ให์้มาก เพื่่�อเป็น์เคร่�องม่อเคล่�อน์สังคมไปให์้ได้ ซึ�งกระบวัน์การน์โยู่บายู่

สาธารณะแบบม้ส�วัน์ร�วัม (Participatory Public Policy Process = PPPP = P4) น์้� 

ถุ้าทำาให์้ด้และกวั้างขวัาง จิะเป็น์กระบวัน์การทางป้ญญา กระบวัน์การทางสังคม และ

กระบวัน์การทางศึล้ธรรมด้วัยู่ ตลอดจิน์การกำาห์น์ดน์โยู่บายู่สาธารณะจิะต้องสอดคล้อง

กับสภาพื่แวัดล้อมของสังคมท้�เปล้�ยู่น์แปลงไป ทั�งน์้�ป้จิจิัยู่ด้าน์สิ�งแวัดล้อม สังคม และ 

บรรษัทภิบาล (Factors of Environment , Social and Governance) เป็น์ส�วัน์ห์น์ึ�งใน์

ห์ลายู่แน์วัทางท้�จิะก�อให้์เกิดโอกาสและควัามเส้�ยู่งให์ม�ๆ  และยัู่งเป็น์ส�วัน์ห์นึ์�งของควัาม

รบัผิดชิอบท้�เกดิขึ�น์จิากการคิดไตร�ตรองอยู่�างรอบคอบก�อน์ลงมอ่ปฏิิบตัเิปน็์สิ�งท้�ก�อให้์

เกดิการเปล้�ยู่น์แปลงทางกฎห์มายู่ห์รอ่กรอบการทำางาน์เชิงิน์โยู่บายู่ ซึ�งเร่�องดังกล�าวัได้

ส�งผลต�อน์โยู่บายู่สาธารณะเก้�ยู่วักบัการควับคมุยู่าส่บของประเทศึไทยู่ไดอ้ยู่�างชิดัเจิน์  

น์อกจิากน์้�กรอบ WHO-FCTC ยู่งัซึ�งสอดคลอ้งกบัแน์วัคดิควัามรบัผดิชิอบต�อสังคม ไม�

วั�าจิะเป็น์ด้าน์การเม่อง สังคม และเศึรษฐกิจิ และม้ผลกระทบต�อทุกภาคส�วัน์ ไม�วั�าจิะ

เป็น์ ภาครัฐ ภาคเอกชิน์ และภาคประชิาชิน์ จิน์ทำาให์้เกิดกระแสและวัาทกรรมต�าง ๆ

 ขึ�น์ เพื่่�อท้�จิะกำากับด่แลสังคมไปส่�ควัามเจิริญก้าวัห์น์้า ทั�งใน์ด้าน์ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และการพื่ัฒน์าอยู่�างยู่ั�งยู่่น์ (Sustainable Development) ด้วัยู่
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  น์อกจิากนั์�น์ กรอบ WHO-FCTC ยู่งัสอดคล้องตามแน์วัคดิการคุม้ครองผ่บ้รโิภค

อยู่�างยัู่�งยู่่น์ (The Concept of Sustainable Consumption) ท้�วั�า  การคุม้ครองผ่บ้รโิภค

อยู่�างยัู่�งยู่่น์ห์ร่อไม�จิะขึ�น์อยู่่�กับระบบดุลยู่ภาพื่ระห์วั�างอำาน์าจิต�อรอง (Bargaining 

power) ควัามร้่ (Knowledge) และทรัพื่ยู่ากร (Resources) กลไกดังกล�าวัจิะเกิดขึ�น์ได้

รฐัจิะมบ้ทบาทสำาคญัใน์การแทรกแซงเพ่ื่�อให้์การคุ้มครองผ้่บริโภคให้์เกิดประสิทธภิาพื่

ประสิทธิผลมากขึ�น์ น์อกเห์น่์อจิากกลไกของภาคประชิาสังคม ตามท้�กลุ�มประเทศึ

ประชิาคมยูุ่โรปดำาเน์ิน์มาตรการน์้�อยู่่� อยู่�างไรก็ตามรัฐอาจิจิะเข้าแทรกแซงใน์ทาง

เศึรษฐกิจิและสังคมห์ลายู่ด้าน์ได้แก�  ประสิทธิภาพื่ทางเศึรษฐกิจิ (Economic efficien-

cy) สิทธิส�วัน์บุคคล (Individual Rights) การเข้าถุึงกระบวัน์การยูุ่ติธรรม (Distributive 

Justice) การพื่ัฒน์าใน์เร่�องสิทธิ� (Right to development) 

7.	ข้อเสูนอแนะ
  1.  รัฐบาลควัรดำาเน์ิน์ตามกรอบกรอบ WHO-FCTC โดยู่เน์้น์สร้างการควัาม

ร่้ควัามเข้าใจิให์้แก�องค์กร ห์น์�วัยู่งาน์ภาครัฐ และภาคเอกชิน์ให์้เข้าใจิถุึงแน์วัปฏิิบัติ

  2.  ควัรดำาเน์ิน์การบังคับใชิ้กฎห์มายู่ กฎ ระเบ้ยู่บ และข้อบังคับของแต�ละ

ห์น์�วัยู่งาน์ท้�ประกาศึใชิ้แล้วัให์้จิริงจิังเพื่่�อให์้เกิดสภาพื่บังคับขึ�น์จิริงใน์สังคมไทยู่ 
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