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ป4 จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ การคุ มครองเยี ย วยาผู ไดรั บ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ กฎหมายที่เกี่ยวของดังกล5าวคือ กฎหมายลักษณะละเมิดแห5งประมวล
กฎหมายแพ5งและพาณิชย( มาตรา 420 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไม5สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
แต5กฎหมายทั้งสองฉบับยังไม5มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่
โดยเฉพาะ และยังไม5เหมาะสมต5อการบังคับใชในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่ เพราะว5า
กฎหมายทั้งสองฉบับยังมีป4ญหาที่เป>นป4ญหาต5อตัวผูไดรับความเสียหายเอง และยังไม5เหมาะสมเพียง
พอที่จะทําใหผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่ใชเป>นวิธีในการเรียกรองใหจําเลยหรือผูก5อใหเกิด
ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ รั บ ผิ ด ชดใชค5 า สิ น ไหมทดแทน เยี ย วยาความเสี ย หาย โดยขอใหศาล
พิ จ ารณาพิ พ ากษา บั งคั บ ใหตามคํ า รอง แต5 ใ นประเทศไทยยั งไม5 มี ม าตรการเพื่ อ เยี ย วยาผู ไดรั บ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ ทําใหตองนํากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาบังคับใช ซึ่งเป>นเพียงการแกไข
ป4 ญ หาและเยี ย วยาผู ไดรั บ ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ ไ ดเพี ย งระดั บ หนึ่ ง เท5 า นั้ น ทั้ ง นี้ ผู ไดรั บ
ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ ควรมี สิ ทธิ ไดรั บ ค5 า สิ น ไหมทดแทนเยี ย วยาต5 อความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยตรง โดยไม5 ต องอาศั ย กฎหมายอื่ น มาปรั บใช เพื่ อประโยชน( แก5 ผู ไดรั บ ความเสี ย หายจะไดรั บ
การเยียวยาอย5างแทจริง
ผลการศึกษาคนควาตามวิทยานิพนธ(ฉบับนี้พบว5า กฎหมายว5าดวยลักษณะละเมิด
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม5สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กองทุนต5างๆ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวของ
ในการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่ ซึ่งมาตรการต5างๆ ในประเทศไทยพบว5าไม5สามารถที่
จะช5วยเหลือเยียวยาประชาชนผูไดรับความเสียหายดังกล5าว มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา
ผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่จะตองใชสิทธิทางศาล อันมีป4ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
จนกระทบสิทธิของผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่อย5างที่ไม5ควรจะเป>น วิทยานิพนธ(ฉบับนี้จึงมี
(ก)

วัตถุประสงค( เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อนําเทียบเคียงต5 อ
การออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ และไดคนพบวิธีการนํา
ค5าปรับมาเป> นเงินอุดหนุ นกองทุนโดยเทียบเคีย งคลายกับพระราชบัญญั ติปCองกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด รวมถึ ง วิ ธี ก ารพิ สู จ น( ตั ว ผู กระทํ า ความผิ ด ในหลั ก ความรั บ ผิ ด เด็ ด ขาด ตามกฎหมาย
ความรับผิดพิเศษ (special liability) แห5งพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑ( ค.ศ.1997 มาตรา
402A ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนั้น วิทยานิพนธ(ฉบับนี้มีขอเสนอว5า ควรที่จะมีมาตรการในการเยียวยาผูไดรับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่ขึ้น
โดยเฉพาะเพื่ อช5 ว ยเหลื อเยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบุ ห รี่ โดยการจั ดใหมี กองทุ น เพื่ อ
การเยียวยาความเสีย หายจากควันบุ หรี่ในรูป กฎหมายพระราชบัญญัติ จัดตั้ งกองทุน เพื่อการเยีย ว
ความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ....นั้น โดยการตราเป>นพระราชบัญญัติขึ้นผ5านการยินยอมของรัฐสภา
และพระมหากษัตริย(ทรงลงพระปรมาภิไธยและจะมีผลบังคับใชเป>นกฎหมาย และควรจัดใหมีรูปแบบ
ของกองทุนโดยองค(ประกอบและสาระสําคัญเทียบเคียงคลายกับกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 แต5ใหมีวัตถุประสงค(เพื่อเยียวยาผูไดรับความเสียหาย
จากควันบุหรี่เพียงอย5างเดียวโดยเฉพาะ ทั้งนี้โดยการบัญญัติกฎหมายขึ้นรองรับซึ่งกองทุนเพื่อการ
เยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายจาก
ควั น บุ ห รี่ พ.ศ.... ควรมี องค( ป ระกอบและสาระคือ (1) วั ต ถุ ป ระสงค( ของกองทุ นเพื่ อการเยี ย วยา
ความเสียหายจากควันบุหรี่ (2) แหล5งที่มาของกองทุน (3) การบริหารกองทุน (4) ขอบเขตในการ
จ5ายเงินเยียวยา

(ข)
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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 nonsmoking 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.’
(ค)

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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