


บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ช่วยบรรณาธิการประจ�าฉบับ
จเร  ทั่งโต

หริสร์  ทวีพัฒนา  

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้ลงนามในข ้อตกลงด�าเนินงาน 
สร้างเสริมสุขภาพของโครงการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) กับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โครงการนี้ เป็นแผนงานระยะที่ 5 ด�าเนินงาน โดย คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีการรับมอบงานต่อจาก 
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อ�านวยการ ศจย. แผนงานระยะที่ 4  
เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 กระผมขอเรียนครับว่า ศจย. ในแผนงานระยะที่ 5 น้ี มีนโยบาย 
ที่ส�าคัญ คือ เราจะท�างานร่วมกับคณะท�างาน และภาคีเครือข่ายควบคุม
ยาสูบ เพื่อ “ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุม
ยาสูบ ให้ได้งานวิชาการที่มีผลน�าไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถประยุกต์สู ่นโยบายระดับประเทศและการรณรงค์ทุกภาคส่วน 
ในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย” 
 และส�าหรับ TRC research update ก้าว ทันวิจัยกับ ศจย.   
จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ และน�าไปสู ่
การผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้ โดย High light 
ของฉบับนี้ เน้นถึงความส�าคัญของการ “จับตา เฝ้าระวัง การสื่อสาร 
การตลาดธุรกิจยาสูบ 4.0” ซึ่งน�ามาสู่ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับการออกแบบ
แนวทางป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และฉบับนี้มีกิจกรรมการขับเคลื่อน 
เพ่ือควบคุมยาสูบในแวดวง ศจย. เช่นเคย
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คณะท�ำงำน

รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัฐวงศ์  
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Dr.Stephen  Hamann
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จับตำ เฝ้ำระวัง
กำรส่ือสำรกำรตลำดธุรกิจยำสูบ 4.0

บรรณาธิการ

 ปัจจุบันกลุ ่มเป้าหมายท่ีกลุ่มธุรกิจยาสูบต้องการ คือ กลุ ่มเยาวชนนักสูบหน้าใหม่  

ที่มีแนวโน้มว่าอายุจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ โดยธุรกิจยาสูบมีกลวิธีการโฆษณาและการสื่อสาร

การตลาดอย่างแยบยลเป็นเครื่องมือส�าคัญ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ 

ต้องการบริโภค และเกิดพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งซ้ือครั้งแรกและซ้ือซ�้า

 ผลการส�ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ.2558 ด�าเนินการภายใต้โครงการส�ารวจการบริโภค

ยาสูบในเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey : GYTS) ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังระบบหนึ่ง 

ภายใต้ระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบระดับโลก (Global Tobacco Surveillance System : GTSS) โครงการนี้ 

ด�าเนินการเพื่อก�ากับติดตามและเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาอยู ่ในระบบ 

การศึกษา ส�าหรับประเทศไทยได้ด�าเนินการส�ารวจมาแล้วจ�านวน 3 ครั้ง คร้ังแรกในปีพ.ศ.2548 ครั้งที่สอง 

พ.ศ.2552 และส�าหรับครั้งที่สามได้ด�าเนินการในปีพ.ศ.2558 ผลส�ารวจพบว่า

  ร้อยละ 77.4 ของเยาวชนไทยพบเห็นการโฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในทีวี วีดีโอ หรือ ภาพยนตร์

  ร้อยละ 34.9 ของเยาวชนไทย เคยลองใช้ผลติภัณฑ์ยาสบู (เพศชาย ร้อยละ 46.6  และเพศหญิง ร้อยละ 22.6)

  ร้อยละ 11.3 ของเยาวชนไทย ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่แบบซอง (เพศชาย ร้อยละ 17.2  และเพศหญิง ร้อยละ 5.2)

  ร้อยละ 75.2 ของเยาวชนไทยเร่ิมสูบบุหร่ีแบบซองคร้ังแรกต้ังแต่เรียนช้ันประถมศึกษา หรือ  

  อายุไม่เกิน 13 ปี (เพศชาย ร้อยละ 79.2 และเพศหญิง ร้อยละ 66.1)

  ร้อยละ 70 ของเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่แบบซอง จะสูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ 1 มวนทุกๆวัน และ 

  ร้อยละ 17.1 จะสูบมากกว่าวันละ 5 มวนต่อวัน

  ร้อยละ 3.3 ของเยาวชนไทยสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย ร้อยละ 4.7 และเพศหญิง ร้อยละ 1.9)

  ร้อยละ 84.8 ของเยาวชนที่สูบบุหรี่ แสดงอาการเสพติด (Smoking Dependence)
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 โดยปัจจุบันลักษณะส�าคัญ

ของ การโฆษณาและการสื่อสาร

การตลาดของธุ รกิ จยาสูบ  ใน

ประเทศไทย เน้นให้เกิดการส่ือสาร 

ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

ประเภทและมีความสอดคล้องเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งการสื่อสาร

ผ่านสื่อมวลชน (หรือเรียกในภาษา

นักการตลาดว่า above the line) 

 ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย social media และผลของการบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ พ.ศ.2560 โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร

 การบรโิภคยาสบูของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า ร้อยละ 35.5  สบูบหุรี ่ /  ร้อยละ 14  สบูบหุรีก่านพล ู / 

 ร้อยละ 26.5  สูบมอระกู่  /  ร้อยละ 30.2  สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  /  ร้อยละ 3.5 สูบมอระกู่อิเล็กทรอนิกส์ 

           การบริโภคยาสูบของนักศึกษาอุดมศึกษา  พบว่า  ร้อยละ 59.3 สูบบุหรี่  /  ร้อยละ 25.5 สูบมอระกู่  /  

ร้อยละ 14.3 สูบบุหร่ีกานพลู  /  ร้อยละ 43.8 สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  /  ร้อยละ 6.5 สูบมอระกู่อิเล็กทรอนิกส์ 

 กลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆนั้น นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ท่ีกลุ่มธุรกิจยาสูบน�ามาใช้เพ่ือ

ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้  ดังน้ันการจับตาและเฝ้าระวังเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีกลุ่มธุรกิจ

ยาสูบใช้นั้น จะท�าให้พบอิทธิพลที่มีต่อผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคยาสูบของกลุ่มเยาวชน และน�ามาสู่ข้อมูล

ที่ส�าคัญส�าหรับการออกแบบแนวทางเพ่ือป้องกันนักสูบหน้าใหม่

และการตลาดแบบแนวราบ (below the line หรือใช้ในค�าทั่วไปว่า ground war) ตลอดจน 

การสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ (หรือ new media เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร์ ฯลฯ) 

เป็นต้น ทั้งนี้ผลที่เกิดข้ึนคือ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค

ยาสูบ รวมถึงมีผลส�าคัญในการสร้างทัศนคติ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ว่าการบริโภค

ยาสูบเป็น “เรื่องธรรมดา” ที่ยอมรับได ้

 ทั้งนี้ การป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู ่วงจรนักสูบหน้าใหม่ สิ่งส�าคัญประการหนึ่งคือ 

การบงัคบัใช้กฎหมาย ห้ามการโฆษณาและการสือ่สารการตลาดของธรุกจิยาสบู ตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ท่ีบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา  เช่น 

ห้าม โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมการขาย, โชว์ผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย, ขายและโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ขายหรือส่งเสริมการขาย

ผลิตภัณฑ์โดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ (พริตตี้บุหรี่),  และท�า CSR อุปถัมภ์บุคคลหรือองค์กร 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้น
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“Tracking Tobacco Industry Wrongdoing’s in Cyber World”
กำรติดตำมอุตสำหกรรมยำสูบท�ำผิดกฎหมำยในโลกไซเบอร์

Dr.Stephen Hamann
นักวิชาการด้านต่างประเทศ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

แปล ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร และ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

 ปัจจบุนัภาครฐัและธรุกจิขนาดใหญ่ 
ใช้สงครามไซเบอร์ในการท�าลายและ 
ต่อต้านกิจกรรมของคู ่แข่ง ซึ่งกระท�า
โดยการโจมตีหรือแทรกแซงระบบข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์  
มีการจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมเมอร์ เพื่อจัดการกับจุดอ่อน 
ในระบบของฝ่ายตรงข้าม และเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ และหน่วยงานอื่น 
 การใช้สงครามไซเบอร์ ไม่เพียง
แต่จะพบในวงการเมืองเท่านั้น แต่เป็น
ส่วนหนึ่งในวาระของวงการธุรกิจที่ใช้ใน
การเอาเปรียบคู่แข่ง  ในด้านการควบคุม
ยาสูบนัน้อตุสาหกรรมยาสบูมกัจะมองว่า 
หน่วยงานควบคุมยาสูบส่วนใหญ่เป็น
ศัตรูหรือคู่แข่ง ท�างานเพื่อบ่อนท�าลาย
กิจกรรมของตน จึงได้มีการกระท�าเช่นนี้
กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอาสาสมัคร 
เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความ
หลากหลายซ่ึงเป็นกลุม่ทีเ่ป็นห่วงสขุภาพ
ของประชาชน
 มกีารกล่าวถึงการท�าผดิกฎหมาย 
ของอตุสาหกรรมยาสบูในหนงัสอืประวตั-ิ 
ศาสตร์หลายเล่ม มตีวัอย่างมากมายเกีย่วกบั 
ยุทธวิธีและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม1, 2 

แต่ประวัติศาสตร์ยังไม่จบเพียงเท่านี ้
เพราะอุตสาหกรรมยาสูบยั งคงท�า
ผิดกฎหมายอย่างสม�่าเสมอ จากการ
พิจารณาในหลายแง่มุม อุตสาหกรรม
ยาสูบมีการกระท�าผิดในทางธุรกิจ, 
การเกษตรกรรม, การเมอืง, สทิธิมนษุยชน 
และสุขภาพ 

 มีการวิจัยเพื่อระบุกลยุทธ์ของ
อตุสาหกรรมยาสบูทีใ่ช้ในภมูภิาคต่างๆ 
ของโลก3 กลยุทธ์ได้เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของวิธีการสื่อสารและการ
แบ่งปันข้อมูล ซึ่งอินเทอร์เน็ตกลายมา
เป็นพ้ืนที่สื่อสารที่มีการโต้ตอบ แบบมี
ส่วนร่วม และผลักดันโดยผู้บริโภค ที่มี
การเพิ่มขยายเครือข่ายทั่วโลก จนกลาย
เป็นทั้งโอกาส และภัยคุกคามต่อการ
ควบคุมยาสูบ การตลาดกลยุทธ์ของ
อตุสาหกรรมยาสบูผ่านทางอนิเทอร์เนต็
ที่มีการน�าเสนอผ่านช่องทางต่างๆได้
กลายมาเป็นทักษะที่ได้รับการพัฒนา
อย่างดี แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี
ความขาดแคลนงานวิจัยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม
การขายยาสูบทางออนไลน์4

 แน่นอนว่า อุตสาหกรรมยาสูบ 
ไม่ได้หยุดพฤติกรรมที่เป้าหมายเรื่อง 
การส่งเสริมการขาย เท่านั้น แต่ยังคง 
มกีารลงทนุในเรือ่งการอ�านวยความสะดวก 
ส�าหรับการช�าระเงินหรอืผลประโยชน์อ่ืนๆ, 
ระบบในเกม, ระบบเทคโนโลยเีพือ่การจงูใจ 
ผู้คน, การประชุมที่แสดงออกว่าเป็นการ
ประชุมทางวิชาการแต่มีการฉ้อฉลใน
เนื้อหาของการประชุม (predatory 
conferences) เทคนิคของบุคคลที่สาม 
(third party techniques) การส่ง
ข้อความท่ีผูร้บัไม่ได้ร้องขอผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (spam) แม้กระทั่งการ
เจาะเข้าระบบข้อมูล (hacking) และ 
วศิวกรรมทางสงัคม (social engineering 

คือจิตวิทยาแขนงหนึ่ง มีเนื้อหาที่เป็น
วิทยาศาสตร์อย่างมาก เกี่ยวกับการรับรู ้
ข้อมูลของมนุษย์และการแสดงท่าทีต่อ
ข้อมูลนั้น ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ด้วยสถิติ
และหาข้อสรุปด้วยวธีิทางวทิยาศาสตร์ได้) 
ทั้งนี้ก็เพื่อการมุ่งเป้าที่จะสร้างผลก�าไร
จากยาสูบ มกีารเสนอกลไกหลากหลายวิธี 
ท่ีจะหยุดยั้ งการแทรกแซงนโยบาย
สาธารณะของอุตสาหกรรมยาสูบ5 
อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ผิดกฎหมาย
ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และสื่อ
ทางสังคม (social media) ของ
อุ ตสาหกรรมยาสูบมี อิ ท ธิพลต ่ อ
สาธารณะ และต่อผูก้�าหนดนโยบายนัน้ 
นับว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัว จึงต้อง
มีหลายแนวทางในการต่อสู้เพื่อจัดการ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์เหล่านี ้ดังนี้
 ประการแรก บุคลากรด้านการ
ควบคุมยาสูบและนักวิจัยควรมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานและรูปแบบของการ
โจมตีทางไซเบอร์ แต่น่าเสียดายที่ผู ้ใช้

TRC research 
update6



คอมพิวเตอร์จ�านวนมากได้ถูกหลอกลวง 
ให้ส่งข้อมูลตามส่ิงท่ีดูเหมือนว่าถูกต้อง 
ตามกฎหมายเพือ่ขอข้อมลูหรอืดาวน์โหลด 
แต่ปรากฏว่ากลับมีไวรัสคอมพิวเตอร์
แนบมากับไฟล์ที่คาดว่าจะมีความส�าคัญ
หรือน่าสนใจจากองค์กรที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย การกระท�าดังกล่าวนี้เป็นการ
กระท�าทีผ่ดิกฎหมายหรือทีเ่รยีกในภาษา
อังกฤษว่า “phishing” ที่อ่านออกเสียง
เหมือนกับ การวางเบ็ดจับปลา (fishing) 
โดยการหลอกลวงบุคคลด้วยวิธีการ 
ส่งอเีมลท่ีอ้างว่ามาจากบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง 
เพือ่ล่อลวงให้บุคคลเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั 
เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อ
ขโมยบัญชีอีเมล หรือ เงิน แม้กระทั่ง
รูปแบบทั่วไปที่เกิดจากการกระท�าของ
อาชญากรรมไซเบอร์ก็เป็นอันตรายได้ 
ประเด็นน้ีคือสิ่งส�าคัญที่องค์กรต้องม ี
การฝึกอบรมพนกังานของตนในการติดต่อ 
สื่อสารทางอีเมลและรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
หรอืสามารถจ�าแนกการบกุรกุเข้าสูร่ะบบ 
คอมพิวเตอร ์ที่ส�าคัญต่อกิจการของ

องค์กรได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ควรตรวจสอบระบบขององค์กรท่ีใช้อยู่
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีจุดที่ง่ายต่อการขโมย
เปลี่ยนแปลงหรือท�าลายข้อมูล
 ประการที่สอง นอกเหนือจาก
มาตรการป้องกันแล้ว มีวิธีตรวจสอบ
การกระท�าของอุตสาหกรรมยาสูบเพ่ือ
คาดการณ์เทคนิคต่างๆที่อาจถูกใช้เพื่อ
ขัดขวางหรือชะลอการควบคุมยาสูบได้ 
คือ การตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของ
อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศอื่นๆ และ 
การด�าเนนิงานของบรษิทัยาสบูเฉพาะราย 
กบับรษิทัยาสบูทีแ่ข่งขันกนั บรษิทัยาสบู 
ทัง้สองท�างานด้วยกนัเพือ่เป้าหมายร่วมกนั 
และแข่งขนักนัเพือ่ให้มส่ีวนแบ่งการตลาด 
ทีเ่ฉพาะเจาะจง การพิจารณาดวู่าเทคนคิใด 
ที่บริษัทเหล่านั้นแชร์ร่วมกัน และเทคนิค 
ไซเบอร์ใดทีม่ลีกัษณะเฉพาะส�าหรบัแต่ละ 
บริษัทในแต่ละภูมิภาค การตรวจสอบน้ี
จะเป็นประโยชน์ในการท�าความเข้าใจว่า
อุตสาหกรรมยาสูบอาจโจมตีการควบคุม
ยาสูบได้อย่างไร ในระยะสั้นบางครั้งวิธี
เดยีวทีจ่ะเข้าใจการกระท�าในโลกไซเบอร์
ที่ซ่อนอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมยาสูบ คือ
การพิจารณาแบบ “รูปสามเหล่ียม” 
(triangulation) กล่าวคือเป็นการใช้
แหล่งข้อมูลต่างๆ เกีย่วกบัการด�าเนินการ 
ของอุตสาหกรรมยาสูบในโลกไซเบอร ์
เพื่อท�าความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์และ 
เป้าหมายของพวกเขา บางครัง้อาจสามารถ 
หาข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั บรษิทัหนึง่ ผ่าน
การสะท้อนของบริษัทคู่แข่งได้มากกว่า 
การไปขอข้อมูลจากบริษัทนั้นเอง
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3. Stillman F, Hoang M, Linton R, Ritthiphakdee B, Trochim W. Mapping tobacco industry strategies in South East Asia for action planning  
 and surveillance. Tob Control. 2008 Feb; 17(1):e1. 
4. Freeman B. New Media and Tobacco Control. Tob Control. 2012; 21:139-144.
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 สรุปแล้ว การป้องกันตัวเรา
เองจากโจรน้ันยังไม่เพียงพอ การจะ
เอาชนะโจรได้ เราต้องกระตือรือร้นที่จะ 
ตรวจสอบวิธีการของพวกเขา และ 
ส�ารวจจุดอ่อนของพวกเขา เพ่ือควบคุม
พวกเขาได้ ทัง้น้ีมิได้หมายความว่า วธิกีาร
เดียวที่จะเอาชนะพวกเขาได้นั้นต้องใช้ 
วธิกีารทีผ่ดิกฎหมาย หรือผดิจรรยาบรรณ 
ทางไซเบอร์ ท่ีพวกเขาใช้อยู่ แต่เราต้อง
รับฟังการแจ้งข่าวต่างๆ และใช้วิธีการ
สบืสวนเพือ่ตกิตามการท�าผดิของพวกเขา 
ด้วยวิธีนี้ ทั้งความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และการคาดการณ์ ก็จะสามารถป้องกัน
ให้เรารอดจากการถูกโจมตทีางไซเบอร์ได้ 
ดังนั้น “การตรวจสอบวิธีการกลยุทธ์
ของอุตสาหกรรมยาสูบจะกลายเป็น
ข้อมลูและเป็นวธิใีช้สบืสวนเพือ่ตดิตาม
การกระท�าผดิของอตุสาหกรรมชนดินี”้
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กำรตลำดอิเล็กทรอนิคส์บนอินเทอร์เน็ต :
วิธีกำรที่อุตสำหกรรมยำสูบข้ำมชำติใช้เพ่ือแสวงหำลูกค้ำใหม่

Dr.Stephen Hamann
นักวิชาการด้านต่างประเทศ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

แปล ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร และ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

 เมื่อการสื่อสารผ ่านสื่ออิ เล็กทรอนิคส ์มีมากข้ึน  
แต่การควบคุมยาสูบยังท�าได้ไม่ค่อยดีนัก อุตสาหกรรมยาสูบ 
จึงได้ลงทุนโดยใช้ช่องทางนี้ เพื่อดึงดูดเยาวชน อย่างแรก คือ  
การใช ้วิดี โอ เกมและเว็บไซต ์ที่ สามารถโต ้ตอบกันได ้ 
(interactive) ซ่ึงรวมถึงเกมและมาตรการอื่น ๆ เพ่ือดึงดูด
ความสนใจและสร้างการใช้งานที่ต่อเนื่องจากเยาวชน1, 2  

 วันนี้ เราอยู ่ ในยุคของการเชื่อมต ่อส่ือสารถึงกัน 
ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่นงานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนจะสามารถ
เชื่อมต่อให้เราสนทนากันได้ แต่บ่อยครั้งที่ส่งผลให้เกิดการ 
ปลีกตัวจากสังคมและโลกที่กว้างใหญ่ การแยกตัวจากสังคมน้ี 
เกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้สามารถต้ัง 

โปรแกรมให้เข้าใจผู้ใช้ได้ กล่าวคอื 
สามารถท�าให้เห็นข้อมูลใน 
สิ่งที่ชอบ หรือไม่ชอบก็ได้ 
ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการใช้

ชีวิตของแต่ละคนในสภาพ
แวดล้อมที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเราเองคนเดียว 
(เหมือนกับลูกโป่ง หรือฟองอากาศ) ซ่ึงบางครั้งก็มุ่งเน้นไปที่
การเสรมิสร้างความพอใจส่วนบคุคลโดยไม่ค�านงึถงึความถกูต้อง 
ในระยะสั้น ‘การจับตาของระบบทุนนิยม’ (surveillance 
capitalism) นี้สามารถผลักดันให้เราไปสู่ ‘การเพิกเฉยในสิ่งที ่
ตั้งใจ’ (willful ignorance) ทั้งในการเลือกและการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยกัน
 นอกเหนือจากการจัดการเป็นรายบุคคลแล้ว ต้นแบบ
ทางธุรกิจ (business model) ที่เน้นการกด like จาก 
FACEBOOK และ Google แสดงให้เห็นถึงพลังของหมู่คณะ  
และท�าให้ธุรกิจล่าเหยื่อ (predatory businesses) สามารถ
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพื่อสร้างการยอมรับ และ 
ความต้องการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชาญฉลาด แม้ว ่า 
หน่วยงานก�ากับดูแลในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก�าลังพยายาม
ควบคุมการฝ่าฝืนระบบการให้บริการทั้งหมดในอินเทอร์เน็ต

ขององค์กร (internet platforms) ผ่านกฎระเบียบที่รู้จักกัน
ในช่ือ General Data Protection Regulations (GDPR)  
แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น3  ดังจะเห็นได้จากมีการวิจัยที่แสดง 
ให้เห็นว่า ความพยายามที่ที่ผ่านมาในการหยุดยั้งการตลาด
ยาสบูในเครอืข่ายสงัคม (social media) บนระบบการให้บรกิาร
ของ Facebook ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร4 

 นกัการตลาดของผลิตภณัฑ์รูว่้า การสร้างตราการค้า 
และความพึงพอใจของลูกค้ามีความส�าคัญต่อผลก�าไร 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่วัยต้นซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีสร้างแบบแผนการบริโภคที่ยาวนานไปตลอดชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการเสพติด  
เช่น “ยาสูบ”
 อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ บริษัท หรือบุคคล สามารถ
สื่อสารกับเยาวชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ จากรายงานของ 
US Pew Internet Project พบว่าวยัรุน่ร้อยละ 92 (อาย ุ13-17 ปี) 
ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันและมากกว่าครึ่ง (56%) มีการใช้งาน
หลายครัง้ต่อวนั 73% ใช้สมาร์ตโฟนเพือ่การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ 
นอกจากนี้วัยรุ่นกว่าสามในสี่ (76%) รายงานว่ามีการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ5 

 มีการศึกษาจ�านวนมากเกี่ยวกับวิธีการที่อุตสาหกรรม
ยาสบูท�าการตลาดบุหร่ีต่อเยาวชนซึง่ได้เตอืนให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การควบคุมยาสบูจะต้องเตรียมความพร้อมในการท�าความเข้าใจ
และรู้ถึงรูปแบบของการใช้ “สื่อแบบใหม่” ซึ่งอุตสาหกรรม
ยาสูบได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อล่านักสูบหน้าใหม่ 6, 7
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 “ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมยาสูบหาวธิท่ีีดีท่ีสุดในการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์และเครือ่งมอืต่างๆในอนิเทอร์เนต็เพือ่เพิม่
การแสดงผลการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฝ่ายควบคุมยาสูบ 
ผู้ปกครองและหน่วยงานที่ก�ากับดูแลจะต้องเฝ้าระวังในการ
ตรวจสอบเนื้อหาออนไลน์ที่มีอยู่” 10

 ซึ่งการระบาดของการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใน
เยาวชนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อบริษัทยาสูบ
ใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อท�าการตลาดที่มุ่งเป้าไปที่เยาวชน ส่งผลท�าให้
ผลติภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหม่แพร่กระจายในหมูเ่ยาวชนอย่าง
รวดเรว็ หน่วยงานป้องกันโรคของสหรฐั (Centers for Disease 
Control : CDC) ได้น�าเสนอผลการส�ารวจเยาชนกับยาสูบ 
แห่งชาติประจ�าปี พ.ศ.2561 (National Youth Tobacco 
Survey : NYTS) พบว่าจ�านวนนักเรียนมัธยมปลายที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งรวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นประมาณ 
38% (การเพิ่มข้ึนน้ีได้เป็นผลมาจากปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของ
การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 78% จากนักเรียนมัธยมปลาย และ
เพิ่มขึ้น 48% จากนักเรียนมัธยมต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560)11

 ประเด็นที่ส�าคัญ คือ การตอบโต้อุตสาหกรรมยาสูบ
จ�าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้ทกัษะการสือ่สารในสือ่แบบใหม่ 
โดย ฟรีแมน กล่าวว่า “จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายควบคุมยาสูบ 
จะต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมยาสูบเป็นอย่างไรและอุตสาหกรรม
ยาสบูสามารถใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารแบบใหม่นีใ้นการท�างานได้ 
ฝ่ายควบคุมยาสูบต้องพยายามที่จะใช้ทักษะอย่างเดียวกันนี ้
ในต่อสูก้บัอตุสาหกรรมยาสบู ทัง้นี ้ผูเ้ชีย่วชาญด้านสาธารณสขุ
หลายคนถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงสื่อเหล่าน้ีในขณะท�างานและ 
ไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่าน้ี 
ให้ดีท่ีสุด ดังน้ัน สื่อแบบใหม่นี้ต ้องมีการพัฒนาให้เป็น 
ส่วนหน่ึงของการปฏบัิตติามมาตรฐานเพือ่การควบคมุยาสบู
และเพื่อให้เท่าทันกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ”6

 สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ที่จะต้องรู้ว่าเยาวชนใช้งานสื่อใหม่ ๆ เหล่านี้อย่างไร เพื่อเป็น 
การคุ้มครองเยาวชนจากการเข้าถึงสื่อแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดของอตุสาหกรรมยาสบู การแก้ปัญหาด้านกฎระเบยีบ
ในการด�าเนินงานด้านการตลาดยาสูบออนไลน์เป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิง่ เนือ่งจาก การท�าการตลาดยาสูบออนไลน์สามารถท�าได้
โดยองค์กรสื่อสารยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบจะท�าผิดพลาดครั้งใหญ่หาก
พวกเขาพึงพอใจกับแค่วิธีการใช้ Twitter และ Instagram ใน
การจับตาตลาดยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบทางเลือก เช่น บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ 8, 9
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กลยุทธกำรตลำดธุรกิจยำสูบ :
ผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ & social media

 ในปีพ.ศ.2559 - 2560 น้ัน เป็นยุคท่ีความนิยม

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) กลายเป็นผลิตภัณฑ์

ยาสูบรูปแบบใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากในกลุ ่มนักสูบวัยรุ ่น 

เน่ืองจากกระแสความเชื่อผิดๆว่าไม่เสพติด ลดการสูบ

บุหรี่ได้จริง รวมท้ังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงามทัน

สมัยขึ้น เติมน�้ายาได้ น�้ายามีหลายรสหลายกลิ่น และ

ราคาก็ถูกลงอย่างมากท้ังตัวอุปกรณ์และน�้ายา ท�าให้ 

ผู้สูบรู ้สึกว่าคุ้ม เพราะรีชาร์จได้ ซ่ึงปัจจุบันพบว่าบุหรี่

อิ เล็กทรอนิกส ์ มีจ�าหน ่ายมากที่สุดในโลกออนไลน ์

เพราะเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วซึ่งเป็นส่ิงที่น่ากังวล 

อย่างมากที่วัยรุ ่นเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 

ชนิดนี้ได้ง่ายอย่างแพร่หลาย

 ดังนั้น ศูนย ์วิจัยและจัดการความรู ้ เพื่อการ

ควบคุมยาสูบ (ศจย. )  จึงสนับสนุนให ้มีการศึกษา 

“โครงการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคม

เครือข่าย (social media) และผลของการบังคับ 

ใช ้กฎหมายเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ ์ยาสูบรูปแบบใหม ่  

พ.ศ.2560” เพื่อเฝ้าระวังกลยุทธใหม่ๆของธุรกิจยาสูบ 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย 

social media และเพ่ือทราบพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ ์ยาสูบรูปแบบใหม ่ ในกลุ ่ม เยาวชนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา กลุ ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด 2,100 ราย ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น และสงขลา

ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รูปแบบใหม่
 พบว่า มีจ�าหน่ายในสื่อ social media ทั้งหมด 

4 ประเภท ดังนี้ 1) บารากู่ (มอระกู่) พบว่ามี 2 แบบ 

คือ หม้อสูบแบบดั้งเดิม และแบบหม้ออิเล็กทรอนิกส์ 

(เตาไฟฟ้า) 2) บารากู่อิเล็กทรอนิกส์แบบปากกา หรือ 

shisha-pen พบว่ามี 2 แบบคือ แบบสูบแล้วทิ้ง และ

แบบ re-charge 3) บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า)  

และ 4) cloud stone หรือ steam stone ซึ่งพบว่า 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้รับความนิยม 

สูงสุด ปัจจัยส่งเสริม คือเหตุผลด้านราคาและความคุ้มค่า 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูก ใช้งานง่าย พกพาสะดวก 

เติมปริมาณน�้ายาตามใจผู ้สูบ และนักสูบคิดว่าคุ ้มค่า 

เนื่องจาก recharge ได้ และปัจจัยสนับสนุน คือ เหตุผล

ด้านความเชื่อผิด

ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร
อาจารย์ประจ�าสาขาส่ือสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการศึกษาด้านกลวิธีการ
ส่งเสริมการขาย
 พบว่า มีวิธีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ในสื่อ social media ทั้งหมด 14 วิธี ดังน้ี

 1) ลดราคา เป็นวธิกีารส่งเสรมิการขายทีพ่บมาก 

และพบบ่อยที่สุด

 2) จัดแพคสินค้า เช่น การจัดแพคเกจจับคู ่

บารากู ่อิเล็กทรอนิกส์คละรส หรือจับคู ่น�้ายาเติมบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์แบบคละรสรวมเป็นแพคเดียวกันแล้วเสนอ

ราคาพิเศษ 

 3) seasonal promotion การส่งเสริมการขาย 

ตามเทศกาล เช่น ผู้ค้าจะเชิญชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ส�าหรับรับแต่ละเทศกาล หรือมีผลิตภัณฑ์รสพิเศษออกมา

ส�าหรับแต่ละเทศกาล

 4) แถม เช่น ซื้อบุหรี่อิเล็กกทรอนิกส์แถมน�้ายา

 5) bulk buying การเสนอให้ซื้อจ�านวนมาก

ในครั้งเดียวเพื่อได้ราคาส่วนต่าง 

 6) มีข้อเสนอพิเศษ เช่น ผู้ค้าจะไม่คิดค่าส่ง

ไปรษณีย์/ส่งด่วนไม่คิดราคาเพิ่ม/ฟรีส่ง EMS

 7) Price competition เน้นสินค้าราคาถูก

กว่าคู่แข่ง ตอกย�้าเร่ือง ราคา เป็นหลักว่าตนเองให้ราคา

ดีที่สุด ถูกที่สุด

 8) limited product เน้นย�้าว่าสินค้ามีจ�านวน 

จ�ากัด เพื่อเร่งการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่จะพบในเพจ 

ขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และ cloud stone โดยเน้น

ขายตัวเครื่องว่าเป็นรุ่นพิเศษ

 9) pre-order ผู้ขายเน้นย�้าให้ผู้ซื้อพรีออเดอร์

สินค้า หรือสั่งจองล่วงหน้า นอกจากเป็นการรับประกัน

การค้าขายแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้าดูเป็นสินค้า

หายาก ต้องสั่งจองล่วงหน้าจึงจะได้รับ ส่วนใหญ่จะพบใน

เพจขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และ cloud stone

 10) Customer engagement สร้างการม ี

ส่วนร่วมของลูกค้าในเพจ เช่น ชวนเล่นเกม/ชิงรางวัล/

แจกของ 

 11) กระจายสินค้า ด้วยการเปิดรับ/หาตัวแทน

จ�าหน่าย เพื่อช่วยกระจายสินค้า ส่วนใหญ่จะพบในเพจ

ขายบารากู่อิเล็กทรอนิกส์

 12) Guarantee การันตีการบริการและการขาย 

ผู้ค้าจะลงเบอร์โทรศัพท์ ลงค�าเคลมของลูกค้ารายอื่นๆ ว่า

ได้รับเร็ว แพคของดี สินค้าถึงมือ ฯลฯ

 13) Service อวดอ้างความสะดวกสบายในการ

สั่งซ้ือส�าหรับลูกค้า เช่น มีช่องทางช�าระเงินหลายแบบ  

ไม่ว่าจะโอนเงิน หรือจ่ายผ่านระบบเติมเงินอย่างทรูมันนี ่

เป็นต้น

 14) share & post ชวนให้ลูกค้า/ลูกเพจ เป็น

ผู้ส่ือสารสินค้าเสียเอง เพ่ือให้คนอ่ืนๆได้เห็นเพจ/สินค้า 

ด้วยการชวนให้ลูกค้า/ลูกเพจ share status & post  

ในหน้าฟีดหรือหน้าวอลล์ของลูกค้าเอง แล้ว capture 

หน้าฟีดกลับมาที่เพจ จึงจะได้รับรางวัล

ผลการศึกษาด้านวิธีการโฆษณา
และอิทธิพลบุคคล
 พบว่า มีวิธีการสื่อสารบนสื่อ social media 

ทั้งหมด 16 วิธี ดังนี้

 1) Presenter ใช้ผู้หญิงน�าเสนอสินค้าในฐานะ 

presenter คือถือสินค้ายาสูบเพ่ือถ่ายรูปลงสื่อ และ 

เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าสินค้านี้เหมาะกับผู้หญิงด้วยเช่นกัน 

พบได้มากในเพจขาย บารากู่อิเลกทรอนิกส์และ cloud 

stone

 2) Endorser ใช้พริตตี้/เน็ตไอดอล ที่ เป ็น 

ที่รู้จักพอสมควร เป็น endorser รีวิวสินค้า ทดลอง/สาธิต

สินค้าให้ชม พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณสินค้า
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 3) Testimonial อ้างอิงผู ้ซื้อรายอื่น/บุคคล

ทางบ้าน/ลูกค้า ในด้านสรรพคุณสินค้าและการได้รับ

สินค้ารวดเร็ว ไม่คดโกง และสินค้าเป็นตามท่ีสั่ง ให้ลูกค้า

บอกต่อกันเอง โดยผู้ค้าจะลงข้อความสนทนากับลูกค้า

รายอื่นในไลน์/เมสเสนเจอร์ ในเพจ ให้ลูกค้ารายอื่นๆ  

ได้เห็น

 4) Sex appeal ใช้ผู ้หญิงสวย ผู ้หญิงเซ็กซี่ 

(ที่ไม่ใช่คนดังหรือไม่ใช่เน็ตไอดอล) present สินค้าหรือ

สาธิต/รีวิวสินค้า

 5) Review มี “หน้าม้า” รับจ้างรีวิวสินค้า 

ส่วนใหญ่หน้าม้านี้จะเป็นท้ังเจ้าของช่องทางสื่อสาร เช่น 

มีแชนแนลในยูทูปเป็นของตนเองบ้าง หรือรับจ้างรีวิว

สินค้าอยู ่แล้ว ในรายการรีวิวก็จะมากล่าวถึงคุณสมบัติ

ของสินค้า และแสดงสินค้าให้ชม

 6) Word-of-mouth วิธี  “ปากต่อปาก”   

ใช้ลูกค้าตัวจริง/หน้าม้า หรือบุคคลอ่ืนๆ แสดงตนว่าเป็น

ผู ้ใช้สินค้าจริง และท�าการสาธิต/ทดลองสูบ กล่าวถึง 

สรรพคุณสินค้า ให้ลูกค้าคนอ่ืนๆได้ทราบ ท�านอง “ผู้ใช้

บอกต่อ”

 7) Opinion leader การใช้ผู้น�าทางความคิด 

ต้นแบบ เช่น คนวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน บุคคลที่บุคลิก

ดีหน้าตาดี ฯลฯ มาช้ีน�าความคิด ช้ีน�าการตัดสินใจซ้ือ

 8) Demonstration & review สาธิตสินค้า

ผ่านสื่อเคลื่อนไหว เช่น คลิป/วิดีโอ พบมากในแชนแนล

ยูทูป โดยบางรายมีหลายคลิปต่อเน่ืองหรือมีเป็นรายการ

ที่เน้นสาธิตสินค้ายาสูบอย่างเดียว เช่น รายการของนัก 

youtuber ช่ือ Hurricane vapor ท�าคลิปสาธิตบุหร่ี

อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 10 คลิป มีผู้ติดตามเกือบ 5 หมื่น

ราย มีผู้ชมรายการเกือบ 8 หมื่นรายในแต่ละคลิป

 9) Lifestyle marketing กลวิธีการสื่อสาร

ด้วยการน�าสินค้าไปสร้าง content หรือเรื่องราวที่ผูก

เข้าด้วยกัน/ให้เป็นส่วนเดียวกันกับวิถีชีวิตของผู้ซ้ือ พบ

ในสินค้าส�าหรับผู้หญิง เป็นส่วนใหญ่คือ cloud stone 

และบารากู่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผูกสินค้ายาสูบ+ปาร์ตี้ริม

ทะเล เป็นต้น

 10) product & packaging advertising  

การโฆษณาด้วยผลิตภัณฑ์/ บรรจุภัณฑ์ ท่ีมีสีสัน สวยงาม 

น่าดึงดูดโดยตัวผลิตภัณฑ์/ บรรจุภัณฑ์ เอง

 11) reference การส่ือสารเร่ืองความปลอดภัย 

โดยอ้างอิงบทความหรือข่าวจากต่างประเทศว่าผลิตภัณฑ์

ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ปลอดภัย ได ้รับการยอมรับจาก

หลายๆประเทศ พบมากในเพจขายบุหรี่อิเลกทรอนิกส์

 12) false bel ief  การ ส่ือสารเร่ืองความ

ปลอดภัย ด้วยการสร้างมายาคติปลอมๆ สร้างความเชื่อ

ผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในแง่มุมต่างๆ 

พบมากในเพจขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

 13) no-n icot ine  การสื่ อสารเรื่ องความ

ปลอดภัย ด้วยการอ้างว่าไม่มีนิโคติน ไม่มีสารพิษ พบมาก 

ในเพจขายบุหรี่/บารากู่อิเลกทรอนิกส์ และ cloud stone 

โดย cloud stone นั้นโฆษณาว่า เป็นการสูบบารากู่แนว

ใหม่ท่ีปลอดภัย nicotine-free 

 14) ช่วยเลิกการสูบบุหรี่มวนได้จริง การส่ือสาร

เรื่องความปลอดภัย ด้วยการอ้างว่าลดการสูบบุหรี่มวน 

เป็นตัวช่วยลดบุหรี่มวนได้จริง พบมากในเพจขายบุหรี่อิ

เลกทรอนิกส์

 15) อ้างว่าเป็นสนิค้าน�าเข้า สนิค้าจากต่างประเทศ 

การสื่อสารเรื่องความปลอดภัยและยกระดับสินค ้า  

ด้วยการอ้างว่าเป็นสินค้าต่างประเทศ มีความปลอดภัยสูง 

ไร ้สารพิษ พบมากในเพจขายบุหรี่ อิ เล็กทรอนิกส ์

และcloud stone

 16) flavour กลิ่นรส ความหอม การโฆษณา

ด้วยกลิ่นรส รสชาติ ความหอม
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ผลการศึกษาในด้านพฤติกรรม
การบริโภค 
 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 30.5 

สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ รู ้จักบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จากส่ือ

ออนไลน์ส่วนกลุ่มตัวอย่างวัยอุดมศึกษาร้อยละ 61 สูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และพบว่าบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็น

ผลิตภัณฑ์ยาสูบยอดนิยมในกลุ่มวัยอุดมศึกษา 

 ปัจจัยส่งเสริมการสูบ คือ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

หาซื้อได้ง่ายในส่ือ social media ซึ่งส่งถึงบ้าน สะดวก 

รวดเร็ว และมีความเชื่อผิดๆ 4 ประการ คือ กลิ่นหอม 

ปลอดภัย ทันสมัย และไม่เสพติด

ผลการศึกษาด้านอิทธิพลของ 
social media 
 ที่มีต่อกลุ่มวัยมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คือ 

การได้เห็นการจ�าหน่ายสินค้ายาสูบในสื่อ social media 

(51.6%) และร้อยละ 51 เห็นด้วยกับการซ้ือสินค้ายาสูบ

ออนไลน์โดยคิดว่าสะดวกดี ผลกระทบระดับรองลงมา คือ 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อถือข้อมูลยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่

ในส่ือ social media (41%) และผลกระทบระดับที่สาม 

คือ social media กระตุ้นความอยากรู ้อยากเห็นของ

กลุ ่มวัยมัธยมในผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (40%)  

ซึ่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมี media interaction 

กับส่ือ social media มากท่ีสุดในด้าน  การเห็น “ภาพ” 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น ร้อยละ 

59.3 เห็นภาพผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์จากการที่ 

Facebook friends ลงภาพผลิตภัณฑ์และตนเองเห็น

จากสเตตัสของเพื่อนร้อยละ 56.1 เห็นภาพผลิตภัณฑ์จาก

เพจที่จ�าหน่ายสินค้ายาสูบอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 41 

เห็นรีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เนตไอดอ

ลน�าเสนอผ่านสื่อ social media  และในด้านความอยาก

ทดลอง อยากสูบ พบว่า การเห็นรีวิวผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยเน็ตไอดอล มีผลมากที่สุดต่อความ

อยากทดลองอยากสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ใน

กลุ่มวัยมัธยม (32%) 

 ผลกระทบที่เกิดจาก social media engage 

ment ในกลุ ่มวัยอุดมศึกษา มีดังนี้ 1) สนใจและเห็น

ด้วยกับการสั่งซื้อออนไลน์ (67%) โดยให้เหตุผลเรื่อง

ความสะดวกรวดเร็ว 2) สนใจรูปภาพผลิตภัณฑ์ อยากรู้

อยากเห็นเวลาเห็นภาพผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่

สวยงาม (46.9%) 3) อยากลองสูบหลังจากการเห็นบ่อยๆ 

(38.9%) และ 4) มีความเชื่อผิดจากการได้รับข้อมูลใน 

social media (34.4%)
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 มาตรการท่ีจ�าเป็น การส่ือสารเพื่อแก้ไขความเช่ือผิดเก่ียวกับบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจ�าเป็นมาก

และเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ICT เพ่ือการกวดขันส่ือ social media ที่กระท�าผิดกฎหมาย  

รวมทั้ง Facebook Thailand หรือ Line Thailand ยังไม่มีนโยบายกลั่นกรองการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย 

เช่น สินค้ายาสูบ ดังนั้น จึงควรมีการท�าความเข้าใจและความร่วมมือในประเด็นน้ีกับผู้ให้บริการสื่อ social 

media ด้วยเช่นกัน

 ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่พบเห็นได้ง่ายในส่ือสังคมออนไลน์ จากที่ใช้ค�าค้นหา ว่า “บุหรี่ไฟฟ้า”  

พบว่า มีการโฆษณาหรือรีวิวสินค้าใน FANPAGE ร้อยละ 26 - Line ร้อยละ 24 - เว็บไซต์ ร้อยละ 23 -  

IG ร้อยละ 17 และ TWITTER ร้อยละ 10 เพราะสื่อเหล่าน้ีเข้าถึงง่าย และฟรี ดังน้ัน เจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี ้

จึงมีทุกสื่ออยู่ในมือเพ่ือส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะโชว์รูปใน IG FANPAGE และ TWITTER ส่วนเจรจา

ซื้อขายใช้ช่องทาง LINE

 ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ใช้ทุกกลยุทธ์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขาย มีการใช้พรีเซนเตอร์ 

เน็ตไอดอล และมีการรีวิวจากลูกค้า (หน้าม้า) การเปิด Channel และส่ือสังคมออนไลน์อื่น ๆ  เพื่อการโฆษณา

และส่งเสริมการขายสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า/บารากู ่ไฟฟ้า ท้ังที่สื่อเหล่านี้ต้องถูกควบคุมภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีหน่วยงานควบคุม

 สรุปเหตุผลที่ต้องควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เพราะผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์

ที่เข้าถึงง่ายแต่ควบคุมยาก มีการส่งเสริมการขายที่ทุกรูปแบบในทุกช่องทาง มีรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีดึงดูด 

รสชาติที่หลากหลาย และมีการสร้างความน่าเช่ือถือว่าปลอดภัย ส่ังซื้อสะดวกและราคาถูก

 จ�านวนการสื่อสารผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์มีปริมาณมาก เช่น มีจ�านวนรายการ

ประเภทรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าใน Youtube มากถึง 7,190 รายการ

เอกสารอ้างอิง :  ศรีรัช ลอยสมุทร. โครงการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย social media/
ผลของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ. 2560.
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เท่ำทันผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่
(Heated tobacco products และ Juul)

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร 
นักวิชาการด้านกฎหมายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

A = ภาพในมุมของผู้ถือ

B = ภาพในมุมภาคตัดขวาง

C = กลไกการท�างานภายใน

Heated tobacco products คืออะไร
 Heated tobacco products หรือชื่อย่อ HTPs คือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตละอองที่มีนิโคตินและสารเคมีอ่ืน ๆ  

ใช้การสูบเข้าทางปากเลียนแบบการสูบบุหรี่ปกติ โดยมีการออกแบบบุหรี่แบบพิเศษเพื่อใช้ในการเสพด้วย การท�างาน

ของ HTPs จะใช้ความร้อนจากอุปกรณ์มากกว่า 300 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 600 องศาเซลเซียสเหมือนการเผาไหม้

บุหรี่ท่ัวไป ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการท�าความร้อน HTPs ไม่ใช่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เพราะการ

ท�างานแตกต่างกัน บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้ความร้อนกับน�้ายา e-liquid ซ่ึงอาจจะมีนิโคตินหรือไม่มีก็ได้ แต่ HTPs ใช้

ความร้อนเผาไหม้ใบยาสูบจากมวนบุหร่ี 1

บุหร่ีส�ำหรับใช้กับ
Heated tobacco products
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ประเด็นน่าสนใจ เรื่อง Heated tobacco products ในต่างประเทศ
 มีบทความโดย Lauren Kass Lempert และ Stanton A Glantz ในวารสาร Tobacco Control เผยแพร่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.25612 ได้เขียนวิเคราะห์ถึงการใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกรอบอนุสัญญาว่าด้วย 

การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention of Tobacco Control : FCTC) ในการควบคุม 

Heated tobacco products มีสาระส�าคัญ ดังนี้

	 การควบคุม	Heated	tobacco	products	ในสหรัฐอเมริกา
 ในสหรัฐอเมริกา HTPs ไม่สามารถท�าการตลาดได้ เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (Food and Drug Administration) ซึ่งต้องถูกพิจารณาว่า “เหมาะสมส�าหรับการคุ้มครองสุขภาพ

ของประชาชน” หรือไม่ บริษัท Philip Morris International (PMI) ก�าลังขออนุญาตท�าการตลาด IQOS HTPs  

ในสหรัฐอเมริกาโดยเสนอว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงเพ่ือลดความเส่ียงจากยาสูบ” (modified risk tobacco  

product : MRTP) PMI อ้างว่าช่วยลดการสัมผัสกับสารที่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ๆ  

แต่ทั้งนี้ PMI ยังไม่ได้ส่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอตามที่กฎหมายสหรัฐก�าหนดไว้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์

มีอันตรายต่อผู้ใช้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ๆ และการติดฉลากจะไม่ท�าให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิด

	 “ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจำก	FDA	ให้จ�ำหน่ำยในสหรัฐ	เนื่องจำกไม่มีหลักฐำนเพียงพอที่จะแสดง

ว่ำผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยกว่ำบุหร่ีมวน”

	 Heated	tobacco	products	กับ	WHO	FCTC
 แม้บทนิยามค�าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ของ FCTC จะไม่รวมถึง “ส่วนประกอบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” แต่การควบคุม HTPs สมควรต้องตกอยู่ภายใต้ FCTC ด้วยเนื่องจากเหตุผล ต่อไปนี้

 1. HTPs มียาสูบบางส่วนและสามารถใช้เพื่อการสูบบุหรี่ได ้ ประกอบกับเอกสารของ Philip Morris 

International : PMI อ้างถึง “ระบบ IQOS” ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (as one integrated tobacco 

product) โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ แท่งยาสูบ, ตัวชาร์ต และระบบท�าความร้อน ในเว็บไซต์ของ PMI ก็มีการ

กล่าวว่า ระบบ IQOS ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเดียว (singular tobacco product)

 2. HTPs ถูกพิจารณาเป็น “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ภายใต้ FCTC หรือไม่ ได้รับการยืนยันในแถลงการณ์หลายฉบับ

ที่ออกโดยส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในปี พ.ศ.2559 การประชุม FCTC ของรัฐภาคี (COP) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ควรได้รับการควบคุมภายใต้ FCTC ซึ่งควรรวมถึงผลิตภัณฑ์ เช่น “เครื่องท�าไอระเหยและอุปกรณ์ใหม่อื่น ๆ ท่ีสามารถ

ใช้ส�าหรับการบริโภคยาสูบและไม่ได้จัดประเภทเป็นบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” เอกสารข้อมูล HTPs ของ WHO ปีพ.ศ.2560 

ระบุว่า “การใช้ยาสูบทุกรูปแบบเป็นอันตรายรวมถึง HTPs” และยังแนะน�าเสริมอีกด้วยว่า HTPs ควรอยู่ภายใต้นโยบาย

และมาตรการก�ากับดูแลท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ทั้งหมดของ WHO FCTC

 3. ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ส�านักเลขาธิการการประชุม FCTC ได้กล่าวถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ใหม่ โดยมีการกล่าวถึง HTPs และระบุว่าบุคคลที่มีหน้าที่ภายใต้ FCTC ต้องมีหน้าที่ในการดูแลก�ากับผลิตภัณฑ์เหล่า

นี้ด้วย กล่าวคือ รัฐภาคีควรรวม HTPs ในเป็น 1 ในการควบคุมยาสูบด้วย ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมสาร บรรจุภัณฑ์ 

การโฆษณา การป้องกันการสัมผัสกับควันและการห้ามขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เยาว์รวมถึงมาตรการด้านราคาและภาษี

“วัตถุประสงค์ของ FCTC นั้นชัดเจนเพื่อปกป้อง ‘คนรุ่นต่อไป’ และคนรุ่นปัจจุบัน (มาตรา 3)”ดังนั้น การควบคุมยาสูบ

จึงสมควรรวมถึง Heated tobacco products ด้วย
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JUUL คืออะไร
 Juul คือ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ที่บริษัท Pax Labs พัฒนาขึ้นมามีลักษณะเหมือนแท่ง USB ที่เปลี่ยนสารละลาย

เกลือนิโคติน (nicotine salt) เข้มข้นสูงเป็นละออง ในปี พ.ศ.2561 ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาจนส่งผลให้ 

กลุ ่มสุขภาพในสหรัฐอเมริกากังวลเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภค3 เนื่องมาจาก Juul เป็นผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีนิโคตินสูง และอาจส่งผลให้วัยรุ ่นพัฒนามาเป็นการเสพติดสารนิโคตินแทน เหตุผลที่วัยรุ ่นนิยม เพราะการใช้ท�า

รู้สึกถึงความ “ไม่เช่ือฟัง” (rebellious) และช่ืนชอบในรสชาติ (flavorings they enjoy) ในเดือน ธันวาคมปีเดียวกัน 

บริษัท Altria ซ่ึงเป็นบริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่ได้ลงทุนเป็นจ�านวนเงินถึง 12.8 ล้านดอลล่าห์ คิดเป็นสัดส่วน 35%  

ในผลิตภัณฑ์ Juul4

 

	 ประเด็นน่าสนใจ	เรื่อง	Juul	ในต่างประเทศ
 เนื่องจาก ในสหภาพยุโรปมี EU Tobacco Product Directive ค.ศ.2014 ซึ่งก�าหนดความเข้มข้นของ 

สารนิโคตินส�าหรับการใช้กับบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ ไว ้ไม่ให้เกิน 2% (นิโคตินสูงสุดไม่เกิน 20 mg/ml) ส่งผลให้ 

การน�าเข้าหรือจ�าหน่าย Juul ในประเทศสหภาพยุโรปต้องมีการปรับความเข้มข้นของสารนิโคติน แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นกรณ ี

นอกสหภาพยุโรปการควบคุม ความเข้มข้นของสารนิโคตินต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ ซึ่งก่อ 

ให้เกิดปัญหา และเสียงสะท้อนจาก ประเทศต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี
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 Juul จัดเป็น “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ดังน้ัน ส�าหรับประเทศไทย จึงยังคงห้ามน�าเข้าและจ�าหน่าย  

ตามค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 

แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ถูกห้ามน�าเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557  

ซึ่งอาศัยอ�านาจจากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522

เอกสารอ้างอิง :
1. Heated tobacco products (HTPs) information sheet สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.who.int/tobacco/publications/ 
 prod_regulation/heated-tobacco-products/en/.
2. Lauren Kass Lempert, Stanton A Glantz, “Heated tobacco product regulation under US law and the FCTC,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
 2562 จาก https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/27/Suppl_1/s118.full.pdf.
3. Tobacco atlas, “Juul from a Global Perspective,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://tobaccoatlas.org/2018/07/12/juul-global- 
 perspective/.
4. CNBC, “Tobacco giant Altria takes 35% stake in Juul, valuing e-cigarette company at $38 billion,”.
 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://www.cnbc.com/2018/12/20/altria-takes-stake-in-juul-a-pivotal-moment-for-the-e-cigarette- 
 maker.html.
5. “why the rise in youth e-cigarette use may be worse than we think,” สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://truthinitiative.org/news/ 
 why-rise-youth-e-cigarette-use-may-be-worse-we-think.
6. TOI STAFF, “Manufacturers of Juul e-cigarette to sue over Israel ban,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562, จากhttps://www.timesofisrael. 
 com/manufacturers-of-juul-e-cigarette-to-sue-over-israel-ban/.
7. Abraham Sullivan, “Students discuss Juul trend, FDA attempts to regulate the sale of Juul products,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562,  
 จาก http://hillsdalecollegian.com/2018/11/students-discuss-juul-trend-fda-attempts-regulate-sale-juul-products/.
8. Alina Shrourou, “Study reveals impact of Juul use on teenagers and young adults,” สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://www. 
 news-medical.net/news/20181019/Study-reveals-impact-of-Juul-use-on-teenagers-and-young-adults.aspx.

  63% ของคนใช้ผลิตภัณฑ์ Juul ไม่ทราบว่า ผลิตภัณฑ์มี “นิโคติน”5

  ในประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 นาย เบนจามิน เนทัน ยาฮู นายกรัฐมนตร ี

ของประเทศอิสราเอลได้สั่งห้ามน�าเข้าผลิตภัณฑ์ของ Juul เนื่องจากมีระดับของสารนิโคตินสูงจนเป็นอันตราย 

ต่อประชาชน Juul บรรจุนิโคติน 59 mg/mL6  ซ่ึงมากกว่า 20mg/ml

  Jonathan Winickoff ศาสตราจารย์แห่ง Harvard Medical School บอกกับ New Yorker ว่า“  

ถ้าคุณออกแบบอุปกรณ์การเสพนิโคตินในอุดมคติเพื่อสร้างการติดยาเสพติดกับเด็กในสหรัฐอเมริกาคุณต้องคิดถึง 

Juul”7  มีการศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เร่ืองผลกระทบของการใช้ Juul ต่อเยาวชน 

โดยเป็นการศึกษาในโรงเรียนมัธยม 10 แห่งในแคลิฟอร์เนีย เริ่มต้ังแต่ปีค.ศ.2014 - 2015 ผลการศึกษาที่ได้ คือ  

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่เข้าร่วมการวิจัยเคยได้ยินช่ือผลิตภัณฑ์ Juul และร้อยละ 15.6 เคยใช้ มีการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ยี่ห้ออื่น ๆ 30.4% ในขณะที่บุหรี่ทั่วไปมี 24.3% ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 

หน่ึงประเภท ผู้เข้าร่วมการวิจัยเล่าว่ามีการใช้ Juul ประมาณสองเท่าบ่อยเท่าการสูบบุหรี่ทั่วไป เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 7 หรือ 30 วันท่ีผ่านมา และเช่ือว่ามีอันตรายน้อยกว่า ซ่ึงเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุด 

ระหว่างผู้ใช้ Juul กับผู้ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้ออื่นและบุหรี่ทั่วไปส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเสพติด

ของเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีใช้ Juul8 

  เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 Scott Gottlieb ผู ้บริหารสูงสุดของ FDA กล่าวว่า “จะสั่งให้หยุดจ�าหน่ายบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ชูรส (flavored electronic cigarettes) ทันทีถ้าผู้ผลิตไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า “สามารถท�าให้ผลิตภัณฑ์

พ้นไปจากมือเด็กและวัยรุ ่นได้” และในวันท่ี 28 กันยายน ของปีเดียวกัน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

(Food and Drug Administration : FDA) ได้ท�าการเข้าตรวจสอบท่ีส�านักงานใหญ่ของ Juul และได้ยึดเอกสาร

ประมาณหนึ่งพันฉบับซึ่งนอกเหนือไปจาก 50,000 หน้าของเอกสารที่ส่งมอบให้องค์การอาหารและยา

TRC research 
update18









กฎหมำย ห้ำมน�ำเข้ำห้ำมขำยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
นักวิชาการด้านกฎหมายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 การน�าเข ้าและขาย “บุหรี่อิ เล็กทรอนิกส ์”  
เป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย 5 ฉบับ  
ดังต่อไปนี้
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14(1) 
วางหลักว ่า ผู ้ ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว ้ดังต ่อไปนี้  
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินห้าปีหรอืปรับไมเ่กนิหนึง่แสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น ่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหม่ินประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา ค�าว่า “โดยทุจริต” ปรากฏ
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายความว่า 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ซ่ึงค�าว่า “มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย” คือ การกระท�าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ 
 2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2560 มาตรา 27(2) วางหลักไว้ว่า “ในการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ขายปลีก ห้ามผู้ขายปลีกกระท�าการ
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์” ท้ังนี้ บทนิยามค�าว่า “ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ
ใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ ้ม (Nicotiana 
tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใด 
ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด 

ดม อม เค้ียว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา 
หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให ้ได ้ผลเป ็นเช ่นเดียวกัน ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา “ค�าว่าผลิตภัณฑ์อื่นใด 
ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ” คือ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
 3. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคที่ 
9/2558 ห ้ามขายหรือห้ามบริการสินค้าบุหรี่อิ เ ล็ก- 
ทรอนิกส์ ซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 36 และ 
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522
 4. ประกาศกระทรวงพาณิชย ์  พ.ศ.2557  
ห้ามน�าเข ้าบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส ์ ซึ่งอาศัยอ�านาจจาก 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 5 วรรค 1(1) 
และมาตรา 25 
 5. พระราชบญัญัติศลุกากร พ.ศ.2560 มาตรา 244 
ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดน�าเข้าของที่ผ่านหรือก�าลังผ่านพิธีการ
ทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าว
ออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน�าของเข้าเพื่อการผ่าน
แดนหรือการถ่ายล�าเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดหรือข้อ
ห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี 
หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ และศาล
อาจริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษา
หรือไม่” ว่าข้อห้ามอันเก่ียวกับของนั้น คือ ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557
 ทั้งนี้ กฎหมายทุกฉบับที่กล่าวเป็น “คดีความ
ผิดต่อแผ่นดิน” หรือ “ความผิดท่ียอมความไม่ได้”

ช่องทางการด�าเนินกล่าวโทษ พบเห็นการกระท�าความผิดสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานเหล่านี้ได้ 1

1. ศนูย์รับเรือ่งร้องเรยีนปัญหาออนไลน์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม โทร 1212 ได้ตลอด 24 ชม. หรอืแจ้งผ่านเว็บไซต์ 
 และแอพลิเคชั่น 1212 OCC.
2. กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
 (http://www.tcsd.in.th).
3. กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (http://www.hightechcrime.org)

เอกสารอ้างอิง:: 1. ข้อมูลจาก: https://www.1212occ.com/faq.
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กลไกเฝ้ำระวังกำรกระท�ำผิดกฎหมำย
ผ่ำน “โปรแกรม TAS”

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.)

 ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมายในคดีที่เก่ียวข้อง

กับบุหรี่มีความก้าวหน้าหลายเรื่อง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและการเท่าทัน

บริษัทบุหรี่ ผู้ผลิตมีการปรับกลยุทธ์และใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากมาย

แทนการโฆษณาผ่านส่ือขนาดใหญ่ ผู้ผลิตบุหรี่สามารถเข้าถึงการรับรู้ของกลุ่ม 

ผู ้บริโภคได้ตลอดเวลา และสามารถมีข้อมูลเชิงลึกของกลุ ่มเป้าหมายอย่าง

ชัดเจน เพื่อสร้างกลไกการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

 ระบบการร้องเรียนกรณีพบการกระท�าผิดกฎหมายที่ผ่านมา ประชาชน

สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ หรือ call center 

และเร่ิมพัฒนาในรูปแบบออนไลน์อย่างการใช้ไลน์ นอกจากนี้ ส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

และ ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมช่ือว่า TAS 

หรือ Tobacco & Alcohol Surveillance System โดยด�าเนินการร่วมกับ 

GISTDA หรือ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาได้สะดวกและ

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน

 เป้าหมายคือ การสร้างระบบการเฝ้าระวังท่ีรวดเร็วมากขึ้น ทุก

ภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน สามารถมี

ส่วนร่วมช่วยกันเฝ้าระวังและตรวจตราได้  ดังนั้น การออกแบบการใช้

งานร้องเรียนของโปรแกรมนี้จึงเน้นการใช้ง่ายและเป็นมิตร (friendly) 

สามารถแชร์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ โดยการระบุข้อมูลและรายละเอียด

ของกรณีปัญหาที่พบ เช่น ใคร ท�าอะไร อย่างไร ใครเป็นผู้พบเห็น โดยส่วน

ของแผนที่ (mapping) สามารถระบุจุดเกิดเหตุได้ชัดเจนและแม่นย�า รวม

ถึงการบันทึกภาพหลักฐานท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว เพ่ือน�ามาใช้เป็น

ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
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 การด�าเนินการพัฒนา TAS เฟสที่ 1 เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่เจ้าหน้าที่ ผู้เก่ียวข้อง และประชาชน

สามารถเข้ามาแจ้งเหตุได้  ในเฟสท่ี 2 เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ และสามารถ

เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน Police I Lert You ของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกลไกการร้องทุกข์ต่อต�ารวจ

เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

 ที่ผ่านมา กรณีกระท�าผิดมีการร้องเรียนเข้ามาผ่านระบบ TAS มากพอสมควร กรณีการร้องเรียนส่วนใหญ่

เป็นการโฆษณา เนื่องจากเป็นเหตุซึ่งหน้าและมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจน อีกปัจจัยคือ บริษัทผู้ผลิตใช้เป็นช่องทาง 

โฆษณามากขึ้น เพ่ือหลีกเล่ียงการโฆษณาบนสื่อกระแสหลัก

 นอกจากน้ี สถานที่ท่ีมักพบการกระท�าผิดและมีการร้องเรียนมากที่สุดคือ ร้านค้าในชุมชน อย่างไรก็ตาม  

การแจ้งเตือนกรณีกระท�าผิดในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพการเฝ้าระวังของพื้นที่นั้นๆ 

 ประเด็นส�าคัญคือ นอกจากระบบการเฝ้าระวังที่ดี ต้องมีระบบการด�าเนินการตอบสนอง (respond) ต่อการ

จัดการปัญหา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมและลงโทษอย่างชัดเจน
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กำรออกแบบและพัฒนำ
“โปรแกรม TAS”

คุณตติยะ ชื่นตระกูล
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

 GISTDA ในฐานะหน่วยงานพัฒนาโปรแกรม TAS หรือ Tobacco & 

Alcohol Surveillance System โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

เพิ่มช่องทางการสื่อสารส�าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้เก่ียวข้อง และประชาชน ที่ส�าคัญ

คือ การสร้างระบบการเฝ้าระวังการกระท�าผิดกฎหมาย กรณีที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุและร้องเรียนเข้ามาด้วยตนเองผ่านโปรแกรม TAS
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 ช ่วงแรกของการพัฒนาโปรแกรม TAS การเผยแพร่คลังความรู  ้

ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้านแอลกอฮอล์ และก�าลังด�าเนินการเพ่ิมเติม

ข้อมูลด้านบุหร่ีให้มากขึ้น ที่ผ่านมา บางหน่วยงานมีเสียงสะท้อนว่าเนื้อหา 

น่าสนใจ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ควรมีการปรับให้ใช้ไอคอน

ที่เป็นตัวการ์ตูน โดยทาง GISTDA เปิดรับฟังและพร้อมด�าเนินการปรับปรุง 

ให้โปรแกรมเหมาะสมกับการใช้งานมากท่ีสุด

เอกสารอ้างอิง: สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2561

 ปัจจัยส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคือ  

ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานได้ง่ายและสะดวก รวมถึงการปรับขนาดหน้าจอ 

ให้สามารถเข้ากับอุปกรณ์หลากหลาย ท้ังคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  

ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 อีกปัจจัยส�าคัญคือ ประชาชนอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย

มากนัก ดังนั้น เนื้อหาท่ีปรากฏจึงออกแบบโดยเน้นการใช้สัญลักษณ์การขีด

เครื่องหมายถูก แทนการเขียนให้น้อยท่ีสุด รวมถึงผู้ใช้สามารถส่งภาพถ่ายและ

ภาพเคลื่อนไหว พร้อมท้ังการระบุบริเวณท่ีพบการกระท�าผิด  

 ระบบดังกล่าว ยังได้รับการออกแบบให้ผู ้แจ้งเหตุสามารถติดตาม 

ความคืบหน้าของขั้นตอนการจัดการ โดยผู้แจ้งเหตุสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลหรือ 

Admin โดยผ่านการ chat หรือกรณีประชาชนมีข้อสงสัยประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายสามารถสอบถามได้โดยตรง ส�าหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไป

ใช้งานได้ โดยสมัครสมาชิกและไม่สมัครสมาชิกก็ได้ แต่ผู ้ใช้งานที่ระบุตัวตน

โดยการลงทะเบียนหรือ login เข้ามา จะได้รับสิทธิมากกว่าคนไม่ระบุตัวตน
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  เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2562  ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อ�านวยการ 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยข้อมูล 

รายได้รัฐจากภาษียาสูบ ปี 2561 จัดเก็บภาษีได้กว่า 71,009 หมื่นล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปี 60 มากถึง กว่า 4,000 ล้านบาท วอนขอรัฐบาลอย่าเลื่อน 

การขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ไม่เกิดประโยชน์ ควร win win ทุกฝ่าย ย�้า บุหร่ีเป็น

ปัจจัยเสี่ยงอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย ยอดตายสูง 54,610 คน 

ประมาณค่าสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์สูงถึง 74,884 ล้านบาท มากกว่ารายได้

จากภาษียาสูบที่รัฐจัดเก็บได้

การขึ้นภาษีบุหรี่	
รัฐบาลควรด�าเนินการ

เป็นอย่างยิ่ง	และ
ไม่ควรเลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่

ร้อยละ	40	
ในวันที่	1	ตุลาคม	ปี	2562	นี้

อย่างเด็ดขาด	เนื่องจาก
เป็นมาตราการหนึ่ง
ในการควบคุมยาสูบ
ตามกรอบอนุสัญญา

ว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลกเสนอ
และสอดคล้องไปกับแนวคิด
ของธนาคารโลกที่เสนอว่า	

การเพิ่มภาษีบุหรี่	
Win	-	Win	ทั้งฝ่ายสุขภาพ

และเศรษฐกิจ

แวดวง
ศจย.

แวดวง
ศจย.
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  เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตัวแทนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ เข้ายื่น

หนังสือต่อ “ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ” โดยขอให้ต�ารวจ

ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีเร่งห้ามการโฆษณาและขายบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อคุ้มครองสุขภาพ

ของประชาชนไทย โดยมี พ.ต.อ.ชัยฤทธ์ิ ศรีอารีรัตน์ ผกก.บก.น.5 รับมอบหนังสือแทน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พร้อมต�ารวจ สตม. ต�ารวจท่องเที่ยว

สน.โคกคราม และต�ารวจชุด ศปอส.ตร. แถลงผลการน�าก�าลังเข้าตรวจค้นร้านขายบุหร่ีไฟฟ้า น�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า  

และอุปกรณ์ จ�านวน 22 จุด ในแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพฯ จับได้ 30 ร้านค้า ผู้ต้องหา 23 คน มูลค่ากว่า 

1 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 ตัวแทนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครู นักเรียน 

เข้าขอบคุณ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หลังได้มีการกวาดล้างผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า

บังคับใช้กฎหมำยห้ำมโฆษณำและห้ำมขำยบุหรี่ไฟฟำ้
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  เมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2561 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายวิชาชีพ

สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ 

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และชมรมลมวิเศษ โครงการอุ่นใจ 

ใกล้แพทยสมาคม จัดงานแถลงข่าว “ถอด N95 ร่วมแก้ปัญหา 

ฝุ่นจิ๋ว” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ, 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์, ศ.นพ. ชายชาญ โพธิรัตน์, รศ.นพ.ฉันชาย 

สิทธิพันธุ์, รศ.นพ. สุทัศน์ รุ ่งเรืองหิรัญญา
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  เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพ 

เพื่อการพัฒนานโยบาย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการ “ต้นสาย

ปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ”  

และเปิดเผยข้อมูลล่าสุด “จับตาสารพัดปัจจัยเส่ียงสุขภาพ ท�าคนไทย

ป่วยหนักตายก่อนวัยอันควร” โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ 

ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ, นพ.ค�านวณ 

อ้ึงชูศักดิ์, ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช, 

ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ และ ดร.ภญ. ฐิติพร สุแก้ว
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  เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2561  ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช 

รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

ร่วมกับ รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท ์

อาจ า รย ์ ป ร ะจ� า คณะ รั ฐศ าสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.นงนุช 

ตันติสันติวงศ์ นักวิชาการด้านการเงิน 

การคลังและภาษี University of 

Southampton ประเทศอังกฤษ 

เป็นวิทยากร และดร.สิทธิพล วิบูลย์-

ธนากุล ผู ้ด�าเนินรายการ ในการ

เสวนาวิชาการ เร่ือง “มาตรการ 

ภาษียาเส้น เพ่ือลดการบริโภคยาสูบ

ให้ได้ตามเป้าหมาย” จัดโดยคณะ

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลสรุปจากการประชุม คือ

 ควรมีการเพิ่มอัตราภาษียาเส้น ให้เทียบเคียงกับบุหร่ีซิกาแรต  

 ท้ังนี้เพื่อไม่ให้สามารถใช้ทดแทนกันได้

 มาตรการทางภาษียาสูบควรให้มีการจัดเก็บต่อปริมาณที่จ�าหน่าย  

 (เช่น ต่อกรัม)

 การปรับมาตรการทางภาษีต้องมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อลดการบริโภค 

 ของประชาชน

 ควรมีการศึกษาออกแบบมาตรการการปรับขึ้นภาษียาเส้นที่เหมาะสม 

 เพื่อให้มีผลกระทบต่อผู ้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด โดย เฉพาะเกษตรกร 

 ผู้ปลูกและผู้มีรายได้น้อย เช่น ศึกษาเทียบเคียงจากต่างประเทศ

TRC research 
update32



  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัย

และจัดการความรู ้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดย  

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์  ผู ้ อ� านวยการ ศจย. ได ้จัด 

การประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการ ศจย. คร้ังที่ 

1/2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

นพ.หทัย ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ศ.นพ.ประกิต 

วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการ และผู ้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการควบคุมยาสูบรวม 14 ท่าน ซึ่งได้ร่วมกันก�าหนด 

“ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่ส�าคัญของ ศจย. ปีพ.ศ.

2561 – 2562” ได้แก่

 และเสนอให้มีการจัดท�า THAILAND  TOBACCO  ATLAS โดย ศจย. 

ร่วมกับ ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ

 มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฏหมาย 

 มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 

 มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหร่ี

 การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ. 

 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
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กำรประชุมวิชำกำรบุหรี่กับสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 18
“Tobacco and Lung Health”

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  Tel.: 064-585-3818

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ แบ่งปันประสบการณ์การท�างาน 

และร่วมกันหาแนวทางการด�าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย :
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ : นักวิชาการ นักวิจัย นักสาธารณสุข นักรณรงค์ 

วิชาชีพสุขภาพ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ

ประเด็นน่าสนใจ :
   Tobacco and Lung Health

   E-Cigarette and Lung Health

   The Tobacco Endgame in Thailand

   ก้าวต่อไป โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

   บ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ

   หยุด!! นักสูบหน้าใหม่
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