





“เอกซ์โปบุหรี่”มีพิษสงตรงไหน?


งาน TABINFO ASIA 2009 เป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบทุกภาคส่วน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และวิธีการในการทำการตลาด

ในภูมิภาคเอเซีย


การจัดงานลักษณะเช่นนี้ เป็นการส่งเสริมการผลิต การขาย และการบริโภคยาสูบ แม้จะมิได้เน้นกลุ่มเป้าหมาย

ไปที่สาธารณชน แต่เป็นการประกาศให้สังคมเห็นว่ายาสูบเป็นสินค้าปกติเช่นสินค้าอื่น ทั้งๆ ที่สินค้านี้ฆ่า

ผู้บริโภคถึงปีละ 5 ล้านคน อีกทั้งงานระดับนานาชาติเช่นนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมยาสูบได้สร้าง

สายสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐของประเทศที่เป็นสถานที่จัดงานอีกด้วย



ด้วยตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการปฏิบัติตามกรอบ

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบริโภคยาสูบ

เป็นสำคัญ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ เช่น สถาบันส่งเสริม

สขุภาพไทย โดย นพ.หทยั ชติานนท,์ สำนกังานควบคมุการบรโิภคยาสบู กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ,

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แห่งเอเชียอาคเนย์

(SEATCA), เครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุข 17 องค์กร, ชมรมแพทย์ชนบท รวมทั้งนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

และด้านสาธารณสุข ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อตอบโต้งานดังกล่าวขึ้น เพื่อลดทอนผลกระทบที่จะมีต่อการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย และเพื่อเป็นบทเรียนแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมรับมือกับการ

จัดงานลักษณะเช่นนี้ในอนาคต









ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 ภาคธุรกิจยาสูบได้จัดงานเพื่อส่งเสริม

การตลาดยาสูบระดับโลกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ งาน TABINFO ASIA 

2009 โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ

ทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของการแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และวิธีการในการทำ

การตลาดในภูมิภาคเอเซีย ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบจึงร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้

“เครือข่ายต้านภัยเอกซโปบุหรี่” เพื่อเปิดโปงอุตสาหกรรมยาสูบ และผลักดันรัฐบาลให้ดำเนินการ

ตามมาตรา5.3ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบโลก FCTC โดยกิจกรรมดังกล่าวได้

รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี การถอดบทเรียนการทำงานของเครือข่ายในครั้งนี้ จึงมีคุณค่า

อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานควบคุมยาสูบในประเทศไทย





จุดมุ่งหมายและวิธีการศึกษา


การถอดบทเรียนความสำเร็จและจัดทำวีดิทัศน์ เรื่องการต่อต้านงาน TABINFO ASIA 2009 นี้

มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดการองค์ความรู้การดำเนินการต่อต้าน งาน TABINFO ASIA 2009 และ

เพื่อพัฒนาวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการดำเนินการต่อต้านงาน TABINFO ASIA 2009

ผลงานวิจัยนี้ นอกจากจะนำไปเผยแพร่ความสำเร็จในการตอบโต้อุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพคนทำงานแล้ว ยังสามารถนำไปเผยแพร่ในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันกลยุทธ์

อุตสาหกรรมยาสูบอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีกรอบการทำงานและ

ศักยภาพเพื่อต่อต้านกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆของอุตสาหกรรมยาสูบต่อไป


กรอบแนวคิดในการถอดบทเรียนจะใช้ 2 กรอบหลัก คือ Input Process Outcome ของการ

ทำงานนี้โดยยึดแนวคิดหลักตาม ศ.นพ.ประเวศ วะสี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” โดยจะถอด

บทเรียนในแง่ การจัดการสร้างความรู้ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมว่าเป็นอย่างไร

และมีการเชื่อมต่อทางการเมืองอย่างไร ด้านวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 6 ท่าน และวิธีวิจัยเอกสาร และนำข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบหลักและนำมาผลิตเป็นวีดิทัศน์ขนาดยาว20นาที

ขับเคลื่อนแรงต้านผ่าน
5กลยุทธ์หลัก


กลยุทธ์ที่ 1 การเปิดโปงกิจกรรมแก่สาธารณะ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายด้าน เช่น 
• การให้ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การสร้างเว็บไซต์ต่อต้านงาน การทำจดหมายข่าวออนไลน์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะการจัดส่งviralmailสู่สาธารณะและร่วมลงชื่อต่อต้านงาน

• การจัดกิจกรรมแสดงพลัง ด้วยการรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการจัดงาน โดยความร่วมมือของภาคี

เครือข่าย

• การจัดทำชุดข้อมูลเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ถึงเป้าหมาย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการจัดงาน

เอกซ์โปครั้งนี้



กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างความตื่นตัวแก่สังคม และนำ
ประเด็นเสนอสู่สาธารณะ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมสนับสนุนข้อมูลและวิทยากรเพื่อให้สื่อมวลชน
เป็นสื่อกลางนำเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่น



ผลิตโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

วิทยาเขตราชวิถีมหาวิทยาลัยมหิดล420/1อาคารอเนกประสงค์ชั้น5ถ.ราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400
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• การตั้งทีมโฆษกหรือวิทยากรหลัก(Speaker)เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับสื่อ

• การจัดทำข่าวบทความเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

• การประสานงานรายการวิเคราะห์ข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นประเด็นสนทนา ในรายการวิเคราะห์

สถานการณ์ข่าวสำหรับสื่อทุกแขนง

• การจัดการแถลงข่าว



กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
กิจกรรมในส่วนนี้ดำเนินการสอดคล้องตามกรอบกฎหมายและมาตรการของรัฐดังนี้

• กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ(FCTC)ขององค์การอนามัยโลกประสานงานกับกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานราชการทุกหน่วย รวมถึงข้าราชการประจำและ

นักการเมืองปฏิบัติตามแนวทางของมาตรา5.3ของFCTC

• กฎหมายควบคุมยาสูบของไทย สนับสนุนการป้องปรามและติดตามการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ในการจัดงาน TABINFO โดย

การทำจดหมายแจ้งไปยังผู้บริหารสถานที่จัดงาน

 

กลยุทธ์ที่ 4 การประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ 
และแสวงหาเป็นแนวร่วมในการเคลื่อนไหว เช่น การขับเคลื่อนเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้อง



กลยุทธ์ที่ 5 การจัดกิจกรรมตอบโต้ ในระหว่างวันจัดงานเอกซ์โป เช่น
• การส่งคณะทำงานเข้าไปเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานในงาน

• การประมวลข้อมูลและเปิดโปงการกระทำผิดกฎหมายต่อสาธารณชน เป็นประจำวันทุกวันต่อเนื่อง

ตลอดช่วงการจัดงาน

• การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างกระแสที่บริเวณหน้าสถานที่จัดงาน เช่น การแสดงละคร

การระดมเครือข่ายร่วมกันประท้วงอย่างสงบโดยการสวมใส่เสื้อที่มีข้อความเดียวกัน



ดอกผลจากแรงขับเคลื่อน


จากการดำเนินกิจกรรมตาม5กลยุทธ์ข้างต้นนี้พบว่าเกิดผลไปสู่ทิศทางตามเป้าหมายผลที่สำคัญได้แก่

• โรงงานยาสูบเปลี่ยนจากบูทแสดงบุหรี่เป็นบูทส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

• ผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับงานลักษณะเดียวกัน

• รัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินคดีกับผู้จัดงาน

• หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญในการไม่ร่วมกิจรรมกับอุตสาหกรรมยาสูบ

• ประชาชนมีความตื่นตัวและร่วมกิจกรรมตอบโต้อย่างกว้างขวาง

• สื่อมวลชนเห็นความสำคัญและร่วมสร้างกระแสในสังคม

• เครือข่ายด้านสุขภาพขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น และมีความเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการ

รู้เท่าทันธุรกิจยาสูบ ทั้งนี้ เครือข่ายที่มีส่วนร่วมสำคัญมาก คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งควรมีการ

ยกระดับเรื่องกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ ให้เป็นเรื่องที่มีการส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนอย่าง

เข้มแข็งมากขึ้น เพราะจะเป็นเรื่องที่ทำให้สมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมไทย เกิดสำนึกในการต่อสู้กับความไม่

ยุติธรรมและไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่





ถอดบทเรียนสำคัญแรงต้านงานTABINFOASIA2009


เมื่อวิเคราะห์ความสำเร็จของงานคัดค้านเอกซ์โปบุหรี่ Tabinfo Asia 2009 พบว่า เกิดจากการประสานงานใน

5องค์ประกอบดังนี้

1.  ภาคประชาสังคม โดยการตัดสินใจล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย โดยเครือข่ายต่างๆ สามารถสร้างพลังและการ

รับรู้ในวงกว้าง

2.  ภาคนโยบาย ได้แก่การที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณปรามโรงงานยาสูบและหน่วยงานของรัฐไม่ให้ยุ่งเกี่ยว

กับงานครั้งนี้

3.  ภาคการบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังและเข้มแข็ง

4.  ภาคสื่อมวลชน โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ที่มีการออกข่าวอย่างต่อเนื่อง แบบเกาะติด

เหตุการณ์ก่อนวันงานสรุปจำนวนข่าวทั้งหมด113ข่าวคิดเป็นมูลค่าข่าว 20,280,413บาทและยังได้รับ

ความสนใจจากสื่อต่างชาติเช่นนิตยสารไทม์(Time)สำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าวเอพี

5.  ภาคข้อมูลเช่นการเกาะติดข้อมูลTobaccoReporterและการขอข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมจากประเทศ

มาเลเซีย








