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กิตติกรรมประกาศ 
   
  รายงานการวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” นี้ 
ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ ไตรรัตน์  ประธาน
คณะท างานวิชาการเฉพาะประเด็นสมัชชาสุขภาพ การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ชื่อมติเดิม “การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า
บริโภคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กรณีธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”) ดร. ทพญ. ศิริวรรณ          
พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้เห็นความส าคัญ
ของ “ขาเคลื่อน” มติสมัชชาสุขภาพ ขอบคุณ คุณ หริสร์ ทวีพัฒนา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี และ คุณธีระ วัชรปราณี ส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า ตลอดจน คุณสุวรรณกิตติ์ บุญแท้ คุณชูวิทย์ จันทรส คุณค ารณ ชูเดชา คุณธีรภัทร์ คหะวงศ์ และ
คุณพิมพ์มณี เมฆพายัพ ผู้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการพัฒนาเนื้อหาแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
แนวทางการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง 
  และขอขอบพระคุณเป็นพิเศษต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รศ.ดร.กิตติ กันภัย ผู้น า
เสนอร่าง “การก ากับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ” ขอบคุณ
คณะท างาน “ขาขึ้น” มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คุณวิลาวัณย์  เอ้ือวงศ์กูล คุณนงนุช ใจชื่น และ            
คุณหริสร์ ทวีพัฒนา และขอบคุณประชาคมภาคและประชาคมจังหวัดผู้ท างานด้านรณรงค์งดเหล้า 
ส านักงาน มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ในการช่วยด าเนินงานใน          
ทุกเรื่องและช่วยขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจนงานวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุล่วงลงได ้
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ที่กรุณาให้ความสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยของผู้วิจัย 
  และขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

 
 
นิษฐา หรุ่นเกษม และคณะ : “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”  
ค าส าคัญ: มติสมัชชาสุขภาพ การก ากับดูแลสื่อ การสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  
 งานวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมและ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพ ผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ ทีมวิชาการ ประกอบด้วย 
คณะผู้วิจัย จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทีมสนับสนุน 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และกลุ่ม Alcohol Watch และ ทีม
ขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายของ สคล. เจาะจงเลือกจากประชาคมจังหวัดที่มีบทบาทในการ
ด าเนินงานทั้งในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการด าเนินงานด้านสมัชชาสุขภาพในระดับพ้ืนที่ โดย
มีบทบาทในฐานะคณะท างานร่วม เพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมพัฒนาองค์ความรู้ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 (1) กระบวนการวิจัยท าให้ได้ “แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติ
กฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัย
พร้อมด้วยทีมสนับสนุนและทีมขับเคลื่อนงาน ตลอดจนพัฒนาแนวทางการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังเพ่ือให้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร 
 (2) ในการขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ กระท าผ่านการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & 



alcohol diary” โดยเป็นการบันทึกในเรื่องของการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ ให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 (3) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2557 
เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ างเป็นรูปธรรม” ก่อให้เกิดผล
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพภาคี โดยเฉพาะในประเด็นของความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการสื่อสารการตลาด และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการท างานของภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ เนื่องจาก ขาดการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
  



ABSTRACT 

 
 
Nitta Roonkaseam et al.: “Implementation of resolution of national health assembly on 
regulation of media and marketing communication of tobacco product and alcoholic 
beverage”  
ค าส าคัญ: national health assembly, media regulation, marketing communication, 
 tobacco product, alcoholic beverage 
 
 
 Research entitle the concrete implementation of Resolution of National Health 
Assembly on control of media and marketing communication of tobacco product and 
alcoholic beverage aimed to drive concretely the sixth resolution of National Health 
Assembly of the year 2013 on 17-18 June 2014 on control of media and marketing 
communication of tobacco product and alcoholic beverage and to develop capacity of 
network by using the participatory action research in driving the resolution of National Health 
Assembly. The participant in this research consisted of three groups, for instance, group of 
academician which consisted of research team from the program of Communication Arts , 
faculty of Management, Phranakhon Rajabhat University, supporting team which consisted of 
representative from the office of Stop Drink network and Alcohol Watch and operating team 
which consisted of participant of Stop Drink Network which was purposively selected from 
the provincial community whose role in operating in both alcohol beverage and tobacco and 
operating in the area as the role of joint committee to drive the resolution of National 
Health Assembly on control of media and marketing communication of tobacco product and 
alcoholic beverage as the committee to develop the body of knowledge; the result of which 
was shown as follows: 
 1)  The research process resulted in the practical guideline for control of 
advertisement and sale promotion in dimension of law and ethics:  a case of tobacco and 
alcohol with the join corporation of a research team, a supporting team, and operating team 



and development of guideline for data collection on watching to make the mechanism to 
drive the resolution of National Health Assembly in the South, the Northeast, the North and 
the West and Bangkok. 
 2. Driving of process of implementation of resolution of National Health Assembly on 
control of media and marketing communication of tobacco product and alcohol beverage 
was made through the tool entitled “ tobacco & alcohol diary”  by systematic recording on 
marketing communication of tobacco product and alcohol product.  
 3)  Driving of the concrete implementation of the sixth resolution of the National 
Health Assembly of the year 2013 on 17-18 June 2014 on the control of media and market 
communication of tobacco product and alcohol beverage through research process entitled 
the concrete implementation of resolution of National Health Assembly  on the control of 
tobacco product and alcohol beverage resulted in the concrete driving and participant’ s 
development especially on the knowledge of marketing communication and impact on 
various aspects that were conducive to operation of partnership network as well as problem 
and drawback in driving of the resolution of National Health Assembly due to lack of driving 
in provincial level. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 มีมติพิจารณา
ขับเคลื่อนวาระส าคัญด้านสุขภาวะทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยมีมติการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างนโยบาย
สาธารณะให้สังคมเกิดสุขภาวะที่ดี 
 มติดังกล่าวนั้น นอกเหนือจากกลไกในการท างานกับองค์กรวิชาชีพสื่อแล้ว ยังมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ (สคสบ.) องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน 
 ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนมติให้เป็นรูปธรรมและเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีก
ด้วยจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามข้อมูลจาก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -
18 มิถุนายน 2557 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาครอบง าชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
มากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สื่อมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่แนวคิด 
ความเชื่อ พฤติกรรม และการกระท าต่างๆ ในสังคมบริโภคนิยม โดยเฉพาะการโฆษณา และการ
สื่อสารการตลาดที่กลายเป็นเครื่องมือชิ้นส าคัญในการกระตุ้นและก าหนดแบบแผนการบริโภคสินค้า
ต่างๆ ของคนในสังคม 
 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเป็นช่องทางที่ส าคัญในการขยายขนาดของตลาด
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการกระตุ้นความอยากรู้อยากลอง ความตั้งใจที่
จะบริโภคและการตัดสินใจซื้อ รวมถึงทัศนคติว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นเรื่องปกติของสังคม งานวิจัยหลายชิ้นได้น ามาสู่ข้อสรุปที่เป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีว่า การโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาดเพ่ิมโอกาสในการเริ่มต้นสูบหรือดื่ม ในกลุ่มเยาวชนหน้าใหม่ และเพ่ิมปริมาณการ
บริโภคในกลุ่มเยาวชนที่สูบหรือดื่ม อยู่แล้ว ทั้งนี้  ยิ่งสะสมการรับรู้การโฆษณาและการสื่อสาร
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การตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ยาวนานขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะดื่มหรือสูบ
มากขึ้น 
 ข้อมูลทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทย คือ เป้าหมายทางการตลาดในการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพราะกลุ่มธุรกิจยาสูบต้องการผู้บริโภครายใหม่  ๆ 
ทดแทนผู้บริโภคหน้าเก่าหรือทดแทนผู้ใหญ่ที่เลิกสูบบุหรี่หรือผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่นเดียวกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ผู้บริโภคในวัยหนุ่มสาว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ปริมาณการบริโภคสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืน จนเป็นแหล่งสร้างผลก าไรส าคัญและผลประโยชน์จากการดื่ม
ในระยะยาว นอกจากนี้ มีข้อมูลว่า เนื่องด้วยจ านวนผู้สูบบุหรี่และผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศพัฒนา
แล้วลดลง ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจยาสูบและแอลกอฮอล์กลายเป็น
ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศโลกท่ีสามแทน 
 การศึกษาและติดตามงบโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในสื่อต่าง  ๆ ของ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) (นงนุช ใจชื่น และคณะ, 2555) สะท้อนว่า งบประมาณโฆษณาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยทุกสื่อได้ลดลงอย่างนัยยะส าคัญหลังจากมี พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากปีละ 2,187 ล้านบาท เหลือ 1,600 ล้านบาทแต่ในการลดลง
ของงบประมาณโฆษณาผ่านสื่อมวลชนนั้น กลับพบว่าใช้งบประมาณเพ่ิมมากขึ้นในสื่อดิจิทัล โดยในปี 
2555 กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล เป็นจ านวนถึง 145 ล้านบาท และ
คาดการณ์ว่าจะมีการใช้งบประมาณผ่านสื่อนี้มากข้ึนเรื่อย ๆ 
 งบประมาณการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยในแต่ละปีมี
การเพ่ิมงบประมาณโฆษณาทางอ้อมมากขึ้น กล่าวคือ ในระหว่างปี 2552 ถึง 2555 เพ่ิมจาก 155 
ล้านบาทเป็น 426 ล้านบาท ซึ่งจ านวนงบประมาณโฆษณามูลค่ามหาศาลนี้ ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพและสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อมในปริมาณมหาศาลเท่านั้น หากองค์การอนามัย
โลกได้รายงานว่า เพราะการใช้กลยุทธ์การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของกลุ่มธุรกิจยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เองที่ยังท าให้มีการระบาดของปัญหาจากการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง 
 ปรากฏการณ์ส าคัญในระยะเวลาที่ผ่านมา คือ การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือโฆษณาทางตรงกับกลุ่ม
เดก็และเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า มีการเปิดเว็บไซต์จ าหน่ายบุหรี่ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เปรียบได้กับการ
เปิดตู้บุหรี่โชว์สินค้าบุหรี่ผ่านทางออนไลน์จ านวนมาก ท าให้ผู้ขายบุหรี่ได้โฆษณาสินค้าและซื้อขายง่าย
ขึ้น ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการใช้สื่อออนไลน์ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งมิติด้านเวลาและสถานที่ (การส ารวจ
การขายบุหรี่ออนไลน์ในประเทศไทย, 2555) 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ยังพบความจงใจให้ตราสินค้าและชื่อองค์กรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ด้วยการการท ากิจกรรม 
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บริจาคสิ่งของหรือทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา งานเทศกาลต่างๆ และมักอ้างว่าเป็นองค์การ
ธุรกิจที่ด าเนินการโดยรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) แต่ใน
ความจริงแล้ว เป็นเพียงการใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsorship) เพื่อเพิ่มความถ่ีใน
การพบเห็น ได้ยิน และจดจ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชื่อองค์กร
เท่านั้น 
 กลุ่มธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังจงใจใช้สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เป็น
เครื่องมือในการเรียกร้อง คัดค้าน หรือยับยั้งข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ 
ตัวอย่างเช่น การซื้อพ้ืนที่สื่อหนังสือพิมพ์เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนระบบภาษีสรรพสามิต
สุรา หรือการพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการท าไร่ยาสูบและการซื้อหน้าหนังสือพิมพ์เสนอผลดีของการ
ท าไร่ยาสูบ เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้ชาวไร่ยาสูบออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
บริโภคยาสูบฉบับใหม่ เป็นต้น (ประกิต วาทีสาธกกิต, 2551) 
 ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศบราซิลมีการศึกษาเพ่ือประเมินผลการก ากับดูแลตัวเอง 
(self-regulation) ของสื่อในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แต่พบว่า ไม่ได้ผล เนื่องจากพบการ
โฆษณาที่ละเมิดแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งไม่มีการด าเนินการลงโทษใด ๆ จากการละเมิดนั้น ในกรณีของ
ประเทศไทย องค์กรวิชาชีพสื่อในปัจจุบันก็ไม่สามารถก ากับดูแลกันเองได้ เพราะมีปัญหาจริยธรรม
มากขึ้น แม้จะมีความพยายามของสื่อมวลชนในการพัฒนาจริยธรรมของตนเอง แต่การมีองค์กรสื่อ
เพ่ิมจ านวนมากขึ้นได้น าไปสู่ปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติ ประกอบกับการไม่มีเกณฑ์ด้าน
จริยธรรมที่ชัดเจน การด าเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม และการบิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีสื่อที่เป็น
สมาชิกสมาคมวิชาชีพก็ไม่สามารถควบคุมกันเองได้ กระบวนการตรวจสอบมักไม่ค่อยเคร่งครัด และ
ยังมีระบบพรรคพวก ระบบอุปถัมภ์ และความเกรงใจระหว่างสื่อด้วยกัน อย่างไรก็ตาม มีความจ าเป็น
ที่ต้องจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อให้เกิดขึ้น ถึงแม้การก ากับดูแลตัวเอง (Self-regulation) 
ของสื่อจะไม่ได้ผล แต่ก็สามารถใช้วิธีการก ากับดูแลร่วม (co-regulation) ตลอดจนการแสดงออกว่า
จะไม่พ่ึงพิงกลุ่มธุรกิจที่ผลิตสินค้าท่ีสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของสื่อมวลชน 
 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางวิชาการแสดงให้เห็นว่า มีความพยายามในการร่วมมือกันขององค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในการรณรงค์ วิจัยและจัดท าเอกสารวิชาการ การ
เฝ้าระวัง การเปิดโปงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ ตลอดจนการท าความเข้าใจกับกลุ่มองค์กร
วิชาชีพสื่อในประเด็นการสร้างสรรค์ผลงานการโฆษณาและสื่อสารการตลาดภายใต้นโยบายและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง แต่ความยากล าบากในการด าเนินงานยังคงเกิดข้ึน เนื่องด้วยกลุ่มธุรกิจยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความพยายามโฆษณาและสื่อสารการตลาดตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในทุก
โอกาสและทุกช่องทาง 
 กล่าวได้ว่า อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวมซึ่งเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัญหาที่เรียกว่า “โรคที่ระบำด โดยมีอุตสำหกรรม
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เป็นพำหะ” (industrial epidemic) หมายถึง ปัญหานี้ไม่ได้แพร่ขยายตามธรรมชาติ แต่เป็นผลพวง
จากการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด โดยมีสื่อมวลชนเป็นช่องทางและเครื่องมือในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนผู้บริโภค ดังนั้น การก ากับดูแล
การท างานของสื่อ รวมทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อ และผู้ประกอบกิจการสื่อ จึงมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคและลดการกระท าใด ๆ ที่จะละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะกับสินค้าที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาวะของปัจเจกและสังคม 
 งานวิจัยเรื่อง “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” จึงมุ่งหวังที่
จะขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 เรื่องการ
ก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1. เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เพ่ือศึกษาและจัดท าเกณฑ์และกลไกการก ากับสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3. เพ่ือศึกษาและจัดท าเนื้อหาคู่มือการเรียนรู้เรื่อง การเท่าทันสื่อและการเฝ้าระวัง การ
โฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4. เพ่ือสังเคราะห์และถอดบทเรียนผลของการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดที่
น ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมระดับประเทศและจังหวัดใน
แบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และกลุ่ม Alcohol Watch 
 



5 
 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 
 โครงการนี้จะมีผลต่อการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการ
ขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 2 
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 
มติสมัชชำสุขภำพ 6/หลัก 5 
(สมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนำยน 2557) 
 
 1. ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อ องค์กรวิชาชีพด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด และ
ผู้ประกอบการสื่อทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดท าข้อบังคับจริยธรรม แนวทางปฏิบัติของแต่ละ
กลุ่มองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลกันเองในการผลิตสื่อ และการสื่อสารการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งนี้ เนื้อหาสาระในข้อบังคับจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติจะต้องครอบคลุมสาระส าคัญตาม
กฎหมายที่บังคับใช้ และสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างเท่าทันกลยุทธ์การโฆษณาและการสื่อสาร
การตลาด ที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย พร้อมก าหนดบทลงโทษทางสังคมหรืออ่ืน ๆ หากพบว่ามีการ
ฝ่าฝืน 
 2. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้
ส านักนายกรัฐมนตรี องค์กรวิชาชีพสื่อ องค์กรวิชาชีพด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) และ 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดท าเกณฑ์และกลไกการก ากับดูแลอย่างเท่าทันกลยุทธ์
การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งก าหนดกลไก
การก ากับดูแลร่วม ควบคู่กับการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ เพ่ือให้การก ากับดูแลการสื่อสาร
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการสื่อสาร การ
สร้างสรรค์ผลงานสื่อและจรรโลงสังคม สามารถคุ้มครองประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมสาระส าคัญในกฎหมายที่บังคับใช้ และสามารถพัฒนาต่อยอดอย่าง
เท่าทันกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดอ่ืน ๆ ที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย 
พร้อมก าหนดบทลงโทษทางสังคมหรืออ่ืน ๆ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน 
 3. ขอให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ. ) กรมประชาสัมพันธ์
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ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน พัฒนา        
องค์ความรู้ ตลอดจนหลักสูตรและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เท่าทันสื่อและทักษะการเฝ้าระวัง
การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคม 
และการผลิตสื่อ เพ่ือตอบโต้และรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 4. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสั งคมและความ มั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การเฝ้า
ระวังสื่อและการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งก าหนด
กลไกการรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้        
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวให้ด าเนินการโดย องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ องค์กรศาสนา 
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน๒ ในขณะที่ในส่วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับจังหวัด ในการน ายุทธศาสตร์ระดับชาติไปด าเนินการให้เกิด
ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 
 5. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เร่งรัดการด าเนินคดีอย่างเคร่งครัด และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น 
 6. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งท่ี 8 
 
กฎหมำยและมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในระดับสากลเพ่ือควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ได้แก่ การ
ห้ามโฆษณา การจ ากัดการโฆษณา การควบคุมเนื้อหาโฆษณา และการห้ามการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 อนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ FCTC (The WHO Framework Convention on 
Tobacco Control) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548 เป็นสนธิสัญญา
เดียวของโลกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สนธิสัญญานี้เป็นการยืนยันถึงสิทธิของประชาชน ในมาตรการ
ด้านสุขภาพที่เข้มแข็งที่สุด และก่อให้เกิดความร่วมมือด้านกฎหมายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศทั่ว
โลก ประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาและพิธีสาร เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศรัฐภาคี
ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศไทยได้ขานรับแนวทางดังกล่าวและได้ให้ความหมายเพ่ือเป็น
ทิศทางในการขับเคลื่อนในสังคมไทย1 ข้อ 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการป้องกันการ
แทรกแซงนโยบายโดยบริษัทบุหรี่ ระบุว่า การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบุหรี่จะส่งผลเสียต่อการ
ควบคุมยาสูบ จึงก าหนดให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมรู้ถึง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบุหรี่ ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
รัฐร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบุหรี่ ห้ามบริษัทบุหรี่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสังคม ห้าม
หน่วยงานรัฐรับกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบุหรี่ 
 มาตรการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการจ ากัดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ
ตลอด 24 ชั่วโมง ของ พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ คือ มาตรา 6-7 เป็นมาตรการควบคุมการส่งเสริมการ
ขาย การแลก การแจก การแถมให้ ของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิทธิอ่ืนใด ส าหรับมาตรา 8-9 เป็น
มาตรการจ ากัดการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ด้วยการสร้างเครื่องหมายเป็นตราสินค้า การใช้
ตราสินค้ากับตราสินค้าอ่ืน และการใช้ตราสินค้าร่วมกัน รวมถึงการโฆษณาแฝง 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ข้อเสนอแนะทางเลือกของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์โลกในการจัดการ
ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาขอบเขตเป้าหมายของ
นโยบายและมาตรการในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชาติ แบ่งออก
ได้เป็น 10 กลุ่มตามขอบเขตเป้าหมาย ซึ่งหนึ่งในนโยบายหรือมาตรนั้น คือ การควบคุมกิจกรรม
การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประกอบไปด้วยการก าหนดกรอบควบคุม หรือกรอบควบคุม
ร่วมกัน เพ่ือควบคุมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในทางที่ดีกว่า คือการใช้กรอบกฎหมายและ
ให้มีกลไกควบคุมตนเองมาสนับสนุนได้ในกรณีที่เหมาะสมด้วยการควบคุมทั้งเนื้อหาและปริมาณ
กิจกรรมการตลาดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านสื่อบางประเภทหรือสื่อทั้งหมด การควบคุมการให้ทุน
อุปถัมภ์ (กิจกรรมสปอนเซอร์) เพ่ือท าการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจ ากัดหรือห้ามท ากิจกรรม
การตลาดที่มุ่งเป้าไปยังประชากรอายุน้อย การควบคุมเทคนิคกิจกรรมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                                                           
1 FCTC เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่. 2554. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก 
http://www.trc.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=940 
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รูปแบบใหม่ เช่น การท าตลาดผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบขอการเฝ้าระวังกิจกรรมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดท าระบบการบริหารและควบคุมการกระท าผิด
เกี่ยวกับการท าการตลาดอย่างมีประสิทธิผล  
 มาตรการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของ 
พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ มาตรา 31-34 โดยที่มาตรา 31 เป็นมาตรการควบคุม
โฆษณาทั้งทางตรงและทางแฝงผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนมาตรา 32-33 เป็นมาตรการป้องกันการแฝง
โฆษณาโดยการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คล้ายกันกับผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดอ่ืน 
และมาตรา 34 เป็นมาตรการป้องกันการโฆษณาแฝงด้วยการใช้เครื่องหมายบริษัท 
 มาตรการควบคุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจ ากัดการโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น 
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2546 ควบคุมเวลาการโฆษณา โดยห้ามโฆษณาทางวิทยุและ
โทรทัศน์ เวลา 05.00 – 22.00 น. และควบคุมเนื้อหาการโฆษณา โดยให้โฆษณาได้เฉพาะภาพลักษณ์ 
เวลา 22.00 – 05.00 น. และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2547 ควบคุมเนื้อหาการ
โฆษณาทางป้ายกลางแจ้งและในโรงภาพยนตร์ และต้องมีค าเตือนคู่กับการโฆษณา 
 
ปัญหำส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยและมำตรกำรต่ำง ๆ 
 
 กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยมี
ทั้งหมด 17 ฉบับ (นงนุช ใจชื่น และคณะ, 2555) โดยมีเนื้อหาทั้งในมิติของการควบคุมการบริโภค
ด้วยการก าหนดเวลาในจ าหน่าย การจ ากัดอายผู้ซื้อ การมีฉลากค าเตือน การก าหนดเวลา รูปแบบ 
เนื้อหา ประเภทของสื่อ และช่องทางการสื่อสารของการโฆษณา โดยกฎหมายหรือมาตรการต่าง  ๆ 
แต่ละมาตรการมีหน่วยราชการหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ของตนเอง ท าให้
ขาดการประสานงานและขาดอ านาจในการจัดการปัญหาอย่างจริงจัง และมีหน้าที่ประจ าที่จะต้อง
ปฏิบัติอยู่แล้ว ท าให้การน ามาตรการไปปฏิบัติเกิดปัญหารวมถึงการประสานงานหรือการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังการติดตามและบังคับใช้กฎหมายทั้งใน
ระดับพ้ืนที่และชุมชนไม่เข้มแข็ง บทลงโทษผู้กระท าผิดไม่รุนแรงท าให้ไม่เกิดความส านึกผิดของ
ผู้กระท าผิด เกิดการท าผิดซ้ าซาก และยังไม่มีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านการจ ากัด
การโฆษณามีต่อการควบคุมและลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างของ
ปัญหาส าคัญ เช่น 
  มีความพยายามที่จะอาศัยช่องโหว่หรือฝ่าฝืนกฎหมายของภาคธุรกิจ พบว่า  เมื่อ
เปรียบเทียบการโฆษณาของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่าง ๆ ระหว่างปี 2554 และ 2555 จะ
สังเกตได้ว่า แนวโน้มการโฆษณามีทิศทางเพ่ิมขึ้นในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มอุตสาหกรรมสุรา
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ยังคงโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตในอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี และมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเห็นได้ คือ มีภาพ
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
  มีการสร้างองค์กรหน้าฉาก ดังเช่น กลยุทธ์ที่พบของกลุ่มทุนน้ าเมาแอลกอฮอล์ที่
ส าคัญ คือ การสร้างกลุ่ม TABBA โดยจุดประเด็นในเรื่องของมาตรฐานในการดื่ม หรือ know your 
limit อย่างไรก็ตาม พบว่า TABBA เป็นเพียงการสร้างองค์กรบังหน้าของกลุ่มทุนน้ าเมานอก โดยมี
เป้าหมายเพ่ือปกป้ององค์กรและการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสร้างภาพผ่ าน
การท ากิจกรรม CSR หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องของการดื่มอย่างมีความ
รับผิดชอบ ดื่มอย่างมีจิตส านึก และเมาไม่ขับ (ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2553) หรือการ
แสดงบทบาทเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ด้านนโยบายสุรา เช่น การท ารายงานเชิงนโยบายออกมา ตอบโต้
ข้อมูลวิชาการที่มีความเป็นกลาง เช่น การที่องค์กร ICAP สนับสนุนการท า Geneva Declaration ซึ่ง
เป็นที่รู้กันอยู่ว่าโดยทั่วไปแล้วค าว่า “Geneva” มีความนัยถึงองค์การอนามัยโลก หรือ การที่ ICAP 
ตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายแอลกอฮอล์ให้กับรัฐบาลในประเทศในทวีปแอฟริกา อันเป็น ต าแหน่ง
ที่สามารถต่อรองเชิงนโยบายได้ หรือการใช้เงินทุ่มในการสร้างอิทธิพลเหนือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย เช่น การที่กลุ่ม Diageo สนับสนุนการประชุม G8 โดยให้สถานที่จัดเป็นโรงแรมที่ 
Diageo เป็นเจ้าของ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือชี้น าทิศทางและนโยบายขององค์กร
สาธารณสุข เช่น กรณีองค์กร NZ ALAC ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ท างานด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพคล้ายกับส านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ของประเทศ
ไทย  
  มีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในการสื่อสารและรูปแบบในการสื่อสาร มีการน าสื่อ
ใหม่ๆมาใช้ในการโฆษณา สื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital media) รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
network) การตลาดแบบบอกต่อ (Viral marketing) และการส่งข้อความ วิธีต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็น
สื่อที่ได้รับการความนิยมในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นอย่างมาก 
เนื่องจาก สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหนุ่มสาวที่นิยมเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารใหม่ ๆ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 โครงการวิจัยเรื่อง “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำร
สื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” มี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 วิธีการด าเนินการวิจัยเรื่อง “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและ
กำรสื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” 
ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ร่วมกับส านัก
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ กลุ่ม Alcohol Watch รายละเอียดดังนี้ 
 
ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรวิจัย 
 
 ผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 
 ทีมวิชาการ ประกอบด้วย คณะผู้วิจัย จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นายสงกรานต์ 
ภาคโชคดี และ นายหริสร์ ทวีพัฒนา 
 ทีมสนับสนุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และกลุ่ม 
Alcohol Watch ได้แก่ 
  นายสุวรรณกิตติ์ บุญแท้ 
  นายชูวิทย์ จันทรส 
  นายค ารณ ชูเดชา 
  นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ 
  นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ 
 ทีมขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายของ สคล. โดยเจาะจงเลือกจากประชาคม
จังหวัดที่มีบทบาทในการด าเนินงานทั้งในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการด าเนินงาน
ด้านสมัชชาสุขภาพในระดับพ้ืนที่ โดยมีบทบาทในฐานะคณะท างานร่วม เพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ได้แก่ 
  ภาคใต้ 
  นายองอาจ พรหมมงคล  นายกัณตณัช รัตนวิก 
  นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล นายสุชีพ พัฒน์ทอง 
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  นายสหัส ทุมรัตน์   นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ 
  นายจักรพงศ ์พรรณรัตน์  นางสาวภัทรา ศิริแก้ว 
  นางสาวกมลวรรณ จิตหวัง นายภิญโญ กันเฟ่ือง 
  นางสาวสาวิตรี หมั่นช่วย  นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ 
  นางสาวศรินธร แก่นจันทร์ นางธัญวรรณ ปานมี 
  นางสาวกรณ์ณัฐสา เนียมรินทร์ นางสาวธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ ์
  ว่าที่ร้อยตรี ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  นายวิทยา บุญฉวี   นายศักดิ์ดา เชื้ออินทรีย์ 
  นางจุฑารัตน์ กล่ าเกลี้ยง  นายปรีชา แสนรัตน์ 
  นางกัญญานันท์ ตาทิพย์  นายอุทัย ค าบุญมา 
  นายธนากรมณีศรี  นางสาวจิราวรรณ โสภา 
  นายมานะ เหนือโท  นายศิริพงษ ์สุภิมารส 
  นางสาวจิราวัลย์ ยืนยาว  นายธนากร สอนสวาสดิ์ 
  นางเพชรตะวัน ธนะรุ่ง  นายค าพวง ทัดเทียม 
  นายรัฐเสน ค ารัตน์  นายฉัตรชัย นิสัยกล้า 
  นางสาวสุพัตรา ด้ามพรม 
  ภาคตะวันตก 
  นายประสิทธิ์ ชูสิทธิ์  นายอัมรินทร์ วัจนรัตนากูล 
  จอ.เสกสรรค์ จันทร  นางสาวญัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน 
  นายปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์ นางสายพิน ปุจฉาการ 
  นางสาวสุกัญญา นาคบัลลังค ์ นางสาวศิริวรรณ อ านวยสินสิริ 
  นายเสกสรร เกิดสุข  นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มพฤกษา 
  นายกนกพล สุวรรณสุทธิ์  นายกฤตภพ สืบเรือง 
  นางสาวกนกพรรณ สมศรี  นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง 
  นายสุวิช วัฒนารมย์ 
  ภาคเหนือ 
  นายไพศาล ภิโลค า  ดต.วรศักดิ์ ใจสมัคร 
  นางสาวธิติมา มีสุข  นายภาสพงษ์ ปรมษิริ 
  นายกล้าณรงค์ ไกรฤกษ์  นางสาวนงเยาว์ อุดมวงษ์ 
  นางสาวพิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย นายค านวณ ประดับราช 
  นางสาวราตรี พะธิตะโน  นางสาวกนิษฐา โฮมแพน 
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  นางสาวณัฏฐพร หมั่นผดุง  นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า 
  นายธงชัย ยงยืน 
  กลุ่ม Alcohol Watch 
  นายเตชาติ มีชัย   นางสาวปทุมพร ปัญญา 
  นางสาวราตรี มะธิตะโน  นางสาวเจนจิรา  พันธ์ภักดี 
  นายธนากร สอนสวาสดิ์  นายวันชัย พลช่วย 
 
ขั้นตอนและกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
 1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
 2. พัฒนาและจัดท าเกณฑ์และกลไกการก ากับสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงจัดท าเนื้อหาแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวทาง
การเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง 
 3. จัดกิจกรรมการประชุมหารือเพ่ือพัฒนาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่อ
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม: กรณี
ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวทางการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังโดยลงพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
  จังหวัดราชบุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5สิงหาคม 2559 
 4. ขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่น า “แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติ
กฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไปใช้ในการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง 
  ส าหรับจังหวัดที่เป็นอาสาสมัครในการน าแนวทางฯไปใช้ในการเก็บข้อมูลการเฝ้า
ระวัง ได้แก่ 
   กรุงเทพมหานคร 
   ล าพูน 
   เชียงราย 
   เชียงใหม่ 
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   แพร่ 
   ราชบุรี 
   เพชรบุรี 
   กาญจนบุรี 
   ประจวบคีรีขันธ์ 
   สมุทรสาคร 
   ร้อยเอ็ด 
   ศรีษะเกศ 
   อุบลราชธานี 
   กระบี่ 
   นครศรีธรรมราช 
 5. ถอดบทเรียนผลของการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดที่น ามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจัย 

 
 
 “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำรกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” เป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ในเชิงกระบวนการที่มุ่งหวังจะขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -18 
มิถุนายน 2557 เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ผลการ
ด าเนินงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็นประเด็นในการน าเสนอ ได้แก่ (1) แนวทางปฏิบัติในการเฝ้า
ระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (2) การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ (3) สรุปบทเรียนของการ
ขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
(1) แนวทำงปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวังกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ในมิติกฎหมำยและจริยธรรม: 
กรณียำสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ่งหวังเพ่ือศึกษาและจัดท าเกณฑ์และกลไกการก ากับสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพ่ือศึกษาและจัดท าเนื้อหา
คู่มือการเรียนรู้เรื่อง การเท่าทันสื่อและการเฝ้าระวั ง การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี้ ด าเนินการผ่านกระบวนการพัฒนา “แนวทำงปฏิบัติใน
กำรเฝ้ำระวังกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ในมิติกฎหมำยและจริยธรรม: กรณียำสูบ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เริ่มต้นจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากนั้น คณะผู้วิจัยพร้อมด้วยทีมสนับสนุน
และทีมขับเคลื่อนงานได้พัฒนาและจัดท าเกณฑ์และกลไกการก ากับสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงจัดท าเนื้อหาแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
แนวทางการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังร่วมกันผ่านกิจกรรมการประชุมหารือเพ่ือพัฒนาพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในมิติ
กฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวทางการเก็บข้อมูลการเฝ้า
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ระวัง โดยลงพ้ืนที่เพ่ือระดมความคิดเห็นและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ 
ในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันตกที่
จังหวัดราชบุรี และภาคเหนือทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
 จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมท าให้ได้ “แนวทำงปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวังกำรโฆษณำ
และส่งเสริมกำรขำย ในมิติกฎหมำยและจริยธรรม: กรณียำสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ดังนี้ 
 
 ส ำหรับเนื้อหำของแนวทำงกำรเฝ้ำระวังมีดังนี ้
 ค ำนิยมโดย ดร. ทพญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) 
  
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 มีมติพิจารณา
ขับเคลื่อนวาระส าคัญด้านสุขภาวะทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยมี “มติการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างนโยบาย
สาธารณะให้สังคมเกิดสุขภาวะที่ดี ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนมติการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในข้างต้นให้เป็นรูปธรรม และเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้
สนับสนุนปฏิบัติการที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” ในลักษณะของภาควิชาการ  เพ่ือหนุนเสริมและติดตามให้
มติการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดฯ น าไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านงานวิจัย
เรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม ผู้ท างานและเลขานุการ คณะท างานวิชาการเฉพาะประเด็นเพ่ือพัฒนาร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามค าสั่งอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2556 ที่ 2/2556 เรื่องแต่งตั้ง คณะท างานวิชาการเฉพาะประเด็นเพ่ือพัฒนาร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย เป็นผู้ด าเนินโครงการฯ  
 การขับเคลื่อนดังกล่าว ได้ผลผลิตเป็นชุดองค์ความรู้ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
การสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ส าหรับนักสื่อสาร นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรที่ท างานด้านการควบคุมยาสูบ  และ
ประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและทักษะการเฝ้าระวังการโฆษณาและการ
สื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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 ค ำนิยมโดย เภสัชกรสงกรำนต์ ภำคโชคดี 
 ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 
 
 เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่มีการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก ากับดูแลสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะคงพอทราบกันว่า มติสมัชชาสุขภาพหลายเรื่อง เป็นแค่มติในกระดาษ แต่ขาดเจ้าภาพตัวจริง
น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่อง การควบคุมการโฆษณา และสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
น้ าเมาและบุหรี่ นั้น นับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติว่าเป็น
มาตรการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการลดปัญหาจากน้ าเมาและบุหรี่ โดยเฉพาะการป้องกันนักดื่ม 
นักสูบหน้าใหม่ 
 แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมเรื่องการโฆษณา และส่งเสริมการขายทั้งน้ าเมาและบุหรี่
ที่ดีพอสมควร แต่ธุรกิจน้ าเมาและบุหรี่ก็ยังพยายามหาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย และบางกรณี
เจตนาท าผิดกฎหมายตรง ๆ ก็ยังมี ซึ่งถ้าคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไม่รู้เท่าทันก็จะตกเป็นเหยื่อของ
ธุรกิจเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และในสถานการณ์ปัจจุบันที่นักดื่มนักสูบหน้าใหม่ยังเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
แต่อายุลดต่ าลงตามล าดับ ยิ่งแสดงให้เห็นว่า การเฝ้าระวังและรู้เท่าทัน การโฆษณา และสื่อสาร
การตลาดของธุรกิจน้ าเมาและบุหรี่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 จุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ คงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้เอกสารที่         
ดูดีเท่านั้น แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ที่สนใจในปัญหานี้อยู่แล้ว เข้ามามีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อกฎหมาย ความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ถูกต้อง 
แล้วน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แต่ละภาค เพ่ือจะได้เก็บหลักฐานที่ดีเพียงพอ ให้ใช้ได้ในกระบวนการ
ยุติธรรมจริงต่อไป นอกจากนั้นยังใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสื่อสารสาธารณะเพ่ือแสดงให้สังคมรู้ถึงการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายของธุรกิจน้ าเมาและบุหรี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่รับผิดชอบต่อ
สังคม 
 จึงมีความหวังว่า กระบวนการวิจัยจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ จะ
สนับสนุนให้การควบคุมการโฆษณา และส่งเสริมการตลาดของธุรกิจน้ าเมา และบุหรี่ ได้ดีข้ึน ส่งผลให้
การป้องกันนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ดีขึ้นตามไปด้วย และส่งผลระยะยาวให้ปัญหาจากบริโภคผลิตภัณฑ์
ท าลายสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ลดน้อยลงในที่สุด 
 
 ค ำน ำ โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิษฐำ  หรุ่นเกษม 
 
 ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต้องการ คือ กลุ่มเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่ ที่มีแนวโน้มว่าอายุจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ โดยมี
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กลวิธีการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดอย่างแยบยลเป็นเครื่องมือส าคัญ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคมี
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ ต้องการบริโภค และเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งซื้อครั้งแรกและซื้อซ้ า 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ        
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทย มีกฎหมายหลัก คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยมาตรการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการจ ากัด
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง คือ มาตรา 6 -7 เป็นมาตรการ
ควบคุมการส่งเสริมการขาย การแลก การแจก การแถมให้ ของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิทธิอ่ืนใด และ
มาตรา 8-9 จ ากัดการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ด้วยการสร้างเครื่องหมายเป็นตราสินค้า การ
ใช้ตราสินค้ากับตราสินค้าอ่ืน และการใช้ตราสินค้าร่วมกัน รวมถึงการโฆษณาแฝง 
 ในกรณีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 32 ใจความว่า ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องโฆษณาเอง ในการ
โฆษณานั้นจะกระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยที่ต้องไม่มีการ
ปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะปรากฏได้เฉพาะภาพสัญลักษณ์
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีเงื่อนไขอยู่
ภายใต้กฎกระทรวง 
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใช้นั้น ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารการตลาด 5 ประเภท ดังนี้ 
  (1) การโฆษณา หมายถึง การกระท าไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนได้เห็น ได้ทราบ หรือได้ยิน เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคมีทัศนคติและพฤติกรรม
คล้อยตามเนื้อหาสารในโฆษณา และ/หรือ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
  (2) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกระท าไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้เกิดข่าวสารในทางที่ดี เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และ
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดี ทั้งกับกลุ่มเป้าหมาย สาธารณชน และสื่อมวลชน 
  (3) การส่งเสริมการขาย หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาด การน าเสนอ
สิ่งจูงใจ เพ่ือกระตุ้นหรือโน้มน้าวใจให้เกิดการทดลองใช้สินค้า การตัดสินใจซื้อสินค้าจ านวนมากขึ้ น
หรือรวดเร็วขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้บริโภค ผู้ค้าคนกลาง และพนักงานขาย 
  (4) พนักงานขาย หมายถึง การใช้พนักงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้าง
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และขายสินค้าหรือบริการ 
  (5) การตลาดทางตรง หมายถึง การติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ และการสร้างความสัมพันธ์ในทางที่ดี 
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 ส าหรับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและสื่อสารการตลาดกรณียาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมิติกฎหมายและจริยธรรมผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
 เนื้อหำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม โดยทบทวนข้อมูลในการน าเสนอจาก
การระดมความคิดเห็น ดังนี้ 
  
 ล ำดับที่ 1 เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำด “กำรโฆษณำ” 
 การโฆษณา หมายถึง การกระท าไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้เห็น ได้ทราบ หรือได้ยิน เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคมีทัศนคติและพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหา
สารในโฆษณา และ/หรือ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
 1.1 
 การโฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
การแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะอ่ืน ๆ ใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ (1) สื่อกระจายเสียง
และแพร่ภาพ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ เป็นต้น (2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร เป็นต้น (3) สื่อโฆษณานอกบ้านหมายรวมถึงสื่อเคลื่ อนที่  ตัวอย่างเช่น แบนเนอร์               
ป้ายคัตเอาท์ ป้ายไฟ หรือสื่อโฆษณาที่ติดตั้งกับยวดยานพาหนะต่าง ๆ เป็นต้น (4) สื่อเฉพาะกิจ 
หมายรวมถึงของพรีเมียมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ปฏิทิน กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น (5) สื่อวัฒนธรรม
ประเพณี อาทิ งานบุญประเพณีในเทศกาลหรือวันส าคัญต่าง ๆ หมายรวมถึงสื่อสถานที่ เช่น           
ศาสนสถานต่างๆ (6) สื่อกิจกรรม อาทิ การจัดค่าย การจัดแข่งขันหรือการประกวดต่างๆ (7) สื่อ
ออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ ทวิตเตอร์ และ (8) สื่อบุคคล ตัวอย่างเช่น สาวพริตตี้        
สาวเชียร์เบียร์ ศิลปิน ดารา นักร้อง นักกีฬา หรือเน็ตไอดอล หมายรวมถึงผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่สังคม
ยอมรับ เป็นต้น 
 
 
 
 1.2 
 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการแสดงถ้อยค าเพ่ือเสนอหรือ
ชวนเชื่อด้านส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การให้ราคาพิเศษด้วยการก าหนดเงื่อนไขในการขาย 
ฯลฯ ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
 1.3 



21 
 

 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบโฆษณา (presenter 
/ spoke-person / brand ambassador) ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา ศิลปิน นักกีฬา เป็น
คนดัง หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือท าให้เข้าใจว่าเป็นบุคลากรดังกล่าว 
ตลอดจนผู้แสดงแบบโฆษณาในลักษณะที่เหมือนมนุษย์หรือเลียนแบบมนุษย์ เช่น ตัวละครสัตว์ หรือ
ตัวการ์ตูน 
 1.4 
 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้การใช้บุคคลที่สาม ( third 
party) หมายความถึงบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลที่ เป็นตัวแทนองค์กรของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาล หรือสื่อมวลชน (หมายรวมถึง
บล็อกเกอร์ รีวิวเวอร์ หรือเน็ตไอดอล ทางสื่อออนไลน์) โดยเฉพาะผู้น าทางความคิด ผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้ที่
สังคมยอมรับ เพ่ือโฆษณาสรรพคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือโน้มน้าวให้ทดลองใช้หรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 1.5 
 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการแสดงภาพสินค้าหรือ          
บรรจุภัณฑ์อย่างเต็มที่ รวมถึงการแสดงบางส่วนของสินค้า 
 1.6 
 การโฆษณาโดยใช้วิธีการโน้มน้าวให้ทดลองใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยให้ข้อมูลที่แสดงถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรืออวดอ้างสรรพคุณ (ทางยา          
ทางเครื่องส าอาง) เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และเกินความจริง 
อันท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
 1.7 
 การโฆษณาแฝงผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
 (1.7.1) การเป็นผู้อุปถัมภ์หลักของรายการ (sponsorship) ในช่วงเวลาการออกอากาศ 
 (1.7.2) การโฆษณาแฝงด้วยวิธีการปรากฏของผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า 
 (1.7.3) การแทรกเข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อหารายการไม่ว่าจะเป็นรายการทางโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ หรือหนังสั้น ฯลฯ 
 (1.7.4) การสร้างเนื้อหารายการให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 (1.7.5) การใช้บทความเชิงโฆษณา (advertorial/informercial) 
 1.8 
 การโฆษณาสินค้าโดยวิธีการเชื่อมโยงสินค้าเข้าไปกับข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสาร แม้จะไม่บอก
ชื่อสินค้าหรือตราสินค้า (Unbranded advertising) แต่สามารถสื่อให้เห็นได้ว่าคือตราสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ใด 
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 ตัวอย่างประกอบแนวทางการเฝ้าระวังเครื่องมือ “การโฆษณา” 
 กรณีตัวอย่างที่ 1 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่าเป็นการโฆษณาแฝงด้วยวิธีการปรากฏของผลิตภัณฑ์
ยาสูบยี่ห้อหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องรักหมดแก้ว (1.7.2) จะพบได้ว่า การโฆษณาแฝงนี้ใช้วิธีการแทรกเข้า
ไปในส่วนที่เป็นเนื้อหาในภาพยนตร์ ในกรณีตัวอย่างนี้ นอกจากจะเป็นเรื่องของการโฆษณาแฝงแล้ว 
จะเข้าข่ายของการโฆษณาที่แสดงภาพที่สื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ ประเภทสื่อภาพยนตร์ รวมถึงเผยแพร่ซ้ า
ผ่านสื่อออนไลน์ (1.1) และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบ
โฆษณาท่ีเป็นบุคคลที่มชีื่อเสียง เช่น ดารา ศิลปิน (1.3) อีกด้วย 
 กรณีตัวอย่างที่ 2 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่ามีลักษณะของการแปลงโฆษณาให้เป็นข่าวสาร โดยใช้
วิธีการให้คนธรรมดามารีวิวสินค้าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คและแฝงโฆษณาสินค้า (consumer 
generated content) ท าให้เกิด viral content และการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับข้อมูลจากการรีวิว
สินค้าท่ีได้รับ เหมือนเพื่อนบอกต่อเพ่ือน 
 หมายเหตุ: ดูภาพประกอบตัวอย่างจากหัวข้อหนังสือเล่มเล็ก 
 
 ล ำดับที่ 2 เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำด “กำรประชำสัมพันธ์” 
 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกระท าไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้เกิดข่าวสารในทางที่ดี เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ในทางท่ีดี ทั้งกับกลุ่มเป้าหมาย สาธารณชน และสื่อมวลชน 
 2.1 
 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เอง (event marketing) หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษท้ังหมด และ/หรือ
เป็นสปอนเซอร์หลักหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น เช่น การ
สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต การจัดการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมประ เพณี การจัด
ประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดงานเฉลิมฉลอง งานแสดงทางศิลปะ ฯลฯ โดยเฉพาะที่มีการ
ด าเนินการส่งเสริมการขายไปพร้อมกันด้วย 
 2.2 
 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วยวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR sponsorship) ทั้งในนามของตราสินค้าหรือองค์กร หรือมูลนิธิและสมาคมที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
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ผู้สนับสนุน ด้วยวิธีการ เช่น การแจกอุปกรณ์ มอบทุน หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรืออ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่อในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ 
หมายรวมถึงการท ากิจกรรม CSR ในสถาบันการศึกษา 
 2.3 
 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media relations) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมหรือ
กิจการพิเศษขององค์กร หรือการจัดทัวร์ให้กับสื่อมวลชน เพ่ือหวังผลในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด และการล้อบบี้ หรืออ่ืนๆ 
 2.4 
 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้บุคคลที่สาม (third 
party) หมายความถึงบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์กรของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาล หรือสื่อมวลชน (บรรณาธิการ 
นักข่าว ช่างภาพ บล็อคเกอร์ ฯลฯ) โดยเฉพาะผู้น าทางความคิด ผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้ที่สังคมยอมรับ 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การขาย และอ่ืนๆ 
 2.5 
 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้วิธีการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ชุมชนสัมพันธ์ รัฐบาลสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
พนักงานสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ตัวอย่างประกอบแนวทางการเฝ้าระวังเครื่องมือ “การประชาสัมพันธ์” 
 กรณีตัวอย่างที่ 1 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่า เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ“SPY U Fashion Contest เพ่ือชิงเงินรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท” (2.1) 
หากพิจารณาภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดจะพบว่า กิจกรรมการจัดการประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ในการเสริมแรงการสร้างสรรค์พ้ืนที่พิเศษ “การเปิดตัว SPY U Fashion Space @ ลาน 
สยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า” ในเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภท “การส่งเสริมการขาย” ด้วย
วิธีการจัดและสร้างสรรค์พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการขายและส่งเสริมการขาย (3.1.3) อีกด้วย 
 กรณีตัวอย่างที่ 2 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่า เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษประเภทกิจกรรมทางดนตรี “Concert คนไทยฟอร์มใหญ่ แบบสิงห์ใหญ่ 
กับ วงดนตรีที่ยากที่จะเห็นร่วมเวทีกัน "สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์" (2.1) ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเชื่อมโยง
กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในรูปแบบของ CSR sponsorship (2.2) ด้วยการสมทบทุนจัดหา
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เครื่องมือแพทย์และพัฒนางานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ โดยที่ภาพจาก
การจัดกิจกรรมยังมีความเชื่อมโยงกับการสื่อสารการตลาดภายใต้แคมเปญ BRING IT ON ซึ่งถูกปรับ
แปลงให้เป็นภาพหรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ในการโฆษณาผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน เช่น ป้ายไฟร้านค้า
หรือแบนเนอร์ (1.1) อีกด้วย 
  หมายเหตุ: ดูภาพประกอบตัวอย่างจากหัวข้อหนังสือเล่มเล็ก 
 
 ล ำดับที่ 3 เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำด “กำรส่งเสริมกำรขำย” 
 การส่งเสริมการขาย หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาด การน าเสนอสิ่งจูงใจ เพื่อกระตุ้น
หรือโน้มน้าวใจให้เกิดการทดลองใช้สินค้า การตัดสินใจซื้อสินค้าจ านวนมากข้ึนหรือรวดเร็วขึ้น รวมถึง
เกิดพฤติกรรมการใช้สินค้าอย่างสม่ าเสมอ กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้บริโภค ผู้ค้าคนกลาง และ
พนักงานขาย 
 ส าหรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทการส่งเสริมการขายนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มุ่งเน้นผู้บริโภค 
และ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มุ่งเน้นผู้ค้าคนกลางและพนักงาน
ขาย ดังนี้ 
 3.1 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มุ่งเน้นผู้บริโภค 
 3.1.1 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการออกแบบหีบห่อ
และบรรจุภัณฑ์ผ่านลวดลาย สีสัน ฉลาก โลโก้ ภาพ และลวดลายกราฟิค ( iconographic)            
หมายรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ LIMITED EDITION 
 3.1.2 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนขนาด
ของบรรจุภัณฑ์ (size) หรือการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแบบใหม่ๆ 
 3.1.3 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการจัดวางสินค้า และ
การจัดแสดงสินค้า (display) ณ พ้ืนที่จุดขาย ด้วย ป้ายประกาศ สติกเกอร์ หรืออาจใช้สื่ออ่ืนๆ 
รวมถึงการจัดและสร้างสรรค์พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการขายและส่งเสริมการขาย 
 3.1.4 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ การจัด
ซุ้มเพ่ือแนะน าและสาธิตสินค้า โดยมีพนักงานให้บริการ ณ จุดขาย หรือจัดให้มีรถเร่ขายและแนะน า
สินค้าในลักษณะของสื่อเคลื่อนที่ 
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 3.1.5 
 การลดราคาเพ่ือประโยชนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรือการเสนอราคาพิเศษส าหรับแลกซ้ือ หรือการสะสมแต้ม/คะแนนจากการซื้อ 
 3.1.6 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการให้หรือเสนอให้สิทธิ
ในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใด
เป็นการตอบแทน แก่ผู้น าหีบห่อหรือสลาก หรือสิ่งอ่ืนใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
 3.1.7 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการแจก การแลก และ
การแถม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของที่ระลึกหรือของพรีเมียม คูปองหรือ
ตั๋วเข้าชมการแข่งขันหรือการแสดง หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือจูงใจผู้บริโภคให้รู้จักผลิตภัณฑ์และเกิด
พฤติกรรมการทดลองใช้และการซื้อสินค้า 
 3.2 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มุ่งเน้นผู้คนกลางและ/หรือ
พนักงานขาย 
 3.2.1 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการเสนอให้ส่วนลด
ทางการค้า 
 3.2.2 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการให้หรือเสนอให้  
สิทธิประโยชนอ่ืนใดเป็นการตอบแทน 
 3.2.3 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการให้หรือเสนอให้          
สิ่งสนับสนุน สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการจัดแสดง/ขาย
สินค้า ณ จุดขาย หมายรวมถึงการจัดให้มีพนักงานขาย เช่น สาวเชียร์เบียร์ ณ จุดขาย 
 3.2.4 
 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการสื่อสารการตลาด ส าหรับผู้ค้าคนกลางหรือ
พนักงานขาย 
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 ตัวอย่างประกอบแนวทางการเฝ้าระวังเครื่องมือ “การส่งเสริมการขาย” 
 กรณีตัวอย่างที่ 1 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่า เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นผู้บริโภคด้วยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านลวดลายและสีสันในแบบ LIMITED EDITION (3.1.1) ภายใต้แคมเปญ 
“#crackthecaseTH”Limited Edition ส าหรับสุดยอดสายลับนอกจากนั้นแล้ว วิธีการนี้ยังเข้าข่าย
การโฆษณาแฝงโดยวิธีการแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ (1.7)  
อีกด้วย 
 กรณีตัวอย่างที่ 2 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่า มีการส่งเสริมการขายผ่านการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ออกแบบหีบห่อในรูปแบบใหม่ (3.1.1) และวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรสชาติใหม่  ๆ ด้วย 
(3.1.2) 
 จากการทบทวนข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวัง ยังพบอีกด้วยว่า มีการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบในต่างประเทศท่ีมุ่งเน้นผู้ค้าคนกลางด้วยการออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ โดยเป้าหมาย
ไม่ได้มุ่งเฉพาะผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการสั่งซื้อสินค้า และก่อให้ส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายผู้ค้าคนกลาง
อีกด้วย 
 หมายเหตุ: ดูภาพประกอบตัวอย่างจากหัวข้อหนังสือเล่มเล็ก 
 
 ล ำดับที่ 4 เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำด “พนักงำนขำย” 
 พนักงานขาย หมายถึง การใช้พนักงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
และขายสินค้าหรือบริการ 
 4.1 
 การใช้พนักงานขาย (personal selling) หมายรวมถึง สาวเชียร์เบียร์ และ พริตตี้ หรือบาง
ตราสินค้าเรียกแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ที่ใส่ชุดแสดงชื่อหรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อ่ืนใด         
ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นของตราสินค้ายาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือ
ชักชวนให้มีการซื้อยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือการชักชวนให้ร่วมเล่น
กิจกรรมพิเศษ หรือแจกตัวอย่าง หรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ตัวอย่างประกอบแนวทางการเฝ้าระวังเครื่องมือ “พนักงานขาย” 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่า เป็นการใช้พนักงานขาย (4.1) หรือเรียก “พนักงาน
ส่งเสริมการขาย” หรือ PG (Promotion Girl) เพ่ือท าหน้าที่ในการแนะน าผลิตภัณฑ์ และการให้
พนักงานขายใส่ชุดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่สามารถสื่อหรือแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นของตราสินค้าใด 
เพ่ือชักชวนให้ผู้บริโภคเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ จะพบว่าเข้าข่ายของการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
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การตลาดประเภทการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ event marketing (2.1) และการ
ส่งเสริมการขายด้วยการเสนอให้สิทธิประโยชน์เมื่อสั่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย (3.1.6) 
 หมายเหตุ: ดูภาพประกอบตัวอย่างจากหัวข้อหนังสือเล่มเล็ก 
 
 ล ำดับที่ 5 เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำด “กำรตลำดทำงตรง” 
 การตลาดทางตรง หมายถึง การติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รับ
ทั้งการตอบรับในทันที และการสร้างความสัมพันธ์ในทางที่ดี 
 5.1 
 การใช้การใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกประเภทเพ่ือติดต่อโดยตรงกับลูกค้าโดยเฉพาะ 
ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ จดหมาย เอสเอ็มเอส โทรสาร อีเมล์ ไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือเครื่องมือการ
สื่อสารอื่นใด เพ่ือติดต่อโดยตรงกับลูกค้าโดยเฉพาะ 
 5.2 
 การใช้เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเพ่ือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์          
(ในประเทศไทยยังไม่มี) 
 ตัวอย่างประกอบแนวทางการเฝ้าระวังเครื่องมือ “การตลาดทางตรง” 
 ตัวอย่างจากภาพประกอบนี้จะพบว่า มีการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เพ่ือติดต่อกับ
ผู้บริโภคในทางตรง (5.1) ทั้งกรณีของการรับสมัครพริตตี้เชียร์บุหรี่ไฟฟ้า และการร่วมสนุกกับกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ทาง inbox ซึ่งข้อมูลนี้
อาจน าไปใช้ต่อในการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าโดยเฉพาะในอนาคต นอกจากนั้นแล้ว ส าหรับภาพ
ตัวอย่างของกิจกรรม “ตามหาสปายกับ SPY” ยังเข้าข่ายของการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ประเภทการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ event marketing (2.1) และการส่งเสริม
การขายด้วยการเสนอให้สิทธิประโยชน์เมื่อสั่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย (3.1.6) 
 หมายเหตุ: ดูภาพประกอบตัวอย่างจากหัวข้อหนังสือเล่มเล็ก 
 
 บทสรุปโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิษฐำ หรุ่นเกษม 
 
 ลักษณะส าคัญของการสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย คือ การเน้นให้เกิดการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายประเภท และมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
(หรือเรียกในภาษานักการตลาดว่า above the line) และการตลาดแบบแนวราบ (below the line 
หรือใช้ในค าทั่วไปว่า ground war) ตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ (หรือ new media เช่น 
เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร์ ฯลฯ) ทั้งนี้  ผลที่ เกิดขึ้น คือ ความสามารถเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีผล
อย่างส าคัญในการสร้างทัศนคติ โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ว่าการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็น “เรื่องธรรมดา” ที่สามารถยอมรับได้ 
 กลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ นั้น นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงที่กลุ่ม
อุตสาหกรรมยาสูบและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจที่ได้วางไว้ ดังนั้น การท าความเข้าใจและศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่กลุ่มอุตสาหกรรม
ยาสูบและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้นั้น จะท าให้พบอิทธิพลที่มีต่อผลต่อแรงจูงใจใน
การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเด็กและเยาวชน และน ามาสู่ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับ
การออกแบบแนวทางเพ่ือการป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ได้-- 
 
 โดย “แนวทำงปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวังกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ในมิติกฎหมำยและ
จริยธรรม: กรณียำสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ได้พัฒนำวิธีกำรสื่อสำรเพื่อเป็นเครื่องมือส ำหรับ
กำรขับเคลื่อนมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำรกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 2 รูปแบบ คือ อินโฟกรำฟิก และ หนังสือเล่มเล็ก 
  
 อินโฟกรำฟิก 
 ส าหรับอินโฟกราฟิกได้จัดท าเป็น 6 แผ่น ดังนี้ 
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 หนังสือเล่มเล็ก 
 ส าหรับหนังสือเล่มเล็ก ในแต่ละหน้าได้ออกแบบ ดังนี้ 
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(2) กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำร
สื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  
 ในการขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ กระท าผ่านการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า 
“tobacco & alcohol diary” โดยเป็นการบันทึกในเรื่องของการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและแอลกอฮอล์ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
  
  “ตัวไดอารี่พวกนี้มันจะแสดงให้เราเห็นว่ามันมีการสื่อสารการตลาดของบริษัทเหล้า
และบุหรี่เยอะมากขึ้น ความมากขึ้นมันคือความมากกับความถี่ ตัวความมากกับความถี่เกี่ยวอะไรกับ
ทางการค้ากฎหมายว่าไว้ ถ้าเห็นมากเขาบอกว่ามันเป็นแนวโน้มที่จะท าให้เราไปทดลองดื่มได้ หรือไป
ซื้อเหล้า บุหรี่มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ถ้าการตลาดดีมาก ตัวการสื่อสารการตลาดหรือการบริโภคการดื่ม 
การสูบก็จะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการเก็บข้อมูลของเราก็จะเป็นตัวยืนยันตัวนี้ได้” (เวทีราชบุรี) 
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 ตัวอย่ำงของเครื่องมือ “tobacco & alcohol diary” 
 สร้างเครื่องมือ โดย ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม  
 

[1] 
รูปภาพ
ประกอบ 

[2] 
สถานท่ีที่พบ 

[3] 
วันท่ี 

[4] 
เวลา 

[5] 
แบรนด์/ 
ตราสินค้า 

[6] 
ประเภทของการ
สื่อสารการตลาด 

[7] 
หมายเหต ุ
ข้อมูลอื่นๆ
ประกอบ เช่น ที่มา
ของข้อมูล 

 ร้านกอไก่ ถนนใน
เมื อ ง  ซ อ ย  71 
ต าบลลาดสวาย 
อ า เภอล าลู กก า 
จังหวัดปทุมธานี 

วันศุกร์ที่ 
17 
สิงหาคม 
2559 

12.00 น. เบียร์ carlsberg โปรโมชั่นในร้าน 
(ลดราคา ซ้ือแพค
สามกระป๋อง)/ 
สื่อโฆษณาประเภท
โปสเตอร์ในร้าน 

เช่น (1) ใช้นักฟุตบอล
ใน ช่ ว งก า รแ ข่ งขั น
ฟุตบอลโลกทีมอังกฤษ
มาเป็ นพรี เซ็น เตอร์ 
หรือ (2) ได้รับข้อมูล
จากประชาคมจังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 เครื่องมือ “tobacco & alcohol diary” นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ต้องใส่ทั้งหมด 7 ช่อง
ด้วยกัน ได้แก่ 
  ช่องแรก  ภาพถ่ายของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่พบ 
  ช่องที่สอง สถานที่ที่พบเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น 
  ช่องที่สาม วันที่ที่พบเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น 
  ช่องที่สี่  เวลาที่พบเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น 
  ช่องที่ห้า  แบรนด์หรือตราสินค้าของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น 
  ช่องที่หก ประเภทของการสื่อสารการตลาดที่พบ 
  ช่องที่เจ็ด เป็นการให้ข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น รายละเอียดของเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดที่พบ หรือ ที่มาของข้อมูล กรณีไม่ได้เก็บข้อมูลเอง เป็นต้น 
  
 วิธีการเก็บข้อมูลคือ เก็บข้อมูลตามการใช้ชีวิตปกติธรรมดาประจ าวัน เก็บข้อมูลของ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เข้ามาในสายตาพอดี หรือเก็บเครื่องมือฯ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ส าหรับ
งานวิจัยครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลเพ่ือทดลองใช้แนวทางปฏิบัติฯ และ “ไดอารี่” ในช่วงเดือนสิงหาคม         
เป็นต้นไป โดยเก็บ 2 อาทิตย์ อาทิตย์ ละ 2 วัน จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ วันธรรมดาและวันหยุด 
  

“ทั้ง 4 ภาคจะต้องเก็บข้อมูลพร้อมกันเพ่ือจะยืนยันกับสมัชชาว่า เราเก็บช่วง         
ครึ่งเดือนนั้นเครือข่ายพบข้อมูลอยู่จริงในช่วงนั้นเก็บ ข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันก็เจอพร้อมกัน 
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และในอาทิตย์นั้นเก็บแค่ 4 วัน คือเลือกวันหยุด 1 วัน และธรรมดา 1 วัน ซึ่งอันนี้จะต้อง
ตั้งใจเก็บ มันเป็นงานที่เราประจ าอยู่แล้วส่งมาอยู่แล้ว แต่เพียงแค่ว่าจะนัดหมายเพ่ือที่จะเอา
ไปเคลื่อนมติสมัชชาต่อ” (เวทีราชบุรี) 

  
 ทั้งนี้ ในระหว่างการระดมความคิดเห็น ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับแก้ไขเครื่องมือให้
สมบูรณ์ที่สุด ตัวอย่างเช่น 

“เสนอให้มีการแยกช่องการเก็บข้อมูลใหม่คือ ให้ใส่หมายเลขในแต่ละหัวข้อด้วยเพ่ือ
ง่ายแก่การเก็บแยกข้อมูล และแยกช่องว่าอันไหน ชัดเจน คลุมเครือ และมีรูปภาพประกอบ
คร่าว ๆ ก่อน” (เวทีสุราษฎร์ธานี) 

 
 ส าหรับกระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแล
สื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กระท าผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” มีดังนี ้
 
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของกำรโฆษณำ ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.3 กล่าวคือ 
 
 ข้อ 1.1 เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะอ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และ ข้อ 1.3 
เป็นเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบโฆษณา 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ท่ีพบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของกำร
สื่อสำรกำรตลำด 

[7] 
หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น ที่มำ
ของข้อมูล 

 
 
 

อาคารติดปั๊ม
ปตท.ถนนเกษตร-
นวมินทร์ ใกล้
ถนนเรียบทาง
ด่วนรามอินทรา 
อาจณรงค์ 

วันที่ 
27 
สิงหาค
ม 
2559 

11.41 
น. 

สิงห์ การโฆษณาประเภท 
1.1  
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่ อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดสมุทรสำคร 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการ
โฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ 
ข้อความ และลักษณะอ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟหน้ำร้ำน/สถำนบันเทิง 
รวมถึงป้ำยข้ำงอำคำร และป้ำยหน้ำร้ำน เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] รูปภำพประกอบ [2]สถำนที่พบ [3]  วันที่ [4] เวลำ [5] แบ
รนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7]หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น ที่มำ
ของข้อมูล 

 
 

 
 

ร้านขายส่ง 
ต.ตลาดกระทุ่มแบน  
สมุทรสาคร  ก่อนถึง
ทางเข้าท่ีว่าการ
อ าเภอกระทุ่มแบน 

วันท่ี 24 
สิงหาคม 
2559 

15.05 
น. 

เบียร์ช้าง
และ 
100 
hundred 
 

การโฆษณา
ประเภท 1.1 
ป้ายข้างอาคาร
และ 
ป้ายหน้าร้าน 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดรำชบุรี 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดราชบุรี ผ่านการใช้เครื่องมือที่
มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า  
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟหน้ำร้ำน/สถำนบันเทิง ป้ำยไวนิล และ ข้อ 1.3 ซึ่ง
เป็นเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบโฆษณา 
 
 ข้อน่ำสังเกต คือ สถำนที่พบเครื่องมือในกำรสื่อสำรกำรตลำดนั้น  ๆ มีทั้งที่อยู่ใกล้
สถำนศึกษำ และสวนสำธำรณะ ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ท่ีพบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของกำร
สื่อสำรกำรตลำด 

[7] 
หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ 
เช่น ที่มำของข้อมูล 

 

ร้านเหล้ามะขามเทศ 
บริเวณหลัง ม.ราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง ใกล้กับ
หอพักใน 

วันที่ 26 
สิงหาคม 
2559 

11.06 น. เบียร์ช้าง การโฆษณา 
ประเภท1.1  
ป้ายไวนิล 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดเพชรบุรี 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านการใช้เครื่องมือที่
มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า    
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น ป้ำยกล่องไฟ หรือป้ำยไวนิล หรือผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ค เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์ ข้อ 2.1 ซึ่งเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษเอง (event marketing) หรือเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งหมด และ/หรือเป็นสปอนเซอร์หลักหรือส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น 
 
 ข้อน่ำสังเกตของจังหวัดเพชรบุรีจะเหมือนกับจังหวัดรำชบุรี คือ สถำนที่พบเครื่องมือใน
กำรสื่อสำรกำรตลำดนั้นๆ มีทั้งที่อยู่ใกล้สถำนศึกษำ 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ท่ีพบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของกำร
สื่อสำรกำรตลำด 

[7] 
หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ 
เช่น ที่มำของข้อมูล 

 
 

หน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ์
ฝั่งมัธยม 
(ฝั่งเดียวกับโรงเรียน) 

วันที่ 20 
สิงหาคม
2559 

13.30 น. ป้ายไวนิว 
เบียร์ช้าง 

การโฆษณา 
ประเภท 1.1 
และการ
ประชาสัมพันธ์
ประเภท 2.1  
(ป้ายไวนิล) 

 

  
 

ร้านครัวไทย 
ถนนหน้าเขาวัง ตรงข้าม
กับโรงเรียนอาชีวศึกษา
เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี 
จ.เพชรบุรี 

วันที่ 20 
สิงหาคม
2559 

16.00 น. เบียร์ช้าง 
 

การโฆษณา 
ประเภท 1.1 
(ป้ายกล่องไฟ) 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการ
โฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ 
ข้อความ และลักษณะอ่ืนใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะรถขนส่งสินค้ำ บริกำรขำยส่งถึงที่
ตำมร้ำนค้ำ บริเวณรอบโรงเรียนในระยะ 300 เมตร 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ท่ีพบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของกำร
สื่อสำรกำรตลำด 

[7] 
หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 
 
 

 

สถานที่ถนน    
หนองร-ีหลังเขา     
อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี   

สิงหาคม 
2559 

10.20 
น. 

ช้าง บริการขายส่งถึงที่
ตามร้านค้า บริเวณ
รอบโรงเรียน300
เมตร  
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการ
โฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ 
ข้อความ และลักษณะอ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิ ตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟขนำดเล็กและขนำดใหญ่
บริเวณหน้ำร้ำน/สถำนบันเทิง 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] รูปภำพประกอบ [2] สถำนที่ที่พบ [3] วันที่ [4] 
เวลำ 

[5] แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภท
ของกำร
สื่อสำร 
กำรตลำด 

[7] หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ 
เช่น ที่มำของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้ำนอำหำร เจ้พูนลำภ 
ซอย สู้ศึก บริเวณ
สวนสำธำรณะ ตรงข้ำมศำล
ประจวบฯ) 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ประจวบครีีขันธ์ 77000 
11.810131, 99.798498 

วันที ่17 
สิงหาคม 
2559 

เวลา 
13-14 
น. 

ผลิตภณัฑ์ตราช้าง 
บริษัท 
ไทยบริวเวอรี่ (1991) 
จ ากัด 

การโฆษณา
ประเภท 1.1 
(ป้ายไฟขนาด 
1x2 เมตร) 

- ป้ายไฟท ามาเพื่อ
แจกร้านอาหารที่
ขึ้นทะเบียนกับ
เทศบาลเมือง
ประจวบฯ บริเวณ
ที่จัดเตรียมไว ้

- เบื้องต้น สคล.
ประจวบฯไดร้่วม
หารือกับภาคี
ภาครัฐถึง       
แนวทางการ
จัดการอย่าง
รูปธรรม 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดกระบี่ 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกระบี่ ผ่านการใช้เครื่องมือที่มี
ชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
ก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืน ๆ ใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟหรือป้ำยโฆษณำตรำสินค้ำในสถำนบันเทิง 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ เช่น ที่มำของ
ข้อมูล 

 
 
 

ร้านกาลครั้งหนึ่ง 
เยื้องโลตัสตลาด 
แยกนกอินทรี 
เทศบาลเมือง
กระบี่ 
จ.กระบี่ 
 
 
 

วันที ่18 
สิงหาคม 
2559 
 
 
 
 
 

22.00 น 
 
 
 
 
 
 
 

เหล้า 
BLACK 
 
 
 
 
 
 
 

การโฆษณา
ประเภท 1.1  
สื่อโฆษณา
ประเภทป้ายยี่ห้อ
ในร้าน 
 
 
 
 

ได้รับข้อมูลจากประชาคม
จังหวัดกระบี่ 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการ
โฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ 
ข้อความ และลักษณะอ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะป้ายไฟหน้าร้าน/สถานบันเทิง             
ป้ายไวนิล และ ข้อ 1.3 ซึ่งเป็นเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้           
ผู้แสดงแบบโฆษณาต้น และการประชาสัมพันธ์ ข้อ 2.1 ซึ่งเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษเอง หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้มี
การจัดกิจกรรมพิเศษทั้งหมด และ/หรือเป็นสปอนเซอร์หลักหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มสปอนเซอร์ที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น ตลอดจนเครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำดประเภทกำรส่งเสริมกำร
ขำย ข้อ3.1.5 ซึ่งเป็นเรื่องของกำรลดรำคำเพื่อประโยชนในกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกำรเสนอรำคำพิเศษส ำหรับแลกซื้อ ตัวอย่ำงเช่น โปรโมชั่นซื้อ 2 
แถม 1 เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของกำร
สื่อสำรกำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ เช่น ที่มำ
ของข้อมูล 

 
 

ริมทาง   
ถนนสายปาก
นคร 
อ าเภอเมือง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

วันที ่18 
สิงหาคม 
2559 

09.00 น. ช้าง การโฆษณา ประเภท 
1.1,1.3 และการ
ประชาสัมพันธ์ประเภท 
2.1   

 

 

ร้าน Happens-
11 pub& 
restaurant ถ.
วัดโบสถ์ ปาก
นคร อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 

วันที่ 28 
สิงหาคม 
2559 

17.30 น. สิงห์, ช้าง, Black 
ร้านด าเนินการเอง  

การโฆษณา ประเภท 
1.1  
และ การส่งเสริมการ
ขาย ประเภท 3.1.5  
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดเชียงรำย 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงราย ผ่านการใช้เครื่องมือ
ที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า  
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยแบนเนอร์แสดงตรำสินค้ำและสัญลักษณ์ของ บ.
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนำดใหญ่ หรือป้ำยตู้ไฟแสดงตรำสินค้ำอยู่คู่กับชื่อร้ำน เป็นต้น รวมถึง ข้อ 
1.3 ซึ่งเป็นเรื่องของกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบ
โฆษณำ (presenter / spoke-person / brand ambassador) ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น 
ดำรำ ศิลปิน นักกีฬำ ตัวอย่ำงเช่น กำรแสดงป้ำยตู้ไฟ บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนทีม
ฟุตบอลระดับโลก หรือ กันสำด สกรีนลำย บ.น้ ำเมำ สนับสนุนทีมฟุตบอลระดับโลก เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ท่ีพบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของกำร
สื่อสำรกำรตลำด 

[7] 
หมำยเหตุ 
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

  

ร้านยาดองลูกลุงดาบ 
ถ.กลางเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที ่18 
สิงหาคม 
2559 

12.40 น. ช้าง 
 

การโฆษณาประเภท 
1.1 
ป้ายตู้ไฟแบบล้อเลื่อน
แสดงโลโก้ อยู่คู่กับชื่อ
ร้าน 

 

 

 

ร้านตองเก้า 
ถ.เวียงบูรพา  
(วงแหวนรอบนอกตัด
แยก ถ.ศรีเวียง และ ถ.
พ่อขุน) 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
 

วันที ่18 
สิงหาคม 
2559 

17.30 น. สิงห์ 
BEN MORE 
LEO 

การโฆษณาประเภท 1.1  
และ 1.3  
-ป้ายตู้ไฟบ.เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สนับสนุนทีม
ฟุตบอลระดับโลก 
-กันสาด สกรีนลาย บ.
น้ าเมา สนับสนุนทีม
ฟุตบอลระดับโลก 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือ
ทีม่ีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  พบว่า   
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟ ในร้ำนค้ำส่ง หรือสถำนบันเทิง เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 
วันท่ี 23 สค. 59  เชำ้ เส้นนิมมำนฯ 

[2] 
สถำนที ่

[3] 
วันท่ี 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอื่นๆ 

 

ร้านfuture          
ถ.นิมมานฯหลัก 
อ.เมือง           
จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 23 
สิงหาคม 
2559 

9.00 น. ป้ายแบรนด์ช้าง 
และสิงห์ 

การโฆษณา
ประเภท 1.1  

ขายส่ง 

 

ร้านmoveup   
ถ.นิมมานฯหลัก 
อ.เมือง           
จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 23 
สิงหาคม 
2559 

9.10 น. ป้ายแบรนด์ช้าง 
และสิงห์ 

การโฆษณา
ประเภท 1.1 

 

 
 



64 
 

กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดล ำพูน 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดล าพูน ผ่านการใช้เครื่องมือที่มี
ชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
ก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่ำวคือ เป็นเรื่องของกำรโฆษณำที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมำยของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกำรแสดงภำพ ข้อควำม และ
ลักษณะอ่ืนๆใด ที่สำมำรถสื่อให้เห็นหรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ และ ข้อ 1.3 ซึ่งเป็นเรื่องของกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบโฆษณำ (presenter / spoke-person / 
brand ambassador) ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ตลอดจน ข้อ 2.1 กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีกำรจัดกิจกรรมพิเศษเอง เช่น กำรสนับสนุนกำรจัด
คอนเสิร์ต เฉพำะที่มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรขำยไปพร้อมกันด้วย 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์
คอนเสิร์ทของร้านชิวอัพ 
ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง 
จ.ล าพูน  

 

วันที่ 18 
สิงหาคม 2559 

20.24 น. ช้าง การโฆษณา 
ประเภท 1.1 ,1.3 
และการ
ประชาสัมพันธ์ 
2.1  

 

 

ป้ายสนับสนุนทีมฟุตบอล 
ล าพูน วอริเออร์  
ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง 
จ.ล าพูน  

วันที่ 18 
สิงหาคม 2559 

20.25 น. ช้าง  การโฆษณา 
ประเภท 1.1 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดแพร่ 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดแพร่ ผ่านการใช้เครื่องมือที่มี
ชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
ก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟหรือป้ำยแบนเนอร์โฆษณำตรำสินค้ำ ทั้งเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแบบนอนแอลกอฮอล์ 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 

ร้านสโมสร   
ใก ล้ กั บ ร้ า น Eros แ พ ร่ 
หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดแพร่ 

วันท่ี 21 
สิงหาคม 2559 

17.27 น. สิงห์ การโฆษณาประเภท 
1.1 
การใชสื่อโฆษณา ใน
ลักษณะของการใช
ป้ า ย ไ ฟ ที่ แ ส ด ง
สัญลักษณ์น้ าดื่ม ณ 
สถานประกอบการ 

 

 

ร้านครัวอีสาน ถนนพญา
พลต าบลป่าแมต อ.เมือง 
จ.แพร่  

วันท่ี 21 
สิงหาคม 2559 

18.38 น. ลีโอ การโฆษณาประเภท 
1.1 
ป้ า ย ตู้ ไ ฟ แ บ บ
ล้ อ เ ลื่ อ น แ ส ด ง      
โลโก้ อยู่คู่กับช่ือร้าน 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการใช้เครื่องมือที่
มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า     
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการโฆษณาที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ ข้อความ และลักษณะ
อ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะป้ำยไฟ ป้ำยแบนเนอร์ ป้ำยวงกลมเพื่อโฆษณำตรำสินค้ำ 
รวมถึงสิ่งสนับสนุนกำรขำยอ่ืน ๆ เป็นต้น และ ข้อ 1.3 ซึ่งเป็นเรื่องของกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดงแบบโฆษณำที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพำะกลุ่ม
นักกีฬำหรือนักฟุตบอล ตลอดจน ข้อ 2.1 กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้วยวิธีกำรจัดกิจกรรมพิเศษเอง เช่น กำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ต เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 
 

 
 

ร้านมโนภิรมย์-เพลิน
กะบาล  
ถนนรอ.3037  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 

วันที่ 22 
สิงหาคม   
2559 

13.00-16.00 
น. 

ลีโอ 
แสงโสม 

การโฆษณา 
ประเภท 1.1  
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์
คอนเสิร์ต ริมถนน
หน้าโรงแรม 
เพชรรัตน์  
ต.ในเมือง อ.เมือง     
จ.ร้อยเอ็ด  

วันที่ 24 
สิงหาคม 2559  
 

17.00-19.00 
น. 

ช้าง การโฆษณา 
ประเภท 1.1 และ 
1.3 และการ
ประชาสัมพันธ์ 
ประเภท 2.1  
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการใช้เครื่องมือ
ที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า    
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในกำรโฆษณำประเภท 1.1 และกำรใช้เครื่องมือสื่อสำร
ประเภท 04 พนักงำนขำย ตัวอย่ำงเช่น มีสื่อโฆษณำ ประเภทป้ำยไฟแสดงสัญลักษณ์ของ
เครื่องดื่มน้ ำดื่มตรำช้ำง / มีป้ำยไฟยี่ห้อไฮเนเก้น / เบียร์ช้ำง ประดับภำยในร้ำน และมี              
สำวเชียร์เบียร์มำคอยให้บริกำรตลอดทั้งคืน เป็นต้น 
 
 ข้อมูลจากการขับเคลื่อนฯของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  “ขณะนี้  สคร.10 ส่งฟ้องศาลด าเนินข้อหาผิด พรบ.เรื่องการโปรโมชั่น และ            
พรบ.บุหรี่ มีที่เขี่ยบุหรี่ภายในร้าน” 
  “การสื่อสารทางเฟซบุ๊คของร้านสถานีบันเทิงจะน าเสนอโปรโมชั่นผ่านเฟซบุ๊ค    
ตลอดเวลา ร้านแห่งนี้จะถูกแจ้งข้อหาการกระท าผิดอยู่เป็นประจ าเมื่อเวลา ทีม สสจ. / ต ารวจ / 
สรรพสามิตออกตรวจ ทั้งนี้ ทางร้านจะมีทนายของไทยเบฟเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลา จึงไม่ค่อยกลัวต่อ
การถูกปรับ” 
 
 ทั้งนี้  ร้านค้าสถานบันเทิงที่มี เครื่องมือสื่อสารการตลาดเหล่านี้  บางแห่งยังอยู่ใกล้กับ
สถานศึกษาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 
 

ร้าน BAR –B-Q club 
บริเวณแถวสี่แยกไฟแดง
กลางเมือง ถนนวัน
ลูกเสือ ทางเยื้องห้าง        
ซุ่นเฮงพลาซ่า  
เป็นร้านชาบู ป้ิงย่าง ที่
กลุ่มวัยรุ่น ท้ังนักเรยีน 
นักศึกษานิยมไปนั่งกินป้ิง
ย่าง  

วันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 

10.00 น. 1. เบียร์ช้าง / ลีโอ 
/สิงห ์
 
2. เหล้า Blend 
285 
3.เหล้าหงส์ทอง 
 

การโฆษณาประเภท 
1.1  
เป็นสื่อโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ 
ประเภทป้ายไฟ 
แสดงสญัลักษณ์ของ
เครื่องดื่มเบียร์ช้าง 
ภายในร้านจะมสีาว
เชียร์เบียร์ มาคอย
เสิร์ฟประจ าอยู่
ภายในร้านขายเบียร์
ขวด 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

 
 

 
 

 
 
 

ร้านดีว่า สม้ต าล าซิ่ง 
เส้นถนนศรสีะเกษ – 
อุบล เป็นร้านอาหาร
อีสาน ส้มต า ลาบต้ม 
และอื่นๆ มหีมอล าซิ่ง  
ให้ชมทั้งชาย หญิง  
 
 
 
 

วันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 
 
 

21.00 น. 1. เบียร์ช้าง /  
ลีโอ /สิงห์ 
2. เหล้า Red / 
285 / 100pipers 
/ หงส์ทอง 
 

การโฆษณาประเภท 
1.1  
และการใช้เครื่องมือ
สื่อสารประเภท 04 
พนักงานขาย  
ตัวอย่างเช่น 
มีป้ายไฟ ยี่ห้อ 
ไฮเนเก้น / เบียร์ช้าง 
ประดับภายในร้ำน 
มีสื่อโฆษณาตรา
สินค้าเบียร์ช้าง ผ่าน
เคาน์เตอร์ ทาวเวอร์
เบียร์ช้างสด และมี
สาวเชียรเ์บียรม์า
คอยให้บริการตลอด
ทั้งคืน 
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กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำร
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
 
 การขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ภายใต้โครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการโฆษณา ในข้อ 1.1 กล่าวคือ เป็นเรื่องของการ
โฆษณาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการแสดงภาพ 
ข้อความ และลักษณะอ่ืนๆใด ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งสนับสนุนกำรขำยอ่ืน ๆ เป็นต้น 
และ ข้อ 1.3 ซึ่งเป็นเรื่องของกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ผู้แสดง
แบบโฆษณำที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพำะนักฟุตบอล ตลอดจน ข้อ 2.1 กำรประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีกำรจัดกิจกรรมพิเศษเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ตในสถำนบันเทิง เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างเช่น ภาพตัวอย่างประกอบในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังต่อไปนี้ 
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[1] 
รูปภำพประกอบ 

[2] 
สถำนที่ที่พบ 

[3] 
วันที่ 

[4] 
เวลำ 

[5] 
แบรนด์/ 
ตรำสินค้ำ 

[6] 
ประเภทของ
กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

[7] 
หมำยเหต ุ
ข้อมูลอ่ืนๆ
ประกอบ เช่น 
ที่มำของข้อมูล 

  
 

 
 

สนามกีฬาทุ่งบูรพา ถนน
ทางหลวงชนบท ต าบล
ขามใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

วันท่ี 20 
สิงหาคม 2559 

18.30 น. เบียร์ LEO การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและ
การตลาดในงาน 
Sound & Light 
Ubon 2016 โดยมี
ตราสญัลักษณ์ LEO 
ในป้ายงาน และสื่อ
ต่างๆ เช่นเต็นท์ 
ป้ายบริเวณโซน
อาหารและเครื่องดื่ม
หน้าเวทีกลาง และมี
การดื่มจ าหน่ายใน
งาน 

(1) ได้รับข้อมูล
จากอาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมลู 
(2) ได้รับการ
แจ้งรายงานจาก
แกนน าเยาวชน 
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(3) สรุปบทเรียนของกำรขับเคลื่อนกำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและ
กำรสื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
  
 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 
2557 เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการวิจัยเรื่อง “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
เรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไป
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” ก่อให้เกิดผลการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพภาคี 
โดยเฉพาะในประเด็นของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารการตลาด และผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการท างานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพ 
  
 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนผลของการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดที่น า
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พบข้อมูลในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเรื่องของผล คือ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีโดยตรงและการท างานของภาคีเครือข่ายในอนาคต และปัญหาอุปสรรคใน
การขาดการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 
 การพัฒนาศักยภาพภาคี 
 พัฒนำกระบวนกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรเฝ้ำระวัง 
 พบว่า กระบวนการวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” 
ก่อให้เกิดผลส าคัญต่อการพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวัง เช่น เห็นกระบวนการ
สื่อสารการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น หรือใช้
ข้อมูลจากกระบวนการเฝ้าระวังที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ในการขับเคลื่อนต่อใน
เชิงกลยุทธ์ได้ 
 

“สิ่งที่เห็นด้วยคือการเก็บข้อมูล อย่างที่พูดไปว่า เก็บข้อมูลอย่างเดียว อยากเก็บก็
เก็บ เราไม่รู้ว่าจะท าไปใช้ประโยชน์อย่างไร เห็นกระบวนการของร้านเหล้าที่มีกลยุทธ์มากขึ้น 
และข้อมูลเราที่ลงเก็บท้ายที่สุดก็ไม่ได้ผลักไปสู่หน่วยงาน”(เวทีราชบุรี) 
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“เราก าลังท าความเข้าใจเพ่ือที่จะลงไปเก็บเพ่ือที่จะมาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายให้
มันใหญ่ขึ้น ซึ่งหากเก็บในแต่ละพ้ืนที่เราก็จะเห็นบริบทในแต่ละพ้ืนที่ว่ามันขึ้นเป็นแบบไหน” 
(เวทีสุราษฎร์ธานี) 

“(จากเครื่องมือและแนวทางเฝ้าระวังฯ) เวลาโพสต์รูปรถท่ีเราถ่ายมานั้น มันโพสต์ที่
ไหน โพสต์วันที่เท่าไหร่ เวลาช่วงนั้นเป็นเวลาอะไร เวลามีคนเอาข้อมูลเราไปเก็บนั้นมันจะใช้
ประโยชน์ได้” (เวทีเชียงใหม่) 

 
 ผลกระทบในอนาคตที่จะเอ้ืออ านวยต่อการท างานของภาคีเครือข่าย 
 พบว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่  6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  17 -18 
มิถุนายน 2557 เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการวิจัยเรื่อง “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” ก่อให้เกิดผลที่จะเอ้ืออ านวยต่อการท างานด้านการรณรงค์
และเฝ้าระวังการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่างเช่น ได้
หลักสูตรเพื่อน าไปขับเคลื่อนในพ้ืนที่หรือได้หลักฐานเพื่อประกอบการด าเนินคดี ดังนี้ 
 
 หลักสูตรเพื่อกำรขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ 

“เราจะต้องช่วยกันก าหนดหลักเกณฑ์และหลักสูตรในการให้ความรู้กับประชาชน 
นอกจากนั้นในข้อ 5 (ของมติสมัชชาสุขภาพ) ที่หน่วยงานรัฐจะต้องเร่งรัดการด าเนินคดีแล้ว 
เราก็ยังได้ หลักสูตรในการน าไปขับเคลื่อนในเชิงพ้ืนที่ด้วย” (เวทีสุราษฎร์ธานี) 

 กระบวนกำรยุติธรรมจะเปิดตำสองข้ำง 
“กระบวนการวันนี้จะมาท าให้เขาหรี่ตาไม่ได้ โดยการที่เรารวบรวมหลักฐานมาให้

ครบ จนเขาไม่สามารถหรี่ตาได้เลย” (เวทีราชบุรี) 
 กระบวนกำรช่วงชิงค ำนิยำมเรื่องกำรสื่อสำรกำรตลำด 

“จริงๆ แล้วเรื่องที่เราท าอยู่เป็นเรื่องยากแต่เราพยายามจะท าให้มันเป็นเรื่องที่ง่าย
ที่สุดไม่ซับซ้อนมันมีการตีความเรื่องการโฆษณา ที่มันบิดไปมา ตีความไม่ตรงกัน อ.นิษฐา 
เลยเอามติสมัชชาสุขภาพที่มันเป็นอ านาจอ่อนมาท าการช่วงชิงนิยาม ระหว่างการตีความ
แบบกฎหมาย กับแบบนิเทศศาสตร์ ซึ่งจะมีเรื่องหลักฐาน ข้อเท็จจริง แต่วันนี้เราก าลังใช้
หลักนิเทศฯในการใช้กฎหมาย เพราะว่าคนที่ร่างกฎหมายก็จะมาจากนิเทศฯ” (เวทีเชียงใหม่) 

 
 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 6 
เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่การ
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ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญคือ “ไม่มีกำรขับเคลื่อนในระดับจังหวัด” ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ
ก ากับดูแลสื่อในประเด็นนี้ 

“มติสมัชชาสุขภาพ เป็นของปี 56 ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้สถานการณ์ของแต่ละจังหวัดนั้น
มันแทบไม่มีเรื่องเหล่านี้เคลื่อนเลย สิ่งที่เขามีก็จะเรื่อง การโฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม เรื่องของสารเคมี เรื่องยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุหรี่นั้นแทบไม่มีการเคลื่อนไหวใน
พ้ืนที่ ซึ่งเราก็สงสัยว่าท าไมมันไม่มีการจดในพ้ืนที่ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถเคลื่อนไปพร้อม ๆ 
กันได้ สื่อที่ท าหน้าที่โฆษณาที่เกินจริงกับ กสทช. เดิมนั้นเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วแต่เราเอาเข้า
ไปในคราวเดียวกันคิดว่ามันคงได้หลายเรื่อง ก าลังคิดว่าจะท าอย่างไรให้เรื่องนี้มันเข้ าถึงใน
จังหวัด”(เวทีราชบุรี) 

“งานวิจัยครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนสมัชชาซึ่งเรามี 86 มติในเวลา 8 ปี ซึ่งแทบจะ
เคลื่อนไม่ได้เลย” (เวทีสุราษฎร์ธานี) 

 ทั้งนี้ ภาคีภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพฯในครั้งนี้ ได้ขอให้ภาคี
เครือข่ายที่มีบทบาทในฐานะคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการต่อด้วย 

“ในภาคเหนือมันจะมีผู้ตามมติสมัชชาว่าพ้ืนที่ไหนมันได้เคลื่อนมติไปถึงไหนบ้างพวก
เรามีหลายคนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนขอให้รายงานต่อการประชุมคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาสุขภาพ” (เวทีเชียงใหม่) 

 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า บทเรียนของการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่น ามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพภาคีโดยตรงและการท างาน
ของภาคีเครือข่ายในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นของการเฝ้าระวังการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
  
 “กำรน ำมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเรื่องกำรก ำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำรกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม” เป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ในเชิงกระบวนการที่มุ่งหวังจะขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -18 
มิถุนายน 2557 เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 (1) กระบวนการวิจัยท าให้ได้ “แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการ
ขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม: กรณียาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” โดยกระบวนการมี     
ส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัยพร้อมด้วยทีมสนับสนุนและทีมขับเคลื่อนงาน ตลอดจนพัฒนาแนว
ทางการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังเพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในพ้ืนที่
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร 
 (2) ในการขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและ
การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ กระท าผ่านการใช้เครื่องมือที่มี
ชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” โดยเป็นการบันทึกในเรื่องของการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 (3) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 
2557เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม” ก่อให้เกิดผลการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพภาคี โดยเฉพาะ
ในประเด็นของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารการตลาด และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะ
เอ้ืออ านวยต่อการท างานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพ เนื่องจาก ขาดการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  
 “ผ้ำป่ำวิชำกำร” 
 กระบวนการวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 
2557 เรื่องการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปสู่การปฏิบัติ  ด้วยกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ เรียกว่ำ “ผ้ำป่ำวิชำกำร” ของ
คณะผู้วิจัยพร้อมด้วยทีมสนับสนุน ได้แก่ ตัวแทนจากส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ
กลุ่ม Alcohol Watch รวมถึงทีมขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายของ สคล. โดยเจาะจง
เลือกจากประชาคมจังหวัดที่มีบทบาทในการด าเนินงานทั้งในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ 
และการด าเนินงานด้านสมัชชาสุขภาพในระดับพ้ืนที่ โดยมีบทบาทในฐานะคณะท างานร่วมเพ่ือร่วม
พัฒนาและจัดท าเกณฑ์และกลไกการก ากับสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงจัดท าเนื้อหาแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและส่งเสริมการขาย ในมิติ
กฎหมายและจริยธรรม และเป็นคณะท างานร่วมเพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
ก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณหลักในการวิจัยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในรูปแบบผ้ำป่ำวิชำกำรครั้งนี้เป็นลักษณะของ “สมัชชำสุขภำพ” 
โดยเฉพำะ เนื่องจำก สมัชชำสุขภำพ คือ กระบวนกำรร่วมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และเรียนรู้อย่ำง
ใช้ปัญญำและสมำนฉันท์เพื่อน ำไปสู่ควำมมีสุขภำวะของประชำชน 
 ผ้าป่าวิชาการในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการท างานสมัชชาสุขภาพที่มีส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) และกลุ่ม Alcohol watch ช่วยเชื่อมโยงประชาคมจังหวัดที่มีบทบาทในการ
ด าเนินงานทั้งในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ผ่านแกนน าคนส าคัญ คือ นายสุวรรณกิตติ์ 
บุญแท ้นายชูวิทย์ จันทรส นายค ารณ ชูเดชา นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และ นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ 
 ในการขับเคลื่อนกระบวนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ ประชาคมจังหวัดในแต่ละภาคได้
ด าเนินงานผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า “tobacco & alcohol diary” ที่ผ่านการวิพากษ์และทดลอง
ขับเคลื่อนมติหรือเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังที่เรียกว่า “ท าจากของจริง” จากนั้นส่งข้อมูลที่ได้รับให้กับ
ประชาคมภาค ประชาคมภาคจะเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลมายังนายสุวรรณกิตติ์ บุญแท้ และคณะผู้วิจัย เพ่ือ
สังเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ อาจกล่าวได้ว่า การเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือนี้นับเป็นพันธสัญญาใน
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลเพ่ือการขับเคลื่อนและ
เฝ้าระวังนี้ยังคงให้ทางเลือกในการด าเนินการ โดยด าเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 
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 ความเป็นผ้าป่าวิชาการในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนการท างานสมัชชาสุขภาพเท่านั้น แต่
ยังเป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ การสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือที่
หลากหลาย และ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานเพ่ือก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันของประชาคมอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
  
 1. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ/หรือ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรสนับสนุนให้มีการปรับปรุงเนื้อหาแนวทางปฏิบัติในการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมการขาย ในมิติกฎหมายและจริยธรรม แบบมีส่วนร่วม ในทุกๆปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับปริบทของสื่อและปริบทของการสื่อสารการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 2. สมัชชาสุขภาพควรสนับสนุนให้มีกระบวนการสาธารณะเพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพ้ืนที่ในประเด็นของการก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีภาคีวิชาการเป็นฝ่ายประสานและเชื่อมโยงในรูปแบบของผ้าป่าวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ 
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ภาคผนวก 
สไลด์ประกอบในการลงพื้นที่ 

“การน ามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก ากับดูแลสื่อ 
และการสื่อสารการตลาดของผลิตภณัฑ์ยาสูบและเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 

ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” 
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ภาคผนวก 
สไลด์ประกอบในการลงพื้นที่ 

“การเก็บข้อมูลการสือ่สารการตลาดยาสูบ+แอลกอฮอล์” 
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