
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

โครงการกลุ่มตดิตามเฝ้าระวงัและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบ 

ในประเทศไทย 

Tobacco Industry Surveillance and Study Group 

สัญญาเลขที่ 52-05-52 

คณะผู้วจัิย 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน ์น่ิมพิทกัษพ์งศ ์
สถาพร จิรัตนานนท ์
ชูรุณี พิทยกลุมงคล 

ผศ.ดร.ณรงคศ์กัด์ิ หนูสอน 
ดร.ไพรัตน ์อน้อินทร์ 

กาํหนด มีจกัร 
ลินดา แกว้หลวง 

มหาวทิยาลยันเรศวร  และ มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

 

ได้รับทุนสนับสนุนโดย 

 ศูนย์วจิยัและจดัการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ธันวาคม 2553 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

โครงการกลุ่มตดิตามเฝ้าระวงัและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบ 

ในประเทศไทย 

Tobacco Industry Surveillance and Study Group 

สัญญาเลขที่ 52-05-52 

คณะผู้วจัิย 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน ์น่ิมพิทกัษพ์งศ ์
สถาพร จิรัตนานนท ์
ชูรุณี พิทยกลุมงคล 

ผศ.ดร.ณรงคศ์กัด์ิ หนูสอน 
ดร.ไพรัตน ์อน้อินทร์ 

กาํหนด มีจกัร 
ลินดา แกว้หลวง 

มหาวทิยาลยันเรศวร  และ มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

 

ได้รับทุนสนับสนุนโดย 

 ศูนย์วจิยัและจดัการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ธันวาคม 2553 

 



Final Report 

Tobacco Industry Surveillance and Study Group 

Contract no  52-05-52 

 

 

By 

Piyarat Nimpitakpong 

Sathaporn Jirattananont 

Churunee Pittakulmongkon 

Narongsak Noosorn 

Pairat Ont-Intr 

Kumnod Meejak 

Linda KeawLuang 

 

Naresuan University and Action on Smoking and Health Thailand 

 

 

 

 

This project was supported by 

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC) and 

Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) 

December, 2010 



1 | P a g e  

 

คาํนํา 

โครงการกลุ่มติดตามเฝ้าระวงัและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยน้ี มีวตัถุประสงค์สําคญั 3 

ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1 เพื่อสร้างแผนและกลุ่มแกนนาํรู้ทนักลยทุธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งติดตามเฝ้า

ระวงัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรมยาสูบ  ประการท่ี 2 เพื่อสร้างกลุ่มนกัวิจยัท่ีทาํงานเก่ียวกบัการ

เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์และกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรมยาสูบ และประการท่ี 3 เพื่อพฒันาขอ้มูลตวัช้ีวดัเก่ียวกบั

อุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภณัฑย์าสูบในประเทศไทย   

ผลงานวิจยัน้ี นอกจากจะเป็นการจดัการความรู้และการจดัการขอ้มูลเร่ืองการเฝ้าระวงัแลว้ ยงัไดพ้ฒันา

ตน้แบบแกนนาํเพื่อการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในระยะยาว และสร้างนกัวิจยัท่ีทาํงานวิจยัทางดา้นน้ีอีกดว้ย  
ผลลพัทท่ี์เกิดข้ึนดงักล่าว ถือเป็นการเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนท่ีจะสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองโดยการอาศยัเครือข่ายเหล่าน้ี เพื่อต่อตา้นกลยทุธ์การตลาดใหม่ๆของอุตสาหกรรมยาสูบต่อไป  
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กติติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

โดยเฉพาะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เจา้หน้าท่ีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี Southeast Asia 

Tobacco Control Alliance (SEATCA) สํานกังานควบคุมโรคท่ี 9 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยั

นเรศวร  สําหรับความช่วยเหลือ ประสานงาน รวมทั้งคาํแนะนาํและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยั

ขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลหลกัและขอ้มูลนาํเขา้ทุกท่าน  

งานวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ Southeast 

Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

 

                                                                                                                                คณะผูว้จิยั  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่โลกไดมี้กฎหมายเขม้งวดในการควบคุมยาสูบ ทาํ

ใหบ้ริษทับุหร่ีขา้มชาติและของไทย มีความพยายามท่ีจะขยายตลาดโดยใชก้ลยทุธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ กลยทุธ์ดา้น 
การตลาดขายปลีก การตลาดอิเลคโทรนิค การตลาดขา้มพรมแดน การทาํการตลาดท่ีแฝงมากบักิจกรรมเพื่อสังคม 
การแทรกแซงการออกกฎหมาย ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งมากในการพฒันาแกนนาํเฝ้าระวงั พฒันาฐานขอ้มูล 
และ กลุ่มนกัวจิยั ท่ีจะทาํการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัแบบ Action research โดย

มีวตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างแผนและกลุ่มแกนนาํรู้ทนัและติดตามเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์และกิจกรรมการตลาด

อุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อสร้างกลุ่มนักวิจัยท่ีทํางานเก่ียวกับการเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด

อุตสาหกรรมยาสูบ และ เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภณัฑ์ยาสูบในประเทศไทย 

วิธีการดาํเนินการประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ การประชุม core group พฒันาตวัช้ีวดัและแผนการเฝ้าระวงั การ

ทบทวนกระบวนการและขอ้มูลการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและต่างประเทศ และจดัทาํเอกสาร 
หนังสือ ส่ือ และ อุปกรณ์ต่างๆ พฒันารูปแบบกลุ่มแกนนาํท่ีมีองค์ความรู้และทกัษะในการติดตามเฝ้าระวงั

ผลิตภณัฑ์และกิจกรรมการตลาด การจดัการขอ้มูลเฝ้าระวงัเพื่อนาํมาสร้างเป็นฐานขอ้มูลกิจกรรมอุตสาหกรรม

ยาสูบ และนาํขอ้มูลดงักล่าวเผยแพร่ในการตอบโตอุ้ตสาหกรรมยาสูบ  และ พฒันานกัวิจยัและโครงร่างวิจยัท่ี

เก่ียวกบัการเฝ้าระวงักลยุทธ์และกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ ผลการวิจยั พบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 25 ชุด

ขอ้มูลและไดพ้ฒันาชุดขอ้มูลใหม่ทั้งส้ิน 10 ชุดขอ้มูล ในรูปแบบ สไลด์ประกอบการบรรยาย หนงัสือ และการ์ด

คาํ ไดพ้ฒันารูปแบบแกนนาํเฝ้าระวงัทั้งส้ิน  4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 การพฒันาแกนนาํระดบัพื้นท่ีจงัหวดั  

รูปแบบท่ี 2 การพฒันาเยาวชนกลุ่มรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ รูปแบบท่ี 3 การพฒันาแกนนาํผา่นการอบรม

วทิยากรเพื่อการรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ รูปแบบท่ี4  การพฒันาชุมชนออนไลน์เพื่อการเฝ้าระวงัการตลาดบุหร่ี

ออนไลน์ ได้พฒันาฐานขอ้มูลบนเวปไซต์  www.tobaccowatch.in.th   และทาํเอกสารเผยแพร่เปิดโปง

อุตสาหกรรมยาสูบทั้ งส้ิน 7 ช้ืน และ พฒันานักวิจัยหน้าใหม่พร้อมโครงการวิจัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมยาสูบ 
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Executive Summary 

Because Thailand and countries around the world currently have strict laws on tobacco control, the multinational 

and Thai tobacco companies have made an attempt to expand the market by using new strategies. These 

particular strategies include retail marketing, viral marketing, cross-border marketing, and policy interference. 

Therefore, it is very important to develop a surveillance system and network as well as databases to monitor 

such activities. This project was an action research aiming to develop tools, materials, databases and 

surveillance networks as well as to encourage new researchers working in this field. The project consisted of 

five phases including  a core group meeting to develop indicators and monitoring plans; literature review 

process , a preparation of documents, booklets, and media equipments;  a development of surveillance networks 

with  knowledge and skills in surveillance marketing activities; surveillance data management in order to create 

a database of tobacco industry activities; a dissemination of surveillance information; and a development of 

researchers and research proposals relating to surveillance strategies and Tobacco Industry activities. The results 

of this project included the following. First, twenty five relevant existing documents have been found and ten 

new materials such s a slide presentation, booklets, and cards were developed. Second, four models of 

surveillance networks including  provincial-level networks,  young surveillance group, training for the trainers , 

and  an online community monitoring group.  The monitoring database was developed on the website. 

www.tobaccowatch.in.th. There were seven papers and articles related to surveillance data published in a local 

media and as a research update. One research proposal related to the tobacco industry has been developed and 

finally receiving funding. 
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บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่โลกไดมี้กฎหมายเขม้งวดในการควบคุมยาสูบ ทาํ

ให้บริษทับุหร่ีขา้มชาติและของไทย มีความพยายามท่ีจะขยายตลาดโดยใชก้ลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ดา้น

การตลาดขายปลีก การตลาดอิเลคโทรนิค การตลาดขา้มพรมแดน การทาํการตลาดท่ีแฝงมากบักิจกรรมเพื่อสังคม 
การแทรกแซงการออกกฎหมาย การสนบัสนุนงานวิจยั การประดิษฐ์และนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีพยายามใช้

ประโยชน์จากช่องโหวข่องกฎหมายเพื่อเขา้ถึงเยาวชนและผูห้ญิง ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีประเทศไทย

ตอ้งสร้างกลไกเฝ้าระวงักลยทุธ์และกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการสร้างเครือข่ายแกนนาํเฝ้าระวงัในทุก

ภาคส่วนของประเทศ รวมถึงการสร้างฐานขอ้มูลกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงของการ

ทาํงานด้านการควบคุมยาสูบของประเทศ นอกจากนั้น การสร้างกลุ่มนกัวิจยัท่ีทาํงานเก่ียวกบัการเฝ้าระวงั

อุตสาหกรรมยาสูบยงัมีความสาํคญัในการใหก้ารทาํงานดา้นน้ีมีความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อสร้างแผนและกลุ่มแกนนาํรู้ทนัและติดตามเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรม 

2. ยาสูบเพื่อสร้างกลุ่มนกัวจิยัท่ีทาํงานเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรม

ยาสูบ 

3. เพื่อพฒันาขอ้มูลตวัช้ีวดัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภณัฑย์าสูบในประเทศไทย 
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วธีิดําเนินการดําเนินงาน 

โครงการน้ีแบ่งการดาํเนินงานเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1. การประชุม core group พฒันาตวัช้ีวดัและแผนการเฝ้าระวงั เป็นการประชุมระดมสมองจากตวัแทนทุก

ภาคส่วนท่ีทาํงานดา้นการควบคุมยาสูบ 

2. การทบทวนกระบวนการและขอ้มูลการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและต่างประเทศ และ

จดัทาํเอกสาร หนงัสือ ส่ือ และ อุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

a. ทบทวนจากฐานขอ้มูลในประเทศไทยและต่างประเทศ และ ใชว้ธีิ hand search เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 

ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นฐานขอ้มูล electronic และนาํมาวเิคราะห์จดัหมวดหมู่ รายละเอียด 

b. นาํขอ้มูลจากการทบทวนมาผลิตเป็นเอกสาร หนงัสือ ส่ือ และ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช ้

ในการพฒันาแกนนาํ 

3. พฒันารูปแบบกลุ่มแกนนําท่ีมีองค์ความรู้และทกัษะในการติดตามเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์และกิจกรรม

การตลาด 

4. การจดัการขอ้มูลเฝ้าระวงัเพื่อนาํมาสร้างเป็นฐานขอ้มูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสูบ และนาํขอ้มูลดงักล่าว

เผยแพร่ในการตอบโตอุ้ตสาหกรรมยาสูบประกอบกบัใช้เป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลการทาํงานดา้น

ควบคุมยาสูบในส่วนการควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ 

5. พฒันานกัวจิยัและโครงร่างวจิยัท่ีเก่ียวกบัการเฝ้าระวงักลยทุธ์และกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานมี 6  ส่วน ดังนี ้

1. ผลการทบทวนวรรณกรรมตวัช้ีวดัและกิจกรรมเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ 

2. ผลการจดัตั้งกลุ่มแกนนาํเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบและแกนนาํเฝ้าระวงั 

3. ฐานขอ้มูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสูบ ปี 2549-2553 

4. รายงานขอ้มูลตามดชันีช้ีวดัการประเมินระบบการควบคุมยาสูบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยาสูบ 

Industry profiles ของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย 

5. โครงร่างวจิยัท่ีไดรั้บการพฒันาโดยกลุ่มติดตามและเฝ้าระวงัยาสูบในประเทศไทย 

6. บทความเผยแพร่เอกสารกา้วทนัวจิยักบั ศจย. และ วารสารสมาร์ท มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

 

1.  ผลการทบทวนกระบวนการและข้อมูลการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและต่างประเทศ และ

จัดทาํเอกสาร หนังสือ ส่ือ และ อุปกรณ์ต่างๆ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนเอกสารและส่ือท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบและกลยทุธ์การตลาดอุตสาหกรรมยาสูบใน

ประเทศไทย พบขอ้มูลทั้งส้ิน 25 ชุดขอ้มูล (ตารางท่ี 1) แบ่งไดเ้ป็น  5  หมวด ไดแ้ก่  

1. หมวด ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบ จาํนวน 12 ชุดขอ้มูล  

2. หมวด การส่งเสริมการขายออนไลน์ (Viral Marketing) จาํนวน 1 ชุดขอ้มูล  

3. หมวด การโฆษณาส่งเสริมการขาย ณ.จุดขาย POS (Point of Sale)/Products/Packaging  

จาํนวน 4 ชุดขอ้มูล  
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4. หมวด การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมหรือการบริจาคเพื่อสาธารณะของอุตสาหกรรมยาสูบ CSR 

(Corporate Social Responsibility) จาํนวน 5 ชุดขอ้มูล  

5.  หมวด การแทรกแซงนโยบายของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Interference in Health 

Policy) จาํนวน 3 ชุดขอ้มูล  

ทั้งหมดน้ี เป็นภาษาไทยทั้งส้ิน 14 ชุดขอ้มูล และ ภาษาองักฤษ  11 ชุดขอ้มูล เป็นประเภทส่ือเผยแพร่  

จาํนวน  19 ชุดขอ้มูล รายงานวิจยัหรือนิพนธ์ตน้ฉบบั ทั้งส้ิน 6 เร่ือง และเป็นสไลด์ประกอบการบรรยายท่ีให้

เผยแพร่ไดใ้น website ทั้งส้ิน  2 ชุด  โดยเม่ือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า เป็นขอ้มูลท่ีเหมาะกบัเครือข่ายและ

ประชาชนทัว่ไปจาํนวน 18 ชุด (ภาษาไทย  11 ชุด)  

 

ตารางที่ 1 ทบทวนเอกสารและส่ือท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย 

หมวด ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมยาสูบ 

ช่ือ เจา้ของ/ผูพ้ิมพ ์ ลกัษณะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 

ฉีกหนา้กาก

อุตสาหกรรมบุหร่ี 

(แปล Ross Hammond 

and Andy Rowell) 

มูลนิธิรณรงคฯ์  Book (ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 

Profiting from Death SEATCA Booklet (Eng) 

(มีแปลเป็นไทยไว้

แลว้แต่ยงัไม่ได้

พิมพ)์ 

ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 
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ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั 

บริษทับริทิชอเมริกนัโท

แบคโค 

น.พ หทยั ชิตา

นนท ์สถาบนั

ส่งเสริมสุขภาพ

ไทย 

 Booklet (ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 

Tobacco Industry 

Denormalization 

Non-Smoker’s 

rights 

Association 

Booklet (Eng) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 

เอกสารลบับริษทับุหร่ี 

 

ASH Booklet (ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 

Euromonitor report 

Nov 2008 

Euromonitor รายงานงานวิจยั รายงานการวิจยั Working group 

ขอ้มูลจากกรม

สรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต ขอ้มูลดิบ ขอ้มูลดิบ Working group 

การรุกคืบของ

อุตสาหกรรมยาสูบใน

ประเทศกลุ่มอาเซียน 

เครือข่ายต่อตา้น

เอก็ซโปบุหร่ี 

PowerPoint 

Presentation 

(ไทย) 

ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 

พ.ร.บ ควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ 

กระทรวง

สาธารณสุข 

เอกสาร/booklet ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 

ประชาชนทัว่ไป 

คู่มือเจา้พนกังาน กระทรวง

สาธารณสุข 

เอกสาร 

 1.ขั้นตอนการ

ส่ือเผยแพร่ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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ทาํงานของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ี

แบบกวา้งๆ   

  2. การรับและส่ง

เร่ืองท่ีร้องเรียน

มายงัศูนยรั์บเร่ือง

ร้องเรียน  และการ

ส่งต่อเร่ือง

ร้องเรียนเพื่อ

ดาํเนินการต่อ 

 3. ภาพตวัอยา่ง

การกระทาํผดิตาม

มาตราต่างๆ ของ

พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ

พ.ศ.2535 และ

พ.ร.บ.คุม้ครอง

สุขภาพของผูไ้ม่

สูบบุหร่ีพ.ศ.2535 

 4.แบบการลง

รายงานตรวจเตือน 

ตรวจจบั ผูก้ระทาํ

ความผดิกฎหมาย

ควบคุมการ
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บริโภคยาสูบ  

Reported awareness of 

Tobacco advertising 

and Promotion in china 

compared to Thailand, 

Australia and the USA 

ITC 

In Tobacco 

Control, 2009 

รายงานงานวิจยั รายงานการวิจยั Working group 

Mapping Tobacco 

industry strategies in 

South East Asia for 

action planning and 

surveillance 

SEATCA 

In Tobacco 

Control, 2008 

รายงานงานวิจยั รายงานการวิจยั Working group 

 

หมวด Viral Marketing 

ช่ือ เจา้ของ/ผูพ้ิมพ ์ ลกัษณะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 

Viral Marketing 

 

 

 

Becky 

Freeman 

PowerPoint 

Presentation 

(Eng) 

ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 
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หมวด POS (Point of Sale)/Products/Packaging 

ช่ือ เจา้ของ/ผูพ้ิมพ ์ ลกัษณะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 

Cool but deadly 

(How Cancer is packed 

in the Malaysia, 

Phillipines and 

Vietnam) 

SEATCA Booklet (Eng) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

Fatal Attraction 

(The story of Point of 

sale in the philippins, 

Thailand and Vietnam) 

SEATCA Booklet (Eng) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

การโฆษณาและส่งเสริม

การขาย ณ จุดจาํหน่าย 

2546-47 

น.พ หทยั ชิตา

นนท ์สถาบนั

ส่งเสริม

สุขภาพไทย 

เอกสารวชิาการ เอกสารวชิาการ Working group

และผูส้นใจ 

Harm reduction 

Products (ผศ.ดร.สุ
ระรอง ชินวงศ)์ 

เครือข่าย

วชิาชีพเภสัช

กรรมเพื่อการ

ควบคุมยาสูบ 

เอกสารวชิาการ เอกสารวชิาการ Working group

และผูส้นใจ 
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หมวด  CSR (Corporate Social Responsibility) 

ช่ือ เจา้ของ/ผูพ้ิมพ ์ ลกัษณะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการคืนกาํไรให้

สังคม: ควรรับเงินจาก

บริษทับุหร่ีหรือไม่ 

มูลนิธิรณรงคฯ์  booklet(ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

ท่าทีของ

สถาบนัการศึกษากบั

การรับการสนบัสนุน

จากบริษทับุหร่ี 

ศจย.  booklet(ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

เหตุผลท่ีแทจ้ริงของ

บริษทัฟิลิป มอร์ริส ใน

การอุปถมัภก์าร

ประกวดภาพวาด

อาเซียน 

น.พ หทยั ชิตา

นนท ์สถาบนั

ส่งเสริมสุขภาพ

ไทย 

 Booklet (ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

โครงการวจิยันโยบาย

และโครงการเพื่อสังคม

ของธุรกิจบุหร่ีใน

ประเทศไทย 

มูลนิธิรณรงคฯ์ รายงานวจิยั รายงานวจิยั Working group 

Perfect Deception 

(Corporate Social 

Responsibility 

SEATCA Booklet (Eng) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 
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Activities in ASEAN) 

 

หมวด  Tobacco Interference in Health Policy 

ช่ือ เจา้ของ/ผู ้

พิมพ ์
ลกัษณะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 

Tobacco Industry 

interference in Health 

Policy in ASEAN 

Countries 

SEATCA Booklet (Eng) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

การแทรกแซงและบ่อน

ทาํลายนโยบาย

สาธารณะของบรรษทั

ขา้มชาติ 

ศจย./ASH Booklet (ไทย) ส่ือเผยแพร่ เครือข่าย และ 
ประชาชนทัว่ไป 

"A good personal 

scientific relationship": 

Philip Morris scientists 

and the Chulabhorn 

Research Institute, 

Bangkok. 

Ross 

Mackenzie, 

Jeff Collin  

PLoS 

medicine 

(2008) 

รายงานงานวิจยั รายงานการวิจยั Working group 

 



16 | P a g e  

 

ขัน้ตอนท่ี2 จากการทบทวนพบวา่มีส่ือส่วนท่ีขาด และ ส่วนท่ีสามารถนาํขอ้มูลจากการทบทวนมาผลิตเป็นเอกสาร 

หนงัสือ ส่ือ และ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการพฒันาแกนนาํได ้โดย  รายช่ือ เอกสาร หนงัสือ ส่ือ และ อุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติม มีดงัน้ี (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

1. วซีีดี powerpoint ประกอบการบรรยายเร่ืองกลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบ ประกอบดว้ยชุดบรรยาย 6 ชุดไดแ้ก่ 

1. ชุดท่ี 1 บริษทับุหร่ีในประเทศไทย 

2. ชุมท่ี 2 กลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบ: โฆษาตรง และ โฆษณา ณ. จุดขาย 

3. ชุดท่ี 3 ผลิตภณัฑย์าสูบชนิดใหม่ 

4. ชุดท่ี 4 กลยทุธ์การทาํกิจกรรมเพื่อสังคม  CSR 

5. ชุดท่ี 5 การตลาดออนไลน์ 

6. ชุดท่ี 6 ขอ้มูลประกอบทัว่ไป 

2.หนงัสือ 3 เล่ม 

1. คู่มือเฝ้าระวงัเล่ม  1 เร่ืองการส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑย์าสูบแบบใหม่ (สีฟ้า) 

2. คู่มือเฝ้าระวงัเล่ม 2  เร่ือง CSR (สีส้ม) 

3. คู่มือเฝ้าระวงั Viral marketing (สีนํ้าเงิน) 

3. ส่ือพิเศษ 1 ชุด 

1. การ์ดคาํพดูจากเอกสารลบับริษทับุหร่ี 

4. โปรไฟลอุ์ตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย (Tobacco Industry Profile) 1 ชุดขอ้มูล 

 

ขั้นตอนท่ี3  เป็นการนาํส่ือและเอกสารต่างๆท่ีผลิดนาํไปใช้และมีการปรับปรุงโดย คู่มือเฝ้าระวงัเล่ม 1 มีการ

ปรับปรุงทั้งส้ิน 3 คร้ัง  
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2. ผลการจัดตั้งกลุ่มแกนนําเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบและแกนนําเฝ้าระวงั 

จากการระดมสมองของ working group และ การประชุมกบัเครือข่ายภายนอกเช่น เครือข่ายครูนกัรณรงคเ์พื่อการ

ไม่สูบบุหร่ี รวมทั้งส้ิน  6 คร้ัง โดยไดพ้ฒันารูปแบบกลุ่มแกนนาํท่ีมีองคค์วามรู้และทกัษะในการติดตามเฝ้าระวงั

ผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมการตลาดเป็น 4 รูปแบบ ซ่ึงไดมี้การทดลองปฎิบติัจริง และสรุปบทเรียนเบ้ืองตน้เสร็จส้ิน

ในการนาํเสนอผลในคร้ังน้ี 

รูปแบบที ่1 การพฒันาแกนนาํระดบัพื้นท่ีจงัหวดั 

รูปแบบที ่2 การพฒันาเยาวชนกลุ่มรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ 

รูปแบบที ่3 การพฒันาแกนนาํผา่นการอบรมวทิยากรเพื่อการรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ 

รูปแบบที4่  การพฒันาชุมชนออนไลน์เพื่อการเฝ้าระวงัการตลาดบุหร่ีออนไลน์ 

 

รูปแบบที ่1 การพฒันาแกนนาํระดบัพื้นท่ีจงัหวดั  

ลักษณะสาํคัญ  

เนน้การลงพื้นท่ีเฝ้าระวงัระบบจงัหวดั เป็นแบบแผนชดัเจน คือ เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เป็นการ

คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (มีหรือไม่มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการควบคุมยาสูบ) 

และ เยาวชนนอกระบบและในระบบสถานศึกษา  

กระบวนการพัฒนากลุ่ม 

มีการอบรมเน้ือหาและ workshop ทั้งส้ิน 2 วนั อบรมส่วนเน้ือหา และ ลงพื้นท่ีจริงฝึกวิธีการเฝ้าระวงั เพื่อ

เพิ่มทกัษะและความเช่ือมัน่ มีแผนและแบบฟอร์มการเฝ้าระวงั มีแผนท่ีเพื่อลงพื้นท่ีชัดเจน มีกระบวนการให้

ค่าตอบแทนการส่งขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  มีการติดตามผลการดาํเนินการและประชุมติดตามงานอีก 2 คร้ังหลงัจาก

การดาํเนินการอบรมคร้ังแรก 
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สรุปบทเรียนเบือ้งต้น 

เครือข่ายทีมงานเก็บขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงักลยทุธ์การตลาดของบริษทัยาสูบและร้านคา้ทุกระดบั  ไดจ้ากการ

คดัเลือกแบบเจาะจง โดยอาศยัความสมคัรใจ จาํนวน 8 ทีม ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง ทีมละ 2-3 คน รวม

ทั้งส้ิน  23 คน ส่วนมากเป็นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขปฏิบติังานในส่วนของสถานีอนามยัและสํานกังานสาธารณสุข

อาํเภอ จาํนวน 11 คน  รองลงมาเป็นกลุ่มนิสิตวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก กลุ่มวยัรุ่น และ กลุ่ม

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  จาํนวน  6, 4 และ 2 คน  ตามลาํดบั  

ผลจากการเขา้ร่วมอบรมเสริมสร้างทกัษะการเฝ้าระวงั พบว่า เครือข่ายทีมงานมีองค์ความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย และเล่ห์เหล่ียมของโรงงานยาสูบ รวมทั้งกฎหมาย/ พรบ. ท่ีสําคญั

เก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ  ทีมงานมีทกัษะและความเช่ือมัน่ในการเก็บขอ้มูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นท่ีเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสุโขทัย ใช้เคร่ืองมือ 

ประกอบการเฝ้าระวงัท่ีทีมงานจดัทาํข้ึนเพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ โดยมีกรอบแนวทางการสังเกต  ดงัน้ี 

- คู่มือเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ เล่มท่ี 1  

- แบบบนัทึกขอ้มูลการเฝ้าระวงับริษทับุหร่ี 

- แนวทางการเฝ้าระวงัพฤติกรรมบริษทับุหร่ีและผูค้า้ปลีกยอ่ย  

 

ผลการกาํกบัติดตามการปฏิบติังานในพื้นท่ีของเครือข่าย จาํแนกรายจงัหวดัมีดงัน้ี 

 3.1  จงัหวดักาํแพงเพชร 

เครือข่ายทั้ง 2 อาํเภอ สามารถใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กล่าวคือ ขอ้มูลเฝ้าระวงัเชิงปริมาณได้

ครบถ้วน สอดคล้องกบัสาระ และวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ จดัส่งรายงานแต่ละงวดไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด แต่ยงัไม่

สามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึก และไม่สามารถบนัทึกรูปภาพท่ีสําคญัไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากทีมงานยงัไม่สามารถ

เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดดี้พอ  
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 3.2  จงัหวดัพิษณุโลก 

เครือข่ายทั้ง 2 อาํเภอ สามารถใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กล่าวคือ ขอ้มูลเฝ้าระวงัเชิงปริมาณได้

ครบถ้วน สอดคล้องกบัสาระ และวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ จดัส่งรายงานแต่ละงวดไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด แต่ยงัไม่

สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึก และการบันทึกรูปภาพท่ีสําคัญได้ตามเป้าหมาย  เน่ืองจากยงัไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งขอ้มูลได้ดีพอ  ประกอบกบั จาํนวนร้านคา้ แหล่งสถานบนัเทิง ท่ีกาํหนดไวเ้พื่อเก็บขอ้มูลมีจาํนวนมาก

เกินไป 

 3.3  จงัหวดัตาก 

เครือข่ายทั้ง 2 อาํเภอ สามารถใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กล่าวคือ ขอ้มูลเฝ้าระวงัเชิงปริมาณ

ได้ครบถ้วน สอดคล้องกบัสาระ และวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ แต่การจดัส่งรายงาน พบว่า ทีมงานอาํเภอแม่สอด

สามารถส่งงานแต่ละงวดไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด ส่วนทีมงานอาํเภอเมือง ส่งค่อนขา้งล่าช้าส่วนการเป็บขอ้มูลเชิง

คุณภาพ พบวา่ ยงัไม่สามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึก และยงัไม่สามารถบนัทึกรูปภาพท่ีสําคญัไดต้ามเป้าหมาย  เน่ืองจาก

ยงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดดี้พอ    

 3.4  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

   เครือข่ายอาํเภอพิชยั สามารถใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูล ไดอ้ย่างถูกตอ้ง กล่าวคือ ขอ้มูลเฝ้าระวงัเชิงปริมาณ

ได้ครบถ้วน สอดคล้องกบัสาระและวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ และส่งรายงานตามเวลาท่ีกาํหนดแต่ละงวด ในทาง

ตรงกนัขา้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ยงัขาดความเขา้ใจในการใช้เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล และจดัส่งรายงานล่าช้า 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก หัวหน้าทีม ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขและปฏิบติังานท่ี สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอเมือง

อุตรดิตถ ์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมอบรม เม่ือวนัท่ี 13-14 มีนาคม  53 จึงอาจขาดความเขา้ใจ ประกอบกบัภาระงานประจาํท่ีมี

ค่อนขา้งมาก  

จากการสรุปผลการปฏิบติังานในพื้นท่ีของเครือข่ายทีมงาน  พบว่า กรณีการใช้เคร่ืองมือ สรุปได้ว่า 

เครือข่ายส่วนมากสามารถใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณไดค้่อนขา้งดี แต่ขาดทกัษะการเก็บขอ้มูลเชิงลึก (เชิง

คุณภาพ) ขาดรูปภาพท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดในผูป้ระกอบการแต่ละระดบั ตั้งแต่
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บริษทัยาสูบ เอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป กรณีขอ้จาํกดัในการเก็บขอ้มูล พบวา่ เครือข่ายบางพื้นท่ีไม่

สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นและไม่สามารถส่งรายงานไดต้ามเวลา ทั้งน้ีเน่ืองจากภาระงานประจาํท่ีมีมาก บาง

พื้นท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีอาจขาดทกัษะการเก็บข้อมูล ประกอบกับการกาํกับติดตามของทีมพี่เล้ียง ท่ีขาดความ

ต่อเน่ือง  

ดา้นการกาํหนดแหล่งเก็บขอ้มูล ผลสรุปจากการเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้ในพื้นท่ีจริง ทาํใหท้ราบแหล่งเก็บขอ้มูล 

ผูป้ระกอบการทุกระดบัท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกาํหนดเป็นแหล่งขอ้มูลหลกั 

เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพในการศึกษากลยทุธ์การตลาดของบริษทัยาสูบต่อไป  

ปัจจัยความสาํเร็จ / ปัญหาอุปสรรค 

1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ในขั้นตอนการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกิดจากการเชิญชวน

ทีมงาน ส่วนมากไดมี้การทาบทามล่วงหนา้ถึงความสมคัรใจและความพร้อม จึงทาํให้กลุ่มท่ีเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม

เป็นไปตามเป้าหมาย เม่ือดาํเนินการจดักิจกรรม ได้มุ่งเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ สร้าง

บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เป็นกนัเอง เน้ือหาวชิาการสลบักบัสันทนาการ จดัใหมี้การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงจาก

ภาพ ตัวอย่างสาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองมือจริง แล้วเปิดเวทีอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เม่ือ

ดาํเนินการในพื้นท่ีจริง การมีเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล แผนปฏิบติังานท่ีชดัเจน ส่งผลให้ทีมงานมีความรู้เขา้ใจ และ

เช่ือมัน่ ต่อการปฏิบติั 

2  ปัญหาอุปสรรค พบในขั้นตอนการเก็บขอ้มูลจริงในพื้นท่ี เพียง 2 กลุ่มเท่านั้น ไดแ้ก่ ความล่าชา้ในการ

จดัส่ง และบางแห่งไม่มีการจดัส่งรายงานการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นความรับผิดชอบใน

กลุ่มวยัรุ่น และภาระงานประจาํของทีมงานท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  

ข้อเสนอแนะ 

  1 ควรพิจารณาปรับเปล่ียนเครือข่ายทีมงานบางพื้นท่ี โดยมุ่งเนน้ผูท่ี้มีภาระงานประจาํนอ้ย และสมคัรใจ 

  2 ควรจดัอบรมเสริมสร้างความรู้และทกัษะกระบวนการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

  3 ควรกาํหนดการกาํกบัติดตามโดยทีมพี่เล้ียง อยา่งต่อเน่ือง ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  
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  4 ควรจดัทาํขอ้แนะนาํและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การถ่ายภาพท่ีสาํคญั ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ครือข่าย 

เกิดความเขา้ใจ สะดวกต่อการเก็บขอ้มูล และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเฝ้าระวงั 

              5  จดัเวทีนาํเสนอความกา้วหนา้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เก็บขอ้มูลและขอ้คน้พบในพื้นท่ี 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายทีมงานใหมี้ความมัน่ใจในการเก็บขอ้มูลเพิ่มข้ึน 

โดยสรุปรูปแบบท่ี 1 ควรเนน้ในพื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีท่ีคิดวา่มีอุบติัการณ์เกิดข้ึนมากและหลากหลาย เช่น พื้นท่ี

เมืองใหญ่หรือ พื้นท่ีชายแดน เพราะจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและคุม้ค่ากบังบประมาณเงินและเวลาท่ีใชไ้ป 

 

รูปแบบที ่2 การพฒันาเยาวชนกลุ่มรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ  

ลักษณะสาํคัญ  

เป็นการคดัเลือกกลุ่มนิสิตแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 20 คน โดยเป็นการพฒันากลุ่มเยาวชนระดับ

มหาวิทยาลยัท่ีเป็นแกนนาํและมีความสนใจในการทาํงานเพื่อสังคม และมีประสบการณ์ในการทาํกิจกรรมกบั

นกัเรียนมาก่อน เพื่อใหก้ลุ่มน้ีเป็นกลุ่มแกนนาํไปจดักิจกรรมกบัโรงเรียนหรือกลุ่มเยาวชนอ่ืนๆต่อไป  

 

กระบวนการพัฒนากลุ่ม 

เป็นแบบอยา่งไม่เป็นทางการ โดยเชิญนิสิตมานัง่จบัเข่าคุยกนัในบรรยากาศแบบสบายๆ ช่วงเยน็หลงัเลิก

เรียน เป็นจาํนวน  3 คร้ัง คร้ังละ1 ชัว่โมง 30 นาที โดยในคร้ังแรกไดเ้ล่าให้ฟังว่าโครงการคืออะไร และ มี

วตัถุประสงค์อะไร รวมถึงให้ขอ้มูลเอกสารต่างๆ ให้กบันิสิตไปศึกษาเพิ่มเติม โดยให้โจทยก์ลบัไปว่า อยากให้

นิสิตช่วยคิดกิจกรรมกลุ่มท่ีเหมาะสมในการสร้างความตระหนกัและรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบให้กบันกัเรียน

ระดบัมธัยม คร้ังท่ี 2 นิสิตนาํเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากเอกสาร ส่ือท่ีใหแ้ละการหาขอ้มูลเพิ่มเติมโดยการไปพูดคุยกบั

นกัเรียนมธัยมจริงๆวา่สถานการณ์ในโรงเรียนเป็นอยา่งไร  รวมถึง แนวคิดในการจดักิจกรรมกลุ่ม ฐานต่างๆ ตาม

โจทยท่ี์ไดรั้บไปคร้ังแรก และรับขอ้เสนอแนะ คร้ังท่ี 3 เป็นการวางแผนในการนาํกิจกรรมท่ีนิสิตคิดไวไ้ปปฎิบติั

จริงโดยนิสิตวางแผนเลือกโรงเรียน ระดบัชั้นของนกัเรียน จาํนวนนกัเรียน ระยะเวลา กาํหนดการ  หลงัจากนั้นได้
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ประสานงานกับโรงเรียน นิสิตแกนนํา (เรียกตัวเองว่า กลุ่มเยาวชนรู้เท่าทันฯ) ไปทดลองจัดกิจกรรมจริง 

(รายละเอียดดูภาคผนวก)  

สรุปบทเรียนเบือ้งต้น 

(เน่ืองจากการพฒันาตน้แบบท่ี 2 ยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ การสรุปบทเรียนยงัไม่ครอบคลุมระยะยาว) นิสิตมี

ความตั้งใจอย่างมากในการคิดกิจกรรม นิสิตมีองค์ความรู้เร่ืองกลยุทธากรตลาด ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ รวมถึง

กฎหมายควบคุมยาสูบเบ้ืองตน้อย่างดี สามารถเผยแพร่ให้นกัเรียนไดด้ว้ยความเช่ือมัน่ นิสิตมีความกระตือรือร้น

ในการคน้หาขอ้มูล และ จากการได้ไปพูดคุยกบัน้องๆ นักเรียนทาํให้นิสิตมีแนวคิดเพิ่มเติมและเห็นปัญหาใน

โรงเรียนจริงๆ กระบวนการพฒันาอย่างไม่เป็นทางการทาํให้นิสิตไม่เครียดมาก และ ไม่น่าเบ่ือเพราะไม่มีการ

บรรยายตลอดแต่เป็นการให้นิสิตไปหาขอ้มูลจริง การจดักิจกรรมเป็นไปดว้ยดี โรงเรียนได้ประโยชน์ ครูและ

นกัเรียนใหค้วามร่วมมืออยา่งดี   

กรณีเร่ืองความต่อเน่ือง ในการพฒันาจะมีนิสิตหลายชั้นปี โดยส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีท่ี 4 และมีปีท่ี 2 

บางส่วน เพื่อต่ออยอดกลุ่มกิจกรรมต่อในมหาวิทยาลยั และเน่ืองจากนิสิตปีท่ี 4 เป็นกลุ่มแกนนาํท่ีทาํงานดว้ยกนั

อยูแ่ลว้ สามารถรวมกลุ่มกนัไดดี้ แบ่งงานกนัทาํและมีแนวคิดจะรวมกลุ่มกนัต่อไปเม่ือจบการศึกษาแลว้เพื่อทาํงาน

ดา้นน้ีอยา่งจริงจงัจึงควรไดรั้บการสนบัสนุนต่อ  

ปัจจัยความสาํเร็จ / ปัญหาอุปสรรค 

1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ในขั้นตอนการเชิญชวนกลุ่มนิสิต  เกิดจากไดมี้การทาบทามกบัอาจารยท่ี์

เป็นทีมงานซ่ึงอยูค่ณะท่ีกลุ่มนิสิตศึกษาอยู ่อีกทั้งมีความสนิทสนมเป็นอยา่งดี ประกอบกบันิสิตมีประสบการณ์จดั

กิจกรรมรูปแบบของกระบวนการกลุ่มมาพอสมควร ต่อจากนั้นไดมี้การประสานงานล่วงหน้าถึงความสมคัรใจ

และความพร้อม จึงทาํใหก้ลุ่มท่ีเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย  เม่ือมีการพบปะเพื่อกาํหนดรูปแบบและ

พฒันารูปแบบเบ้ืองตน้ ไดมุ้่งเนน้ใหนิ้สิตมีส่วนร่วมอยา่งมาก มีอิสระทางความคิด ตั้งแต่ขั้นตอนการคิด วิเคราะห์ 

และกาํหนดรูปแบบกิจกรรม ทีมอาจารย์สนับสนุนส่ือ/เอกสาร/องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเต็มท่ี ส่ือมีความ

หลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใช้ได้ครบถ้วนตามประเด็นกิจกรรม และทีมอาจารย์เป็นเพียงพี่ เ ล้ียงให้
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ขอ้เสนอแนะบางส่วนเท่านั้น จึงส่งผลให้นิสิตมีความเช่ือมัน่ เกิดความเป็นเจ้าของกิจกรรม และรับผิดชอบ

ดาํเนินงานอยา่งดีเยีย่ม จึงทาํใหไ้ดรู้ปแบบกิจกรรมท่ีชดัเจน สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียน

ระดับมัธยมต้น ซ่ึงผลจากการทดลองจัดกิจกรรม พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้การตอบรับด้านการเรียนรู้ตาม

วตัถุประสงค ์และความพึงพอใจกิจกรรม เป็นอยา่งดี  

2  ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ เวลาของนิสิตและทีมงาน เน่ืองจากเป็นปีท่ี 4 จึงอยูใ่นช่วงฝึกงาน การเดินทาง

และการติดต่อประสานงานเป็นไปอยา่งอยากลาํบากในบางคร้ัง 

ข้อเสนอแนะ 

 1  การคดัเลือกกลุ่มแกนนาํ ควรพิจารณาถึงประสบการณ์ และความสมคัรใจ 

 2  มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมทางความคิดท่ีอิสระ และยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มแกนนาํ 

 3  ตอ้งมีการสนบัสนุนส่ือองค์ความรู้ท่ีเพียงพอและหลากหลายแก่กลุ่มแกนนาํ เพื่อการเลือกนาํไปใช้

ประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 4  ตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจกลุ่มแกนนาํ โดยสนบัสนุนของขวญัรางวลัท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้ 

รวมทั้งมีการเชิดชูเกียรติเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ประกอบกบัสร้างโอกาสให้กลุ่มแกนนาํจดักิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดการพฒันา และเพื่อเป็นการรักษาพฤติกรรมท่ีดีของกลุ่มแกนนาํไว ้

 5  กรณีอุปสรรคดา้นเวลา แนวทางแกไ้ข คือ ควรมีการสนทนากลุ่มเพื่อกาํหนดช่วงเวลาดาํเนินกิจกรรม 

ท่ีเหมาะสม โดย หลีกเล่ียงช่วงฝึกงาน การสอบ หรืออาจขยายพื้นท่ีจดักิจกรรมทดลองรูปแบบ โดย จดัในพื้นท่ี

ฝึกงานของกลุ่มนิสิตเพื่อใหเ้กิดความสะดวกและคล่องตวั 

 

 



24 | P a g e  

 

รูปแบบที ่3 การพฒันาแกนนาํผา่นการอบรมวทิยากรเพื่อการรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ  

ลักษณะสาํคัญ 

มุ่งเน้นการเป็นวิทยากรจดักิจกรรมเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัฯ ให้กบัชุมชนและโรงเรียน โดยคดัเลือกเฉพาะ

กลุ่มท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบอยูแ่ลว้ แต่อาจจะไม่เคยรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองรู้เท่าทนั/เฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึง

ไม่ไดเ้นน้การเฝ้าระวงัเป็นทางการเหมือนรูปแบบท่ี 1  

กระบวนการพัฒนากลุ่ม 

เร่ิมตน้โดยการส่งจดหมายไปตามหน่วยงานท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบในพื้นท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนือตอน 

ล่าง โดยแนบโครงการและใบสมคัรเขา้ร่วมอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพซ่ึงตอ้งให้ผูส้นใจกรอกรายละเอียดการ

ทาํงานและประสบการณ์ดา้นการควบคุมยาสูบของผูส้มคัร รวมถึงความตั้งใจในการมาอบรม ทางทีมงานคดัเลือก

มาเขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 32 ท่าน มา อบรมจริง 27 ท่าน เป็นการอบรม 1 วนั มีการบรรยายพร้อมกบัแลกเปล่ียน

ประสบการณ์เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของอุตสาหกรรมยาสูบ กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ระดบัโลก 

และท่ีปรากฏในประเทศไทย รวมถึงเทคนิคการเป็นวิทยากร ฝึกออกแบบกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มประชุมระดม

สมอง (แต่ไม่ไดฝึ้กปฎิบติั) การเป็นวทิยากรเม่ือมีวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั  

สรุปบทเรียนเบือ้งต้น 

(เน่ืองจากการพฒันาตน้แบบท่ี 3 ยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ การสรุปบทเรียนเป็นการประเมินผลการจดัประชุมอบรม) 

จากการประชุมอบรมคณะทาํงานได้ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบกบัการ

สังเกตระหว่างดาํเนินการอบรม พบว่า ผูต้อบแบบประเมิน 23 คน แบ่งเป็นชาย 13 คน หญิง 10 คน ส่วนมากจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ดาํรงตาํแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อายุเฉล่ียประมาณ 50 ปี มีประสบการณ์การ

ทาํงานดา้นบุหร่ี เฉล่ียประมาณ 10 ปี และเป็นวทิยากรเก่ียวกบับุหร่ี โดยเฉล่ียประมาณ 7 ปี 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการจดัอบรมคร้ังน้ี พบวา่ ไดค้ะแนนเฉล่ียโดยภาพรวม เท่ากบั 4.25 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน เม่ือพิจารณาจาํแนกรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 4 คะแนน และเม่ือ
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พิจารณารายประเด็น พบวา่ ประเด็นท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) ทีมวิทยากรมีความสามารถใน

การสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง และกระตุน้การเรียนรู้ 2) ทีมวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 3) ความเหมาะสมของเน้ือหา ส่ือและเอกสารประกอบท่ีได้รับ และทีมวิทยากรมี

ความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ัดเจน และเขา้ใจง่าย ซ่ึงได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.48 , 4.43 และ 4.39 

ตามลาํดบั ส่วนประเด็นท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ย 2 อนัดบั ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในส่ือท่ีแจกให้ กบัความสามารถของผู ้

เขา้รับการอบรมในการเป็นวทิยากร ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และ 3.96 ตามลาํดบั  

ประเด็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้ขา้รับการอบรม มีดงัน้ี 

1. การแจง้สถานท่ีจดัอบรมควรมีความชดัเจน 

2. เร่ิมการอบรมสาย  และระยะเวลาอบรมนอ้ยเกินไป ควรปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 

ท่ีตอ้งทาํการเรียนรู้มากข้ึน 

3. ไม่ควรนาํหวัขอ้ท่ีไม่มีกาํหนดในรายการอบรมมาแทรก เพราะทาํใหก้ระทบต่อกาํหนดเดิม 

4. ควรจดัช่วงเวลาใหแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ขา้อบรม 

5. ควรปรับปรุงตวัอกัษรในส่ือ/เอกสาร ใหส้ามารถอ่านไดช้ดัเจน 

ผลผลิตท่ีไดรั้บจากการประชุมอบรม ทาํใหผู้เ้ขา้อบรมมีองคค์วามรู้ในมุมมองอีกดา้นหน่ึง ซ่ึงแตกต่าง 

จากหน้าท่ีความรับผิดชอบ กล่าวคือ กลยุทธ์การตลาดอุสาหกรรมบริษทัยาสูบเพิ่มเติมจาก พรบ.และผลกระทบ

ทางสุขภาพ ถือเป็นการเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการขยายเครือข่ายเฝ้าระวงัฯ ให้

มีความหลากหลายเพิ่มข้ึน แต่เน่ืองจากกิจกรรมน้ีอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ การประเมินผลดา้นการนาํไปใช้อยู่ระหว่าง

การติดตามผล จึงยงัไม่มีการนาํเสนอในการสรุปบทเรียนน้ี  

รูปแบบที4่  การพฒันาชุมชนออนไลน์เพื่อการเฝ้าระวงัการตลาดออนไลน์ 

ลักษณะสาํคัญ 

เป็นการพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มท่ีชอบเล่นอินเตอร์เน็ตและออนไลน์อยูแ่ลว้ โดยใช ้  social media ต่างๆ 

เป็นส่ือในการส่ือสารให้รู้เท่าทนั และ รับขอ้มูลจากการเฝ้าระวงั 
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กระบวนการพัฒนากลุ่ม 

Subcontract บริษทั  Tod Media  พฒันา Fan Page บน Facebook และ Twitter สร้างชุมชนเฝ้าระวงัออนไลน์ ให้

ช่วยหาขอ้มูลและ post ขอ้มูล ออนไลน์ รวมทั้งทาํการประชาสัมพนัธ์ผา่นโปสเตอร์ หนงัสือคู่มือ และการให้ของ

รางวลัสาํหรับเป็นกาํลงัใจใหผู้ท่ี้มาใหข้อ้มูล 

3.  ฐานข้อมูลกจิกรรมอุตสาหกรรมยาสูบ ปี 2549-2553 

ผลการดาํเนินงานในปีน้ีไดมี้การจดัการขอ้มูลเฝ้าระวงัมาเพื่อสร้างเป็นฐานขอ้มูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสูบ และ 
การเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อการตอบโตอุ้ตสาหกรรมยาสูบ โดยแบ่งเป็น  2 ขั้นตอน 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัการขอ้มูลเพื่อสร้างฐานขอ้มูล ไดมี้การประชุมเพื่อพฒันาจดัทาํฐานขอ้มูลเฝ้าระวงัผา่น web 
base ซ่ึงเครือข่ายหรือกลุ่มเฝ้าระวงัสามารถใส่ขอ้มูลเฝ้าระวงัผ่านเวปไซต์ www.tobaccowatch.in.th โดยมี

ระบบความปลอดภยัโดยการใช ้username และ password ซ่ึงปัจจุบนัการลงขอ้มูลเฝ้าระวงัยอ้นหลงัทั้งหมดยงัไม่

เสร็จส้ิน เม่ือเสร็จส้ินเบ้ืองตน้ สามารถผลิตรายงานเฝ้าระวงัอตัโนมติัได ้ 

 

http://www.tobaccowatch.in.th/
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รูปท่ี   หนา้ website www.tobaccowatch.in.th 

ตารางท่ี   โครงสร้างเวปไซต ์ www.tobaccowatch.in.th 

Main Manu Second level Third level คําอธิบายเพิม่เติม 

เครือข่ายรู้ทัน  

(ทุกเครือข่าย ครู 

ทาํไมตอ้งมีเครือข่าย  (ขอ้มูลถาวร มีการตกแต่งหนา้ใหส้วยงาม) 

กิจกรรมรู้ทนั   ( มี

ทั้งกิจกรรมก่อนจดั

 นาํเสนอกิจกรรมรู้เท่าทนักลยทุธ์การตลาดของ

บริษทับุหร่ี  (file doc, pdf) สามารถ update 
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เยาวชน สรรพสามิต 

ฯลฯ )   

และหลงัจดั) ขอ้มูลได ้  

เพื่อนเครือข่าย    รายช่ือ และสถานท่ีติดต่อ  อีเมล ์(ขอ้มูลเป็น

ตารางรายช่ือ - และแผนท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพ

เครือข่ายในจงัหวดัต่างๆ เปล่ียนแปลงตาม

จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนของเครือข่าย)  

ผลงานเฝ้าระวงั

อุตสาหกรรมยาสูบ 

รายงานขอ้มูลเฝ้า

ระวงั 

 

New Products / 

packaging 

ฐานขอ้มูลส่วนของรายงานท่ีแสดงผลบน

เวบ็ไซต ์

point of sale  

CSR  

Viral Marketing  

ส่งขอ้มูลเฝ้าระวงั  ใส่ขอ้มูล, text, 

ภาพ ขอ้ความ

บรรยายภาพ 

dropbox แบ่ง

ประเภทของกล

ยทุธ์ (new 

products, POS, 

CSR, Viral 

marketing) 

ฐานขอ้มูลท่ีเขา้ไดเ้ฉพาะสมาชิก เพื่อเขา้ไปใส่

ขอ้มูล นอกจากน้ีจะมีส่วนของ Editor ท่ีคอย

คดัเลือกขอ้มูลเขา้สู่ระบบรายงาน  

เกาะติดเพือ่รู้ทนั      เกาะติดข่าว  ข่าว press และข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รู้ทนับ.บุหร่ี  บทความเรียงลาํดบัตาม update ล่าสุด 

รู้จักอุตสาหกรรมบุหร่ี   ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมบุหร่ีใน

ประเทศไทยเป็นขอ้มูลถาวรท่ีตกแต่งหนา้ให้

สวยงาม 

ขอส่ือ ภาพและรายช่ือส่ือ

ทั้งหมด /ระบบเลือก

ส่ือ 

ภาพและคาํอธิบาย

ส่ือแต่ละประเภท  

หมวดน้ีเป็นขอ้มูลลกัษณะตารางส่ือใหเ้ลือก

ส่ือท่ีตอ้งการ และมีฐานขอ้มูลบนัทึกการขอ

ส่ือ 

ดูแล้วรู้ทนั รวมคลิปวดิีโอ /ภาพ  นาํเสนอคลิปวีดิโอ และภาพเก่ียวกบักลยทุธ์บ.

บุหร่ี 

 

ขัน้ตอนท่ี2 การกรอกขอ้มูลเฝ้าระวงัในฐานขอ้มูลเฝ้าระวงั โดยผลการดาํเนินการไดเ้ร่ิมกรอกขอ้มูลเฝ้าระวงั

ยอ้นหลงั 5 ปี ยงัไม่เสร็จส้ินทั้งหมด โดยขอ้มูลจะมีลกัษณะดงัน้ี 

1. วนัทีเ่ฝ้าระวงั  

2. แหล่งข้อมูล/สถานทีเ่ฝ้าระวงั  

3. บริษัทบุหร่ีทีเ่กีย่วข้อง   

I. โรงงานยาสูบ 

II. บริษทัฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย 

III. บริษทั บริติช อเมริกนั โทแบคโค 

IV. บริษทัเจแปน โทแบค จาํกดั 

V. อ่ืนๆ  ระบุ (มีช่องใหเ้ติม) 

4. ผลติภัณฑ์ยาสูบทีเ่กี่ยวข้อง  

I. บุหร่ีซิกาแรต (บุหร่ีโรงงาน) 
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II. บุหร่ีมวนเอง 

III. บุหร่ีอ่ืนๆ ระบุ (มีช่องใหเ้ติม) 

IV. ยาสูบชนิดอ่ืนๆ  ระบุ (มีช่องใหเ้ติม) 

5. แบรนด์/ช่ือการค้าของบุหร่ีหรือยาสูบที่เกีย่วข้อง 

6. ประเภทของกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ (ให้เลอืก) 

I. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  ADVERTISING and PROMOTION  

II. การโฆษณาและกิจกรรม ณ จุดขาย  POINT-OF-SALE (POS)  

III. ผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ หรือ ซองรูปแบบใหม่ New Tobacco Products 

IV. การประชาสัมพนัธ์แฝงกบักิจกรรมสาธารณะประโยชน์  Corporate Social Responsibility/ 

PHILANTHROPIC ACTIVITY 

V. การแทรกแซงองคก์รของรัฐ หรือ กระทรวงท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการบริโภค

ยาสูบ  Tobacco Industry Interference 

VI. การตลาดออนไลน์  Viral Marketing    

7. ข้อมูลเฝ้าระวงัในรายละเอียด  

8. Upload ภาพ พร้อม คําอธิบายใต้ภาพ 

 

4. รายงานข้อมูลตามดัชนีช้ีวัดการประเมินระบบการควบคุมยาสูบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ Industry 

profiles ของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ของแผนควบคุมยาสูบชาติไดร้ะบุถึเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีทั้งส้ิน  
7 กลยุทธ์ 30 ตวัช้ีวดั ทางกลุ่มไดจ้ดัให้มีการประชุมพฒันาตวัช้ีวดัดงักล่าวทั้งส่วน working definition และ วิธีการ

วดัผลดงัตารางต่อไปน้ี 
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เป้าหมายและตัวช้ีวดั การทาํงานด้านเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ (ตามแผนชาต ิยุทธศาสตร์ที ่8) 

เป้าหมาย 

ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในการแทรกแซง นโยบายสาธารณะ วา่ดว้ยการควบคุม

ยาสูบ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมแรงในการรณรงค ์เฝ้าระวงั และการดาํเนินคดี อนัมี

ประสิทธิผลในการสกดักั้นการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

ตัวช้ีวดั 

ช่ือตัวช้ีวดั ตามกจิกรรม Working 

definitions/รายละเอียดเพิม่เติม 

การวดั measurement 

8.1ความตื่นตัวเกีย่วกบัการที่อุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาแทรกแซงนโยบายว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 

• จาํนวนคร้ังการจดัอบรม 

 

การอบรมใดๆท่ีมีการสอดแทรกเร่ือง

การแทรกแซงนโยบายสาธารณะ (นบั

รวมถึงการสอดแทรกเน้ือหาดว้ย

หรือไม่ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการอบรม

เร่ืองน้ีโดยเฉพาะ?) 

รวบรวมจาํนวนการจดัอบรมโดย

ทาํแบบสอบถามไปยงัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

• ระดบัความรู้ ความตระหนกั

ของบุคคลากรท่ีไดรั้บการ

อบรม 

ความรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบัวธีิการ

แทรกแซง/ผลกระทบ/การต่อตา้น การ

แทรกแซงนโยบายสาธารณะ 

• ใหผู้จ้ดัการอบรมวดัให้?  

• ศจย. Commission งานวจิยั

เพื่อวดัผลโดยเฉพาะ 

8.2 การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ (บริษัทบุหร่ีข้ามชาติ  โรงงานยาสูบ กลุ่มบังหน้า (Fronts) กลุ่ม

ผลประโยชน์ร่วมกัน (Vested interests)  

• จาํนวนคร้ังของการ
ดาํเนินการของบริษทับุหร่ี
ขา้มชาติหรือกลุ่มท่ีมี

“การดาํเนินการท่ีเข้าข่าย” ใหใ้ช้

ความหมายตามมาตรา 5.3 ของ FCTC  

• รายงานจากสาํนกัควบคุม

ยาสูบฯ 
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ผลประโยชน์ร่วมกนั ท่ีเขา้
ข่ายการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสูบหรือนโยบาย
สาธารณะ 

• รายงานจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• รายงานจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• รายงานจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• จาํนวนการตกัเตือน และ

จาํนวนคดีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

จาํนวนการตกัเตือนโดยภาครัฐ และ/

หรือ ภาคประชาสังคม 

จาํนวนการดาํเนินคดีโดยภาครัฐ 

ติดตามขอ้มูลจากสาํนกัควบคุม

ยาสูบฯ 

8.3เฝ้าระวงัและดําเนินการกับผลติภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (เช่น บุหร่ีไร้ควนั  บุหร่ีชูรส และผลติภัณฑ์ยาสูบ

แปลงร่าง (Alterative Products) ฯลฯ)  

• มีกฎหมาย ท่ีมีการบงัคบัใช้

อยา่งเคร่งครัด 

หมายถึงกฎหมายทุกระดบั ตั้งแต่มติ

ค.ร.ม ประกาศกระทรวง เป็นกฎหมาย

ท่ีไม่ส่งเสริมการเขา้มาของผลิตภณัฑ์

เหล่าน้ี 

ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบฯ 

• จาํนวนคร้ังของการละเมิด
กฎหมาย 

จาํนวนคดี หรือ จาํนวนเหตุการณ์จาก

การเฝ้าระวงั 

ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบฯ 

• จาํนวนคร้ังของรายงานท่ี
ไดรั้บจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

จาํนวนคร้ังของเหตุการณ์จากการเฝ้า

ระวงั 

จาํนวนคร้ังของการรายงานจาก

เครือข่าย 

ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริมสุขภาพ

ไทยฯ 

ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• จาํนวนข่าวท่ีลงพิมพใ์น
หนงัสือพิมพ ์

จาํนวนข่าวแยกตามหนงัสือพิมพ ์ ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ (ตอ้ง

เพิ่ม keyword ท่ีเก่ียวกบั
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อุตสาหกรรมยาสูบ และ 

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

• จาํนวนการตกัเตือน จาํนวนการตกัเตือนโดยภาครัฐ และ/

หรือ ภาคประชาสังคม 

จาํนวนการดาํเนินคดีโดยภาครัฐ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบ

ฯ 

• ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

 

8.4 เฝ้าระวงัและดําเนินการกับตลาดรูปแบบใหม่ต่างๆ เช่น  Below the Line marketing 

• จาํนวนคร้ังของการจดั
กิจกรรมคดัคา้นการตลาด
รูปแบบใหม่ต่างๆ 

จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรม 

หมายถึงกิจกรรมใดๆ เช่นแถลงข่าว  

press ข่าว สัมภาษณ์  

• รายงานจากสาํนกัควบคุมโรค 

• รายงานจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• รายงานจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• จาํนวนคร้ังของการตรวจ
พื้นท่ี 

การตรวจพื้นท่ีโดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

โดยเนน้เร่ืองอุตสกรรมยาสูบทาํ

การตลาดรูปแบบ below the line เช่น

การจดั event เปิดตวับุหร่ีใหม่ๆ 

• รายงานจากสาํนกัควบคุม

ยาสูบฯ 

• รายงานจาก สสจ. ของจงัหวดั

โดยการสุ่ม 

 

• จาํนวนการตกัเตือน จาํนวนการตกัเตือนโดยภาครัฐ และ/

หรือ ภาคประชาสังคม 

จาํนวนการดาํเนินคดีโดยภาครัฐ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบ

ฯ 

• ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 
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• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

8.5เฝ้าระวงัและดําเนินการด้าน CSR ของบริษัทบุหร่ีและโรงงานยาสูบ    

• จาํนวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั CSR  

จาํนวนงานวจิยัทุกแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

CSR 

• ขอ้มูลจาก ศจย. 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• จาํนวนรายงานกิจกรรม 
CSR โดยเครือข่ายเฝ้าระวงั 

จาํนวนคร้ังของเหตุการณ์จากการเฝ้า

ระวงั 

จาํนวนคร้ังของการรายงานจาก

เครือข่าย 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• จาํนวนการแจง้เตือน จาํนวนการตกัเตือนโดยภาครัฐ และ/

หรือ ภาคประชาสังคม 

จาํนวนการดาํเนินคดีโดยภาครัฐ 

• ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบ

ฯ 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• ประเภทของส่ือและจาํนวน
คร้ังท่ีเผยแพร่ 

ส่ือทุกประเภท ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือภาพ  • ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบ

ฯ 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• ผลการสาํรวจ
ทศันคติ/การรับรู้ของ
เยาวชนเก่ียวกบัการ
ทาํ CSR ของ ธุรกิจ
ยาสูบ 

ทศันคติและการรับรู้ต่อกิจกรรม CSR 

และต่ออุตสาหกรรมยาสูบโดยตรง 

• ศจย. Commission งานวจิยัเพื่อ

วดัผลโดยเฉพาะ 

• ขอ้มูลจาก ITC project 
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(smokers) 

• GYTS มีขอ้คาํถามหรือไม่? 

• จาํนวนข่าวท่ีไดรั้บ

การเผยแพร่ผา่นส่ือ 

ข่าวอะไร? ข่าวการท่ีอุตสาหกรรม

ยาสูบ ทาํ CSR แลว้ออกข่าว?? 

?? 

• จาํนวนคร้ังของการ

จดัอบรม 

การอบรมใดๆท่ีมีการสอดแทรกเร่ือง

CSR (นบัรวมถึงการสอดแทรกเน้ือหา

ดว้ยหรือไม่? ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการ

อบรมเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ?) 

รวบรวมจาํนวนการจดัอบรมโดย

ทาํแบบสอบถามไปยงัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

8.6การทาํให้ยาสูบเป็นส่ิงไม่ปกติ (Tobacco  Demoralizations) 

• จาํนวนคร้ังของการ
ตรวจพื้นท่ีรับผดิชอบ 

ตรวจการขายบุหร่ี เขตปลอดบุหร่ี  

โฆษณาแฝง 

• รายงานจากสาํนกัควบคุม

ยาสูบฯ 

 

• จาํนวนภาพข่าว/
โฆษณาเชิงบทความ
ในส่ือส่ิงพิมพท่ี์แสดง
ถึงความโกเ้ก๋ของการ
สูบบุหร่ี 

จาํนวนข่าวแยกตามหนงัสือพิมพ ์ ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ (ตอ้ง

เพิ่ม keyword) 

• จาํนวนคร้ังของการ
ช้ีแนะผา่นส่ือต่าง ๆ 

จาํนวนคร้ังของการใชm้edia advocacy • ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมโรค 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 
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• จาํนวนคร้ังของการ
ใหข้อ้มูล 

จาํนวนคร้ังของการใหข้อ้มูลไม่ใช่

เฉพาะส่ือ รวมถึงการเป็นวทิยากร สอน 

บรรยาย workshop 

• ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมยาสูบ

ฯ 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• จาํนวนคร้ังของการ
จดักิจกรรม 

กิจกรรม  อะไร  งานวนังดบุหร่ีโลก  

• ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน และ
เยาวชนมีการรับรู้ 

รับรู้อะไร? วา่การสูบบุหร่ีไม่ใช่เร่ือง

ปกติ 

• ศจย. Commission งานวจิยัเพื่อ

วดัผลโดยเฉพาะ 

• GYTS มีขอ้มูลหรือไม่? 

 

8.7การเป็นคดีความ  (Litigation)  

• จาํนวนข่าวท่ีปรากฏใน

ส่ือต่าง ๆ 

ข่าวอุตสาหกรรมยาสูบ ถูกดาํเนิน

คดหรือฟ้องร้องไม่วา่เป็นประเด็น

ใดๆ 

 

• จาํนวนคร้ังของการ

ร้องเรียน 

การร้องเรียนใดๆต่อภาครัฐและ ส่ือ 

เก่ียวกบัการทาํผดิกฎหมายของ

บริษทับุหร่ีทั้งการโฆษณาแฝง เขต

ปลอดบุหร่ี บุหร่ีเถ่ือน  

• รายงานจากสาํนกัควบคุม

ยาสูบฯ 

• จาํนวนคร้ังของการตรวจ
พื้นท่ีรับผดิชอบ 

ตรวจการขายบุหร่ี เขตปลอดบุหร่ี  • รายงานจากสาํนกัควบคุม
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โฆษณาแฝง ยาสูบฯ 

 

• จาํนวนการตกัเตือน จาํนวนคร้ังของการตกัเตือนโดย

ภาครัฐและประชาสังคม 

• ขอ้มูลจากสถาบนัส่งเสริม

สุขภาพไทยฯ 

• ขอ้มูลจากสาํนกัควบคุมโรค 

• ขอ้มูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงั 

• ขอ้มูลจากมูลนิธิรณรงคฯ์ 

• จาํนวนคดีและผลของ

การดาํเนินคดี  

จาํนวนคดีความใดๆ  • รายงานจากสาํนกัควบคุม

ยาสูบฯ 

• รายงานขากกระทรวงการคลงั 

 

5. โครงร่างวจัิยทีไ่ด้รับการพัฒนาโดยกลุ่มติดตามและเฝ้าระวงัยาสูบในประเทศไทย 

 

กลุ่มวิจยัไดดึ้งนักวิจยัดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างโดยการเรียนเชิญเป็นกลุ่มทาํงาน ต่อจากนั้น

นกัวิจยัไดรั้บรู้และสัมผสักบังานดา้นเฝ้าระวงัและรู้เท่าทนั รวมถึงสร้างทีมงานท่ีช่วยเร่ืองงานวิจยัได ้จากนั้นได้

ร่วมกบัผูว้ิจยัหลกัพฒันาโครงร่างวิจยัโดยอิงกบัการพฒันาแกนนาํเฝ้าระวงัต้นแบบท่ี 1 (รายละเอียดอยู่ใน

ผลงานวิจยัส่วนท่ี 3) รวมถึงสนบัสนุนให้ขอทุนสนบัสนุนจากศูนยว์ิจยัเพื่อจดัการความรู้ดา้นการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) ประเภทเปิดรับทัว่ไป 

ช่ือนักวจัิยหน้าใหม่  

1.ดร.ไพรัตน์ อน้อินทร์  

คุณวฒิุ...สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

ตาํแหน่งปัจจุบนั (ทางวชิาการ/ราชการ)......นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

หน่วยงานท่ีสังกดั....สาํนกังานควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดัพิษณุโลก 
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2. คุณกาํหนด มีจกัร 

คุณวฒิุ.......สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต. 

ตาํแหน่งปัจจุบนั (ทางวชิาการ/ราชการ).....นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

หน่วยงานท่ีสังกดั......สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอบางระกาํ…จงัหวดัพิษณุโลก 

 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)   การเฝ้าระวงักลวธีิส่งเสริมการขายของบริษทัยาสูบและร้านคา้จาํหน่ายบุหร่ี  

              กรณีศึกษา   :  เขตภาคเหนือตอนล่าง  

    (ภาษาองักฤษ) Tobacco Industry Surveillance and Monitoring: Retail marketing  

ผลงาน ไดรั้บทุนสนบัสนุนการทาํวจิยั จาก ศจย. และกาํลงัอยูใ่นระหวา่งกาํลงัดาํเนินงานวจิยั (ดูภาคผนวก) 

 

6. บทความเผยแพร่เอกสารก้าวทนัวจัิยกบั ศจย. และ วารสารสมาร์ท มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี 

การผลิตเอกสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเฝ้าระวงัและเพื่อการตอบโตอุ้ตสาหกรรมยาสูบ จากขอ้มูลเฝ้าระวงัในช่วงปี 

2552-2553 กลุ่มศึกษาและเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบไดผ้ลิตบทความ เอกสาร หรือ ส่ือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งส้ิน 7 ช้ืน (เอกสารภาคผนวก) 

1. บทความ บริษทับุหร่ีในประเทศไทย เผยแพร่ในเอกสารกา้วทนัวจิยักบั ศจย. 
2. บทความลงในวารสารสมาร์ท(ถึงเดือนธันวาคม) ทั้งส้ิน 4 ช้ืน ไดแ้ก่ บทความเร่ือง ตูโ้ชวน์ั้นสําคญั

ฉะใหน  บทความเร่ือง การแบ่งขายบุหร่ี บทความเร่ืองการโฆษณาผ่านของใช้หรืออุปกรณ์อ่ืน และ 

บทความเร่ืองคู่มือเฝ้าระวงั กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของบริษทับุหร่ี (รวม 4 ช้ืนงาน) 

3. เอกสาร electronic incident report ส่งไปยงัสาํนกังานควบคุมการบริโภค 
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4. เอกสารประกอบการประชุมเพื่อตอบโตอุ้ตสาหกรรมยาสูบ 1 ช้ืน เร่ือง บทความ การขายบุหร่ีและ

ออกบูธประชาสัมพนัธ์โดยพร๊ิตต้ีของบริษทับุหร่ีในประเทศไทย 

5. เอกสารส่งให้สํานกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 1 ช้ืน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการ

ออกจดหมายเตือนโรงงานยาสูบเร่ืองการทาํโฆษณาส่งเสริมการขาย คือ เอกสาร กลยุทธ์การตลาดและ

ส่งเสริมการขายของโรงงานยาสูบ ปี 2553 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากการทาํงานโครงการวจิยักลุ่มติดตามเฝ้าระวงัและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบ ในปีน้ีซ่ึงเป็นปีแรก ไดท้าํ

การสร้างและพฒันา ขอ้มูลพื้นฐาน และ พฒันาตน้แบบกลุ่มแกนนาํ โดยการจดัอบรมนาํร่องในการพฒันาแกน

นาํ รวมถึงไดพ้ฒันาเคร่ืองมือต่างๆในการใช้พฒันาแกนนาํซ่ึงสามารถจะขยายกลุ่มเครือข่ายเป็นระดบัภาค และ 
ในโรงเรียนโดยการประสานกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่นเครือข่ายงดเหลา้และเครือข่ายครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 
นอกจากนั้น การสร้างกลุ่มนกัวิจยัท่ีทาํงานเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบยงัมีความสําคญัในการให้การ

ทาํงานดา้นน้ีมีความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การวิจยัในปีท่ี1 ยงัขาด เร่ืองของการวิเคราะห์ขอ้มูลเฝ้า

ระวงัอยา่งเป็นระบบ และ การถอดบทเรียนส่วนของการพฒันาแกนนาํซ่ึงส่วนทั้งสองน่าจะเป็นประเด็นในการทาํ

วิจยัในส่วนของกลุ่ม นอกจากน้ีการทาํตน้แบบยงัจาํกดัอยูใ่นภูมิภาคเดียว ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างในบริบท ทั้ง

ทางการทาํงานและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาจจะตอ้งนาํไปปรับเม่ือมีการนาํตน้แบบไปใชใ้นภูมิภาคอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปงาน 2552-2553 และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปต่อยอดงานวจิยั 

ปีที ่1 (2552-2553) ความเป็นไปได้ในการต่อยอดงานวจัิย 

ศึกษาและพฒันาขอ้มูลอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศ

ไทย 

Update ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  

วเิคราะห์เขียนบทความ 

จดัตั้งกลุ่มเยาวชนรู้ทนัฯ ตน้แบบเพื่อพฒันาเครือข่าย

รู้ทนัในโรงเรียน (ภาคเหนือตอนล่าง) 

(พฒันากระบวนการจดัตั้งกลุ่มเยาวชนรู้เท่าทนั โดย

การคดัเลือก นิสิตนกัศึกษามหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนนาํ

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนรู้และปฎิบติัจริงเพื่อ

ไปพฒันาเครือข่ายรู้เท่าทนัระดบัโรงเรียต่อ) 

ถอดบทเรียน 

สร้างใหมี้กิจกรรมต่อเน่ืองสาํหรับกลุ่มท่ีพฒันาไวแ้ลว้ 

พฒันากลุ่มเยาวชนรู้ทนัฯ ในภาคอ่ืนๆใหค้รบ 4 ภาค  
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พฒันาส่ือ คู่มือ อุปกรณ์ เพื่อพฒันาเครือข่ายเฝ้าระวงั

อุตสาหกรรมยาสูบ 

พฒันาปรับปรุง และ นาํไปใช ้ 

พฒันากระบวนการอบรม และ จดัตั้งเครือข่ายเฝ้า

ระวงัและรู้เท่าทนัอุตสาหกรรมยาสูบ (4 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนล่าง) 

ถอดบทเรียน ปรับปรุง และอาจจะสามารถต่อยอดไป

อีกใหค้รบ 4 ภาค และบูรณาการร่วมกบัเครือข่ายงด

เหลา้  

พฒันากระบวนการอบรมวทิยากรรู้เท่าทนั

อุตสาหกรรมยาสูบ (8 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง) 

ถอดบทเรียน ปรับปรุงโครง เนน้การพฒันาเป็น

เครือข่ายดว้ย 

พฒันาฐานขอ้มูลเฝ้าระวงับน website 

www.tobaccowatch.in.th 

พฒันาขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั เผยแพร่ขอ้มูลดูแล website  

วเิคราะห์ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล เขียนนิพนธ์ตน้ฉบบั 

เผยแพร่ขอ้มูลเฝ้าระวงัผา่น บทความ เปิดโปง

อุตสาหกรรมยาสูบ (วารสารสมาร์ท) และ email list 

พฒันากระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และ สร้างแบบฟอร์ม 

รายงานใหเ้ป็นแบบแผนท่ีจะใชร่้วมกนั  
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ประวตัิผู้วจิัย 

ช่ือ-นามสกุล ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์(Piyarat Nimpitakpong) 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยศาสตราจารย ์

หน่วยงานทีสั่งกดั ภาควชิาเภสัชกรรมปฏิบติั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

สถานทีต่ิดต่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศพัท ์0-5526-1000 ต่อ 3620 

โทรสาร 0-5526-1057 

E-mail address ohpiyarat@yahoo.com 

ประวตัิการศึกษา 

2537 เภสัชศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 Doctor of Philosophy (Social and Administrative Pharmacy), University of Wisconsin-Madison 

 

สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

เภสัชศาสตร์สังคม 
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ประวตัินักวจัิยร่วม 

คนที่ 1 

ช่ือ - นามสกุล   นางสถาพร  จิรัตนานนท ์

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผูป้ระสานงานโครงการ 

สถานท่ีทาํงาน:   มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

โทร:    02-278-1828 

โทรสาร:   02-278-1830 

ท่ีอยู:่    36/2 ซ.ประดิพทัธ์10 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ10400 

Email address:   chaojoon@hotmail.com 

 

คนที่2 

ช่ือ-สกุล ผศ.ดร.ณรงคศ์กัด์ิ  หนูสอน. 

หน่วยงานท่ีสังกดั คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

ท่ีอยู ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร ตาํบลท่าโพธ์ิ  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

พิษณุโลก 

 

คนที ่3 

ช่ือ-สกุล   ดร.ไพรัตน์  อน้อินทร์ 

คุณวฒิุ   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

หน่วยงานท่ีสังกดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก 

ท่ีอยู ่   เลขท่ี 1 ถนนอาทิตยว์งศ ์ ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก 

โทรศพัทมื์อถือ  081-9732040   

ท่ีอยู ่    900/57  หมู่บา้นธนญัญา  ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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คนที่ 4 

ช่ือ-สกุล   กาํหนด   มีจกัร 

คุณวฒิุ   สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

หน่วยงานท่ีสังกดั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอบางระกาํ  พิษณุโลก 
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ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก กาํหนดการอบรมแกนนาํเฝ้าระวงัรูปแบบต่างๆ 

ภาคผนวก ข บทความและเอกสารเผยแพร่ท่ีเป็นผลผลิตของโครงการ 

 ภาคผนวก ค ข่าวแจก  

 ภาคผนวก ง รายช่ือแกนนาํท่ีไดรั้บประกาศนียบตัรวทิยากรมืออาชีพรุ่นท่ี 1  

ภาคผนวก จ รายช่ือเครือข่ายกลุ่มติดตามและเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย 

 ภาคผนวก ฉ โครงร่างวจิยั 

 ภาคผนวก ช ผลสรุปประชุม 

ภาคผนวก ฌ รวมภาพถ่ายกิจกรรม 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารฉบบัท่ี 1 กาํหนดการอบรมแกนนาํตน้แบบ 

กาํหนดการประชุม 

โครงการแกนนํา เครือข่ายเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ    วนัที ่13-14  มนีาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.  

เวลา กจิกรรม/วทิยากร 

วนัที ่13 มนีาคม 2553 

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน   เขา้ท่ีพกั 

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารวา่ง วดีีทศัน์  บุหร่ีภยัร้ายใกลต้วั และ ฉีกหนา้กากบริษทับุหร่ี  

10.30-10.50 น. กล่าววตัถุประสงคท่ี์มาของเครือข่าย 

โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

10.50-11.10 น. กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

โดย ดร.ไพรัตน์ อน้อินทร์ 

11.10-11.30 รู้จกัอุตสาหกรรมยาสูบ และ บริษทับุหร่ีในประเทศไทย 

โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

11.30-12.00 กฎหมาย พ.ร.บ ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 

โดย ดร.รุ่ง วงศว์ฒัน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดของบริษทับุหร่ี  
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โดย ผศ.ดร.กิตติ กนัภยั คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14.30-15.00 ทาํไมตอ้งเฝ้าระวงั เฝ้าระวงัอะไร กลยทุธ์การเฝ้าระวงั การพดูคุยกบัร้านคา้ การเก็บขอ้มูล 

โดย  ผศ.ดร.ณรงศศ์กัด์ิ หนูสอน 

(รับประทานอาหารวา่ง ในหอ้งประชุม) 

15.00-15.30  น. Workshop 1 ดูลกัษณะบุหร่ีแบบต่างๆ  

Workshop 2  แนะนาํ ทาํความเขา้ใจคู่มือเฝ้าระวงั และ แบบฟอร์มบนัทึกเฝ้าระวงั 

โดย  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ดร.ไพรัตน์ อน้อินทร์  

15.30-16.00 น. เขา้หอ้งพกั นดัออกเดินทาง ไปลงพ้ืนท่ี 

16.00-18.30 Workshop 3  ลงพ้ืนท่ีตลาดเมืองเก่า อุทยานประวติัศาสตร์ 

โดย  ผศ.ดร.ณรงศศ์กัด์ิ หนูสอน และ ดร.ประจวบ แหลมหลกั 

19.00 รับประทานอาหารเยน็ 

วนัที ่14 มนีาคม 2553 

8.00-9.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 

9.00-9.30 น. แนวทางการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั 

โดย ผศ.ดร.ณรงศศ์กัด์ิ หนูสอน 

9.30-11.00 Workshop 4  ประชุมระดมสมองวางแผนของแต่ละพ้ืนท่ี 

โดย ดร.ไพรัตน์ อน้อินทร์ และ คุณ กาํหนด  มีจกัร 

11.00-12.00 น. นาํเสนอแผนงานของแต่ละพ้ืนท่ี 
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โดย  ผศ.ดร.ณรงศศ์กัด์ิ หนูสอน และ ดร.ประจวบ แหลมหลกั 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.00 น. สรุป และ วางแผนงานขั้นต่อไป Wrap up and next step 

โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์

หมายเหตุ  * กาํหนดการประชุมเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

กาํหนดการโครงการอบรมวทิยากรมอือาชีพ เร่ือง บุหร่ีกบัสุขภาพ ตอน รู้เท่าทนับริษัทบุหร่ีและผลติภณัฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่  รุ่นที่

1 วนัที ่19 พฤศจกิายน 2553  

เวลา หัวข้อ วทิยากร 

8.30-9.30 รายงานตวั ลงทะเบียนการอบรม  

9.30-9.45 พิธีเปิดการอบรม ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการการอบรม และแนะนาํตวั

วทิยากร/ผูเ้ขา้รับการอบรม 

 

9.45-10.15 แนะนาํหนงัสือ เอกสาร และ ส่ือ ท่ีใชใ้นการเป็นวทิยากรมืออาชีพเฝ้าระวงั

กลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบ 

อ.กาํหนด  มีจกัร 

10.15-10.30 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย (อาหารวา่ง

รับประทานในหอ้งประชุม) 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  น่ิมพิทกัษพ์งศ ์

10.30-11.30 ขอ้มูลการเฝ้าระวงักลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย และกิจกรรม

เฝ้าระวงักลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทับุหร่ี  

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  น่ิมพิทกัษพ์งศ ์

11.30-12.00 สาธิตแนะนาํตวัอยา่งกิจกรรมกลุ่มรู้ทนัและเฝ้าระวงักลยทุธ์อุตสาหกรรม

ยาสูบ กบันกัเรียน เยาวชน ชุมชน 

ดร.ไพรัตน์  อน้อินทร์   

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั  
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13.00-13.30 สาธิตแนะนาํทกัษะวทิยากรเร่ืองรู้เท่าทนักลยทุธ์ บริษทับุหร่ี และ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

แบ่งกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม 

ดร.ไพรัตน์  อน้อินทร์   

13.30-14.30  Workshop1: แบ่งกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม ทาํกิจกรรมตามโจทยท่ี์มอบหมายให ้

โดยใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีแจกให ้

วทิยากรประจาํกลุ่ม 

14.30-15.30  Workshop2: ผูเ้ขา้อบรมนาํเสนอแผนการจดักิจกรรมการเป็นวทิยากรมือ

อาชีพเฝ้าระวงักลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบ ฝึกการทาํกิจกรรม  แลกเปล่ียน

เรียนรู้และเสนอแนะ(กลุ่มละ 10 นาที)  (อาหารวา่งรับประทานในหอ้ง)  

วทิยากร 

15.30-16.00 Wrap up and next step  มอบใบประกาศ วทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ภาคผนวก ข 

บทความและเอกสารเผยแพร่ท่ีเป็นผลผลิตของโครงการ 

หนงัสือ คู่มือ 

ช่ือเร่ือง    คู่มือเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 1 การส่งเสริมการขาย การตลาด  

               ณ จุดขาย และผลิตภณัฑย์าสูบ 

ผู้จดัทาํ    เครือข่ายเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธรรรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี  

                 และเครือข่ายนกัรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี อาเซียน 

ปีทีพ่มิพ์  2553 

สาระสําคญั คู่มือน้ีใชส้าํหรับการเฝ้าระวงัการกระทาํท่ีส่งเสริมการตลาดบุหร่ีท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมายในประเด็น การโฆษณา ณ 

จุดขาย และกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือขาบบุหร่ี และยาเส้น โดยคู่มือฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับ

เครือข่ายนักรณรงค์ และประชาชนทัว่ไปในการร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวงัไม่ให้บริษทับุหร่ีกระทาํผิดกฎหมาย 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ตามมาตรา 8 โดยเฉพาะการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรม

ส่งเสริมการขายบุหร่ีและยาสูบต่อเยาวชน ซ่ึงเป็นวิธีการทาํการตลาดท่ีพบบ่อยในประเทศไทย หาอ่านได้ท่ี

หอ้งสมุด ศจย. วทิยาเขตราชวถีิ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

  

ช่ือเร่ือง    คู่มือเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 2 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและการบริจาคเพ่ือสาธารณะ    

               โดยบริษทับุหร่ี:จริงใจหรือไก่กา 

ผู้จดัทาํ    เครือข่ายเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี และ  

                เครือข่ายนกัรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี อาเซียน 

ปีทีพ่มิพ์  2553 

 

สาระสําคญั คู่มือเฝ้าระวงับริษทับุหร่ี จดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสาํหรับเครือขา่ยนกัรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี ในการร่วมกนัเป็นหู

เป็นตา เฝ้าระวงัและบอกกล่าวสงัคมใหรู้้เท่าทนัการท่ีบริษทับุหร่ีใชช่้องโหวข่องกฎหมายในการทาํกิจกรรมเพ่ือ
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สงัคม หรือ การบริจาคเงินหรือส่ิงของ เพ่ือประโยชนท์างการประชาสมัพนัธ์  การสร้างสมัพนัธ์กบัผูใ้หญ่ในสงัคม 

และ การสร้างภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 

 

 

 

ช่ือเร่ือง    คู่มือจบัตาย ตลาดบุหร่ีออนไลน ์

ผู้จดัทาํ    เครือข่ายเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี และเครือข่ายนกั

รณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี อาเซียน 

ปีทีพ่มิพ์  2553 

สาระสําคญั คู่มือน้ีใชส้าํหรับการเฝ้าระวงัตลาดบุหร่ีออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัตลาด

บุหร่ีออนไลน์ภาคประชาชน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลตลาดบุหร่ีออนไลน์ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ในรูปแบบ

ฐานขอ้มูล และในอีกดา้น ยงัเป็นการใหค้วามรู้เท่าทนัส่ือตลาดบุหร่ีออนไลน์กบัภาคประชาชน ซ่ึงจะเป็นพลงัใน

การผลกัดนันโยบายในการป้องกนัส่ือตลาดบุหร่ีออนไลน์ เสนอกบัภาครัฐอนัเป็นการป้องกนัปัญหาการเสพติด

บุหร่ีของประชาชน 

 

 

ช่ือเร่ือง    การ์ดคาํเอกสารลบั อุตสาหกรรมยาสูบ 

ผู้จดัทาํ    เครือข่ายเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธรรรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี และเครือข่ายนกัรณรงค์

ไม่สูบบุหร่ี อาเซียน 

ปีทีพ่มิพ์  2553 

 

สาระสําคญั ใน 1 ชุด มีทั้งส้ิน  52 แผน่ แบ่งเป็น  13 ขอ้ควม ใชป้ระกอบการทาํกิจกรรมเร่ืองรู้เท่าทนักลยทุธ์บริษทับุหร่ี  
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ช่ือเร่ือง    วซีีดี powerpoint ประกอบการบรรยายเร่ืองกลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบ 

ผู้จดัทาํ    เครือข่ายเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธรรรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี และเครือข่ายนกัรณรงค์

ไม่สูบบุหร่ี อาเซียน 

ปีทีผ่ลติ 2553 

 

สาระสําคญั ประกอบดว้ยชุดบรรยาย 6 ชุดไดแ้ก่ 

1. ชุดท่ี 1 บริษทับุหร่ีในประเทศไทย 

2. ชุมท่ี 2 กลยทุธ์อุตสาหกรรมยาสูบ: โฆษาตรง และ โฆษณา ณ. จุดขาย 

3. ชุดท่ี 3 ผลิตภณัฑย์าสูบชนิดใหม่ 

4. ชุดท่ี 4 กลยทุธ์การทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม  CSR 

5. ชุดท่ี 5 การตลาดออนไลน ์

6. ชุดท่ี 6 ขอ้มูลประกอบทัว่ไป 

 

บทความ 

 

บริษทับุหร่ีในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพทิกัษ์พงศ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ* 

บทนํา 

การเฝ้าระวงั (Surveillance) เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการสาํคญัในการควบคุมยาสูบท่ีไดรั้บการแนะนาํจากองคก์ารอนามยัโลก (1)  

การเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบไม่ว่าจะเป็นด้าน กิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายแบบต่างๆ หรือ การแทรกแซงนโยบาย

สาธารณะในรูปแบบต่างๆ จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ การเฝ้าระวงัจะมีประสิทธิภาพดีไปไม่ไดเ้ลยถา้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ทราบขอ้มูล

ของอุตสาหกรรมยาสูบในทุกแง่มุม คาํวา่อุตสาหกรรมยาสูบ โดยทัว่ไปหมายรวมถึงผูป้ลูก ผูบ่้ม ใบยาสูบ, ผูส่้งออก นาํเขา้  
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ใบยาสูบ, บริษทับุหร่ี คือ ผูผ้ลิต บุหร่ี หรือ นาํเขา้, ซพัพลายเ์ออร์ เช่น ผูผ้ลิตกน้กรอง กล่ิน พิมพซ์อง เคร่ืองจกัร บริษทัโฆษณา 

และ สุดทา้ย หมายรวมไปถึง ผูค้า้ปลีก ร้านคา้ปลีก ระดบัต่างๆ อีกดว้ย สาํหรับในบทความน้ีจะเนน้ไปในส่วนของขอ้มูลบริษทั

บุหร่ีในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงบริษทัท่ีผลิตและบริษทันาํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบดว้ย 

บริษัทบุหร่ีในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) เปรียบเทียบ 3 บริษทั (4) 

ปัจจุบนัจากขอ้มูลจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั พบรายช่ือผูผ้ลิตและขายบุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทยมีแห่งเดียวคือ 

โรงงานยาสูบ สังกดักระทรวงการคลงั ส่วนรายช่ือผูน้าํเขา้จากต่างประเทศพบว่ามี 6 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทย

แลนด)์ จาํกดั,  บริษทั เจ.ที. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั, บริษทั ดี.อี.เอส มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั, บริษทั โอเรียนท ์แอนด ์เอท แฮปพิเนซ ซิ

กาแรต จาํกดั, และ บริษทั โกลด ์ซอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (5) ซ่ึงในจาํนวนบริษทัผูน้าํเขา้ทั้งหมด บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทย

แลนด)์ จาํกดั มีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด และถา้เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดในรอบ 4 ปีท่ีผ่านมาพบวา่ โรงงานยาสูบมีส่วน

แบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง ตามมาดว้ย บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด)์ จาํกดั และ บริษทั บริติชอเมริกนั โทแบคโค (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ตามลาํดบั (รูปท่ี 1)  

แนวโนม้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทันาํเขา้มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีเกิดจากความนิยมในบุหร่ีต่างประเทศและแบรนด์ท่ีมี

ความนิยมมากกวา่ รวมถึงการท่ีราคาบุหร่ีท่ีผลิตโดยโรงงานยาสูบกบับุหร่ีนาํเขา้ไม่แตกต่างกนัมากเน่ืองจากภาษีศุลกากรท่ีตํ่ามาก 

เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆรวมถึงการแจง้ราคานาํเขา้ท่ีตํ่าซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลราคานาํเขา้ท่ีแทจ้ริงได ้นอกจากน้ี
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หลงัจากการเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียนหรืออาฟตา้ (AFTA, ASEAN Free Trade Area) ภาษีศุลกากรจะตํ่าจนเกือบ ไม่มีเลย ซ่ึง

น่าจะมีผลใหบุ้หร่ีนาํเขา้ยิง่ราคาถูกลง 

แบรนด์/ยีห้่อ และ ชนิดบุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทย 

จากขอ้มูลของกรมสรรพสามิตปี พ.ศ. 2552 พบวา่ปัจจุบนับุหร่ีท่ีผลิตโดยโรงงานยาสูบมีทั้งส้ิน 19 ตรา และ บุหร่ีนาํเขา้ทั้งส้ิน 100 

ตรา ซ่ึงราคาขายปลีกสูงสุด-ตํ่าสุดเท่ากบั 26-106 บาท ต่อ 20 มวน (3)  แบรนด์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 

กรองทิพย ์90  (โรงงานยาสูบ), แอล แอนด ์เอม็ (ฟิลลิป มอร์ริส) และ วนัเดอร์ (โรงงานยาสูบ) ตามลาํดบั (รูปท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) เปรียบเทียบ ตามตรายีห่อ้บุหร่ี (4) 

ขอ้มูลจาก Euromonitor International Report  กล่าววา่ผูสู้บคนไทยนิยมบุหร่ีรสเขม้หรือรสมาตรฐาน (standard) โดยท่ีบุหร่ีรส

เมนทอลหรือรสอ่อนมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 19 ในปี 2551 อยา่งไรก็ตามมีแนวโนม้ท่ีจะไดส่้วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึน

เน่ืองมากจากการท่ีมีผูสู้บแบบคร้ังคราวมากข้ึนและคนมีการรับรู้วา่บุหร่ีรสอ่อนมีความปลอดภยัสูงกวา่บุหร่ีทัว่ไป ส่วนการออก

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ในปี 2551-52 ท่ีผา่นมาพบวา่ โรงงานยาสูบเนน้การออกผลิตภณัฑร์าคาถูกสาํหรับตลาดล่าง ในขณะท่ีบริษทับุหร่ี

นาํเขา้เนน้การสร้างความหลากหลายของแบรนดเ์พ่ือใหก้ลุ่มผูห้ญิงและวยัรุ่นเขา้ถึงไดม้ากข้ึน (4)  
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การเปรียบเทยีบข้อมูลบริษัทบุหร่ีรายบริษัทเฉพาะบริษัททีม่ส่ีวนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบระหวา่งบริษทับุหร่ี ประจาํปี  2551 

 

โรงงานยาสูบเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้ึนตรงต่อกระทรวงการคลงั เป็นผูผ้ลิตบุหร่ีรายเดียวของประเทศ มีบุหร่ีในครอบครอง 20   

แบรนด์   ในปี 2551 โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งการตลาดทั้งส้ินประมาณร้อยละ 67.1  ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 4  

เป็นการเสียส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดในรอบ 5 ปี ผูอ้าํนวยการโรงงานยาสูบไดอ้อกมาใหส้มัภาษณ์วา่ โรงงานยาสูบสูญเสียส่วน

แบ่งการตลาดใหบ้ริษทับุหร่ีขา้มชาติ และจาํเป็นตอ้งทาํการตลาดมากข้ึน  โรงงานยาสูบยงัใชเ้งินทั้งส้ิน ประมาณ 200 ลา้นบาท ใน

 โรงงานยาสูบ (2) บริษัท ฟิลลปิ มอริส (ไทย

แลนด์)  

บริษัท บริตชิ อเมริกนั โทแบคโค 

การจ้างงาน 4,000 400 30 

ส่วนแบ่งการตลาด 67.1% 26.8% 3.1% 

บุหร่ี leading brands  กรองทิพย ์90, วนั

เดอร์, สายฝน 90  

แอล & เอม็ , มาร์ลโบโร    พอล มอล, 555 สเตท เอก็ซเพรส, 

ลอนดอน   

ยอดขายสุทธิ (ลา้นบาท) 48,600  15,300  283  

กาํไรสุทธิ(ลา้นบาท) 6,000  733  13.2  

กจิกรรมเพือ่สังคม 

(ลา้นบาท) 

ปี 2551- 210  

ปี 2550- 150 

ปี 2550- 5  ไม่ทราบ 

ค่าใช้จ่ายการตลาด (ลา้น

บาท) 

19.91  ไม่ทราบ ไม่ทราบ 

จาํนวนร้านค้าปลกี (แห่ง) ประมาณ500,000  ประมาณ 200,000 แห่ง ไม่ทราบ 
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การทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม (2) ซ่ึงหลายกิจกรรมมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทั้งหนงัสือพิมพโ์ทรทศัน์  และ เวปไซต์ ในปี 2550 

รัฐบาลอนุมติัให้โรงงานยาสูบตั้งโรงงานใหม่ในวงเงินประมาณ 1,600 ลา้นบาท ในปี 2552 มีการออกผลิตภณัฑบุ์หร่ีราคาถูกตวั

ใหม่ช่ือ SHOOT ซ่ึงมีการทาํกิจกรรมโปรโมทอยา่งต่อเน่ือง   

บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด)์ จาํกดัเป็นบริษทัลูกของบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์แนลชัน่แนล ซ่ึงเป็นบริษทับุหร่ีขา้มชาติท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นบริษทันาํเขา้บุหร่ี ยี่ห้อ มาร์ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม จากประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2551 มีส่วนแบ่ง

การตลาดประมาณร้อยละ 26.8 ซ่ึงสูงข้ึนจากปีก่อนหน้าถึงรอย้ละ 3 ในรายงานประจาํปีบริษทัแม่ในต่างประเทศ(5)กล่าวว่า

ยอดขายบุหร่ีในประเทศไทยของบริษทั ลดลง แต่ในภาพรวมบริษทัได้ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยมากข้ึน ในปี 2550 

ผูจ้ดัการใหญ่ประเทศไทย นายอาโชค รามโมฮาน ไดอ้อกมาให้สัมภาษณ์หลายคร้ัง ในหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัวา่ ยอดขายลดลง 

และตวัแทนบริษทัฟิลลิป มอริสและ บริษทัขา้มชาติอ่ืนๆไดข้อเขา้พบรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัเพราะไม่พอใจท่ีระเบียบใหม่  

นอกจากน้ียงัมีการฟ้องร้องคดีเก่ียวกบัการแจง้ราคานาํเขา้ม่ีตํ่ากวา่ความเป็นจริงทาํใหภ้าษีท่ีเก็บไดน้อ้ยกวา่ความเป็นจริง 

บริษทั บริติชอเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทันาํเขา้บุหร่ี premium brands มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 

3.1 ในปี 2551 มีบริษทัไทยทาํการตลาดและส่งของให ้มีกิจกรรมการตลาด โดยเฉพาะเก่ียวกบัหาผูสู้บหนา้ใหม่ เพราะแบรนด์ยงั

ไม่ติดตลาดและทางบริษทัตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน  

สรุปลกัษณะกจิกรรมทีต้่องเฝ้าระวงับริษัทบุหร่ีในประเทศไทย 

โรงงานยาสูบมีการทาํการตลาดและประชาสัมพนัธ์แฝงไปกับการทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงเน้นกลุ่มด้อยโอกาส เยาวชน และ

ผูห้ญิง ใชเ้งินประมาณปีละ 200-150 ลา้นบาท สาํหรับกิจกรรมดงักล่าว การจดัคอนเสริตในต่างจงัหวดั หรือ ออกบูทในงานคอน

เสร์ิต หรือ งานดนตรี  การจดัสร้างหอ้งสูบบุหร่ี ตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น หวัลาํโพง สถานีขนส่งหมอชิต (6) 

กิจกรรมของบริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จาํกดั จะเป็นลกัษณะการ จดักิจกรรมเพ่ือสังคม ร่วมกบั บริษทัคู่คา้อ่ืนๆ โดยท่ีมี

กลุ่มเป้าหมายคือครูและนักเรียนในพ้ืนท่ีท่ีปลูกยาสูบ  ปี 2550 บริษทัใชเ้งินในการทาํกิจกรรม CSR ในประเทศไทยทั้งหมด

ประมาณ 170 ลา้นบาท (4) มีรายงานวา่มีการทาํการตลาด ณ จุดขาย เช่น  งานเปิดตวับุหร่ีใหม่ พริตต้ี   รวมถึงการให้รางวลัร้านคา้

ปลีกเพ่ือการจดัวางซอง มีจุดขายประมาณ 200,000 จุดทัว่ประเทศ นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มแทรกแซงนโยบายรัฐผ่านการเป็น

สมาชิกองคก์รธุรกิจต่างๆ เช่น US-ASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber of Commerce, WTO Joint committee, 

etc. 
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บริษทั บริติชอเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จาํกดั เน่ืองจากมีส่วนแบ่งการตลาดตํ่าจึงเนน้ การตลาดท่ีเนน้หากลุ่มนกัสูบหนา้

ใหม่ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา โดยเฉพาะในสถานบนัเทิงในกรุงเทพและเมืองใหญ่ โดยเฉพาะรอบๆ มหาวทิยาลยั มีการนาํซองบุหร่ี

แลกบตัรคอนเสริต (เนน้กลุ่มวยัรุ่น) บริษทัน้ี มีบริษทัไทยช่ือวา่บริษทั Goldimex ทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายขายและกระจายสินคา้ให ้ 

เอกสารอ้างองิ 

(1) WHO Fact Sheet N339 May 2010. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/print.html 

(2) รายงานประจาํปี ปี 2550 และ 2551 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั.  www.thaitobacco.or.th 

(3) ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กาํหนดราคายาสูบ ปี 2552 

(4) Euromonitor International report 2009 (Tobacco Thailand, Cigarette Thailand, etc.) 

(5) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

(6) เวปไซต ์โรงงานยาสูบ www.thaitobacco.or.th 

*โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ ไดรั้บการสนบัสนุน โดย ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) และ South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaitobacco.or.th/
http://www.thaitobacco.or.th/
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เครอืขา่ยกลุม่ศกึษาและเฝ้าระวงัอตุสาหกรรมยาสบู 

ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู 

และ มลูนธิริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุร ี ่

 

 

 
ขอ้มลู 

บรษิทับหุรีใ่นประเทศไทย 
(สําหรบัเฝ้าระวงัอตุสาหกรรมยาสบู) 

ปี 2553 
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โรงงานยาสูบ ท่ีตั้ง 184 ถนน พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. 66 2 229 1000   

เป็นหน่วยงานของรัฐ ข้ึนตรงต่อกระทรวงการคลงั เป็นผูผ้ลิตบุหร่ีรายเดียวของ

ประเทศ มีบุหร่ีในครอบครอง 20 แบรนด์   ในปี 2551 โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่ง

การตลาดทั้งส้ินประมาณร้อยละ 67.1  ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหนา้ประมาณร้อยละ 4 เป็น

การเสียส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดในรอบ 5 ปี ผูอ้าํนวยการโรงงานยาสูบไดอ้อกมา

ให้สัมภาษณ์ว่า โรงงานยาสูบสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้บริษทับุหร่ีขา้มชาติ และ

จาํเป็นตอ้งทาํการตลาดมากข้ึน โรงงานยาสูบยงัใชเ้งินทั้งส้ิน ประมาณ 200 ลา้นบาท 

ในการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม   ซ่ึงหลายกิจกรรมมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทั้ ง

หนงัสือพิมพโ์ทรทศัน์  และ เวปไซต ์ในปี 2550 รัฐบาลอนุมติัให้โรงงานยาสูบตั้ง

โรงงานใหม่ในวงเงิน 1,600 ลา้นบาท ในปี 2552 มีการออกผลิตภณัฑ์บุหร่ีราคาถูกตวั

ใหม่ช่ือ SHOOT ซ่ึงมีการทาํกิจกรรมโปรโมทอยา่งต่อเน่ือง 

ยอดขายและกาํไร ยอดขายสุทธิ 48,600 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 6,000 ลา้นบาท (ปี 2551) 

Employees/Sale agents 4,000/300  

Retail outlets 500,000 

แบรนดน์าํ กรองทิพย ์90   วนัเดอร์   สายฝน 90   วนัเดอร์ เมนทอล   โกลด ์ซิต้ี 90  

ประเด็นการเฝ้าระวงั โฆษณา ณ.จุดขาย มีจุดขายอยูก่วา่ 500,000 จุดทัว่ประเทศ  

การทาํการตลาดและประชาสัมพนัธ์แฝงไปกบัการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงเนน้กลุ่ม

ดอ้ยโอกาส เยาวชน และผูห้ญิง ใชเ้งินประมาณปีละ 200-150 ลา้นบาท*สาํหรับ

กิจกรรมดงักล่าว 

จดัคอนเสร์ิตตามต่างจงัหวดั หรือ ออกบูทในงานคอนเสร์ิต หรือ งานดนตรี 
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ส่วนที ่ 1 ข้อมูลของแต่ละบริษัท 

บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังาน 999/9 เซนทรัลเวลิด ์ชั้น 22 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพ โทร. 66 

2 255 0555 

เป็นบริษทัลูกของบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์แนลชัน่แนล ซ่ึงเป็นบริษทับุหร่ีขา้ม

ชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นบริษทันาํเขา้บุหร่ี ยี่ห้อ มาร์ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม 

จากประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2551 มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 26.8 ซ่ึงสูงข้ึน

จากปีก่อนหน้าถึงรอย้ละ 3 ในรายงานประจาํปีบริษทัแม่ในต่างประเทศ(5)กล่าวว่า

ยอดขายบุหร่ีในประเทศไทยของบริษัท ลดลง แต่ในภาพรวมบริษัทได้ส่วนแบ่ง

การตลาดในประเทศไทยมากข้ึน ในปี 2550 ผูจ้ดัการใหญ่ประเทศไทย นายอาโชค 

รามโมฮาน ไดอ้อกมาให้สัมภาษณ์หลายคร้ัง ในหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัว่า ยอดขาย

ลดลง และตวัแทนบริษทัฟิลลิป มอริสและ บริษทัขา้มชาติอ่ืนๆไดข้อเขา้พบรัฐมนตรี

กระทรวงการคลงัเพราะไม่พอใจท่ีระเบียบใหม่  นอกจากน้ียงัมีการฟ้องร้องคดี

เก่ียวกบัการแจง้ราคานาํเขา้ม่ีตํ่ากวา่ความเป็นจริงทาํให้ภาษีท่ีเก็บไดน้อ้ยกวา่ความเป็น

จริง   

ยอดขายและกาํไร ยอดขายสุทธิ 15,300 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 733 ลา้นบาท ( ปี 2551) 

Employees/sale agent 

แบรนดน์าํ 

300/na 

แอล & เอม็    มาร์ลโบโร  แอลไพน์ 

จดัสร้างห้องสูบบุหร่ี ตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น หวัลาํโพง สถานีขนส่งหมอชิต  
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ประเด็นการเฝ้าระวงั จดักิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกบั บริษทัคู่คา้อ่ืนๆ โดยท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือครูและนกัเรียน

ในพื้นท่ีท่ีปลูกยาสูบ  ปี 2550 บริษทัใชเ้งินในการทาํกิจกรรม CSR ในประเทศไทย

ทั้งหมดประมาณ 170 ลา้นบาท** 

 

มีรายงานการทาํการตลาด ณ จุดขาย เช่น  งานเปิดตวับุหร่ีใหม่ พริตต้ี  

 

ใหร้างวลัร้านคา้ปลีกเพื่อการจดัวางซอง มีจุดขายประมาณ 200,000 จุดทัว่ประเทศ 

 

แนวโนม้แทรกแซงนโยบายรัฐผา่นการเป็นสมาชิกองคก์รธุรกิจต่างๆ เช่น US-

ASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber of Commerce, WTO Joint 

committee, etc. 
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ท่ีมาของขอ้มูล 

*รายงานประจาํปี โรงงานยาสูบ ปี 2551 

** Euromonitor International Report, January 2010 

บริษัท บริติช อเมริกนั โท

แบคโค 

ท่ีตั้งสาํนกังาน 183 ตึกรัจนาการ ชั้น 27 ถนนสาธรใต ้ยานนาวา กรุงเทพ 10120 

โทร. 66 2 676 6255 

เป็นบริษทันาํเขา้บุหร่ี premium brands มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 3.1 

ในปี 2551 มีบริษทัไทยทาํการตลาดและส่งของให้ มีกิจกรรมการตลาด โดยเฉพาะ

เก่ียวกบัหาผูสู้บหนา้ใหม่ เพราะแบรนดย์งัไม่ติดตลาดและทางบริษทัตอ้งการส่วน

แบ่งการตลาดมากข้ึน 

ยอดขายและกาํไร ยอดขายสุทธิ 283 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 13.2 ลา้นบาท (ปี 2551) 

Employess/sale agent 30/na 

แบรนดน์าํ พอล มอล   555 สเตท เอก็ซเพรส  ลอนดอน   

ประเด็นการเฝ้าระวงั การตลาด เนน้หากลุ่มนกัสูบหนา้ใหม่ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา โดยเฉพาะในสถาน

บนัเทิงในกรุงเทพและเมืองใหญ่ โดยเฉพาะรอบๆ มหาวิทยาลยั  

 

ซองบุหร่ีแลกบตัรคอนเสริต (เนน้กลุ่มวยัรุ่น) 

 

มีบริษทัไทย บริษทั Goldimex ทาํหนา้ท่ีเป็น Dirstributer and Sale force  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

ข้อมูลทัว่ไป 

 โรงงานยาสูบ บริษัท ฟิลลปิ มอริส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั 

บริษัท บริตชิ อเมริกนั โท

แบคโค 

การจ้างงาน 4,000 400 30 

ส่วนแบ่งการตลาด 67.1% 26.8% 3.1% 

บุหร่ี leading brands  กรองทิพย ์90, วนั

เดอร์, สายฝน 90  

แอล & เอม็ , มาร์ลโบโร    พอล มอล, 555 สเตท เอก็ซ

เพรส, ลอนดอน   

ยอดขายสุทธิ(ลา้นบาท) 48,600  15,300  283  

กาํไรสุทธิ(ลา้นบาท) 6,000  733  13.2  

กจิกรรมเพือ่สังคม (ลา้น

บาท) 

ปี 2551- 209,841  

ปี 2550- 149,619  

ปี 2550- 5  ไม่ทราบ 

ค่าใช้จ่ายการตลาด (ลา้น

บาท) 

19.91  ไม่ทราบ ไม่ทราบ 

จาํนวนร้านค้าปลกี (แห่ง) 500,000  200,000 แห่ง ไม่ทราบ 
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ข้อมูลเปรียบเทียบกิจกรรมการตลาด 

บริษัท การตลาด/

ประชาสัมพันธ์แฝงการ

บริจาคเพื่อสงัคม 

อีเวนท์เปิดตัวบุหร่ี 

ร้านสะดวกซือ้หรือ

สถานบันเทิง 

คาํโฆษณาแฝงบน

ซองบุหร่ี 

จัดคอนเสร์ิต 

โรงงานยาสบู yes ไมม่ีข้อมลู yes yes 

ฟิลลปิ มอร์ริส yes yes yes ไมม่ีข้อมลู 

บริติช อเมริกนั โท

แบคโค 

yes yes yes yes 

 

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวงัอาเซียน 

ท่ีมา หนงัสือ Profiting From Death, Southeast Asia Tobacco control Alliance (SEATCA) 

 

กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหร่ีในอาเซียน 

จากการเก็บขอ้มูลของ SEATCA จะพบวา่ บริษทับุหร่ีไม่ไดใ้ช้กลยุทธ์เดียวกนัสําหรับทุกประเทศ  แต่

ประยุกต์ใช้กลยุทธ์หลากหลายท่ีมีประโยชน์และสามารถดัดแปลงหรือปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ของแต่ละ

ประเทศ   ข้ึนกบักฎหมายและความจริงใจของภาครัฐในการควบคุมยาสูบ รวมทั้ง สภาพเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศ 

ตัวอย่างผลการเกบ็รวบรวมข้อมูลของเครือข่ายเฝ้าระวงั 

1. การหาผลประโยชน์จากคนยากจน 
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ในประเทศท่ียากจนมากและไม่มีกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีเขม้แขง็ มีขอ้สังเกตวา่บริษทับุหร่ีมีเป้าหมายอยู่

ท่ีคนยากจนของสังคม การโฆษณาวา่จะมีการให้รางวลั หรือ ล็อตเตอร่ี   จึงเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของคนกลุ่มน้ี  

และถูกใชใ้นประเทศกมัพชูา, ลาว, อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์  ในกมัพชูา บริษทับุหร่ีล่อใจผูซ้ื้อซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

คนหาเชา้กินคํ่าโดยการการจบัสลากผูโ้ชคดี ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งส่งซองบุหร่ีเปล่าท่ีเขียนช่ือและท่ีอยูเ่พื่อชิงรางวลั 

โดยวิธีการน้ีบริษทัสามารถล่อใจชักจูงให้ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี  ให้เร่ิมซ้ือบุหร่ีและจูงใจให้พวกเขาสูบบุหร่ี  

และสําหรับผูท่ี้สูบบุหร่ีอยู่แลว้ก็ทาํให้ยิ่งสูบมากข้ึน  นอกจากน้ีบริษทัสามารถสร้างฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของ

ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย  และการท่ีไม่ตอ้งเขียนอะไรมากนอกจากช่ือและท่ีอยู ่ ยิ่งช่วยให้ผูท่ี้อ่านออกเขียนไดน้อ้ย (ซ่ึง

มกัเป็นคนยากจน)สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดง่้ายและมากข้ึน 

2.การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย  

• การโฆษณา ณ จุดขาย  ในประเทศซ่ึงมีการห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออ้ม จุดขายยงัคงเป็น

ช่องทางการตลาดท่ีสําคญั  การแสดงผลิตภณัฑ์ยาสูบให้โดดเด่นสะดุดตาบนเคาน์เตอร์แคชเชียร์หรือจุด

จ่ายเงิน เป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป  เพราะเป็นจุดท่ีลูกคา้มองเห็นชดัเจน 

• การออกแบบโปสเตอร์ โดยใชภ้าษาทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหเ้ขา้ถึงคนในทุกทอ้งถ่ินไดง่้าย 

• การขายบุหร่ีซองเล็ก( kiddie packs)  เช่น ในกมัพูชา , อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์และในมาเลเซียยงั

อนุญาตใหมี้การขายบุหร่ีแพค็ละ 14 มวน    

• การแบ่งขาย หรือ การขายแบบแยกมวน  พบไดท้ัว่ไปรวมทั้งในไทย  สําหรับในมาเลเซีย  แมว้า่การขาย

บุหร่ีแยกมวนจะถูกประกาศหา้ม แต่ ในช่วงตน้เดือนกรกฎาคม 2550  พบวา่มีการขายดงักล่าวแบบใตโ้ต๊ะ 

ในราคา 0.29 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 มวน หรือเท่ากบัขายไดซ้องละ 3.69 ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือขายได ้20 มวน 

ขณะท่ีถา้ขายเป็นซองจะไดเ้พียง 2.11 ดอลลาร์สหรัฐ  

• การลด แลก แจก แถม   เช่น  การจดัช่วงลดราคา , หรือการลดราคาเม่ือซ้ือหลายๆ ซอง  และมีของกาํนลั

ให้ฟรีเม่ือซ้ือบุหร่ี   ซ่ึงพบท่ีกมัพูชา , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  ในมาเลเซีย มีการขายแบบ
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ซองแฝด โดยทั้ง 2 ซองจะถูกรวมติดกนัเป็น 1 ช้ิน   และจะขายในช่วงเวลาจาํกดัเช่น 2 เดือน หรือจนไม่มี

ของแลว้ ซ่ึงสามารถกระตุน้การซ้ือได ้เน่ืองจากเป็นแบบพิเศษ มีจาํนวนจาํกดั 

คนสูบบุหร่ีในกมัพชูา และฟิลิปินส์จะไดข้องกาํนลัฟรีพร้อมกบัการซ้ือบุหร่ีในช่วงท่ีลดราคา  

 บริษทับริติช อเมริกนั โทแบคโค ในมาเลเซีย  ใชว้ธีิหลบหลีกการหา้มไม่ใหแ้จกของกาํนลัพร้อมกบัการ 

ซ้ือบุหร่ี  โดยการติดราคาค่าส่ิงของซ่ึงใส่อยูคู่่กบัซองบุหร่ีในบรรจุภณัฑเ์ดียวกนั  ตวัอยา่งส่ิงของไดแ้ก่  

 ไฟแช็ค , ท่ีเข่ียบุหร่ีทาํดว้ยอลูมิเนียม หรือ ส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ 

• การออกแบบซองทีม่ีสีสันสดใส  และรูปแบบซองสะดุดตา และบุหร่ีชูรส 

-      บุหร่ีรสชาติใหม่ๆ  (หรือบุหร่ีชูรส) ถูกนาํเขา้ไปยงักมัพชูา , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย และฟิลิปปินส์   

       ซ่ึงมีทั้งการออกรสชาติใหม่ๆ เช่น รสคาปูชิโน  และ บุหร่ีรสอ่อน ท่ีใชค้าํวา่ ไลท ์ มายด ์

- บริษทับุหร่ียงัผลิตบรรจุภณัฑ ์(ซองบุหร่ี)  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเป็นรูปลกัษณ์ใหม่ๆ  เพื่อขายใน 

       ตลาดมาเลเซียโดยเฉพาะ  นอกจากน้ีการใชป้ลอกสวมซองบุหร่ี  ถูกพบมากในกมัพชูา ,  

       อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ปลอกอาจเป็นปลอกกระดาษหรือพลาสติก 

- ในประเทศท่ีมีการห้ามโฆษณายี่ห้อบุหร่ี  พบว่ายานพาหนะ หรือ อาคารท่ีอยู่อาศยัจะถูกเปล่ียนให้

เป็นสีและรูปแบบท่ีส่ือถึงยีห่อ้บุหร่ีแทน  เช่น ท่ีเวยีดนามและฟิลิปปินส์    

 

3.โครงการความรับผดิชอบทางสังคม 

บริษทัยาสูบซ้ือภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชน  โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  

นอกจากเป็นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมต่อสาธารณชนแลว้  ยงัก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นหน้ีบญุคณุ
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ในกลุ่มท่ีรับการสนับสนุน  ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีได้ผลดี  บริษทับุหร่ีจึงนาํไปปฏิบติัในทุกประเทศ คือ  กมัพูชา , 

อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , ไทย และเวยีดนาม โดยมีการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 

• กิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรม  และกีฬาใน อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์  โดยเฉพาะกีฬาท่ีมีการถ่ายทอดทาง

โทรทศัน์หรือ เป็นข่าวในหนงัสือพิมพห์รือแมกกาซีน  ซ่ึงเผยแพร่ไปทัว่โลก เท่ากบัเป็นการโฆษณาขา้ม

พรมแดน  

• โครงการป้องกนัการสูบบุหร่ีของเยาวชน ซ่ึงมีการดาํเนินการในหลายประเทศ  รวมทั้งประเทศไทย , 

มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  โดยบริษทั บริติชอเมริกนั โทแบคโคและ ฟิลลิป มอร์ริส   โดยมีผลวิจยัจากฝ่าย

รณรงค์ระบุว่า กิจกรรมดงักล่าวไม่ประสบผลสําเร็จในการห้ามปรามเยาวชนจากการสูบบุหร่ี เลย   แต่

บริษทับุหร่ีทาํเพื่อหวงัผลในการประชาสัมพนัธ์ และเพื่อยบัย ั้งหรือชะลอ การออกกฎหมายควบคุมบริษทั

บุหร่ี ได ้ 

• การให้ทุนการศึกษา และการใชเ้งินอุดหนุนในดา้นศิลปะ  การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนซ่ึงมาจาก

ครอบครัวท่ียากจน  ทาํให้บริษทับุหร่ีได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  เน่ืองจากครอบครัวของเด็ก

นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนจะรู้สึกว่าเป็นหน้ีบุญคุณ  ดงันั้นการให้ทุนการศึกษาภายใตมู้ลนิธิของบริษทับุหร่ีจึง

เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป โดยมีการบริจาคในอินโดนีเซีย , มาเลเซีย , ไทยและฟิลิปปินส์  ในมาเลเซียเด็กๆ ซ่ึง

เป็นลูกหลานของชาวไร่ยาสูบไดรั้บทุนการศึกษาคนละ  140  ดอลลาร์สหรัฐ 

• การสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนและกีฬาและอาหาร    พบวา่บริษทัยาสูบให้การสนบัสนุนการสร้างสนาม

บาสเกตบอล , บอร์ดสําหรับติดประกาศหรือข่าวสาร  รวมทั้งสนับสนุนด้านอาหารกลางวนัให้กับ

โรงเรียน 

• กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ตวัอยา่งเช่น ในฟิลิปปินส์  ฝ่ายบริหารของบริษทัยาสูบแห่งชาติเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในงานวจิยั  ท่ีนาํเอาลาํตน้ของยาสูบมาแปรรูปเป็นเยือ่สาํหรับทาํกระดาษ  และการใชผ้งยาสูบสําหรับ

ควบคุมปริมาณของหอยในบ่อปลา 
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• การบรรเทาสาธารณภยั  เม่ือคร้ังท่ีคล่ืนสึนามิพดัถล่มพื้นท่ีบางส่วนของทวีปเอเชียในปี พ.ศ 2548 บริษทั 

บริติชอเมริกนั โทแบคโคไดช่้วยสร้างหมู่บา้นข้ึนใหม่ในศรีลงักาดว้ย 
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ข้อมูลเบือ้งต้นเร่ืองการขายบุหร่ีและออกบูธประชาสัมพนัธ์โดยพร๊ิตตีข้องบริษัท

บุหร่ีในประเทศไทย (พ.ศ 2551-2553) 

จากการเฝ้าระวงัเบือ้งต้นปัจจุบันพบใน 4 ลกัษณะ คือ 

1. พร๊ิตต้ีกบับูธแนะนาํบุหร่ีในผบั – สถานบนัเทิง 

2. พร๊ิตต้ีกบับูธขายบุหร่ีในงานต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต  กีฬา งานประเพณี  ลานเบียร์    

3. พร๊ิตต้ีกบับูธกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโอกาสต่างๆ โดย อา้งเป็นความรับผดิชอบต่อสังคม เสริมสร้าง

มารยาทการสูบบุหร่ี 

4. พร๊ิตต้ีกบังานเปิดตวับุหร่ีใหม่ 

1. การตั้งบูธแนะนําบุหร่ีในผบั – สถานบันเทิง โดย 

• ตั้งบูธวางบุหร่ี 

• มีพริตต้ีประจาํบูธ 

• ตกแต่งสถานท่ีโดยใชสี้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของบุหร่ี 
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Pretty Marlboro และบูทขายบุหร่ีท่ีร้าน Music room หวัหิน 2551 

 

           Pretty ขายบุหร่ี Mild Seven ในผบัแห่งหน่ึงใน กรุงเทพ 2553 (ภาพโดย ผศ.ดร.พิมพวลัย ์และ ทีมวจิยั) 

2. การจัดบูธขายบุหร่ีในงานต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต  งานประเพณี  ลานเบียร์   โดย 

• ตั้งบูธจาํหน่ายบุหร่ี 

• มีพริตต้ีประจาํบูธ                  
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                               บูธ Marlboro งานบุญบั้งไฟ ยโสธร...8-10 พฤษภาคม 2552           

 

 

 

 

 

 

 

บูธ Marlboro มี pretty ขายบุหร่ี ท่ีงาน ทวัร์"บงัเอิญเอาแต่นอน" อสันี วสันต ์ท่ีสกลนคร 2551 
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บูธ Marlboro ในงาน PTT NITTO TNG GOODYEAR DRAG งานแข่งรถแต่ง 2552 กรุงเทพฯ (ท่ีมาwww. 

RacingWeb.net) 

 

บูธ Marlboro งานผตีาโขน จงัหวดัเลย กรกฎาคม 2551           

ทีม่า http://www.msufineart.com/forum/ 

 

 

 

 

http://www.msufineart.com/forum/
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3. การจัดบูธตามโอกาสต่างๆ โดย อ้างเป็นความรับผดิชอบต่อสังคม เสริมสร้างมารยาทการสูบบุหร่ี โดย 

• มีบูธรณรงค ์ชวนเด็กเยาวชน ใหเ้ขา้มาเรียนรู้วธีิเลือกซ้ือบุหรี เลือกอยา่งไรไม่ซ้ือของปลอม 

• มีตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็น พร้อมพร้ิตต้ีสาวสวยคอยเชิญชวนผูม้าร่วมงานท่ีเดินผา่นไปมา 

• ในบูธ จะยกเอาเร่ืองโครงการพระราชดาํริมาจดัแสดง พร้อมกบักิจกรรม CSR อนุรักษป่์า 

• และกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชนมาบงัหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานยาสูบจดับูทขายบุหร่ี ท่ีงานถ่ายทอดบอลโลก ช่วงเดือน มิถุนายน  - กรกฎาคม 2553  ท่ีมาหนงัสือพิมพ์

บา้นเมือง วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2553 
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บูท โรงงานยาสูบ พฤษภาคม  2553 (ภาพโดย วษิณุ ศรีทะวงศ ์แผนทุนฯประเพณีวฒันธรรม สคล.) 

4. งานเปิดตัวบุหร่ียีห้่อใหม่โดยใช้พริตตี ้จดัท่ีร้านสะดวก (ไม่มีภาพ) 
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เอกสารส่งสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ  

กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายของโรงงานยาสูบ ปี 2553  

1. โฆษณาและส่งเสริมการขายสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดมาตรา 8 พ.ร.บ ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ 2532 และ 

มาตรา 13 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบโลก 

1) โฆษณาช่ือบุหร่ีโดยใชป้้าย 

2) โฆษณาช่ือบุหร่ีโดยใชช่ื้อยีห่้อบุหร่ีบนสินคา้อ่ืน  

3) โฆษณาช่ืออบุหร่ีโดยใชผู้ห้ญิง 

4) ส่งเสริมการขายโดยใช ้pretty ออกบูธขายบุหร่ี 

5) จดังานเปิดตวับุหร่ีใหม่ 

2. การละเมิดมาตรา 5.3 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบโลก 

1) การใหส้ปอนเซอร์หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ 

รายละเอยีดกลยุทธ์และภาพประกอบ 

ลกัษณะ รายละเอยีด ภาพ 

โฆษณาช่ือ

บุหร่ีโดยใช้

ป้าย  

 

 

 

ป้ายข่ือบุหร่ี  Wonder สีเขียว และ 

ขอ้ความ “Emotion” ใตช่ื้อบุหร่ี พบท่ี 

ร้านขายของ จุดแวะพกัของรถทวัร์สาย

เหนือ 
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ป้ายข่ือบุหร่ี  Wonder สีแดง และ 

ขอ้ความ “Emotion” ใตช่ื้อบุหร่ี พบท่ี 

ร้านอาหารในต่างจงัหวดั 

 

 

โฆษณาช่ือ

บุหร่ีโดยใชช่ื้อ

ยีห่อ้บุหร่ีบน

สินคา้อ่ืน  

 

กล่องทิชชูเป็นกล่องสีเหลืองและมีช่ือ

บุหร่ี “Wonder” และขอ้ความ 

“TASTE” อยูด่า้นหน่ึงส่วนอีกดา้น

เขียนวา่ เขียว...เท่จดั และ แดง...มดัใจ 

จากการสอบถามเจา้ของ ร้านอาหาร 

ไดค้วามวา่ “เอเยน่ตข์ายบุหร่ีท่ีรู้จกักนั

มาฝากใหช่้วยวาง”  
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จานแจกร้านคา้ ร้านอาหาร มีช่ือ 

Wonder และ ขอ้ความ “Emotion” 

 

กล่องอเนกประสงค ์(น่าจะไวใ้ส่บุหร่ี

แบ่งขายเป็นมวน) สีเขียวและแดง มี

ช่ือ บุหร่ี  Wonder  
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โฆษณาช่ือ

บุหร่ีโดยใช้

ผูห้ญิง 

 

โรงงานยาสูบจดับูทขายบุหร่ี ท่ีงาน

ถ่ายทอดบอลโลก ช่วงเดือน มิถุนายน  

- กรกฎาคม 2553  โดยผูข้ายเป็นผูห้ญิง

สวยและใส่เส้ือมีช่ือบุหร่ี SMS 

 

 

 

ช่ือบุหร่ีแฝง ร้านคา้ปลีกไดรั้บแจกป้ายขนาดเล็ก

ขอ้ความชูทบาส Let’s Shoot  ท่ีแฝงช่ือ

บุหร่ี “SHOOT”  ใหติ้ดท่ีป้ายราคา 

 

ส่งเสริมการ

ขายโดยใช ้

pretty ออกบูธ

ขายบุหร่ี/

ประชาสัมพนัธ์

ในงานเทศกาล

ต่างๆ 

งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว

ประจาํปี 53 ณ.วดัท่าหลวง จ.พิจิตร 

งานเทศกาลท่องเท่ียว สีสัน

ตะวนัออก 2553 ณ.ชายหาดพทัยา 

งานเทศกาลลาํใยลาํพนู 2553 ณ.จ.

ลาํพนู 

และ อ่ืนๆ 

ไม่มีภาพ (ขอ้มูลจาก pretty) 

http://www.shoottrip.com/board/viewthread.php

?tid=352&extra=page%3D1 

http://www.shoottrip.com/board/viewthread.php?tid=352&extra=page%3D1
http://www.shoottrip.com/board/viewthread.php?tid=352&extra=page%3D1
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บูธประชา

สัมพนัธ์ตาม

งานประเพณี 

 

 

 

 

จดับูธรณรงคใ์หเ้ขา้มาเรียนรู้วธีิเลือก

ซ้ือบุหรี เลือกอยา่งไรไม่ซ้ือของปลอม 

มีตวัอยา่งแสดงให้เห็น พร้อมพร้ิตต้ี

สาวสวยคอยเชิญชวนผูม้าร่วมงานท่ี

เดินผา่นไปมา 

  

จดังานเปิดตวั

บุหร่ีใหม่ 

จดังานเปิดตวับุหร่ียีห่้อ SHOOT   
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การให้

สปอนเซอร์

หน่วยงานของ

รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย

ควบคุมยาสูบ 

(FCTC มาตรา  

5.3) 

โรงงานยาสูบเป็นสปอนเซอร์ งานกีฬา 

สถานีตาํรวจภูธร 
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ภาคผนวก ค 

ข่าวแจก 

เยาวชนเข้าถึงง่าย บุหร่ีแบ่งขายเกลือ่นเมือง  

ในช่วงวนัท่ี 13-14 มีนาคม พ.ศ 2553 กลุ่มเยาวชน และ พ่ีเล้ียงเจา้พนกังานสาธารณสุข จากส่ีจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงเขา้ร่วม

เป็นเครือข่ายโครงการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ ไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือฝึกสังเกตและเฝ้าระวงัในส่วน ร้านคา้ปลีกขายบุหร่ี ตลาดนัด 

และร้านอาหาร ในพ้ืนท่ี จงัหวดัสุโขทยั  โครงการน้ีไดรั้บการสนับสนุนจากศูนยว์ิจยัและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) เครือข่ายนกัรณรงคอ์าเซียน (SEATCA) มูลนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ีและ มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายกลุ่มแกนนาํเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบและพฒันาแผนการเฝ้าระวงัอยา่งเป็น

ระบบ  

ทพ.ญ. ศิริวรรณ พิทยารังสฤษฎ์ิ ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบกล่าววา่ จากขอ้มูลท่ีผ่านมา บริษทั

บุหร่ีมีกลยทุธ์การตลาดหลากหลายท่ีจะมาหลอกล่อเยาวชนใหเ้ป็นผูสู้บหนา้ใหม่ กลยทุธ์หน่ึงท่ีบริษทับุหร่ีในประเทศไทยนาํมาใช้

กนัมากเน่ืองจากการโฆษณาตรงตามส่ือต่างๆไม่สามารถทาํไดคื้อ การทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ณ.จุดขายเพราะบริษทับุหร่ีใน

ประเทศไทยมีจุดขายอยูม่ากถึง 500,000 จุดทัว่ประเทศ นอกจากนั้นยงัมีกลยทุธ์การนาํผลิตภณัฑย์าสูบใหม่ๆ มาหลอกล่อเยาวชน

อีกดว้ย ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดมี้กฎหมายห้ามโชวซ์องบุหร่ี ซ่ึงถือวา่เป็นการโฆษณา ณ. จุดขายอยา่งหน่ึง อยา่งไรก็ตาม

การทาํกิจกรรมอ่ืนๆของบริษทับุหร่ีโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เขม้แข็งก็ยงัมีการทาํกิจกรรมดงักล่าวอยู ่ซ่ึงการ

จะรู้เท่าทนับริษทับุหร่ีตอ้งอาศยัแผนการเฝ้าระวงัและกลุ่มแกนนาํท่ีความตั้งใจและเขม้แขง็ 

ผศ.ดร.ณรงคศ์กัด์ิ หนูสอน อาจารยค์ณะสาธารณสุข มหาวิทยาลยันเรศวร ซ่ึงเป็นคณะทาํงานเครือข่ายกล่าววา่ จากการฝึกการลง

พ้ืนท่ี เยาวชนพบเห็นการแบ่งขายบุหร่ีซ่ึงมีป้ายเขียนบอกชดัเจนวา่ร้านน้ีมีบุหร่ีแบ่งขาย ตูโ้ชวบุ์หร่ีสีสันสดใส  ตูโ้ชวข์องบริษทั

บุหร่ีท่ีเปิดตูโ้ชวบุ์หร่ีไวต้ลอด  นอกจากน้ีพบเห็นร้านท่ีขายบุหร่ีต่างประเทศซ่ึงมีบุหร่ีซองเลก็ ซองบุหร่ีท่ีภาพคาํเตือนท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย โดยท่ีมีภาพคาํเตือนอยูด่า้นล่างของซองบุหร่ี และจากการสาํรวจตลาดนดั พบเส้ือ และไฟแช็ค ท่ีมีตราโลโกย้ีห่อ้บุหร่ี

วางขายดว้ย ซ่ึงจากโครงการน้ีเยาวชนไดรั้บการพฒันาให้รู้เท่าทนักลยทุธ์ต่างๆของบริษทับุหร่ี และไดฝึ้กทกัษะการลงพ้ืนท่ีเฝ้า

ระวงั ซ่ึงเม่ือกลบัไปอยูใ่นจงัหวดัจะสามารถเป็นแกนนาํในจงัหวดัไดอ้ยา่งดี 
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ภาคผนวก ง รายช่ือแกนนําทีไ่ด้รับประกาศนียบัตร วทิยากรมืออาชีพรุ่นที่ 1 

1. นายปรีดา  อินทรชิต 

2. นางสาววนีสั  หม่ืนสม 

3. นางศจีภรณ์  ดีพุม่ 

4. นายวษิณุ  มากบุญ 

5. นายบาํรุง จนัทรานุสรณ์ 

6. นายนภทัร พลเยีย่ม 

7. นายปราโมทย ์เยน็บุญธรรม 

8. นายนิคม เลก็ชูผล 

9. นายยทุธกรรณ์ จอ้ยสุดใจ 

10. นายวทิยา  เมืองกลาง 

11. นางสาวธวลักร อินอุตร 

12. นายบุญฤทธ์ิ วงศเ์ชวงทรัพย ์

13. นางสาววพิาวรณ์ นนัทะสาร 

14. นางสาวพชัรมณฑ ์อินพุม่ 

15. นางจารุวรรณ สนธิปักษ ์

16. นางสาวพรณิภา พลอยกิติกลู 

17. นางสาวเพียงพิมพ ์ปัณระสี 

18. นางวรีะนุช ก่อแกว้ 



86 | P a g e  

 

19. นางสาวปวณีา บวัตูม 

20. นายววิรรธน์ สีแดง 

21. นางผอ่งพรรณ ธีระวฒันศกัด์ิ 

22. ภก.สุทธิ วบูิลยว์ฒันกิจ 

23. นายณรงค ์ตั้งสิริชยั 

24. นางนพวรรณ โฉมสุข 

25. นางนิยม เลก็ชูผล 

26. นายสุรชยั รังษีวงศ ์

27. นายสงัวร โล่นพนัธ์ุ 

28. นางเสวนิตย ์อินอา้ย 

29. นายปัญญา จนัทร์โต 

30. นายอนนัต ์รับบุญ 

31. นางวไิลวรรณ อินสะอาด 

32. นางปทุม  ศรีนาราง 
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ภาคผนวก จ รายช่ือเครือข่ายกลุ่มติดตามและเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย 

 

รายช่ือทีมงาน โครงการกลุ่มติดตามเฝ้าระวงั และศึกษาอุตสาหกรรยาสูบในประเทศไทย 

    ที ่ ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail 
   
   1 ผศ.ดร.ปิยะรัตน ์  

น่ิมพิทกัษพ์งศ ์

หวัหนา้

โครงการ 

คณะเภสชัศาสตร์   

มหาวทิยาลยันเรศวร 

089-8160664 ohpiyarat@yahoo.com 

   2 ผศ.ดร.ณรงคศ์กัด์ิ   

หนูสอน 

ทีมทาํงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวทิยาลยันเรศวร 

081-7851370 nnoosorn@yahoo.com 

   3 ดร.ประจวบ  แหลมหลกั ทีมทาํงาน วทิยาลยัการสาธารณสุข 

สิรินธร จงัหวดัพิษณุโลก 

089-2690829 drpj99999@gmail.com  

   4 ดร.ไพรัตน ์ อน้อินทร์ ทีมทาํงาน สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 081-9732040 pai.on1971@gmail.com  

   5 อาจารยก์าํหนด  มีจกัร ทีมทาํงาน สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

บางระกาํ 

081-2832962,  

086-9276974 

kumee13@gmail.com, 

ku_mee@hotmail.com 

   6 นางสาวลินดา   

แกว้หลวง 

เลขานุการ

โครงการฯ 

กลุ่มวจิยัการควบคุมยาสูบ  

หน่วยวจิยัการบริบาลเภสชักรรม 

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร 

086-2018545 manok_noi@hotmail.com, 

tiwatch01@gmail.com 

    

 

รายช่ือเยาวชนและเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

       
ที ่ ช่ือ - สกลุ ทมีอาํเภอ เบอร์ตดิต่อ E-mail 

1 ดร.รุ่ง  วงศว์ฒัน ์ วทิยากร 087-3188878 rwongwat@yahoo.com 

2 นายถาวรพฒัน์   จนัทร์รัตน ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 081-0401576 Ta_wornta2008@hotmail.com 

3 นายสหรัฐ  เดชดาํรงคสกลุ อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 089-8593967 saharhdh@hotmail.com 

4 นางสาววสัสา  มัน่ศกัด์ิ อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 081-6801729 wmunsak@hotmail.com 

5 นางสาวจุฬาลกัษณ์  แกว้ลี อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 086-1997383 Kaewlee6@hotmail.com 

6 นายพิสิทธ์ิ  พานชยั อ.ลานกระบือ จ.กาํแพงเพชร 089-8561683 - 

7 นายเมฆินทร์  มีสด อ.ลานกระบือ จ.กาํแพงเพชร 083-9547008 - 

8 นายสุรเชษฐ  กลุสุ อ.ลานกระบือ จ.กาํแพงเพชร 089-9585395  Aodnu2514@hotmail.com 

9 นายเลิศชาย  นอ้ยทรัพย ์ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ ์ 089-9612353 Lertchai99@hotmail.com 

mailto:ohpiyarat@yahoo.com
mailto:nnoosorn@yahoo.com
mailto:drpj99999@gmail.com
mailto:pai.on1971@gmail.com
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10 นายมาโนทธ์  ทองทรัพย ์ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ ์ 087-2095122 - 

11 นางดวงภรณ์  คงแกว้ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ ์ 083-9616749 - 

12 นางเสาวลกัษณ์  สงัฆะมณี อ.แม่สอด จ.ตาก 081-0377355 Sao_sw@hotmail.com 

13 นายประจกัษ ์ สมบูรณ์ อ.แม่สอด จ.ตาก 080-6880687 Streetsoccer_team@hotmail.com 

14 นายวนิยั  ทาพนัธ์ อ.แม่สอด จ.ตาก 081-4696091 winaithaphan@hotmail.com 

15 นายศิลปะชยั  กองอิน อ.เมือง จ.ตาก 080-0276863 Sinlapachai_job@hotmail.com 

16 นายอนุภทัร  กาละ อ.เมือง จ.ตาก 084-5965147 Toom_tam_zaa@hotmail.com 

17 นายยทุธนา  ศรีทอง จ.พิษณุโลก 087-7361839 Arm-o-i-l@hotmail.com 

18 นายสุรชยั  แสนทิรัตน ์ จ.พิษณุโลก 084-8863667, 

055-304322 

Davince999@hotmail.com 

19 นางสาวหน่ึงฤทยั  สงวนพงษ ์ จ.พิษณุโลก 088-1609123 Dream_tt@msn.com 

20 นางสาวพชัรี  แสงสวา่ง

วฒันะ 

จ.พิษณุโลก 085-2722252 Bow_ka_bright@hotmail.com 

21 นางสาวภาวิณี  ขาวแจ่ม จ.พิษณุโลก 084-2260986 Kiriya_24@hotmail.com 

22 นางสาวชิดชนก  จนัทร์ตรี จ.พิษณุโลก 089-642033 Chidcha_033@hotmail.com 

23 นางสาวธญัสิริ วงศสิ์ริเศรษฐ ์ นกัศึกษา(เพ่ิมเติม) 089-7071461, 

087-5429092 

Gossip_ice@hotmail.com 

24 นายนุกลุ  หนูสุข นกัศึกษา(เพ่ิมเติม) 083-4896821 Nukoon34@hotmail.com 

25 นางสาวยพุดี  มาลาศรี นกัศึกษา(เพ่ิมเติม) 083-9538117 numdoraemon@hotmail.com 

26 นายอนุกลู  มะโนทน สสอ.คีรีมาศ  จ.สุโขทยั 080-6812925 Mant_6403@yahoo.co.th 
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รายช่ือบุคลากรในสถานศึกษา 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail 

1 นายสุชาติ  รัตถา นกัวชิาการ

สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.คลองพิไกร 081-5967134 chuchatv@hotmail.com 

2 ผอ.นุกลู  รามสูต อาจารย ์ รร.เรืองวทิยพิ์ทยาคม 081-7861474 - 

3 รองผอ.ไพบูลย ์ พวงเงิน อาจารย ์ รร.สุโขทยัวทิยาคม 089-8584149 paiboon51@hotmail.com 

4 อ.ยงยทุธ  กล่ินลูกอินทร์ อาจารย ์ วทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 081-3442916 mr-yongyuth@hotmail.com  

5 อ.สมชาย  บวักอง อาจารย ์ รร.เขาทรายทบัคลอ้พิทยา 082-4084208 somchai_yao@hotmail.com  

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail 

1 นายสงักาศ  เก๋ียงวงษ ์ นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 087-1781270 kiangwong_sk@hotmail.com  

2 นายกฤษฎา  ศรีถาการ นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 084-3537768 suriyan_17@hotmail.com  

3 นายสิทธิพงศ ์ อิสสระ นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 084-4945407 top_onehero@hotmail.com  

4 นายตฤษนนัท ์ ถูกจิตร นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 084-1807427 konsatarana_t-t@hotmail.com  

5 นายประสงค ์ มีทุน นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 089-5667696 tuynuy_pub@hotmail.com  

6 นายอภิสิทธ์ิ  ปลกัแสง นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 081-3793404 art_plik00@hotmail.com  

7 นายกฤษณะ   

คงปราโมทย ์

นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 084-6192632 yeenjeed@hotmail.com  

8 นายณรงคฤ์ทธ์ิ   

แสงแกว้ 

นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 087-1821658 narongrit_tommy@hotmail.com  

9 นายวชัรา   

จนัทร์กระจ่าง 

นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 086-9365543 pepadwatchara@hotmail.com  

10 นายนิราช  นอรัตน ์ นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 

11 อนิรุทธ์ิ  พทุธรัตนากร นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 

 

 

mailto:paiboon51@hotmail.com
mailto:mr-yongyuth@hotmail.com
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รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมวทิยากรมอือาชีพ รุ่นที1่  

  
ที ่ ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail 

1 นายปรีดา  อินทรชิต จพ.สาธารณสุข

ชาํนาญงาน 

สสจ.นครสวรรค ์ 081-2839501 pree-da2505@hotmail.com  

2 นางสาววนีสั  

 หม่ืนสม 

นวช.สาธารณสุข สสอ.วงัโป่ง 083-9574100 summary_love@hotmail.com  

3 นางศจีภรณ์  ดีพุม่ นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.ตาคลี 081-8878143 jee_2506@hotmail.com  

4 นายวษิณุ  มากบุญ นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.พยหุะคีรี 089-8390983 ilovenu@gmail.com 

5 นายบาํรุง  

จนัทรานุสรณ์ 

นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.เกา้เล้ียว 084-3608532 01@sso9.com 

6 นายนภทัร พลเยีย่ม นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.ศรีเทพ 083-1624991 pitak_py@hotmail.com  

7 นายปราโมทย ์

 เยน็บุญธรรม 

นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.วงัทอง 084-1781651 moteyen@hotmail.com  

8 นายนิคม เลก็ชูผล จพง.สาธารณสุข

ชาํนาญงาน 

สสอ.บึงนาราง 084-9519614 ni.kom.lek@hotmail.com  

9 นายยทุธกรรณ์ 

 จอ้ยสุดใจ 

จพง.สาธารณสุข

ชาํนาญงาน 

สสอ.ทบัคลอ้ 089-8395199 kancha3936@hotmail.com  

10 นายวทิยา  

 เมืองกลาง 

นวช.สาธารณสุข สสอ.ทบัคลอ้ 085-7346608 tantucky@hotmail.com  

11 นางสาวธวลักร  

อินอุตร 

จพง.ทนัต

สาธารณสุข 

ชาํนาญงาน 

สสอ.แม่ระมาด 085-3309924 mramad2006@gmail.com 

12 นายบุญฤทธ์ิ  

วงศเ์ชวงทรัพย ์

นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.แม่ระมาด 087-8443362 mramad2006@gmail.com  

13 นางสาววพิาวรณ์  

นนัทะสาร 

ภก.ชาํนาญการ รพ.วงัทรายพนู 084-0502538 supapron87@gmail.com 

mailto:pree-da2505@hotmail.com
mailto:summary_love@hotmail.com
mailto:jee_2506@hotmail.com
mailto:ilovenu@gmail.com
mailto:01@sso9.com
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mailto:mramad2006@gmail.com
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14 

 

นางสาวพชัรมณฑ ์ 

อินพุม่ 

 

พยาบาลวชิาชีพ

ชาํนาญการ 

 

รพ.วงัทรายพนู 

 

086-6129274 

 

patcharamon13@hotmail.com 

15 นางจารุวรรณ  

สนธิปักษ ์

ภก.ระดบัปฏบติั

การ 

รพ.สามง่าม 089-7046481 ployjimoa@yahoo.com 

16 นางสาวพรณิภา 

พลอยกิติกลู 

พยาบาลวชิาชีพ

ระดบัชาํนาญการ 

รพ.สามง่าม - dao_jar@yahoo.com 

17 นางสาวเพียงพิมพ ์

ปัณระสี 

พยาบาลวชิาชีพ

ชาํนาญการ 

รพ.ลานสกั 081-2847246 phiangphim@hotmail.com  

18 นางวรีะนุช ก่อแกว้ พยาบาลวชิาชีพ

ชาํนาญการ 

รพ.ทบัคลอ้ 083-5316998 weeranuch.k@hotmail.com  

19 นางสาวปวณีา บวัตูม พยาบาลวชิาชีพ

ชาํนาญการ 

รพ.อุทยัธานี 081-0366000 nok-buatum@hotmail.com  

20 นายววิรรธน์ สีแดง จพง.เภสชักรรม

ชาํนาญงาน 

รพ.หว้ยคต 087-1957000 vat.999@hotmail.com  

21 นางผอ่งพรรณ  

ธีระวฒันศกัด์ิ 

พยาบาลวชิาชีพ

ชาํนาญการ 

รพ.พิจิตร 081-9739386 - 

22 ภก.สุทธิ  

วบูิลยว์ฒันกิจ 

ภก.ชาํนาญการ รพ.พยหุะคีรี 086-2105000 yori_or@hotmail.com  

23 นายณรงค ์ตั้งสิริชยั ผอ.รพ.สต.เนิน

ศาลา 

รพ.สต.เนินศาลา 081-7071182 tangsirichai_narong@hotmail.com  

24 นางนพวรรณ  

โฉมสุข 

นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

รพ.สต.โพธ์ิไทร

งาม 

081-9721203 nop_29032499 

25 นางนิยม เลก็ชูผล พยาบาลวชิาชีพ

ชาํนาญการ 

รพ.สต.แหลมรัง 086-4402315 niyom6222@hotmail.com  

26 นายสุรชยั รังษีวงศ ์ จพง.สาธารณสุข

อาวโุส 

รพ.สต.บึงนาราง 081-9722231 sur201096@hotmail.com  

27 นายสงัวร โล่นพนัธ์ุ นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.บา้นใหม่

สามคัคี 

083-1678079 sungvorn54@gmail.com  

28 นางเสวนิตย ์อินอา้ย นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.หว้ยแกว้ 081-9739310 tda205@hotmail.com  

mailto:patcharamon13@hotmail.com
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29 

 

นายปัญญา จนัทร์โต 

 

นวช.สาธารณสุข 

 

สอ.บา้นบ่อพบั 

 

089-4367689 

 

tekcoolzaa@hotmail.com 

30 นายอนนัต ์รับบุญ จพง.สาธารณสุข

ปฏิบติังาน 

สอ.บา้นสระทะเล 086-8292700 anan.rb@hotmail.com  

31 นางวไิลวรรณ  

อินสะอาด 

นวช.สาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.หนองสะเดา 081-4742233 

  

32 นางปทุม  ศรีนาราง นกัวชิาการ

สาธารณสุข 

ชาํนาญการ 

สอ.บางลาย 

    

      
      

 

รายช่ือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวทิยากรมอือาชีพ  

  

  
ที ่ ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail 

1 วา่ท่ีร้อย

ตรีศุภสิทธ์ิ  

มรกฎ 

ครู ค.ศ.2 ชาํนาญการ รร.มธัยมพชัรกิติ

ยาภา 2 

กาํแพงเพชร 

084-6716915   

2 นางบวัแกว้  

ใจตา 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ไพศาลี 081-0429173 mong_kunnai@hotmail.com  

3 นางเกศินี  

เอ่ียมนุย้ 

ครู  รร.สวรรคอ์นนัต์

วทิยา 

087-1942963   

4 นายอมรศกัด์ิ  

เสมสนัต ์

ครู รร.สวรรคอ์นนัต์

วทิยา 

086-6782414   

5 นายสมาน  

กาลจาํหรัด 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอต.วงัพิกลุ 086-6748990   

6 นางสมคิด  

บวัเพง็ 

ครู รร.วดัโบสถ์

ศึกษา 

089-7079513 orkids1965@gmail.com  

7 นายวรีะ  

บ่อศิริรักษ ์

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.พิจิตรพิทยา

คม 

086-9332900   

8 นางนภสร   

สินทร 

ครู รร.พิจิตรพิทยา

คม 

084-6242696   

mailto:tekcoolzaa@hotmail.com
mailto:anan.rb@hotmail.com
mailto:mong_kunnai@hotmail.com
mailto:orkids1965@gmail.com
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9 นางนิตยา  

อ่อนจนัทร์ 

ครู รร.พิจิตรพิทยา

คม 

081-8875150 n_on_chan@hotmail.com  

10 นายเสถียร  

มทัวรัตน ์

รองผูอ้าํนวยการ รร.ทุ่งทรายวทิยา 086-6765985 nupook_2552@hotmail.com  

11 นายถวลัย ์ 

จนัทร์ตน้ 

ครูชาํนาญการ รร.ทุ่งทรายวทิยา 081-0385176 tawanpot@hotmail.com  

12 นายสาธิต  

รักษาบุญ 

ครู รร.หล่มเก่าพิทยา

คม 

089-6448706   

13 นายธานินทร์  

ปานพรหม 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

รพ.ท่าตะโก 081-9629258 t8n7p6@gmail.com  

14 วา่ท่ีร้อยตรี

อรรถวทิย ์ 

ทอง

กา้นเหลือง 

ครู รร.ศึกษา

สงเคราะห์ตาก 

081-0454596 auttawit_2@hotmail.com  

15 นายจีระศกัด์ิ  

พวงขจร 

ครู รร.ไกรใน

วทิยาคม รัชมงั

คลาภิเษก 

088-1626540   

16 นาบบริบุญ  

รัติภทัร์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.ท่าสองยาง

วทิยาคม 

085-2678510 b_mvm@yahoo.com 

17 นางสาว

สุภาพร  สี

นวล 

ครู รร.สุโขทยั

วทิยาคม 

086-4463828   

18 นางสาวปกาย

ดาว  

แผลงฤทธ์ิ 

ครู รร.สุโขทยั

วทิยาคม 

086-4463829   

19 นายพิเชษฐ ์ 

เกตุแกว้ 

ครูชาํนาญการ รร.วงัโป่งศึกษา 081-9736640 ketkaewman@hotmail.com  

20 นายสุรชยั  ชู

ชีพ 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.สากเหลก็

วทิยา 

089-8501314 surachai.chu@hotmail.com  

21 นายวนิยั  คาํ

ประดิษฐ ์

รองผูอ้าํนวยการ รร.สามเงา

วทิยาคม 

081-5324752 nai2552_2552@hotmail.com  

22 นายชูรัฐ  ครู รร.พิษณุโลก 080-2095037   

mailto:n_on_chan@hotmail.com
mailto:nupook_2552@hotmail.com
mailto:tawanpot@hotmail.com
mailto:t8n7p6@gmail.com
mailto:auttawit_2@hotmail.com
mailto:b_mvm@yahoo.com
mailto:ketkaewman@hotmail.com
mailto:surachai.chu@hotmail.com
mailto:nai2552_2552@hotmail.com


94 | P a g e  

 

พนัธ์ุจนัทร์ พิทยาคม 

23 นายธญัวฒิุ  

บวัหลวง 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.เรืองวทิยว์ิ

ทยาคม 

081-2814249   

24 นายสนัน่  อาํ

พนัธ์ุ 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.ร่มเกลา้เขาคอ้

เพชรบูรณ์ 

087-3096491   

25 นายสงดั  คาํ

นอ้ย 

ครูวทิยฐานะชาํนาญการ รร.เตรียม

อุดมศึกษานอ้ม

เกลา้อุตรดิตถ ์

085-1692030 toeyprolove@ac.com 

26 นายวรีะ ณ 

ลาํปาง 

ครู รร.หว้ยยาวพิทยา

คม 

087-1942896 nalampang_wee@hotmail.com  

27 นางวฒันา  

อินทอาํภา 

ครู ค.ศ.2   รร.วงัมะด่าน

พิทยาคม 

087-2498006   

28 นางธนนัณฏั

ฐ ์ ขนัทอง 

ครูวทิยฐานะชาํนาญการ รร.หนองพระ

พิทยา 

081-8885288 panneekh@hotmail.com  

29 วา่ท่ีร้อยตรี

เลาะ  เทียม

เมฆ 

ครูชาํนาญการ รร.วงัโพรงพิทยา

คม 

084-8125547   

30 นายหาญ

ณรงค ์ พุม่มา

รา 

ครูชาํนาญการ รร.พรหมพิราม

วทิยา 

089-7071853   

31 นางกาญจนา  

กณัฑษา 

ครูชาํนาญการพิเศษ รร.นครไทย 089-7036453 kan_kun213@hotmail.com  

32 นางนาตยา  

อินทิวาพร 

ครู รร.ศรีจนัทร์

วทิยาคม  รัชมงั

คลาภิเษก 

086-2011851   

33 นายทรงฤทธ์ิ  

แสนใจวฒิุ 

ครู คศ. 2 รร.เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 

กาํแพงเพชร 

083-3309918 ed52@windowlive.com 

34 นางจินดา  

นนทิตบุตร 

ครู คศ. 2 รร.แสนตอวทิยา 089-5683682   

35 นายสิทธิพร  พนกังานราชการ รร.วชิรบารมีพิท 086-2013404   

mailto:toeyprolove@ac.com
mailto:nalampang_wee@hotmail.com
mailto:panneekh@hotmail.com
mailto:kan_kun213@hotmail.com
mailto:ed52@windowlive.com
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เทพนาคิน นาคม 

36 นางกญัญา  

สุขะอาคม 

ครู รร.วงัทองพิทยา

คม 

089-6409395 kunya_jeab@hotmail.com  

37 นายพีระ  

เมฆาจิรพล 

ครู คศ. 2 รร.บา้นกร่าง

วทิยาคม 

084-9429406   

38 นายชุม  นิมิต ครูวทิยฐานะชาํนาญการ รร.บา้นแก่งวทิยา 081-0409690   

39 นายกฤตย ์ 

ไชยวงศ ์

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.ทุ่งกะโล่วทิยา 081-9622082 krit_2002@hotmail.com  

40 นายสมยศ  

พนัธ์ุพิชยั 

รองผูอ้าํนวยการ รร.ทุ่งกะโล่วทิยา 089-9573675 tw_2523@hotmail.com  

41 นางสมศรี  

แสงซิว 

ครูชาํนาญการ รร.ทุ่งกะโล่วทิยา 087-3249501   

42 นางสุนนัทา  

คาํสีสงัข ์

ครูชาํนาญการ รร.

ประชาสงเคราะ

ห์วทิยา 

089-2728597   

43 นางกมลรัตน ์ 

ดอกเก๋ียง 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน รร.วงัพิกลุวทิย

ศึกษา 

087-1973939   

44 นายมนสั  

สุริโย 

ครูชาํนาญการ รร.ศรีนคร 084-1796865 msy02@hotmail.com, 

snk.school@hotmail.com  

45 นายศุภกฤษ ์ 

ทองแถว 

ครู คศ. 3 รร.เมืองราด

วทิยาคม 

084-7774831   

46 นายสายนัต ์ 

คงสุข 

รองผูอ้าํนวยการ รร.เมืองราด

วทิยาคม 

087-2063205 sayan_tong@hotmail.co.th  

47 นางพนอ  

เกษประสิทธ์ 

ครู รร.สวรรคอ์นนัต์

วทิยา 

087-8408753 aumsit2009@hotmail.com  

48 นางสุธาสินี  

หนูเกต ุ

ครู รร.สวรรคอ์นนัต์

วทิยา 

08-98563641 suthasinee09@hotmail.com  

49 นายสุรกิจ  

นองขมวด 

ครู รร.บา้นแก่งวทิยา 081-9725327 macheer1@hotmail.com 

50 นางมะลิ  

แช่มบาํรุง 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ท่าตะโก 080-8411427 mali7276@gmail.com  

mailto:kunya_jeab@hotmail.com
mailto:krit_2002@hotmail.com
mailto:tw_2523@hotmail.com
mailto:msy02@hotmail.com
mailto:msy02@hotmail.com
mailto:sayan_tong@hotmail.co.th
mailto:aumsit2009@hotmail.com
mailto:suthasinee09@hotmail.com
mailto:macheer1@hotmail.com
mailto:mali7276@gmail.com
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51 นางสาวธณัย์

สิตา  อ่ิม

ทรัพย ์

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ท่าตะโก 081-0365385 tarntip_p21@hotmail.com  

52 นายวรีะศกัด์ิ  

ขอ้งแกว้ 

นกัวชิาการสาธารณสุข สสอ.ฟากท่า 089-4405023 ang.wera@hotmail.com 

53 นางสุภา

ลกัษณ์  ไทย

ภทัรพงศ ์

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.วงัทรายพนู 081-7276002 suphaluck_4314@hotmail.com  

54 นาบุญเทอด  

ใจคาํสืบ 

นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญ

การ 

สสจ.อุตรดิตถ ์ 084-9905766 terd_ja@hotmail.com 

55 นางวชัรี  

พิทกัษธ์านิน 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.บา้นเชิงเขา

คีรี 

089-7850539 wat_9wp9@hotmail.com  

56 นายประชญั  

เกิดไชย 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.ตาํบลแก่ง

โสภา 

087-5710451 gerdchai@hotmail.com  

57 นายธวชัช์  

จุฑาเทพ 

หวัหนา้สถานีอนามยัศาลา

แดง 

สอ.บา้นศาลา

แดง 

    

58 นางวณิชชา  

หม่ืนคาํยอง 

เจา้พนกังานสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.หนองหญา้

ปลอ้ง 

    

59 นายธีรศกัด์ิ  

คุมขนัท ์

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.หนองขาว 086-4402372   

60 นายเจริญ

รัตน ์ บุญที 

เจา้พนกังานสาธารณสุข

ปฏิบติัการ 

สอ.บา้นเทิน 084-9231833 ressidenevil77@hotmail.com  

61 นางภาวนีิ  ทา

นะ 

ครูชาํนาญการ รร.อุตรดิตถ ์ 081-9719034 tobe_utt@hotmail.com  

62 นางมาราตรี  

พวงสมบติั 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ สอ.บา้นสระ

ทะเล 

086-8292700 maratree.p@hotmail.com  

63 นายธานี  

สุวรรณ

ปัญญา 

ครูชาํนาญการ รร.บา้นตาก"

ประชาวทิยาคาร" 

087-1975588 trobson52@hotmail.com  

64 นายมิตรสนั  

ดว้งธรรม 

ครูชาํนาญการ รร.วงัโป่งพิทยา

คม 

084-6881195 krumax@hotmail.com  

65 นายประดิษฐ ์ ครูชาํนาญการ รร.ติ้ววทิยาคม 082-1648446   

mailto:tarntip_p21@hotmail.com
mailto:ang.wera@hotmail.com
mailto:suphaluck_4314@hotmail.com
mailto:terd_ja@hotmail.com
mailto:wat_9wp9@hotmail.com
mailto:gerdchai@hotmail.com
mailto:ressidenevil77@hotmail.com
mailto:tobe_utt@hotmail.com
mailto:maratree.p@hotmail.com
mailto:trobson52@hotmail.com
mailto:krumax@hotmail.com
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แร่นาค 

66 นายวฒันพงษ ์ 

ศีติสาร 

ครู คศ. 2 รร.หวัดงรัฐชนูป

ถมัภ ์

    

67 นายมนนัส  

สุวรรณคีรี 

ครู คศ. 3 รร.หวัดงรัฐชนูป

ถมัภ ์

089-4611078   

68 นายดนยั  

พว่งภทัรพงศ ์

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอต.ท่าหม่ืนราม 081-8868432 koonda50@hotmail.com  

69 นายรังสรรค ์ 

สุขเกษม 

เจา้พนกังานสาธารณสุข

ชาํนาญงาน 

สอ.บา้นไผใ่หญ่ 086-2161375   

70 นายจีรพงษ ์ 

อ่อนดี 

นกัวชิการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอต.แม่ระกา 087-8403736   

71 นายศกัด์ิชยั  

เผา่ทอง 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สอ.บา้นหนอง

เตาอิฐ 

081-7859647 sesaked@thaimail.com  

72 นางนุชรินทร์  

ภูมราดี 

ครู รร.ตรอนตรีสินธ์ุ 089-8607266 ping4pbing@hotmail.com  

73 นายประดิษฐ ์ 

พาครุฑ 

ครูชาํนาญการ รร.แคมป์สน

วทิยาคม 

081-0382877   

74 นางลกัขณา  

กลุเจ๊ก 

ครู รร.คนัโชง้พิทยา

คม 

084-821-

5553 

  

75 นาย

เอกลกัษณ์  

จกัป้อ 

นกัวชิาการสาธารณสุข สสอ.นํ้ าหนาว 081-7865326 n_aekkalak@hotmail.com  

76 นางวรรณา  

กองสงัข ์

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.หล่มเก่า 086-2077131 phd6704@gmail.com  

77 นายสามารถ  

ขนัทกสิกรรม 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ชาํนาญการ 

สสอ.หนองบวั 081-7005027 skmartsk@hotmail.com  

78 นายวรัิตน์  

ประพฤติดี 

สาธารณสุขอาํเภอวงัทราย

พนู 

สสอ.วงัทรายพนู 086-2165258   

79 นายไพศาล  

ออ้โครต 

เจา้พนกังานาสาธารณสุข สสอ.วงัทรายพนู 086-4416018 chiti.p@hotmail.com  

80 นายณฐัพล  นกัวชิาการสาธารณสุข สสอ.กงไกรลาศ 081-8873070 214kong@hotmail.com  

mailto:koonda50@hotmail.com
mailto:sesaked@thaimail.com
mailto:ping4pbing@hotmail.com
mailto:n_aekkalak@hotmail.com
mailto:phd6704@gmail.com
mailto:skmartsk@hotmail.com
mailto:chiti.p@hotmail.com
mailto:214kong@hotmail.com
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จรรยพฒัน ์

81 นายพนา  

อ่อนนอ้ม 

นกัวชิาการสาธารณสุข

ปฏบติัการ 

สสอ.บึงสามคัคี 089-5680954 panaonnom@hotmail.com 

82 นายดรุณ  

เพช็รโต 

ครูชาํนาญการ รร.ตะพานหิน 087-1957310   

83 นายสุวทิย ์ 

ดวงทอง 

ครู รร.เมืองดง้วทิยา 089-7082488 suwit_dt@hotmail.com  
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ภาคผนวก ฉ 

รายละเอยีดของข้อเสนอโครงการวจัิย (Proposal) 

1. บทคดัย่อ (Abstract) และบทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

                     หมายเหตุ: หากขอ้เสนอโครงการไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยัจาก (ศจย.) ผูว้จิยัตอ้งเขียนบทคดัยอ่และบทสรุป

ผูบ้ริหารในรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

2. ช่ือโครงการ 

ภาษาไทย  :  การเฝ้าระวงักลวธีิส่งเสริมการขายบุหร่ีของบริษทัยาสูบและร้านคา้จาํหน่ายบุหร่ี 

      กรณีศึกษา   :  เขตภาคเหนือตอนล่าง  

 ภาษาองักฤษ : Surveillance on Tactics for Tobacco Selling Support of Tobacco Industry 

          and Tobacco Store.   

     คําสําคญั 

 ภาษาไทย  : การเฝ้าระวงั, กลวธีิส่งเสริมการขายบุหร่ี, บริษทัยาสูบ, ร้านคา้จาํหน่ายบุหร่ี 

     ภาษาองักฤษ : Surveillance, Tactics for Tobacco Selling Support, Tobacco Industry 

          Tobacco Store.   

3. ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการควบคุมยาสูบดีท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก โดยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

ยาสูบ เม่ือ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ และ

พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  
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ในส่วนของพฤติกรรมการส่งเสริมการขายและดาํเนินการของบริษทัยาสูบ เก่ียวกบัการสร้างปัจจยัเอ้ือท่ีมุ่งเนน้จูงใจให้

กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงบุหร่ีได้อย่างสะดวก ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า บริษทัยาสูบยงัมีการดาํเนินอย่างต่อเน่ืองดว้ยรูปแบบท่ี

หลากหลาย อาทิ การสนบัสนุนตูโ้ชวท่ี์เป็นการโฆษณาบุหร่ีแบบแฝง การผลิตอุปกรณ์สนบัสนุนการขาย การจดักิจกรรมส่งเสริม

การขาย ในส่วนของร้านคา้ยอ่ยยงัพบวา่มีการแบ่งขาย เปิดตูโ้ชวบุ์หร่ีตลอดเวลา รวมทั้งการจาํหน่ายบุหร่ีท่ีนาํเขา้อยา่งผิดกฎหมาย 

ซองบุหร่ีไม่มีภาพคาํเตือน เป็นตน้ 

ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ จึงจาํเป็นตอ้ง

ทราบสถานการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมของบริษัทบุหร่ีและร้านค้าเก่ียวกับการส่งเสริมการขายและการสร้างปัจจัยเอ้ือให้

กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงบุหร่ีไดอ้ยา่งสะดวก เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นภาพพฤติกรรมท่ีผิดหรือเล่ียงกฎหมาย อนัเป็นแบบแผนตามปกติวิสัย

หรือกลวธีิแปลกใหม่ของบริษทับุหร่ี การวจิยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้วิธีการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง โดยทาํการสาํรวจขอ้มูลดว้ยเทคนิคเชิง

คุณภาพเป็นหลกัและเชิงปริมาณเป็นรอง  

4. คาํถามการวจิยั 

1. แหล่งจาํหน่ายบุหร่ีมีพฤติกรรมละเมิดมาตรการทางกฎหมายหรือผิดกฎหมาย 

บา้งหรือไม่ กรณีเขา้ข่ายทาํอยา่งไร 

2. บริษทัและร้านคา้ยอ่ย มีกลวธีิส่งเสริมการจาํหน่ายและปัจจยัเอ้ือต่อการเขา้ถึงบุหร่ีอยา่งไร 

3. แหล่งจาํหน่ายมีผลิตภณัฑบุ์หร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

บา้งหรือไม่ เป็นยา่งไร 

5. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือสาํรวจแหล่งจาํหน่ายบุหร่ีท่ีมีพฤติกรรมละเมิดมาตรการทางกฎหมายหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย 

 2.เพ่ือศึกษากลวธีิของบริษทัและร้านคา้ยอ่ย ดา้นส่งเสริมการจาํหน่ายและปัจจยัเอ้ือต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

 3.เพ่ือสาํรวจผลิตภณัฑบุ์หร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

6. ขอบเขตการวจิยั 

 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
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พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตอาํเภอเมือง และอาํเภอรอบนอก ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่  พิษณุโลก 

ตาก , กาํแพงเพชร และอุตรดิตถ ์

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   

1. สถานท่ีเก็บขอ้มูล 

    1.1  ร้านทัว่ไป ไดแ้ก่  ร้านคา้โชห่วย, ร้านสะดวกซ้ือ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, ซุม้ขายของ 

 แผงลอย, ร้านเกมส์,โตะ๊สนุ๊ก, ลานเบียร์, ผบั, บาร์, คาราโอเกะ 

     1.2  ตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน ไดแ้ก่ ตลาดนดั, ตลาดสด, งานวดั/ประเพณี, งานแสดงสินคา้โอท็อป  

2. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informants)  จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

      2.1  กลุ่มบุคคลท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบ เช่น ผูรั้บผิดชอบงานสงักดัสาํนกังานสาธารณสุข 

จงัหวดั, โรงพยาบาลสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ, สถานีอนามยั, อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 2.2  กลุ่มผูสู้บบุหร่ี ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา   ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมของบริษทัยาสูบและร้านคา้ยอ่ยเก่ียวกบัการจาํหน่ายบุหร่ี 

2. กลวธีิส่งเสริมการจาํหน่ายและการสร้างปัจจยัเอ้ือต่อการเขา้ถึงบุหร่ีในกลุ่มลูกคา้ 

3. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑบุ์หร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบ ท่ีมีความแปลกใหม่ 

7. ทฤษฎ ีสมมตฐิาน (ถ้าม)ี กรอบแนวคดิ (Conceptual framework) 

 ไม่มี 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํคญัและนาํเสนอต่อหน่วยงานราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งรัฐบาล 
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สามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจกาํหนดนโยบายหรือมาตรการท่ีเหมาะสมและเป็นไปไดต้่อการใชจ้ริง 

2. เพ่ือเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจ ทาํการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เชิงลึก ต่อไป 

9. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) /สารสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง 

การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาทางสุขภาพ บุหร่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของโรคท่ีเป็นอนัดบัสองของการเจ็บป่วย เช่น 

โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด  และโรคมะเร็ง จากสถานการณ์การบริโภคยาสูบ จากขอ้มูลการสาํรวจโครงการสาํรวจการบริโภค

ยาสูบในผูใ้หญ่ระดบัโลก (Global Adult Tobacco Survey: GATS) ขณะน้ีประเทศไทยมีจาํนวนผูบ้ริโภคยาสูบรวม 12.5 ลา้นคน 

โดย 7.9 ลา้นคนสูบบุหร่ีซองท่ีผลิตจากโรงงาน และ 7.4 ลา้นคนท่ีสูบบุหร่ีมวนเอง โดยมีประชากรจาํนวนหน่ึงสูบบุหร่ีทั้งสอง

ประเภท อตัราการบริโภคยาสูบชนิดมีควนัในเพศชายเท่ากบั 45.6 % และเพศหญิง 3.1 % จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการสูบบุหร่ี

ประมาณการตามการเปล่ียนแปลงของจาํนวนผูท่ี้ริเร่ิมและผูท่ี้หยดุสูบบุหร่ีในประเทศไทย อา้งอิงขอ้มูลจากการจาํลองสถานการณ์

สมมติของ Peto และคณะ พบวา่หากไม่มีการดาํเนินการใดๆ ในปีพ.ศ.2563 จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากบุหร่ีจะสูงถึง 5 ลา้นคน แต่ถา้

สามารถลดจาํนวนผูสู้บบุหร่ีใหม่ลงไดค้ร่ึงหน่ึง โดยการรณรงคร่์วมกบัมีกิจกรรมควบคุมยาสูบ อตัราการเสียชีวติจากบุหร่ีจะลดลง

เหลือ 4.8 ลา้นคน และจะลดลงเหลือ 3.2 ลา้นคนได ้โดยท่ีประเทศไทยมีมาตรการควบคุมยาสูบท่ี ไดแ้ก่การรณรงค์ การห้าม

โฆษณา การหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การข้ึนภาษีบุหร่ี การใชรู้ปภาพเป็นคาํเตือนบนซองบุหร่ี แมว้า่มาตรการ สํ า ห รั บ

ประเทศไทยนั้น  ได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาทั้ งทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมายก็ได้แก่การมี 

พระราชบญัญติั 2 ฉบบัคือ พ.ร.บ ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและ พ.ร.บ คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  โดยท่ีพ.ร.บควบคุมผลิตภณัฑ์

ยาสูบ มีสาระสาํคญัคือ การหา้มโฆษณาทุกรูปแบบ การมีภาพคาํเตือน พ.ร.บ คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ไดมี้การออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขในการกาํหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีและกาํหนดบริเวณหรือ

พ้ืนท่ีของสถานท่ีดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ปี 2535 แต่มาตรการดงักล่าวยงัไม่เพียงพอใน

การควบคุมการบริโภคยาสูบ ปัจจุบนัรัฐบาลไดร่้วม ลงนามในอนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control; FCTC) ซ่ึงเป็นกลไกทางกฎหมายระดบันานาชาติ ท่ีเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศสมาชิกของ 

องคก์ารอนามยัโลก เพ่ือเป็นแนวทางกาํหนดมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ปี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 

และไดมี้มาตรการต่างๆ ตามมา เช่น การเปล่ียนคาํเตือนบนซองบุหร่ี จากขอ้ความ เป็นรูปภาพ มีผลบงัคบัใช ้ 25 มีนาคม 2548 

รวมถึงมาตรการเพ่ิมอตัราภาษีเพ่ือใหบุ้หร่ีมีราคาแพงข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ยาวชนเขา้ถึงบุหร่ีไดน้อ้ยลง  
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 สาํหรับบุหร่ีในประเทศไทยอาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1. บุหร่ีซอง หรือบุหร่ีโรงงาน และ 2. บุหร่ีมวนเอง ซ่ึง

สาํหรับบุหร่ีโรงงาน ประเทศไทยมีโรงงานยาสูบซ่ึงตามพ.ร.บยาสูบ 2509 ผกูขาดการผลิตยาสูบในประเทศไทย และ มีบริษทับุหร่ี

นาํเขา้อีกหลายบริษทัโดยท่ีบริษทัใหญ่ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงคือ ฟิลลิป มอร์ริส, บริติช อเมริกนั โทแบโค, และ เจแปน โทแบค

โค ซ่ึงบริษทับุหร่ีทั้งในและต่างประเทศน้ีมีขอ้มูลเบ้ืองตน้วา่มีการทาํการส่งเสริมการตลาด และ การขายบุหร่ี  ในชุมชน ผ่านจุด

ขายและร้านคา้ปลีกบุหร่ีต่างๆ เช่น การตั้งโชวบุ์หร่ี การแบ่งขายบุหร่ี การแจกแถมบุหร่ี การให้ทดลองบุหร่ีฟรี และ การโฆษณา

แฝงการตลาดเพ่ือสงัคม 

 จากแนวทางของ WHO ในการควบคุมยาสูบ MPOWER การเฝ้าระวงัเร่ืองอุตสาหกรรมยาสูบเป็นหน่ึงในมาตรการ

ดงักล่าว ซ่ึงทาง WHO แนะนาํใหมี้การเฝ้าระวงัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซ่ึง

ยทุธศาสตร์ของการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ เป็นยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยทุธศาสตร์หน่ึง 

10. ระเบียบวธีิวจิยั  

งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจไปขา้งหนา้ (Prospective Study Design)   เฝ้าระวงักลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สถานท่ี แหล่ง

เส่ียง ในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอรอบนอก 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก ตาก, กาํแพงเพชร และ อุตรดิตถ ์

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   

 จาํแนกตามแหล่งเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถานท่ีเก็บขอ้มูล 

    1.1  ร้านทัว่ไป ไดแ้ก่  ร้านคา้โชห่วย, ร้านสะดวกซ้ือ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, ซุม้ขายของแผงลอย, ร้านเกมส์, 

โตะ๊สนุ๊ก, ลานเบียร์, ผบั, บาร์, คาราโอเกะ 

     1.2  ตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน ไดแ้ก่ ตลาดนดั, ตลาดสด, งานวดั/ประเพณี,  

งานแสดงสินคา้โอท็อป  

2. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informants)  จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

      2.1  กลุ่มบุคคลท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบ เช่น ผูรั้บผิดชอบงานสงักดัสาํนกังานสาธารณสุข 

จงัหวดั, โรงพยาบาล, สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ, สถานีอนามยั, อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
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 2.2  กลุ่มผูสู้บบุหร่ี ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํแนกตามแหล่งเก็บขอ้มูล  

โดยกาํหนดเง่ือนไขดงัน้ี 

1. สถานท่ีเก็บขอ้มูล  

    เลือกพ้ืนท่ีและกาํหนดขอบเขต ท่ีมีร้านคา้ทัว่ไปจาํนวนมากและเป็นแหล่งชุมชน รวมทั้งตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรม

ออกร้าน ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปไดต้่อการละเมิดมาตรการทางกฎหมายดา้นการส่งเสริมการขายและสร้างปัจจยัเอ้ือต่อการเขา้ถึงบุหร่ี  

2. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informants)   

    เลือกบุคคลท่ีรับผิดชอบดาํเนินงานดา้นควบคุมบุหร่ี อาศยัในพ้ืนท่ี 1 ปีข้ึนไป สาํหรับกลุ่มผูสู้บบุหร่ีคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้

เป็นคนทอ้งถ่ิน หรืออยูใ่นพ้ืนท่ีมาแลว้ 2 ปีข้ึนไป 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดตวัแปรทีศึ่กษา และวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตวัแปร แหล่งเกบ็ข้อมูล จาํนวนตวัอย่าง

(แห่ง) 

ระยะเวลา 

เกบ็ข้อมูล 

วธีิการ 

เกบ็ข้อมูล 

ขอ้มูลพฤติกรรมของแหล่งเก็บขอ้มูล 

- การตั้งโชวบุ์หร่ี 

- ลกัษณะตูโ้ชว ์ 

- การโฆษณายีห่อ้บุหร่ีกบัสินคา้อ่ืนๆ 

- การแบ่งขาย, ลดราคาบุหร่ี,  แจก

ทดลองฟรี, แถมบุหร่ีไปกบัสินคา้อ่ืน 

 

- ร้านคา้โชห่วย 

- ร้านสะดวกซ้ือ 

- ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

- ร้านอาหาร 

 

70 

10 

3 

12 

 

อยา่งนอ้ย 

เดือนละ  

1 คร้ัง 

หรือมากกวา่เม่ือ

มีโอกาส 

 

- สงัเกต (แบบสงัเกต) 

- สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

- สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล

สาํคญั 

- สมัภาษณ์ผูสู้บบุหร่ี 
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- ก า ร ใ ช้ซ อ ง บุ ห ร่ี แ ล ก ข อ ง / บัต ร

คอนเสิร์ต 

- แจกส่ือท่ีแฝงโฆษณายีห่อ้บุหร่ี 

 

ขอ้มูลผลิตภณัฑบุ์หร่ีและอุปกรณ์เสริม

ท่ีแปลกใหม่ 

- บุหร่ีชูรส  

- บุหร่ีนาํเขา้ผิดกฎหมาย   

           ดา้นรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ,์ ราคา

,  ค วา ม ถู ก ต้อ ง ข อ ง ภาพ คํา เ ตื อ น , 

เสน้ทางการนาํเขา้ 

 

- ซุม้ขายของ 

- แผงลอย 

- ร้านเกมส์ 

- โตะ๊สนุ๊ก 

- ลานเบียร์ 

- ผบับาร์ 

- คาราโอเกะ 

 

20 

30 

10 

8 

5 

9 

5 

(แบบสมัภาษณ์) 

- ถ่ายภาพ 

ในแหล่งเก็บข้อมูลเดิมท่ี

กาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดตวัแปรทีศึ่กษา และวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

ตวัแปร แหล่งเกบ็ข้อมูล จาํนวนตวัอย่าง

(แห่ง) 

ระยะเวลา 

เกบ็ข้อมูล 

วธีิการ 

เกบ็ข้อมูล 

ข้อมูลรูปแบบส่งเสริมการขายของ

บริษทับุหร่ีท่ีสนบัสนุนผูป้ระกอบการ

รายยอ่ย 

- กลวิธีสนับสนุนโดยจัดรางวลัจูงใจ

ในการทาํยอดจาํหน่าย 
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- การผลิตส่ือ, อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 

- การจดังานเล้ียงเพ่ือเปิดตวัผลิตภณัฑ์

บุหร่ีหรือเพ่ือกิจอ่ืนๆ 

ขอ้มูลการจาํหน่ายบุหร่ีในตลาดขนาด

ใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน 

- จํานวนแผงลอยจําหน่ายบุหร่ีหรือ

อุปกรณ์เสริม 

- กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือรูปแบบ

โฆษณา 

 

- ตลาดนดั 

- ตลาดสด 

- งานวดั/ประเพณี 

- งานแสดงสินคา้ 

โอท็อป 

 

8 

9 

6 

6 

 

เม่ือมีการจดั 

อยา่งนอ้ย 

3 คร้ัง 

หรือเม่ือขอ้มูล

อ่ิมตวั 

 

 

- สงัเกต 

- สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

- ถ่ายภาพ 

ในแหล่งเก็บข้อมูลเดิมท่ี

กาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 

1. แบบเฝ้าระวงัเพ่ือใชใ้นการสงัเกต สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

2. แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก 

3. เคร่ืองบนัทึกเสียงแบบพกพา (MP4) 

4. สมุดจดบนัทึกภาคสนาม 

5. กลอ้งถ่ายรูป, กลอ้ง VDO 

วธีิการเก็บรวบรวบขอ้มูล  

1. กาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ี จดัทาํแผนท่ีและแสดงจุดท่ีตั้งของแหล่งเก็บขอ้มูล (สถานท่ีจาํหน่ายบุหร่ี)  

โดยระบุประเภทสถานท่ีเป้าหมาย  
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2. กาํหนดช่วงเวลาและจาํนวนคร้ังในการเก็บขอ้มูล จาํแนกตามสถานท่ีเป้าหมาย  

โดยทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด ต่อเน่ือง 7 เดือน 

3. สงัเกต สมัภาษณ์ตามแบบแนวทางท่ีกาํหนดเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

4. สมัภาษณ์เชิงลึก บุคคลท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบ ไดแ้ก่ ผูรั้บผิดชอบงานสงักดัสาํนกังาน 

สาธารณสุขจงัหวดั,โรงพยาบาล, สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ, สถานีอนามยั, และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย  

5. สมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูสู้บบุหร่ีในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีซ้ือบุหร่ีในแหล่ง 

ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลพฤติกรรมร้านคา้เก่ียวกบักลวธีิส่งเสริมการขาย 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถ่ี ร้อยละ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) , การเปรียบเทียบเหตุการณ์ 

การสรุปแบบอุปนยั (Induction) 

3. ถอดบทเรียนโครงการวจิยัและจดัเวทีการจดัความรู้ ในกลุ่มของทีมวจิยัเพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะ 

ในการพฒันาระบบเฝ้าระวงัและการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวงัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 
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11. แผนการดาํเนนิงานวจิยั 

 

กจิกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

ปี  2553 ปี  2554 

ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

จดัเตรียม ปรับปรุงโครงร่างวจิยั /            

เตรียมขอ้มูล สถานท่ีเก็บขอ้มูล  

และประสานขอความร่วมมือ  

/            

จดัทาํแบบเก็บขอ้มูล  

พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพ  

/            

อบรมเชิงปฏิบติัการผูเ้ก็บขอ้มูล  /            

ดาํเนินการเก็บขอ้มูล  / / / / / /      

ติดตามความกา้วหน้าการเก็บขอ้มูล 

โดยออกเยีย่มทีมงานในพ้ืนท่ี  

  /   /       

จัดเวทีแลกเปล่ียน ติดตามผลงาน 

และสรุปผลการเก็บขอ้มูล 

   /    /     

วเิคราะห์ขอ้มูล    /  / /  /  /  

จดัทาํรายงาน           / / 

หมายเหตุ : โครงการวจิยัท่ีใชร้ะยะเวลามากกวา่ 1 ปี ควรจดัทาํแผนการวจิยัเป็นระยะๆ 
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12. งบประมาณตลอดโครงการวจิยั  

          

รายการ อตัราต่อหน่วย จาํนวน รวมเงนิ 

หมวดค่าตอบแทน           

   ค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการ 5,000 บาท/คน/เดือน 7 เดือน 1 คน 35,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผูร่้วมทีมวจิยั 4,000 บาท/คน/เดือน 7 เดือน 2 คน 56,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผูเ้ก็บขอ้มูล 670 บาท/คน/เดือน 6 เดือน 24 คน 96,400 บาท 

   ค่าตอบแทนผูก้รอก/วเิคราะห์ขอ้มูล 500 บาท/คน/วนั 5 วนั 2 คน    5,000 บาท 

หมวดค่าใช้สอย           

   ค่าใชจ่้ายในการอบรมผูเ้ก็บขอ้มูล        10,000 บาท 

   ค่าใชจ่้ายการติดตามผลงาน ในพ้ืนท่ี  4 จงัหวดั 

       (ตาก,อุตรดิตถ,์กาํแพงเพชร,พิษณุโลก) 15,000 บาท 2 คร้ัง   30,000 บาท 

   ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํและนาํเสนอรายงานวจิยั 4,000 บาท      4,000 บาท 

หมวดค่าวสัดุ           

   ค่าวสัดุสาํนกังาน การจดัประชุมแลกเปล่ียนฯ 3,000 บาท  2    คร้ัง   6,000 บาท 

   ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท      5,000 บาท 

subtotal             247,400 บาท 

หมวดอืน่ๆ           
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   ค่าบริหารโครงการ ร้อยละ 10 ของงบประมาณ        24,740 บาท 

grand total             272,140 บาท 

           (สองแสนเจด็หมืน่สองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
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ผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 .  

10. Thailand Tobacco Industry surveillance project, Southeast Asian Tobacco Control Alliance และ มูลนิธิรณรงค ์

 เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี (2550).  โครงการคืนกาํไรใหส้งัคม : ควรรับเงินจากบริษทับุหร่ีหรือไม ่ 

11. มูลนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี (2548). ฉีกหนา้กากบริษทับุหร่ี  

12. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509.  
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ภาคผนวก ช 

การประชุม core group และ working group พฒันาตวัช้ีวดัและแผนการเฝ้าระวงั 

1. จากการประชุมระดมสมอง core group  จาํนวน 1 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 13 ท่าน ซ่ึงมาจากส่วนกระทรวงสาธารณสุข 

มหาวทิยาลยั องคก์รไม่หวงัผลกาํไร และ หน่วยวจิยัดา้นการควบคุมยาสูบ 

ผลการประชุมไดแ้ผนงานท่ีชดัเจน โดยผา่นการวพิากษแ์ละขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไปพฒันาแผนปฎิบติั

การ ดงัน้ี 

ข้อมูลนําเข้า 

1. แผนยทุธศาสตร์ชาติ กลยทุธ์ท่ี  8 

2. การพฒันาส่วนเฝ้าระวงัจะใช ้แนวทาง  MAC approach (Monitoring, Alert, Counteraction) ของ SEATCA 

3. การพฒันากรอบวธีิการทาํงานจะใช ้Thailand Framework from Network against TABINFO ASIA  2009 

4. ประเด็นเฝ้าระวงัมีทั้งส้ิน 5 ประเด็นหลกั คือ Advertising and Promotion, Point of Sale (POS) and Products and 

Packaging, Corporate Social Responsibility(CSR), Viral Marketing, Tobacco Industry Interference.  

5. แบบการเก็บขอ้มูลของ SEATCA Tobacco Industry Surveillance Tool Kits และ Website SEATCA Tobacco Industry 

Surveillance 

 

ข้อเสนอแนะจากการประชุม core group 

1. อาจจะเร่ิมส่วนพฒันาแกนนาํไดป้ระมาณเมษายนหรือพฤษภาคม เพ่ือใหเ้ตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมก่อน 

2. ขาดส่วนพฒันาตวัช้ีวดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นส่วนท่ีสาํคญั ควรจะเติมส่วนน้ีในแผนน้ีดว้ยเพราะยงัไม่

เห็นท่ีอ่ืน และควรทาํทบทวนวรรณกรรมก่อนเพราะคิดวา่ยงัไม่มีการทาํ ศจย.ไดท้บทวนมามีสองตวัช้ีวดัอาจจะยงัไม่

ครอบคลุม 
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3. Protocol การพฒันาแกนนาํเฝ้าระวงั อาจจะตอ้งมีหลายแบบเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเช่น เยาวชนจะไม่เหมือน

พนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีม่ีส่วนการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย (ซ่ึงเป็นส่วนท่ียาก)  

4. ส่วนของสาํนกัควบคุมการบริโภคยาสูบฯ จะทาํโครงการอบรมาเจา้พนกังาน ใน 20 จงัหวดั ซ่ึงจะขอขอ้มูลวา่มีจงัหวดั

ใดบา้งอีกคร้ัง ซ่ึงโครงการเป็นโครงการ  1  ปี โดยเนน้ในส่วน สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี แต่จะมีส่วนการอบรม

เฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบและอุตสาหกรรมในส่วนตามกฎหมายดว้ย (แต่ไม่เนน้มาก) การท่ีจะไปทาํซํ้ าในจงัหวดั

เดียวกนัอาจจะเกิดความสบัสนได ้จึงน่าจะหลีกเล่ียงจงัหวดัเดียวกนั 

5. น่าจะไปเนน้ท่ีภาคส่วนอ่ืน เพ่ือใหเ้ป็นระบบทางเลือกหรือระบบท่ีช่วยกนั เช่นกลุ่มเยาวชน หรือกลุ่ม อสม.หรือ ปกครอง

ทอ้งถ่ิน แต่สองกลุ่มหลงัก็ตอ้งระวงัเพราะกิจกรรมเหล่าน้ีอาจจะทาํใหเ้กิดความแตกแยกในชุมชน ทาํใหก้ารเฝ้าระวงั

เป็นไปไดย้ากจึงน่าจะเนน้ท่ีกลุ่มเยาวชน 

6. กลุ่มเยาวชนก็ควรทาํเป็นองคก์รไม่ใช่กลุ่มหรือตวับุคคลเพราะถา้จบการศึกษาไปก็หายไป 

7. ทางโครงการน่าจะมีส่วนท่ีจะช่วยใหเ้ยาวชนเหล่านั้นมีช่องทางในการทาํกิจกรรมร่วมต่อไปไม่ใช่จบไปแลว้จบเลยไม่ได้

เป็นการสร้างเยาวชนจริงๆ 

8. สภาเยาวชนของจงัหวดัก็เป็นองคก์รท่ีน่าจะไปลองดู หลายจงัหวดัสภาเยาวชนเขม้แขง็มาก 
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แผนปฎิบติัการเฝ้าระวงั แบ่งออกเป็นแผนงานยอ่ยทั้งส้ิน 3 แผนงาน 

แผนงานย่อยที ่1 วชิาการ/ขอ้มูล/วจิยั แบ่งออกเป็น 4 ทีมหลกั คือ ทีม Viral Marketing (คุณชูริณี), Retail Marketing& POS (ปิยะ

รัตน ์ทีม ม.น), CSR+article 5.3 (คุณสถาพร), และ Industry Profile 

ผลทีค่าดว่าจะได้ (Final products) กาํหนดส่ง 

Fact sheets Booklet PowerPoint ภายในเดือน ก.พ 

Industry Profiles ภายในเดือน ก.พ 

Protocol แผนเฝ้าระวงั เครืองมือ และช่องทางการส่ือสาร 

(alert ) 

ภายในเดือน ก.พ 

ทีมวทิยากร ภายในเดือน ก.พ 

โครงร่างงานวจิยั ภายในเดือน พ.ค 

 

แผนงานย่อยที ่2 พฒันาแกนนาํเฝ้าระวงั (นาํร่อง) 3 จงัหวดั กลุ่มเยาวชน และ กลุ่มออนไลน ์(ใชข้อ้มูลวชิาการจากแผนยอ่ยท่ี 1)  

ผลทีค่าดว่าจะได้ (Final products) กาํหนดส่ง 

ประชุมแกนนาํจงัหวดั อยา่งนอ้ย 3 จงัหวดั มี.ค- พ.ค 

ประชุมแกนนาํเยาวชน มี.ค-เม.ย 

ประชุมกลุ่มเฝ้าระวงัออนไลน ์ มี.ค-เม.ย 

แกนนาํ alert กิจกรรม ท่ีเกิดจากการเฝ้าระวงัผา่นช่องทาง ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

แกนนาํเสริมกิจกรรมรณรงคเ์ร่ืองเก่ียวกบัอุตสาหกรรม

ยาสูบในช่วงวนังดบุหร่ีโลก 

พ.ค 
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แผนงานย่อยที ่3 ส่ือสาร แจง้ ข่าว ตอบโต ้เพ่ือส่ือสารในเครือข่ายและส่ือ รวมถึงกิจกรรม counteraction 

ผลทีค่าดว่าจะได้ (Final products) กาํหนดส่ง 

ฐานขอ้มูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสูบ เร่ิม มี.ค 

จดหมายข่าวออนไลน ์(ทุกเดือน) เร่ิม ก.พ 

Email list เร่ิมไดเ้ลย 

กิจกรรมตอบโต ้ ภายในเดือน ต.ค 

 

2. ผลการการประชุมทีมทาํงาน (working group) เป็นการประชุมระดมสมองก่อนดาํเนินการตามแผนปฎิบติัการ มีการประชุม

ทั้งส้ิน 2 คร้ัง จากการประชุมไดแ้ผนการพฒันาแกนนาํเป็น  3 โมเดล ตน้แบบ และไดโ้ลโกข้องกลุ่มฯ

เพ่ือใชใ้นการทาํงานและการเผยแพร่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ต่อไป รวมทั้งไดจ้ดัทาํแผน่พบั โครงการ  กระเป๋า และ Pin 

ติดเส้ือสาํหรับใชใ้นการพฒันากลุ่มแกนนและประชาสมัพนัธ์โครงการดว้ย  

โลโกข้องกลุ่มเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาคผนวก ญ รวมภาพถ่ายกจิกรรมและเอกสารประกอบ 
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