รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการกลุ่มติดตามเฝ้ าระวังและศึกษาอุตสาหกรรมยาสู บ
ในประเทศไทย
Tobacco Industry Surveillance and Study Group
สั ญญาเลขที่ 52-05-52
คณะผู้วจิ ัย

ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
สถาพร จิรัตนานนท์
ชูรุณี พิทยกุลมงคล
ผศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน
ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์
กําหนด มีจกั ร
ลินดา แก้วหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ได้ รับทุนสนับสนุนโดย
ศู นย์ วจิ ยั และจัดการความรู้ เพือ่ การควบคุมยาสู บ (ศจย.) และ
สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
ธันวาคม 2553

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการกลุ่มติดตามเฝ้ าระวังและศึกษาอุตสาหกรรมยาสู บ
ในประเทศไทย
Tobacco Industry Surveillance and Study Group
สั ญญาเลขที่ 52-05-52
คณะผู้วจิ ัย

ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
สถาพร จิรัตนานนท์
ชูรุณี พิทยกุลมงคล
ผศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน
ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์
กําหนด มีจกั ร
ลินดา แก้วหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ได้ รับทุนสนับสนุนโดย
ศู นย์ วจิ ยั และจัดการความรู้ เพือ่ การควบคุมยาสู บ (ศจย.) และ
สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (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

คํานํา
โครงการกลุ่มติดตามเฝ้ าระวังและศึกษาอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทยนี้ มีวตั ถุ ประสงค์สําคัญ 3
ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 เพื่อสร้างแผนและกลุ่มแกนนํารู ้ทนั กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสู บ รวมทั้งติดตามเฝ้ า
ระวังผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรมยาสู บ ประการที่ 2 เพื่อสร้างกลุ่มนักวิจยั ที่ทาํ งานเกี่ยวกับการ
เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรมยาสู บ และประการที่ 3 เพื่อพัฒนาข้อมูลตัวชี้ วดั เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยาสู บและผลิตภัณฑ์ยาสู บในประเทศไทย
ผลงานวิจยั นี้ นอกจากจะเป็ นการจัดการความรู้และการจัดการข้อมูลเรื่ องการเฝ้ าระวังแล้ว ยังได้พฒั นา
ต้นแบบแกนนําเพื่อการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในระยะยาว และสร้างนักวิจยั ที่ทาํ งานวิจยั ทางด้านนี้ อีกด้วย
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ถือเป็ นการเสริ มสร้างให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นที่จะสามารถดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยการอาศัยเครื อข่ายเหล่านี้ เพื่อต่อต้านกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆของอุตสาหกรรมยาสู บต่อไป
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ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและข้อมูลนําเข้าทุกท่าน
งานวิจยั นี้ได้รับทุนสนับสนุ นจาก ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ (ศจย.) และ Southeast
Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)
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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่ โลกได้มีกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมยาสู บ ทํา
ให้บริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติและของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ กลยุทธ์ดา้ น
การตลาดขายปลีก การตลาดอิเลคโทรนิค การตลาดข้ามพรมแดน การทําการตลาดที่แฝงมากับกิจกรรมเพื่อสังคม
การแทรกแซงการออกกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างมากในการพัฒนาแกนนําเฝ้ าระวัง พัฒนาฐานข้อมูล
และ กลุ่มนักวิจยั ที่จะทําการศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบ Action research โดย
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ เพื่อสร้ างแผนและกลุ่มแกนนํารู ้ ท นั และติ ดตามเฝ้ าระวังผลิ ตภัณฑ์และกิ จกรรมการตลาด
อุ ต สาหกรรมยาสู บ เพื่ อ สร้ า งกลุ่ ม นัก วิ จ ัย ที่ ท ํา งานเกี่ ย วกับ การเฝ้ าระวัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละกิ จ กรรมการตลาด
อุตสาหกรรมยาสู บ และ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมยาสู บและผลิ ตภัณฑ์ยาสู บในประเทศไทย
วิธีการดําเนินการประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ การประชุ ม core group พัฒนาตัวชี้ วดั และแผนการเฝ้ าระวัง การ
ทบทวนกระบวนการและข้อมูลการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทยและต่างประเทศ และจัดทําเอกสาร
หนังสื อ สื่ อ และ อุปกรณ์ ต่างๆ พัฒนารู ปแบบกลุ่มแกนนําที่มีองค์ความรู้ และทักษะในการติดตามเฝ้ าระวัง
ผลิ ตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด การจัดการข้อมูลเฝ้ าระวังเพื่อนํามาสร้างเป็ นฐานข้อมูลกิ จกรรมอุตสาหกรรม
ยาสู บ และนําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ ในการตอบโต้อุตสาหกรรมยาสู บ และ พัฒนานักวิจยั และโครงร่ างวิจยั ที่
เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังกลยุทธ์และกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสู บ ผลการวิจยั พบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้ น 25 ชุด
ข้อมูลและได้พฒั นาชุดข้อมูลใหม่ท้ งั สิ้ น 10 ชุ ดข้อมูล ในรู ปแบบ สไลด์ประกอบการบรรยาย หนังสื อ และการ์ ด
คํา ได้พฒั นารู ปแบบแกนนําเฝ้ าระวังทั้งสิ้ น 4 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่ 1 การพัฒนาแกนนําระดับพื้นที่จงั หวัด
รู ปแบบที่ 2 การพัฒนาเยาวชนกลุ่มรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ รู ปแบบที่ 3 การพัฒนาแกนนําผ่านการอบรม
วิทยากรเพื่อการรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ รู ปแบบที่4 การพัฒนาชุมชนออนไลน์เพื่อการเฝ้ าระวังการตลาดบุหรี่
ออนไลน์ ได้พ ฒ
ั นาฐานข้อมู ล บนเวปไซต์

www.tobaccowatch.in.th

และทํา เอกสารเผยแพร่ เปิ ดโปง

อุ ต สาหกรรมยาสู บ ทั้ง สิ้ น 7 ชื้ น และ พัฒ นานัก วิจ ัย หน้า ใหม่พ ร้ อ มโครงการวิจ ัย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
อุตสาหกรรมยาสู บ
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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
เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่ โลกได้มีกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมยาสู บ ทํา
ให้บริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติและของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ดา้ น
การตลาดขายปลีก การตลาดอิเลคโทรนิค การตลาดข้ามพรมแดน การทําการตลาดที่แฝงมากับกิจกรรมเพื่อสังคม
การแทรกแซงการออกกฎหมาย การสนับสนุนงานวิจยั การประดิ ษฐ์และนําเข้าผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆที่พยายามใช้
ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อเข้าถึงเยาวชนและผูห้ ญิง ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นอย่างมากที่ประเทศไทย
ต้องสร้างกลไกเฝ้ าระวังกลยุทธ์และกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสู บ โดยการสร้างเครื อข่ายแกนนําเฝ้ าระวังในทุก
ภาคส่ วนของประเทศ รวมถึงการสร้ างฐานข้อมูลกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสู บเพื่อเป็ นตัวชี้ วดั หนึ่ งของการ
ทํางานด้านการควบคุ มยาสู บของประเทศ นอกจากนั้น การสร้างกลุ่มนักวิจยั ที่ทาํ งานเกี่ยวกับการเฝ้ าระวัง
อุตสาหกรรมยาสู บยังมีความสําคัญในการให้การทํางานด้านนี้มีความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้างแผนและกลุ่มแกนนํารู ้ทนั และติดตามเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรม
2. ยาสู บเพื่อสร้างกลุ่มนักวิจยั ที่ทาํ งานเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดอุตสาหกรรม
ยาสู บ
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลตัวชี้วดั เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสู บและผลิตภัณฑ์ยาสู บในประเทศไทย
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วิธีดําเนินการดําเนินงาน
โครงการนี้แบ่งการดําเนินงานเป็ น 5 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1. การประชุ ม core group พัฒนาตัวชี้ วดั และแผนการเฝ้ าระวัง เป็ นการประชุมระดมสมองจากตัวแทนทุก
ภาคส่ วนที่ทาํ งานด้านการควบคุมยาสู บ
2. การทบทวนกระบวนการและข้อมูลการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทยและต่างประเทศ และ
จัดทําเอกสาร หนังสื อ สื่ อ และ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่ งครอบคลุมกิจกรรมสําคัญ 2 ประการ ได้แก่
a. ทบทวนจากฐานข้อมูลในประเทศไทยและต่างประเทศ และ ใช้วธิ ี hand search เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูล electronic และนํามาวิเคราะห์จดั หมวดหมู่ รายละเอียด
b. นําข้อมูลจากการทบทวนมาผลิตเป็ นเอกสาร หนังสื อ สื่ อ และ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้
ในการพัฒนาแกนนํา
3. พัฒนารู ป แบบกลุ่ ม แกนนํา ที่ มี อ งค์ค วามรู้ และทัก ษะในการติ ดตามเฝ้ าระวัง ผลิ ต ภัณฑ์และกิ จกรรม
การตลาด
4. การจัดการข้อมูลเฝ้ าระวังเพื่อนํามาสร้างเป็ นฐานข้อมูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสู บ และนําข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่ ในการตอบโต้อุตสาหกรรมยาสู บประกอบกับใช้เป็ นตัวชี้ วดั ในการประเมินผลการทํางานด้าน
ควบคุมยาสู บในส่ วนการควบคุมอุตสาหกรรมยาสู บ
5. พัฒนานักวิจยั และโครงร่ างวิจยั ที่เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังกลยุทธ์และกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสู บ
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานมี 6 ส่ วน ดังนี้
1. ผลการทบทวนวรรณกรรมตัวชี้วดั และกิจกรรมเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บ
2. ผลการจัดตั้งกลุ่มแกนนําเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บและแกนนําเฝ้ าระวัง
3. ฐานข้อมูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสู บ ปี 2549-2553
4. รายงานข้อมูลตามดัชนีช้ ีวดั การประเมินระบบการควบคุมยาสู บที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสู บ
Industry profiles ของอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทย
5. โครงร่ างวิจยั ที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มติดตามและเฝ้ าระวังยาสู บในประเทศไทย
6. บทความเผยแพร่ เอกสารก้าวทันวิจยั กับ ศจย. และ วารสารสมาร์ ท มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

1. ผลการทบทวนกระบวนการและข้ อมูลการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทยและต่ างประเทศ และ
จัดทําเอกสาร หนังสื อ สื่ อ และ อุปกรณ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนเอกสารและสื่ อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสู บและกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมยาสู บใน
ประเทศไทย พบข้อมูลทั้งสิ้ น 25 ชุดข้อมูล (ตารางที่ 1) แบ่งได้เป็ น 5 หมวด ได้แก่
1. หมวด ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสู บ จํานวน 12 ชุดข้อมูล
2. หมวด การส่ งเสริ มการขายออนไลน์ (Viral Marketing) จํานวน 1 ชุดข้อมูล
3. หมวด การโฆษณาส่ งเสริ มการขาย ณ.จุดขาย POS (Point of Sale)/Products/Packaging
จํานวน 4 ชุดข้อมูล
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4. หมวด การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อการบริ จาคเพื่อสาธารณะของอุตสาหกรรมยาสู บ CSR
(Corporate Social Responsibility) จํานวน 5 ชุดข้อมูล
5. หมวด การแทรกแซงนโยบายของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสู บ (Tobacco Interference in Health
Policy) จํานวน 3 ชุดข้อมูล
ทั้งหมดนี้ เป็ นภาษาไทยทั้งสิ้ น 14 ชุดข้อมูล และ ภาษาอังกฤษ 11 ชุดข้อมูล เป็ นประเภทสื่ อเผยแพร่
จํานวน 19 ชุ ดข้อมูล รายงานวิจยั หรื อนิ พนธ์ตน้ ฉบับ ทั้งสิ้ น 6 เรื่ อง และเป็ นสไลด์ประกอบการบรรยายที่ให้
เผยแพร่ ได้ใน website ทั้งสิ้ น 2 ชุ ด โดยเมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย พบว่า เป็ นข้อมูลที่เหมาะกับเครื อข่ายและ
ประชาชนทัว่ ไปจํานวน 18 ชุด (ภาษาไทย 11 ชุด)

ตารางที่ 1 ทบทวนเอกสารและสื่ อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทย
หมวด ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสู บ
ชื่อ

เจ้าของ/ผูพ้ ิมพ์

ลักษณะ

ประเภท

กลุ่มเป้ าหมาย

ฉี กหน้ากาก

มูลนิธิรณรงค์ฯ

Book (ไทย)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

อุตสาหกรรมบุหรี่
(แปล Ross Hammond
and Andy Rowell)
Profiting from Death

SEATCA

Booklet (Eng)
(มีแปลเป็ นไทยไว้

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

แล้วแต่ยงั ไม่ได้
พิมพ์)
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ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ

น.พ หทัย ชิตา

Booklet (ไทย)

สื่ อเผยแพร่

บริ ษทั บริ ทิชอเมริ กนั โท นนท์ สถาบัน
แบคโค

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ไทย

Tobacco Industry

Non-Smoker’s

Denormalization

rights

Booklet (Eng)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

Association
เอกสารลับบริ ษทั บุหรี่

ASH

Booklet (ไทย)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

Euromonitor report

Euromonitor

รายงานงานวิจยั

รายงานการวิจยั

Working group

กรมสรรพสามิต ข้อมูลดิบ

ข้อมูลดิบ

Working group

การรุ กคืบของ

เครื อข่ายต่อต้าน PowerPoint

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ

อุตสาหกรรมยาสู บใน

เอ็กซโปบุหรี่

Nov 2008
ข้อมูลจากกรม
สรรพสามิต

ประเทศกลุ่มอาเซี ยน

ประชาชนทัว่ ไป

Presentation
(ไทย)

พ.ร.บ ควบคุม

กระทรวง

ผลิตภัณฑ์ยาสู บ

สาธารณสุ ข

คู่มือเจ้าพนักงาน

กระทรวง
สาธารณสุ ข

เอกสาร/booklet

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

เอกสาร

สื่ อเผยแพร่

พนักงานเจ้าหน้าที่

1.ขั้นตอนการ
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ทํางานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
แบบกว้างๆ
2. การรับและส่ ง
เรื่ องที่ร้องเรี ยน
มายังศูนย์รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน และการ
ส่ งต่อเรื่ อง
ร้องเรี ยนเพื่อ
ดําเนินการต่อ
3. ภาพตัวอย่าง
การกระทําผิดตาม
มาตราต่างๆ ของ
พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสู บ
พ.ศ.2535 และ
พ.ร.บ.คุม้ ครอง
สุ ขภาพของผูไ้ ม่
สู บบุหรี่ พ.ศ.2535
4.แบบการลง
รายงานตรวจเตือน
ตรวจจับ ผูก้ ระทํา
ความผิดกฎหมาย
ควบคุมการ
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บริ โภคยาสู บ
Reported awareness of
Tobacco advertising
and Promotion in china
compared to Thailand,

ITC

รายงานงานวิจยั

รายงานการวิจยั

Working group

รายงานงานวิจยั

รายงานการวิจยั

Working group

In Tobacco
Control, 2009

Australia and the USA
Mapping Tobacco
industry strategies in
South East Asia for
action planning and

SEATCA
In Tobacco
Control, 2008

surveillance

หมวด Viral Marketing
ชื่อ

เจ้าของ/ผูพ้ ิมพ์ ลักษณะ

ประเภท

กลุ่มเป้ าหมาย

Viral Marketing

Becky

PowerPoint

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ

Freeman

Presentation

ประชาชนทัว่ ไป

(Eng)
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หมวด POS (Point of Sale)/Products/Packaging
ชื่อ

เจ้าของ/ผูพ้ ิมพ์ ลักษณะ

ประเภท

กลุ่มเป้ าหมาย

Cool but deadly

SEATCA

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ

Booklet (Eng)

ประชาชนทัว่ ไป

(How Cancer is packed
in the Malaysia,
Phillipines and
Vietnam)
Fatal Attraction

SEATCA

Booklet (Eng)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

(The story of Point of
sale in the philippins,
Thailand and Vietnam)
การโฆษณาและส่ งเสริ ม น.พ หทัย ชิตา เอกสารวิชาการ
การขาย ณ จุดจําหน่าย
2546-47

เอกสารวิชาการ

นนท์ สถาบัน

Working group
และผูส้ นใจ

ส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทย

Harm reduction

เครื อข่าย

Products (ผศ.ดร.สุ

วิชาชีพเภสัช

ระรอง ชินวงศ์)

กรรมเพื่อการ

เอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการ

Working group
และผูส้ นใจ

ควบคุมยาสู บ
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หมวด CSR (Corporate Social Responsibility)
ชื่อ

เจ้าของ/ผูพ้ ิมพ์

ลักษณะ

ประเภท

กลุ่มเป้ าหมาย

โครงการคืนกําไรให้

มูลนิธิรณรงค์ฯ

booklet(ไทย)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

สังคม: ควรรับเงินจาก
บริ ษทั บุหรี่ หรื อไม่
ท่าทีของ

ศจย.

booklet(ไทย)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

สถาบันการศึกษากับ
การรับการสนับสนุ น
จากบริ ษทั บุหรี่
เหตุผลที่แท้จริ งของ

น.พ หทัย ชิตา

Booklet (ไทย)

สื่ อเผยแพร่

ประชาชนทัว่ ไป

บริ ษทั ฟิ ลิป มอร์ ริส ใน นนท์ สถาบัน
การอุปถัมภ์การ

ส่ งเสริ มสุ ขภาพ

ประกวดภาพวาด

ไทย

เครื อข่าย และ

อาเซียน
โครงการวิจยั นโยบาย

มูลนิธิรณรงค์ฯ

รายงานวิจยั

รายงานวิจยั

Working group

SEATCA

Booklet (Eng)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ

และโครงการเพื่อสังคม
ของธุ รกิจบุหรี่ ใน
ประเทศไทย
Perfect Deception
(Corporate Social

ประชาชนทัว่ ไป

Responsibility
14 | P a g e

Activities in ASEAN)

หมวด Tobacco Interference in Health Policy
ชื่อ

เจ้าของ/ผู้

ลักษณะ

ประเภท

กลุ่มเป้ าหมาย

Booklet (Eng)

สื่ อเผยแพร่

เครื อข่าย และ

พิมพ์
Tobacco Industry

SEATCA

interference in Health

ประชาชนทัว่ ไป

Policy in ASEAN
Countries
การแทรกแซงและบ่อน ศจย./ASH

Booklet (ไทย)

สื่ อเผยแพร่

ทําลายนโยบาย

เครื อข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไป

สาธารณะของบรรษัท
ข้ามชาติ
"A good personal

Ross

รายงานงานวิจยั

รายงานการวิจยั

Working group

scientific relationship": Mackenzie,
Philip Morris scientists Jeff Collin
and the Chulabhorn
Research Institute,
Bangkok.

PLoS
medicine
(2008)
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ขัน้ ตอนที่2 จากการทบทวนพบว่ามีสื่อส่ วนที่ขาด และ ส่ วนที่สามารถนําข้อมูลจากการทบทวนมาผลิตเป็ นเอกสาร
หนังสื อ สื่ อ และ อุปกรณ์ ต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาแกนนําได้ โดย รายชื่ อ เอกสาร หนังสื อ สื่ อ และ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติม มีดงั นี้ (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
1. วีซีดี powerpoint ประกอบการบรรยายเรื่ องกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสู บ ประกอบด้วยชุดบรรยาย 6 ชุดได้แก่
1. ชุดที่ 1 บริ ษทั บุหรี่ ในประเทศไทย
2. ชุมที่ 2 กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสู บ: โฆษาตรง และ โฆษณา ณ. จุดขาย
3. ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ยาสู บชนิดใหม่
4. ชุดที่ 4 กลยุทธ์การทํากิจกรรมเพื่อสังคม CSR
5. ชุดที่ 5 การตลาดออนไลน์
6. ชุดที่ 6 ข้อมูลประกอบทัว่ ไป
2.หนังสื อ 3 เล่ม
1. คู่มือเฝ้ าระวังเล่ม 1 เรื่ องการส่ งเสริ มการขาย ผลิตภัณฑ์ยาสู บแบบใหม่ (สี ฟ้า)
2. คู่มือเฝ้ าระวังเล่ม 2 เรื่ อง CSR (สี ส้ม)
3. คู่มือเฝ้ าระวัง Viral marketing (สี น้ าํ เงิน)
3. สื่ อพิเศษ 1 ชุด
1. การ์ ดคําพูดจากเอกสารลับบริ ษทั บุหรี่
4. โปรไฟล์อุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทย (Tobacco Industry Profile) 1 ชุดข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการนําสื่ อและเอกสารต่างๆที่ผลิดนําไปใช้และมีการปรับปรุ งโดย คู่มือเฝ้ าระวังเล่ม 1 มีการ
ปรับปรุ งทั้งสิ้ น 3 ครั้ง
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2. ผลการจัดตั้งกลุ่มแกนนําเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บและแกนนําเฝ้ าระวัง
จากการระดมสมองของ working group และ การประชุมกับเครื อข่ายภายนอกเช่น เครื อข่ายครู นกั รณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง โดยได้พฒั นารู ปแบบกลุ่มแกนนําที่มีองค์ความรู ้และทักษะในการติดตามเฝ้ าระวัง
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดเป็ น 4 รู ปแบบ ซึ่ งได้มีการทดลองปฎิบตั ิจริ ง และสรุ ปบทเรี ยนเบื้องต้นเสร็ จสิ้ น
ในการนําเสนอผลในครั้งนี้
รูปแบบที่ 1 การพัฒนาแกนนําระดับพื้นที่จงั หวัด
รูปแบบที่ 2 การพัฒนาเยาวชนกลุ่มรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ
รูปแบบที่ 3 การพัฒนาแกนนําผ่านการอบรมวิทยากรเพื่อการรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ
รูปแบบที่4 การพัฒนาชุมชนออนไลน์เพื่อการเฝ้ าระวังการตลาดบุหรี่ ออนไลน์
รู ปแบบที่ 1 การพัฒนาแกนนําระดับพื้นที่จงั หวัด
ลักษณะสําคัญ
เน้นการลงพื้นที่เฝ้ าระวังระบบจังหวัด เป็ นแบบแผนชัดเจน คือ เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เป็ นการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข (มีหรื อไม่มีประสบการณ์ทาํ งานด้านการควบคุมยาสู บ)
และ เยาวชนนอกระบบและในระบบสถานศึกษา
กระบวนการพัฒนากลุ่ม
มีการอบรมเนื้อหาและ workshop ทั้งสิ้ น 2 วัน อบรมส่ วนเนื้อหา และ ลงพื้นที่จริ งฝึ กวิธีการเฝ้ าระวัง เพื่อ
เพิ่มทักษะและความเชื่ อมัน่ มีแผนและแบบฟอร์ มการเฝ้ าระวัง มีแผนที่เพื่อลงพื้นที่ชัดเจน มีกระบวนการให้
ค่าตอบแทนการส่ งข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามผลการดําเนินการและประชุ มติดตามงานอีก 2 ครั้งหลังจาก
การดําเนินการอบรมครั้งแรก
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สรุ ปบทเรี ยนเบือ้ งต้ น
เครื อข่ายทีมงานเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้ าระวังกลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ยาสู บและร้านค้าทุกระดับ ได้จากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง โดยอาศัยความสมัครใจ จํานวน 8 ทีม ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทีมละ 2-3 คน รวม
ทั้งสิ้ น 23 คน ส่ วนมากเป็ นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขปฏิบตั ิงานในส่ วนของสถานีอนามัยและสํานักงานสาธารณสุ ข
อําเภอ จํานวน 11 คน รองลงมาเป็ นกลุ่ มนิ สิตวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร พิษณุ โลก กลุ่ มวัยรุ่ น และ กลุ่ ม
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จํานวน 6, 4 และ 2 คน ตามลําดับ
ผลจากการเข้าร่ วมอบรมเสริ มสร้ างทักษะการเฝ้ าระวัง พบว่า เครื อข่ายทีมงานมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ งเสริ มการขาย และเล่ห์เหลี่ยมของโรงงานยาสู บ รวมทั้งกฎหมาย/ พรบ. ที่สําคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมยาสู บ ทีมงานมีทกั ษะและความเชื่ อมัน่ ในการเก็บข้อมูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากกิ จ กรรมดัง กล่ า ว จัด ให้มี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ ง ในพื้ น ที่ เ ขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย ใช้เ ครื่ อ งมื อ
ประกอบการเฝ้ าระวังที่ทีมงานจัดทําขึ้นเพื่อใช้สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ โดยมีกรอบแนวทางการสังเกต ดังนี้
- คู่มือเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บ เล่มที่ 1
- แบบบันทึกข้อมูลการเฝ้ าระวังบริ ษทั บุหรี่
- แนวทางการเฝ้ าระวังพฤติกรรมบริ ษทั บุหรี่ และผูค้ า้ ปลีกย่อย
ผลการกํากับติดตามการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ของเครื อข่าย จําแนกรายจังหวัดมีดงั นี้
3.1 จังหวัดกําแพงเพชร
เครื อข่ายทั้ง 2 อําเภอ สามารถใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ข้อมูลเฝ้ าระวังเชิ งปริ มาณได้
ครบถ้วน สอดคล้องกับสาระ และวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จัดส่ งรายงานแต่ละงวดได้ตามเวลาที่กาํ หนด แต่ยงั ไม่
สามารถเก็บข้อมูลเชิ งลึ ก และไม่สามารถบันทึกรู ปภาพที่สําคัญได้ตามเป้ าหมาย เนื่ องจากทีมงานยังไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ดีพอ
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3.2 จังหวัดพิษณุ โลก
เครื อข่ายทั้ง 2 อําเภอ สามารถใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ข้อมูลเฝ้ าระวังเชิ งปริ มาณได้
ครบถ้วน สอดคล้องกับสาระ และวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จัดส่ งรายงานแต่ละงวดได้ตามเวลาที่กาํ หนด แต่ยงั ไม่
สามารถเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก และการบัน ทึ ก รู ป ภาพที่ สํา คัญ ได้ต ามเป้ าหมาย เนื่ อ งจากยัง ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง
แหล่ งข้อมูลได้ดีพอ ประกอบกับ จํานวนร้ านค้า แหล่ งสถานบันเทิ ง ที่กาํ หนดไว้เพื่อเก็บข้อมูลมีจาํ นวนมาก
เกินไป
3.3 จังหวัดตาก
เครื อข่ายทั้ง 2 อําเภอ สามารถใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ข้อมูลเฝ้ าระวังเชิ งปริ มาณ
ได้ครบถ้วน สอดคล้องกับสาระ และวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ แต่การจัดส่ งรายงาน พบว่า ทีมงานอําเภอแม่สอด
สามารถส่ งงานแต่ละงวดได้ตามเวลาที่กาํ หนด ส่ วนทีมงานอําเภอเมือง ส่ งค่อนข้างล่าช้าส่ วนการเป็ บข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ พบว่า ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึก และยังไม่สามารถบันทึกรู ปภาพที่สําคัญได้ตามเป้ าหมาย เนื่ องจาก
ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ดีพอ
3.4 จังหวัดอุตรดิตถ์
เครื อข่ายอําเภอพิชยั สามารถใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ข้อมูลเฝ้ าระวังเชิ งปริ มาณ
ได้ครบถ้วน สอดคล้องกับสาระและวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และส่ งรายงานตามเวลาที่กาํ หนดแต่ละงวด ในทาง
ตรงกันข้าม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังขาดความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูล และจัดส่ งรายงานล่าช้า
ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก หัวหน้าทีม ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและปฏิ บตั ิงานที่ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ไม่ได้เข้าร่ วมอบรม เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 53 จึงอาจขาดความเข้าใจ ประกอบกับภาระงานประจําที่มี
ค่อนข้างมาก
จากการสรุ ป ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านในพื้นที่ ข องเครื อข่า ยที ม งาน พบว่า กรณี ก ารใช้เครื่ องมื อ สรุ ปได้ว่า
เครื อข่ายส่ วนมากสามารถใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณได้ค่อนข้างดี แต่ขาดทักษะการเก็บข้อมูลเชิงลึก (เชิ ง
คุณภาพ) ขาดรู ปภาพที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดในผูป้ ระกอบการแต่ละระดับ ตั้งแต่
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บริ ษทั ยาสู บ เอเย่นต์ ร้านค้าส่ ง และร้านค้าปลีกทัว่ ไป กรณี ขอ้ จํากัดในการเก็บข้อมูล พบว่า เครื อข่ายบางพื้นที่ไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและไม่สามารถส่ งรายงานได้ตามเวลา ทั้งนี้เนื่องจากภาระงานประจําที่มีมาก บาง
พื้นที่ เป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ นที่ อาจขาดทัก ษะการเก็ บ ข้อมูล ประกอบกับ การกํา กับ ติ ดตามของที ม พี่เลี้ ย ง ที่ ข าดความ
ต่อเนื่อง
ด้านการกําหนดแหล่งเก็บข้อมูล ผลสรุ ปจากการเฝ้ าระวังเบื้องต้นในพื้นที่จริ ง ทําให้ทราบแหล่งเก็บข้อมูล
ผูป้ ระกอบการทุกระดับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่ งถือเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการกําหนดเป็ นแหล่งข้อมูลหลัก
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ยาสู บต่อไป
ปั จจัยความสําเร็ จ / ปั ญหาอุปสรรค
1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จ ในขั้นตอนการอบรมเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดจากการเชิ ญชวน
ทีมงาน ส่ วนมากได้มีการทาบทามล่วงหน้าถึงความสมัครใจและความพร้อม จึงทําให้กลุ่มที่เชิญเข้าร่ วมกิจกรรม
เป็ นไปตามเป้ าหมาย เมื่ อดํา เนิ นการจัดกิ จกรรม ได้มุ่งเน้นรู ปแบบการเรี ย นรู้ แบบมีส่ วนร่ วม กล่ าวคื อ สร้ า ง
บรรยากาศที่ผอ่ นคลาย เป็ นกันเอง เนื้อหาวิชาการสลับกับสันทนาการ จัดให้มีการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ งจาก
ภาพ ตัวอย่า งสาธิ ต และฝึ กปฏิ บ ัติโ ดยใช้เครื่ อ งมื อจริ ง แล้ว เปิ ดเวที อ ภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เมื่ อ
ดําเนินการในพื้นที่จริ ง การมีเครื่ องมือการเก็บข้อมูล แผนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ส่ งผลให้ทีมงานมีความรู้เข้าใจ และ
เชื่อมัน่ ต่อการปฏิบตั ิ
2 ปัญหาอุปสรรค พบในขั้นตอนการเก็บข้อมูลจริ งในพื้นที่ เพียง 2 กลุ่มเท่านั้น ได้แก่ ความล่าช้าในการ
จัดส่ ง และบางแห่งไม่มีการจัดส่ งรายงานการเก็บข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจาก ลักษณะส่ วนบุคคลด้านความรับผิดชอบใน
กลุ่มวัยรุ่ น และภาระงานประจําของทีมงานที่เป็ นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
ข้ อเสนอแนะ
1 ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเครื อข่ายทีมงานบางพื้นที่ โดยมุ่งเน้นผูท้ ี่มีภาระงานประจําน้อย และสมัครใจ
2 ควรจัดอบรมเสริ มสร้างความรู ้และทักษะกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
3 ควรกําหนดการกํากับติดตามโดยทีมพี่เลี้ยง อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
20 | P a g e

4 ควรจัดทําข้อแนะนําและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การถ่ายภาพที่สาํ คัญ ทั้งนี้เพื่อให้เครื อข่าย
เกิดความเข้าใจ สะดวกต่อการเก็บข้อมูล และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเฝ้ าระวัง
5 จัดเวทีนาํ เสนอความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์เก็บข้อมูลและข้อค้นพบในพื้นที่
เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพเครื อข่ายทีมงานให้มีความมัน่ ใจในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น
โดยสรุ ปรู ปแบบที่ 1 ควรเน้นในพื้นที่เสี่ ยงหรื อพื้นที่ที่คิดว่ามีอุบตั ิการณ์เกิดขึ้นมากและหลากหลาย เช่น พื้นที่
เมืองใหญ่หรื อ พื้นที่ชายแดน เพราะจะได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและคุม้ ค่ากับงบประมาณเงินและเวลาที่ใช้ไป
รู ปแบบที่ 2 การพัฒนาเยาวชนกลุ่มรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ
ลักษณะสําคัญ
เป็ นการคัดเลื อกกลุ่ มนิ สิตแบบเฉพาะเจาะจง จํา นวน 20 คน โดยเป็ นการพัฒนากลุ่ มเยาวชนระดับ
มหาวิทยาลัยที่เป็ นแกนนําและมีความสนใจในการทํางานเพื่อสังคม และมีประสบการณ์ในการทํากิ จกรรมกับ
นักเรี ยนมาก่อน เพื่อให้กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มแกนนําไปจัดกิจกรรมกับโรงเรี ยนหรื อกลุ่มเยาวชนอื่นๆต่อไป

กระบวนการพัฒนากลุ่ม
เป็ นแบบอย่างไม่เป็ นทางการ โดยเชิญนิสิตมานัง่ จับเข่าคุยกันในบรรยากาศแบบสบายๆ ช่วงเย็นหลังเลิก
เรี ยน เป็ นจํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ1 ชัว่ โมง 30 นาที โดยในครั้งแรกได้เล่าให้ฟังว่าโครงการคืออะไร และ มี
วัตถุประสงค์อะไร รวมถึ งให้ขอ้ มูลเอกสารต่างๆ ให้กบั นิ สิตไปศึกษาเพิ่มเติม โดยให้โจทย์กลับไปว่า อยากให้
นิ สิตช่ วยคิดกิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บให้กบั นักเรี ยน
ระดับมัธยม ครั้งที่ 2 นิสิตนําเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้จากเอกสาร สื่ อที่ให้และการหาข้อมูลเพิม่ เติมโดยการไปพูดคุยกับ
นักเรี ยนมัธยมจริ งๆว่าสถานการณ์ในโรงเรี ยนเป็ นอย่างไร รวมถึง แนวคิดในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ฐานต่างๆ ตาม
โจทย์ที่ได้รับไปครั้งแรก และรับข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 เป็ นการวางแผนในการนํากิจกรรมที่นิสิตคิดไว้ไปปฎิบตั ิ
จริ งโดยนิสิตวางแผนเลือกโรงเรี ยน ระดับชั้นของนักเรี ยน จํานวนนักเรี ยน ระยะเวลา กําหนดการ หลังจากนั้นได้
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ประสานงานกับ โรงเรี ย น นิ สิ ต แกนนํา (เรี ย กตัว เองว่า กลุ่ ม เยาวชนรู ้ เ ท่ า ทัน ฯ) ไปทดลองจัด กิ จ กรรมจริ ง
(รายละเอียดดูภาคผนวก)
สรุ ปบทเรี ยนเบือ้ งต้ น
(เนื่องจากการพัฒนาต้นแบบที่ 2 ยังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้น การสรุ ปบทเรี ยนยังไม่ครอบคลุมระยะยาว) นิ สิตมี
ความตั้งใจอย่างมากในการคิดกิจกรรม นิ สิตมีองค์ความรู้เรื่ องกลยุทธากรตลาด ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ รวมถึ ง
กฎหมายควบคุมยาสู บเบื้องต้นอย่างดี สามารถเผยแพร่ ให้นกั เรี ยนได้ดว้ ยความเชื่ อมัน่ นิ สิตมีความกระตือรื อร้ น
ในการค้นหาข้อมูล และ จากการได้ไปพูดคุ ยกับน้องๆ นักเรี ยนทําให้นิสิตมีแนวคิดเพิ่มเติมและเห็ นปั ญหาใน
โรงเรี ยนจริ งๆ กระบวนการพัฒนาอย่างไม่เป็ นทางการทําให้นิสิตไม่เครี ยดมาก และ ไม่น่าเบื่อเพราะไม่มีการ
บรรยายตลอดแต่เป็ นการให้นิสิตไปหาข้อมูลจริ ง การจัดกิจกรรมเป็ นไปด้วยดี โรงเรี ยนได้ประโยชน์ ครู และ
นักเรี ยนให้ความร่ วมมืออย่างดี
กรณี เรื่ องความต่อเนื่ อง ในการพัฒนาจะมีนิสิตหลายชั้นปี โดยส่ วนใหญ่เป็ นนิสิตชั้นปี ที่ 4 และมีปีที่ 2
บางส่ วน เพื่อต่ออยอดกลุ่มกิจกรรมต่อในมหาวิทยาลัย และเนื่องจากนิสิตปี ที่ 4 เป็ นกลุ่มแกนนําที่ทาํ งานด้วยกัน
อยูแ่ ล้ว สามารถรวมกลุ่มกันได้ดี แบ่งงานกันทําและมีแนวคิดจะรวมกลุ่มกันต่อไปเมื่อจบการศึกษาแล้วเพื่อทํางาน
ด้านนี้อย่างจริ งจังจึงควรได้รับการสนับสนุนต่อ
ปั จจัยความสําเร็ จ / ปั ญหาอุปสรรค
1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จ ในขั้นตอนการเชิญชวนกลุ่มนิสิต เกิดจากได้มีการทาบทามกับอาจารย์ที่
เป็ นทีมงานซึ่งอยูค่ ณะที่กลุ่มนิสิตศึกษาอยู่ อีกทั้งมีความสนิทสนมเป็ นอย่างดี ประกอบกับนิสิตมีประสบการณ์จดั
กิจกรรมรู ปแบบของกระบวนการกลุ่มมาพอสมควร ต่อจากนั้นได้มีการประสานงานล่วงหน้าถึงความสมัครใจ
และความพร้อม จึงทําให้กลุ่มที่เชิญเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นไปตามเป้ าหมาย เมื่อมีการพบปะเพื่อกําหนดรู ปแบบและ
พัฒนารู ปแบบเบื้องต้น ได้มุ่งเน้นให้นิสิตมีส่วนร่ วมอย่างมาก มีอิสระทางความคิด ตั้งแต่ข้ นั ตอนการคิด วิเคราะห์
และกํา หนดรู ปแบบกิ จกรรม ที ม อาจารย์ส นับ สนุ นสื่ อ/เอกสาร/องค์ความรู้ ที่เกี่ ยวข้องอย่า งเต็ม ที่ สื่ อมี ค วาม
หลากหลาย นิ สิ ต สามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ ค รบถ้ว นตามประเด็ น กิ จ กรรม และที ม อาจารย์เ ป็ นเพี ย งพี่ เ ลี้ ยงให้
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ข้อเสนอแนะบางส่ วนเท่า นั้น จึ ง ส่ ง ผลให้นิสิ ตมี ความเชื่ อมัน่ เกิ ดความเป็ นเจ้า ของกิ จกรรม และรั บ ผิดชอบ
ดําเนินงานอย่างดีเยีย่ ม จึงทําให้ได้รูปแบบกิจกรรมที่ชดั เจน สามารถนําไปใช้ได้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยน
ระดับ มัธ ยมต้น ซึ่ งผลจากการทดลองจัด กิ จ กรรม พบว่า กลุ่ ม เป้ าหมายให้ก ารตอบรั บ ด้า นการเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ และความพึงพอใจกิจกรรม เป็ นอย่างดี
2 ปั ญหาอุปสรรคที่พบ คือ เวลาของนิสิตและทีมงาน เนื่องจากเป็ นปี ที่ 4 จึงอยูใ่ นช่วงฝึ กงาน การเดินทาง
และการติดต่อประสานงานเป็ นไปอย่างอยากลําบากในบางครั้ง
ข้ อเสนอแนะ
1 การคัดเลือกกลุ่มแกนนํา ควรพิจารณาถึงประสบการณ์ และความสมัครใจ
2 มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมทางความคิดที่อิสระ และยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มแกนนํา
3 ต้องมีการสนับสนุ นสื่ อองค์ความรู้ที่เพียงพอและหลากหลายแก่กลุ่มแกนนํา เพื่อการเลือกนําไปใช้
ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้และเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
4 ต้องมีการสร้างแรงจูงใจกลุ่มแกนนํา โดยสนับสนุนของขวัญรางวัลที่เหมาะสมและเป็ นไปได้
รวมทั้งมี การเชิ ดชู เกี ยรติเพื่อให้เกิ ดความภาคภูมิใจ ประกอบกับสร้ างโอกาสให้กลุ่ มแกนนําจัดกิ จกรรมอย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็ นการรักษาพฤติกรรมที่ดีของกลุ่มแกนนําไว้
5 กรณี อุปสรรคด้านเวลา แนวทางแก้ไข คือ ควรมีการสนทนากลุ่มเพื่อกําหนดช่วงเวลาดําเนินกิจกรรม
ที่เหมาะสม โดย หลี กเลี่ ยงช่ วงฝึ กงาน การสอบ หรื ออาจขยายพื้นที่จดั กิ จกรรมทดลองรู ปแบบ โดย จัดในพื้นที่
ฝึ กงานของกลุ่มนิสิตเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว
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รูปแบบที่ 3 การพัฒนาแกนนําผ่านการอบรมวิทยากรเพื่อการรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ
ลักษณะสําคัญ
มุ่งเน้นการเป็ นวิทยากรจัดกิ จกรรมเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันฯ ให้กบั ชุ มชนและโรงเรี ยน โดยคัดเลือกเฉพาะ
กลุ่มที่ทาํ งานด้านควบคุมยาสู บอยูแ่ ล้ว แต่อาจจะไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเรื่ องรู้เท่าทัน/เฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บ ซึ่ ง
ไม่ได้เน้นการเฝ้ าระวังเป็ นทางการเหมือนรู ปแบบที่ 1
กระบวนการพัฒนากลุ่ม
เริ่ มต้นโดยการส่ งจดหมายไปตามหน่วยงานที่ทาํ งานด้านควบคุมยาสู บในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอน
ล่าง โดยแนบโครงการและใบสมัครเข้าร่ วมอบรมเป็ นวิทยากรมืออาชี พซึ่ งต้องให้ผูส้ นใจกรอกรายละเอียดการ
ทํางานและประสบการณ์ดา้ นการควบคุมยาสู บของผูส้ มัคร รวมถึงความตั้งใจในการมาอบรม ทางทีมงานคัดเลือก
มาเข้าร่ วมอบรมทั้งสิ้ น 32 ท่าน มา อบรมจริ ง 27 ท่าน เป็ นการอบรม 1 วัน มีการบรรยายพร้ อมกับแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปของอุตสาหกรรมยาสู บ กลยุทธ์การตลาดและส่ งเสริ มการขาย ตั้งแต่ระดับโลก
และที่ ปรากฏในประเทศไทย รวมถึ งเทคนิ คการเป็ นวิทยากร ฝึ กออกแบบกิ จกรรมโดยแบ่งกลุ่ มประชุ มระดม
สมอง (แต่ไม่ได้ฝึกปฎิบตั ิ) การเป็ นวิทยากรเมื่อมีวตั ถุประสงค์และกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
สรุ ปบทเรี ยนเบือ้ งต้ น
(เนื่องจากการพัฒนาต้นแบบที่ 3 ยังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้น การสรุ ปบทเรี ยนเป็ นการประเมินผลการจัดประชุมอบรม)
จากการประชุ มอบรมคณะทํางานได้ประเมิ นผลโดยใช้แบบสอบถามความพึง พอใจประกอบกับ การ
สังเกตระหว่างดําเนิ นการอบรม พบว่า ผูต้ อบแบบประเมิน 23 คน แบ่งเป็ นชาย 13 คน หญิง 10 คน ส่ วนมากจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดํารงตําแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุ ข อายุเฉลี่ ยประมาณ 50 ปี มีประสบการณ์ การ
ทํางานด้านบุหรี่ เฉลี่ยประมาณ 10 ปี และเป็ นวิทยากรเกี่ยวกับบุหรี่ โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการจัดอบรมครั้งนี้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม เท่ากับ 4.25 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า ทุกด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 4 คะแนน และเมื่อ
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พิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทีมวิทยากรมีความสามารถใน
การสร้างบรรยากาศเป็ นกันเอง และกระตุน้ การเรี ยนรู้ 2) ทีมวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้
ชัดเจน และเข้า ใจง่ า ย 3) ความเหมาะสมของเนื้ อหา สื่ อและเอกสารประกอบที่ ได้รับ และที ม วิทยากรมี
ความสามารถในการตอบคําถามได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย ซึ่ งได้คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.48 , 4.43 และ 4.39
ตามลําดับ ส่ วนประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อย 2 อันดับ ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ในสื่ อที่แจกให้ กับความสามารถของผู ้
เข้ารับการอบรมในการเป็ นวิทยากร ซึ่ งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ 3.96 ตามลําดับ
ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้ ข้ารับการอบรม มีดงั นี้
1. การแจ้งสถานที่จดั อบรมควรมีความชัดเจน
2. เริ่ มการอบรมสาย และระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป ควรปรับปรุ งให้เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่ตอ้ งทําการเรี ยนรู ้มากขึ้น
3. ไม่ควรนําหัวข้อที่ไม่มีกาํ หนดในรายการอบรมมาแทรก เพราะทําให้กระทบต่อกําหนดเดิม
4. ควรจัดช่วงเวลาให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าอบรม
5. ควรปรับปรุ งตัวอักษรในสื่ อ/เอกสาร ให้สามารถอ่านได้ชดั เจน
ผลผลิตที่ได้รับจากการประชุมอบรม ทําให้ผเู ้ ข้าอบรมมีองค์ความรู ้ในมุมมองอีกด้านหนึ่ง ซึ่ งแตกต่าง
จากหน้าที่ความรับผิดชอบ กล่าวคือ กลยุทธ์การตลาดอุสาหกรรมบริ ษทั ยาสู บเพิ่มเติมจาก พรบ.และผลกระทบ
ทางสุ ขภาพ ถือเป็ นการเพิ่มเติมข้อมูลที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการขยายเครื อข่ายเฝ้ าระวังฯ ให้
มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น แต่เนื่ องจากกิจกรรมนี้ อยูใ่ นระยะเริ่ มต้น การประเมินผลด้านการนําไปใช้อยู่ระหว่าง
การติดตามผล จึงยังไม่มีการนําเสนอในการสรุ ปบทเรี ยนนี้
รู ปแบบที4่ การพัฒนาชุมชนออนไลน์เพื่อการเฝ้ าระวังการตลาดออนไลน์
ลักษณะสําคัญ
เป็ นการพัฒนากลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มที่ชอบเล่นอินเตอร์ เน็ตและออนไลน์อยูแ่ ล้ว โดยใช้ social media ต่างๆ
เป็ นสื่ อในการสื่ อสารให้รู้เท่าทัน และ รับข้อมูลจากการเฝ้ าระวัง
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กระบวนการพัฒนากลุ่ม
Subcontract บริ ษทั Tod Media พัฒนา Fan Page บน Facebook และ Twitter สร้างชุมชนเฝ้ าระวังออนไลน์ ให้
ช่วยหาข้อมูลและ post ข้อมูล ออนไลน์ รวมทั้งทําการประชาสัมพันธ์ผา่ นโปสเตอร์ หนังสื อคู่มือ และการให้ของ
รางวัลสําหรับเป็ นกําลังใจให้ผทู ้ ี่มาให้ขอ้ มูล
3. ฐานข้ อมูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสู บ ปี 2549-2553
ผลการดําเนินงานในปี นี้ได้มีการจัดการข้อมูลเฝ้ าระวังมาเพื่อสร้างเป็ นฐานข้อมูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสู บ และ
การเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อการตอบโต้อุตสาหกรรมยาสู บ โดยแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน

ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดการข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาจัดทําฐานข้อมูลเฝ้ าระวังผ่าน web
base ซึ่ งเครื อข่ายหรื อกลุ่มเฝ้ าระวังสามารถใส่ ขอ้ มูลเฝ้ าระวังผ่านเวปไซต์ www.tobaccowatch.in.th โดยมี
ระบบความปลอดภัยโดยการใช้ username และ password ซึ่ งปั จจุบนั การลงข้อมูลเฝ้ าระวังย้อนหลังทั้งหมดยังไม่
เสร็ จสิ้ น เมื่อเสร็ จสิ้ นเบื้องต้น สามารถผลิตรายงานเฝ้ าระวังอัตโนมัติได้
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รู ปที่ หน้า website www.tobaccowatch.in.th
ตารางที่ โครงสร้างเวปไซต์ www.tobaccowatch.in.th
Main Manu

Second level

Third level

คําอธิบายเพิม่ เติม

เครือข่ ายรู้ทัน

ทําไมต้องมีเครื อข่าย

(ข้อมูลถาวร มีการตกแต่งหน้าให้สวยงาม)

(ทุกเครือข่ าย ครู

กิจกรรมรู ้ทนั ( มี

นําเสนอกิจกรรมรู ้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของ

ทั้งกิจกรรมก่อนจัด

บริ ษทั บุหรี่ (file doc, pdf) สามารถ update
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เยาวชน สรรพสามิต
ฯลฯ )

และหลังจัด)

ข้อมูลได้

เพื่อนเครื อข่าย

รายชื่อ และสถานที่ติดต่อ อีเมล์ (ข้อมูลเป็ น
ตารางรายชื่อ - และแผนที่ที่แสดงให้เห็นภาพ
เครื อข่ายในจังหวัดต่างๆ เปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครื อข่าย)

ผลงานเฝ้ าระวัง

รายงานข้อมูลเฝ้ า

New Products /

ฐานข้อมูลส่ วนของรายงานที่แสดงผลบน

อุตสาหกรรมยาสู บ

ระวัง

packaging

เว็บไซต์

point of sale
CSR
Viral Marketing
ส่ งข้อมูลเฝ้ าระวัง

ใส่ ขอ้ มูล, text,

ฐานข้อมูลที่เข้าได้เฉพาะสมาชิก เพื่อเข้าไปใส่

ภาพ ข้อความ

ข้อมูล นอกจากนี้ จะมีส่วนของ Editor ที่คอย

บรรยายภาพ

คัดเลือกข้อมูลเข้าสู่ ระบบรายงาน

dropbox แบ่ง
ประเภทของกล
ยุทธ์ (new
products, POS,
CSR, Viral
marketing)
เกาะติดเพือ่ รู้ ทนั

เกาะติดข่าว

ข่าว press และข่าวที่เกี่ยวข้อง
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รู ้ทนั บ.บุหรี่

บทความเรี ยงลําดับตาม update ล่าสุ ด

รู้จักอุตสาหกรรมบุหรี่

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบุหรี่ ใน
ประเทศไทยเป็ นข้อมูลถาวรที่ตกแต่งหน้าให้
สวยงาม

ขอสื่ อ

ภาพและรายชื่อสื่ อ

ดูแล้วรู้ ทนั

ภาพและคําอธิบาย หมวดนี้ เป็ นข้อมูลลักษณะตารางสื่ อให้เลือก

ทั้งหมด /ระบบเลือก สื่ อแต่ละประเภท

สื่ อที่ตอ้ งการ และมีฐานข้อมูลบันทึกการขอ

สื่ อ

สื่ อ

รวมคลิปวีดิโอ /ภาพ

นําเสนอคลิปวีดิโอ และภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์บ.
บุหรี่

ขัน้ ตอนที่ 2 การกรอกข้อมูลเฝ้ าระวังในฐานข้อมูลเฝ้ าระวัง โดยผลการดําเนิ นการได้เริ่ มกรอกข้อมูลเฝ้ าระวัง
ย้อนหลัง 5 ปี ยังไม่เสร็ จสิ้ นทั้งหมด โดยข้อมูลจะมีลกั ษณะดังนี้
1. วันทีเ่ ฝ้ าระวัง
2. แหล่งข้ อมูล/สถานทีเ่ ฝ้ าระวัง
3. บริษัทบุหรี่ ทเี่ กีย่ วข้ อง
I.

โรงงานยาสู บ

II.

บริ ษทั ฟิ ลลิป มอร์ ริส ประเทศไทย

III.

บริ ษทั บริ ติช อเมริ กนั โทแบคโค

IV.

บริ ษทั เจแปน โทแบค จํากัด

V.

อื่นๆ ระบุ (มีช่องให้เติม)

4. ผลิตภัณฑ์ ยาสู บทีเ่ กี่ยวข้ อง
I.

บุหรี่ ซิกาแรต (บุหรี่ โรงงาน)
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II.

บุหรี่ มวนเอง

III.

บุหรี่ อื่นๆ ระบุ (มีช่องให้เติม)

IV.

ยาสู บชนิดอื่นๆ ระบุ (มีช่องให้เติม)

5. แบรนด์ /ชื่ อการค้ าของบุหรี่ หรือยาสู บที่เกีย่ วข้ อง
6. ประเภทของกลยุทธ์ อุตสาหกรรมยาสู บ (ให้ เลือก)
I. การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย ADVERTISING and PROMOTION
II. การโฆษณาและกิจกรรม ณ จุดขาย POINT-OF-SALE (POS)
III. ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ หรื อ ซองรู ปแบบใหม่ New Tobacco Products
IV. การประชาสัมพันธ์แฝงกับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ Corporate Social Responsibility/
PHILANTHROPIC ACTIVITY
V. การแทรกแซงองค์กรของรัฐ หรื อ กระทรวงที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริ โภค
ยาสู บ Tobacco Industry Interference
VI. การตลาดออนไลน์ Viral Marketing
7. ข้ อมูลเฝ้ าระวังในรายละเอียด
8. Upload ภาพ พร้ อม คําอธิบายใต้ ภาพ

4. รายงานข้ อมูลตามดัชนีชี้วัดการประเมินระบบการควบคุมยาสู บที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยาสู บ Industry
profiles ของอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ของแผนควบคุมยาสู บชาติได้ระบุถึเป้ าหมายและตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสู บ โดยมีท้ งั สิ้ น
7 กลยุทธ์ 30 ตัวชี้ วดั ทางกลุ่มได้จดั ให้มีการประชุมพัฒนาตัวชี้ วดั ดังกล่าวทั้งส่ วน working definition และ วิธีการ
วัดผลดังตารางต่อไปนี้
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เป้าหมายและตัวชี้วดั การทํางานด้ านเฝ้ าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสู บ (ตามแผนชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ 8)
เป้าหมาย
ประเทศไทยมีระบบเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในการแทรกแซง นโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการควบคุม
ยาสู บ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมคิด ร่ วมมือ ร่ วมแรงในการรณรงค์ เฝ้ าระวัง และการดําเนินคดี อันมี
ประสิ ทธิ ผลในการสกัดกั้นการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ ของอุตสาหกรรมยาสู บ
ตัวชี้วดั
ชื่ อตัวชี้วดั ตามกิจกรรม

Working

การวัด measurement

definitions/รายละเอียดเพิม่ เติม
8.1ความตื่นตัวเกีย่ วกับการที่อุตสาหกรรมยาสู บเข้ ามาแทรกแซงนโยบายว่ าด้ วยการควบคุมยาสู บ
• จํานวนครั้งการจัดอบรม

การอบรมใดๆที่มีการสอดแทรกเรื่ อง

รวบรวมจํานวนการจัดอบรมโดย

การแทรกแซงนโยบายสาธารณะ (นับ

ทําแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน

รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาด้วย

ที่เกี่ยวข้อง

หรื อไม่ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการอบรม
เรื่ องนี้โดยเฉพาะ?)
• ระดับความรู ้ ความตระหนัก ความรู ้ ความตระหนัก เกี่ยวกับวิธีการ
ของบุคคลากรที่ได้รับการ แทรกแซง/ผลกระทบ/การต่อต้าน การ
อบรม

แทรกแซงนโยบายสาธารณะ

• ให้ผจู้ ดั การอบรมวัดให้?
• ศจย. Commission งานวิจยั
เพื่อวัดผลโดยเฉพาะ

8.2 การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสู บ (บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ โรงงานยาสู บ กลุ่มบังหน้ า (Fronts) กลุ่ม
ผลประโยชน์ ร่วมกัน (Vested interests)
• จํานวนครั้งของการ
ดําเนินการของบริ ษทั บุหรี่
ข้ามชาติหรื อกลุ่มที่มี

“การดําเนิ นการที่ เข้ าข่ าย” ให้ใช้
ความหมายตามมาตรา 5.3 ของ FCTC

• รายงานจากสํานักควบคุม
ยาสู บฯ
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ผลประโยชน์ร่วมกัน ที่เข้า
ข่ายการแทรกแซงการ
ควบคุมยาสู บหรื อนโยบาย
สาธารณะ

• รายงานจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• รายงานจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• รายงานจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• จํานวนการตักเตือน และ
จํานวนคดีที่เกี่ยวข้อง

จํานวนการตักเตือนโดยภาครัฐ และ/

ติดตามข้อมูลจากสํานักควบคุม

หรื อ ภาคประชาสังคม

ยาสู บฯ

จํานวนการดําเนินคดีโดยภาครัฐ
8.3เฝ้ าระวังและดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ ยาสู บรูปแบบใหม่ (เช่ น บุหรี่ไร้ ควัน บุหรี่ชูรส และผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
แปลงร่ าง (Alterative Products) ฯลฯ)
ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บฯ
• มีกฎหมาย ที่มีการบังคับใช้ หมายถึงกฎหมายทุกระดับ ตั้งแต่มติ
ค.ร.ม ประกาศกระทรวง เป็ นกฎหมาย
อย่างเคร่ งครัด
ที่ไม่ส่งเสริ มการเข้ามาของผลิตภัณฑ์
เหล่านี้
• จํานวนครั้งของการละเมิด
กฎหมาย

จํานวนคดี หรื อ จํานวนเหตุการณ์จาก
การเฝ้ าระวัง

• จํานวนครั้งของรายงานที่ จํานวนครั้งของเหตุการณ์จากการเฝ้ า
ได้รับจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
ระวัง
จํานวนครั้งของการรายงานจาก
เครื อข่าย
• จํานวนข่าวที่ลงพิมพ์ใน
หนังสื อพิมพ์

ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บฯ

จํานวนข่าวแยกตามหนังสื อพิมพ์

ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ไทยฯ
ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ
ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ (ต้อง
เพิม่ keyword ที่เกี่ยวกับ
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อุตสาหกรรมยาสู บ และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
• จํานวนการตักเตือน

จํานวนการตักเตือนโดยภาครัฐ และ/
หรื อ ภาคประชาสังคม
จํานวนการดําเนินคดีโดยภาครัฐ

• ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บ
ฯ
• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ

8.4 เฝ้ าระวังและดําเนินการกับตลาดรูปแบบใหม่ ต่างๆ เช่ น Below the Line marketing
• จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมคัดค้านการตลาด
รู ปแบบใหม่ต่างๆ

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

• รายงานจากสํานักควบคุมโรค

หมายถึงกิจกรรมใดๆ เช่นแถลงข่าว

• รายงานจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง

press ข่าว สัมภาษณ์

• รายงานจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• จํานวนครั้งของการตรวจ
พื้นที่

การตรวจพื้นที่โดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย • รายงานจากสํานักควบคุม
โดยเน้นเรื่ องอุตสกรรมยาสู บทํา
ยาสู บฯ
การตลาดรู ปแบบ below the line เช่น • รายงานจาก สสจ. ของจังหวัด
การจัด event เปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่ๆ

• จํานวนการตักเตือน

จํานวนการตักเตือนโดยภาครัฐ และ/
หรื อ ภาคประชาสังคม
จํานวนการดําเนินคดีโดยภาครัฐ

โดยการสุ่ ม
• ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บ
ฯ
• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
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• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ
8.5เฝ้ าระวังและดําเนินการด้ าน CSR ของบริษัทบุหรี่และโรงงานยาสู บ
• จํานวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ CSR

จํานวนงานวิจยั ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ • ข้อมูลจาก ศจย.
CSR
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• จํานวนรายงานกิจกรรม
จํานวนครั้งของเหตุการณ์จากการเฝ้ า
CSR โดยเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
ระวัง
จํานวนครั้งของการรายงานจาก
เครื อข่าย
• จํานวนการแจ้งเตือน

จํานวนการตักเตือนโดยภาครัฐ และ/
หรื อ ภาคประชาสังคม
จํานวนการดําเนินคดีโดยภาครัฐ

• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ
• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บ
ฯ
• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• ประเภทของสื่ อและจํานวน สื่ อทุกประเภท ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อภาพ
ครั้งที่เผยแพร่

• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บ
ฯ
• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• ผลการสํารวจ
ทัศนคติและการรับรู ้ต่อกิจกรรม CSR
ทัศนคติ/การรับรู ้ของ
เยาวชนเกี่ยวกับการ และต่ออุตสาหกรรมยาสู บโดยตรง
ทํา CSR ของ ธุ รกิจ
ยาสู บ

• ศจย. Commission งานวิจยั เพื่อ
วัดผลโดยเฉพาะ
• ข้อมูลจาก ITC project
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(smokers)
• GYTS มีขอ้ คําถามหรื อไม่?
• จํานวนข่าวที่ได้รับ
การเผยแพร่ ผา่ นสื่ อ
• จํานวนครั้งของการ
จัดอบรม

ข่าวอะไร? ข่าวการที่อุตสาหกรรม

??

ยาสู บ ทํา CSR แล้วออกข่าว??
การอบรมใดๆที่มีการสอดแทรกเรื่ อง

รวบรวมจํานวนการจัดอบรมโดย

CSR (นับรวมถึงการสอดแทรกเนื้ อหา

ทําแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน

ด้วยหรื อไม่? ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการ

ที่เกี่ยวข้อง

อบรมเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ?)
8.6การทําให้ ยาสู บเป็ นสิ่ งไม่ ปกติ (Tobacco Demoralizations)
• จํานวนครั้งของการ ตรวจการขายบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่
ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ
โฆษณาแฝง

• รายงานจากสํานักควบคุม

• จํานวนภาพข่าว/
จํานวนข่าวแยกตามหนังสื อพิมพ์
โฆษณาเชิงบทความ
ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่แสดง
ถึงความโก้เก๋ ของการ
สู บบุหรี่

ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ (ต้อง

• จํานวนครั้งของการ
ชี้แนะผ่านสื่ อต่าง ๆ

ยาสู บฯ

เพิ่ม keyword)

จํานวนครั้งของการใช้media advocacy • ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากสํานักควบคุมโรค
• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ
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• จํานวนครั้งของการ
ให้ขอ้ มูล

จํานวนครั้งของการให้ขอ้ มูลไม่ใช่
เฉพาะสื่ อ รวมถึงการเป็ นวิทยากร สอน
บรรยาย workshop

• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากสํานักควบคุมยาสู บ
ฯ
• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรม

กิจกรรม อะไร งานวันงดบุหรี่ โลก

• ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน และ
เยาวชนมีการรับรู ้

รับรู ้อะไร? ว่าการสู บบุหรี่ ไม่ใช่เรื่ อง
ปกติ

• ศจย. Commission งานวิจยั เพื่อ
วัดผลโดยเฉพาะ
• GYTS มีขอ้ มูลหรื อไม่?

8.7การเป็ นคดีความ (Litigation)
• จํานวนข่าวที่ปรากฏใน
สื่ อต่าง ๆ

ข่าวอุตสาหกรรมยาสู บ ถูกดําเนิน
คดหรื อฟ้ องร้องไม่วา่ เป็ นประเด็น
ใดๆ

• จํานวนครั้งของการ
ร้องเรี ยน

การร้องเรี ยนใดๆต่อภาครัฐและ สื่ อ • รายงานจากสํานักควบคุม
เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายของ
ยาสู บฯ
บริ ษทั บุหรี่ ท้งั การโฆษณาแฝง เขต
ปลอดบุหรี่ บุหรี่ เถื่อน

• จํานวนครั้งของการตรวจ ตรวจการขายบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่
พื้นที่รับผิดชอบ

• รายงานจากสํานักควบคุม
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โฆษณาแฝง

• จํานวนการตักเตือน

จํานวนครั้งของการตักเตือนโดย
ภาครัฐและประชาสังคม

ยาสู บฯ

• ข้อมูลจากสถาบันส่ งเสริ ม
สุ ขภาพไทยฯ
• ข้อมูลจากสํานักควบคุมโรค
• ข้อมูลจากเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
• ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ฯ

• จํานวนคดีและผลของ

จํานวนคดีความใดๆ

• รายงานจากสํานักควบคุม
ยาสู บฯ

การดําเนิ นคดี

• รายงานขากกระทรวงการคลัง

5. โครงร่ างวิจัยทีไ่ ด้ รับการพัฒนาโดยกลุ่มติดตามและเฝ้ าระวังยาสู บในประเทศไทย
กลุ่มวิจยั ได้ดึงนักวิจยั ด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่างโดยการเรี ยนเชิ ญเป็ นกลุ่มทํางาน ต่อจากนั้น
นักวิจยั ได้รับรู ้และสัมผัสกับงานด้านเฝ้ าระวังและรู้เท่าทัน รวมถึงสร้างทีมงานที่ช่วยเรื่ องงานวิจยั ได้ จากนั้นได้
ร่ วมกับผูว้ ิจยั หลัก พัฒนาโครงร่ างวิจยั โดยอิ งกับการพัฒนาแกนนําเฝ้ าระวังต้นแบบที่ 1 (รายละเอี ยดอยู่ใ น
ผลงานวิจยั ส่ วนที่ 3) รวมถึงสนับสนุ นให้ขอทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจยั เพื่อจัดการความรู้ดา้ นการควบคุมยาสู บ
(ศจย.) ประเภทเปิ ดรับทัว่ ไป
ชื่ อนักวิจัยหน้ าใหม่
1.ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์
คุณวุฒิ...สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
ตําแหน่งปั จจุบนั (ทางวิชาการ/ราชการ)......นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
หน่วยงานที่สังกัด....สํานักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
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2. คุณกําหนด มีจกั ร
คุณวุฒิ.......สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต.
ตําแหน่งปั จจุบนั (ทางวิชาการ/ราชการ).....นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
หน่วยงานที่สังกัด......สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอบางระกํา…จังหวัดพิษณุ โลก

ชื่ อโครงการ (ภาษาไทย) การเฝ้ าระวังกลวิธีส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ยาสู บและร้านค้าจําหน่ายบุหรี่
กรณี ศึกษา : เขตภาคเหนื อตอนล่าง
(ภาษาอังกฤษ) Tobacco Industry Surveillance and Monitoring: Retail marketing
ผลงาน ได้รับทุนสนับสนุ นการทําวิจยั จาก ศจย. และกําลังอยูใ่ นระหว่างกําลังดําเนินงานวิจยั (ดูภาคผนวก)

6. บทความเผยแพร่ เอกสารก้ าวทันวิจัยกับ ศจย. และ วารสารสมาร์ ท มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่
การผลิตเอกสารเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเฝ้ าระวังและเพื่อการตอบโต้อุตสาหกรรมยาสู บ จากข้อมูลเฝ้ าระวังในช่ วงปี
2552-2553 กลุ่มศึกษาและเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บได้ผลิตบทความ เอกสาร หรื อ สื่ อเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ
ทั้งสิ้ น 7 ชื้น (เอกสารภาคผนวก)
1. บทความ บริ ษทั บุหรี่ ในประเทศไทย เผยแพร่ ในเอกสารก้าวทันวิจยั กับ ศจย.
2. บทความลงในวารสารสมาร์ ท(ถึ งเดือนธันวาคม) ทั้งสิ้ น 4 ชื้ น ได้แก่ บทความเรื่ อง ตูโ้ ชว์น้ นั สําคัญ
ฉะใหน บทความเรื่ อง การแบ่งขายบุหรี่ บทความเรื่ องการโฆษณาผ่านของใช้หรื ออุปกรณ์อื่น และ
บทความเรื่ องคู่มือเฝ้ าระวัง กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของบริ ษทั บุหรี่ (รวม 4 ชื้นงาน)
3. เอกสาร electronic incident report ส่ งไปยังสํานักงานควบคุมการบริ โภค
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4. เอกสารประกอบการประชุ มเพื่อตอบโต้อุตสาหกรรมยาสู บ 1 ชื้ น เรื่ อง บทความ การขายบุหรี่ และ
ออกบูธประชาสัมพันธ์โดยพริ๊ ตตี้ของบริ ษทั บุหรี่ ในประเทศไทย
5. เอกสารส่ งให้สํานักงานควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค 1 ชื้น เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการ
ออกจดหมายเตือนโรงงานยาสู บเรื่ องการทําโฆษณาส่ งเสริ มการขาย คือ เอกสาร กลยุทธ์การตลาดและ
ส่ งเสริ มการขายของโรงงานยาสู บ ปี 2553
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สรุปและอภิปรายผล
จากการทํางานโครงการวิจยั กลุ่มติดตามเฝ้ าระวังและศึกษาอุตสาหกรรมยาสู บ ในปี นี้ ซ่ ึ งเป็ นปี แรก ได้ทาํ
การสร้างและพัฒนา ข้อมูลพื้นฐาน และ พัฒนาต้นแบบกลุ่มแกนนํา โดยการจัดอบรมนําร่ องในการพัฒนาแกน
นํา รวมถึ งได้พฒั นาเครื่ องมือต่างๆในการใช้พฒั นาแกนนําซึ่ งสามารถจะขยายกลุ่มเครื อข่ายเป็ นระดับภาค และ
ในโรงเรี ยนโดยการประสานกับเครื อข่ายอื่นๆ เช่นเครื อข่ายงดเหล้าและเครื อข่ายครู นกั รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
นอกจากนั้น การสร้างกลุ่มนักวิจยั ที่ทาํ งานเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บยังมีความสําคัญในการให้การ
ทํางานด้านนี้มีความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การวิจยั ในปี ที่1 ยังขาด เรื่ องของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ า
ระวังอย่างเป็ นระบบ และ การถอดบทเรี ยนส่ วนของการพัฒนาแกนนําซึ่งส่ วนทั้งสองน่าจะเป็ นประเด็นในการทํา
วิจยั ในส่ วนของกลุ่ม นอกจากนี้ การทําต้นแบบยังจํากัดอยูใ่ นภูมิภาคเดียว ซึ่ งอาจจะมีความแตกต่างในบริ บท ทั้ง
ทางการทํางานและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาจจะต้องนําไปปรับเมื่อมีการนําต้นแบบไปใช้ในภูมิภาคอื่นๆ

ตารางที่ 3 ตารางสรุ ปงาน 2552-2553 และความเป็ นไปได้ในการนําไปต่อยอดงานวิจยั
ปี ที่ 1 (2552-2553)

ความเป็ นไปได้ ในการต่ อยอดงานวิจัย

ศึกษาและพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศ Update ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
ไทย

วิเคราะห์เขียนบทความ

จัดตั้งกลุ่มเยาวชนรู ้ทนั ฯ ต้นแบบเพื่อพัฒนาเครื อข่าย ถอดบทเรี ยน
รู้ทนั ในโรงเรี ยน (ภาคเหนือตอนล่าง)
(พัฒนากระบวนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรู ้เท่าทัน โดย
การคัดเลือก นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็ นแกนนํา

สร้างให้มีกิจกรรมต่อเนื่ องสําหรับกลุ่มที่พฒั นาไว้แล้ว
พัฒนากลุ่มเยาวชนรู ้ทนั ฯ ในภาคอื่นๆให้ครบ 4 ภาค

นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้และปฎิบตั ิจริ งเพื่อ
ไปพัฒนาเครื อข่ายรู ้เท่าทันระดับโรงเรี ยต่อ)
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พัฒนาสื่ อ คู่มือ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาเครื อข่ายเฝ้ าระวัง

พัฒนาปรับปรุ ง และ นําไปใช้

อุตสาหกรรมยาสู บ
พัฒนากระบวนการอบรม และ จัดตั้งเครื อข่ายเฝ้ า

ถอดบทเรี ยน ปรับปรุ ง และอาจจะสามารถต่อยอดไป

ระวังและรู ้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสู บ (4 จังหวัด

อีกให้ครบ 4 ภาค และบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายงด

ภาคเหนื อตอนล่าง)

เหล้า

พัฒนากระบวนการอบรมวิทยากรรู ้เท่าทัน

ถอดบทเรี ยน ปรับปรุ งโครง เน้นการพัฒนาเป็ น

อุตสาหกรรมยาสู บ (8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง)

เครื อข่ายด้วย

พัฒนาฐานข้อมูลเฝ้ าระวังบน website

พัฒนาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เผยแพร่ ขอ้ มูลดูแล website

www.tobaccowatch.in.th

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล เขียนนิพนธ์ตน้ ฉบับ

เผยแพร่ ขอ้ มูลเฝ้ าระวังผ่าน บทความ เปิ ดโปง

พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ สร้างแบบฟอร์ม

อุตสาหกรรมยาสู บ (วารสารสมาร์ ท) และ email list

รายงานให้เป็ นแบบแผนที่จะใช้ร่วมกัน
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ (Piyarat Nimpitakpong)

ตําแหน่ งปัจจุบัน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หน่ วยงานทีส่ ั งกัด

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานทีต่ ิดต่ อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 3620
โทรสาร 0-5526-1057
E-mail address ohpiyarat@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
2537 เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 Doctor of Philosophy (Social and Administrative Pharmacy), University of Wisconsin-Madison
สาขาวิชาทีเ่ ชี่ยวชาญ
เภสัชศาสตร์ สังคม
ผลงานวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
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ประวัตินักวิจัยร่ วม
คนที่ 1
ชื่ อ - นามสกุล

นางสถาพร จิรัตนานนท์

ตําแหน่ งปัจจุบัน

ผูป้ ระสานงานโครงการ

สถานที่ทาํ งาน:

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร:

02-278-1828

โทรสาร:

02-278-1830

ที่อยู:่

36/2 ซ.ประดิพทั ธ์10 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ10400

Email address:

chaojoon@hotmail.com

คนที2่
ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน.

หน่วยงานที่สังกัด

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุ โลก

คนที่ 3
ชื่อ-สกุล

ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

คุณวุฒิ

สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณั ฑิต

ตําแหน่งปั จจุบนั

นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ

หน่วยงานที่สังกัด

สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุ โลก

ที่อยู่

เลขที่ 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์มือถือ

081-9732040

ที่อยู่

900/57 หมู่บา้ นธนัญญา ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
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คนที่ 4
ชื่อ-สกุล

กําหนด มีจกั ร

คุณวุฒิ

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต

ตําแหน่งปั จจุบนั

นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ

หน่วยงานที่สังกัด

สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอบางระกํา พิษณุ โลก
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

กําหนดการอบรมแกนนําเฝ้ าระวังรู ปแบบต่างๆ

ภาคผนวก ข

บทความและเอกสารเผยแพร่ ที่เป็ นผลผลิตของโครงการ

ภาคผนวก ค

ข่าวแจก

ภาคผนวก ง

รายชื่อแกนนําที่ได้รับประกาศนียบัตรวิทยากรมืออาชีพรุ่ นที่ 1

ภาคผนวก จ

รายชื่อเครื อข่ายกลุ่มติดตามและเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทย

ภาคผนวก ฉ

โครงร่ างวิจยั

ภาคผนวก ช

ผลสรุ ปประชุม

ภาคผนวก ฌ

รวมภาพถ่ายกิจกรรม
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ภาคผนวก ก
เอกสารฉบับที่ 1 กําหนดการอบรมแกนนําต้นแบบ
กําหนดการประชุม
โครงการแกนนํา เครือข่ ายเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บ วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.
เวลา

กิจกรรม/วิทยากร

วันที่ 13 มีนาคม 2553
10.00-10.30 น.

ลงทะเบียน เข้าที่พกั

10.00-10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง วีดีทศั น์ บุหรี่ ภยั ร้ายใกล้ตวั และ ฉี กหน้ากากบริ ษทั บุหรี่

10.30-10.50 น.

กล่าววัตถุประสงค์ที่มาของเครื อข่าย
โดย ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10.50-11.10 น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

11.10-11.30

รู ้จกั อุตสาหกรรมยาสูบ และ บริ ษทั บุหรี่ ในประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11.30-12.00

กฎหมาย พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
โดย ดร.รุ่ ง วงศ์วฒั น์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดของบริ ษทั บุหรี่
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โดย ผศ.ดร.กิตติ กันภัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30-15.00

ทําไมต้องเฝ้ าระวัง เฝ้ าระวังอะไร กลยุทธ์การเฝ้ าระวัง การพูดคุยกับร้านค้า การเก็บข้อมูล
โดย ผศ.ดร.ณรงศ์ศกั ดิ์ หนูสอน
(รับประทานอาหารว่าง ในห้องประชุม)

15.00-15.30 น.

Workshop 1 ดูลกั ษณะบุหรี่ แบบต่างๆ
Workshop 2 แนะนํา ทําความเข้าใจคู่มือเฝ้ าระวัง และ แบบฟอร์มบันทึกเฝ้ าระวัง
โดย ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

15.30-16.00 น.

เข้าห้องพัก นัดออกเดินทาง ไปลงพื้นที่

16.00-18.30

Workshop 3 ลงพื้นที่ตลาดเมืองเก่า อุทยานประวัติศาสตร์
โดย ผศ.ดร.ณรงศ์ศกั ดิ์ หนูสอน และ ดร.ประจวบ แหลมหลัก

19.00

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 14 มีนาคม 2553
8.00-9.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

9.00-9.30 น.

แนวทางการสนับสนุนการเฝ้ าระวัง
โดย ผศ.ดร.ณรงศ์ศกั ดิ์ หนูสอน

9.30-11.00

Workshop 4 ประชุมระดมสมองวางแผนของแต่ละพื้นที่
โดย ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์ และ คุณ กําหนด มีจกั ร

11.00-12.00 น.

นําเสนอแผนงานของแต่ละพื้นที่
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โดย ผศ.ดร.ณรงศ์ศกั ดิ์ หนูสอน และ ดร.ประจวบ แหลมหลัก
12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

สรุ ป และ วางแผนงานขั้นต่อไป Wrap up and next step
โดย ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

หมายเหตุ * กําหนดการประชุมเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กําหนดการโครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ เรื่อง บุหรี่กบั สุขภาพ ตอน รู้ เท่ าทันบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ ยาสู บรู ปแบบใหม่ รุ่นที่
1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
เวลา

หัวข้ อ

8.30-9.30

รายงานตัว ลงทะเบียนการอบรม

9.30-9.45

พิธีเปิ ดการอบรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการการอบรม และแนะนําตัว

วิทยากร

วิทยากร/ผูเ้ ข้ารับการอบรม
9.45-10.15

แนะนําหนังสื อ เอกสาร และ สื่ อ ที่ใช้ในการเป็ นวิทยากรมืออาชีพเฝ้ าระวัง

อ.กําหนด มีจกั ร

กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ
10.15-10.30

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย (อาหารว่าง

ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

รับประทานในห้องประชุม)
10.30-11.30

ข้อมูลการเฝ้ าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย และกิจกรรม

ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

เฝ้ าระวังกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั บุหรี่
11.30-12.00

สาธิตแนะนําตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มรู ้ทนั และเฝ้ าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรม

ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

ยาสูบ กับนักเรี ยน เยาวชน ชุมชน
12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน
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13.00-13.30

สาธิตแนะนําทักษะวิทยากรเรื่ องรู ้เท่าทันกลยุทธ์ บริ ษทั บุหรี่ และ

ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
13.30-14.30

Workshop1: แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ทํากิจกรรมตามโจทย์ที่มอบหมายให้

วิทยากรประจํากลุ่ม

โดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่แจกให้
14.30-15.30

Workshop2: ผูเ้ ข้าอบรมนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเป็ นวิทยากรมือ

วิทยากร

อาชีพเฝ้ าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ ฝึ กการทํากิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และเสนอแนะ(กลุ่มละ 10 นาที) (อาหารว่างรับประทานในห้อง)
15.30-16.00

Wrap up and next step มอบใบประกาศ

วิทยากรประจํากลุ่ม
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ภาคผนวก ข
บทความและเอกสารเผยแพร่ ที่เป็ นผลผลิตของโครงการ
หนังสื อ คู่มือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 1 การส่งเสริ มการขาย การตลาด
ณ จุดขาย และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ผู้จดั ทํา เครื อข่ายเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธรรรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และเครื อข่ายนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อาเซียน
ปี ทีพ่ มิ พ์ 2553

สาระสํ าคัญ คู่มือนี้ใช้สาํ หรับการเฝ้ าระวังการกระทําที่ส่งเสริ มการตลาดบุหรี่ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในประเด็น การโฆษณา ณ

จุดขาย และกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อขาบบุหรี่ และยาเส้น โดยคู่มือฉบับนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือสําหรับ

เครื อข่ายนักรณรงค์ และประชาชนทัว่ ไปในการร่ วมเป็ นหู เป็ นตา เฝ้ าระวังไม่ให้บริ ษทั บุหรี่ กระทําผิดกฎหมาย
พ.ร.บ.ควบคุ มผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.2535 ตามมาตรา 8 โดยเฉพาะการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิ จ กรรม
ส่ งเสริ มการขายบุ ห รี่ และยาสู บต่อเยาวชน ซึ่ งเป็ นวิธีการทําการตลาดที่ พบบ่ อ ยในประเทศไทย หาอ่านได้ที่
ห้องสมุด ศจย. วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ชื่อเรื่อง คู่มือเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 2 กิจกรรมเพื่อสังคมและการบริ จาคเพื่อสาธารณะ
โดยบริ ษทั บุหรี่ :จริ งใจหรื อไก่กา
ผู้จดั ทํา เครื อข่ายเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ
เครื อข่ายนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อาเซียน
ปี ทีพ่ มิ พ์ 2553

สาระสํ าคัญ คู่มือเฝ้ าระวังบริ ษทั บุหรี่ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือสําหรับเครื อข่ายนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในการร่ วมกันเป็ นหู

เป็ นตา เฝ้ าระวังและบอกกล่าวสังคมให้รู้เท่าทันการที่บริ ษทั บุหรี่ ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการทํากิจกรรมเพื่อ
52 | P a g e

สังคม หรื อ การบริ จาคเงินหรื อสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธ์กบั ผูใ้ หญ่ในสังคม
และ การสร้างภาพพจน์ที่ดีของบริ ษทั

ชื่อเรื่อง คู่มือจับตาย ตลาดบุหรี่ ออนไลน์
ผู้จดั ทํา เครื อข่ายเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครื อข่ายนัก
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อาเซียน
ปี ทีพ่ มิ พ์ 2553

สาระสํ าคัญ คู่มือนี้ใช้สาํ หรับการเฝ้ าระวังตลาดบุหรี่ ออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญในการสร้างเครื อข่ายเฝ้ าระวังตลาด
บุหรี่ ออนไลน์ภาคประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลตลาดบุหรี่ ออนไลน์ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในรู ปแบบ
ฐานข้อมูล และในอีกด้าน ยังเป็ นการให้ความรู ้เท่าทันสื่ อตลาดบุหรี่ ออนไลน์กบั ภาคประชาชน ซึ่งจะเป็ นพลังใน
การผลักดันนโยบายในการป้ องกันสื่ อตลาดบุหรี่ ออนไลน์ เสนอกับภาครัฐอันเป็ นการป้ องกันปั ญหาการเสพติด
บุหรี่ ของประชาชน

ชื่อเรื่อง การ์ดคําเอกสารลับ อุตสาหกรรมยาสูบ
ผู้จดั ทํา เครื อข่ายเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธรรรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครื อข่ายนักรณรงค์
ไม่สูบบุหรี่ อาเซียน
ปี ทีพ่ มิ พ์ 2553

สาระสํ าคัญ ใน 1 ชุด มีท้ งั สิ้น 52 แผ่น แบ่งเป็ น 13 ข้อควม ใช้ประกอบการทํากิจกรรมเรื่ องรู ้เท่าทันกลยุทธ์บริ ษทั บุหรี่
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ชื่อเรื่อง วีซีดี powerpoint ประกอบการบรรยายเรื่ องกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ
ผู้จดั ทํา เครื อข่ายเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ, มูลนิธรรรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครื อข่ายนักรณรงค์
ไม่สูบบุหรี่ อาเซียน
ปี ทีผ่ ลิต 2553
สาระสําคัญ

ประกอบด้วยชุดบรรยาย 6 ชุดได้แก่
1. ชุดที่ 1 บริ ษทั บุหรี่ ในประเทศไทย
2. ชุมที่ 2 กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ: โฆษาตรง และ โฆษณา ณ. จุดขาย
3. ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่
4. ชุดที่ 4 กลยุทธ์การทํากิจกรรมเพื่อสังคม CSR
5. ชุดที่ 5 การตลาดออนไลน์
6. ชุดที่ 6 ข้อมูลประกอบทัว่ ไป

บทความ

บริษทั บุหรี่ในประเทศไทย
ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บ*
บทนํา
การเฝ้ าระวัง (Surveillance) เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการสําคัญในการควบคุมยาสู บที่ได้รับการแนะนําจากองค์การอนามัยโลก (1)
การเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บไม่ว่าจะเป็ นด้าน กิ จกรรมการตลาดส่ งเสริ มการขายแบบต่างๆ หรื อ การแทรกแซงนโยบาย
สาธารณะในรู ปแบบต่างๆ จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ การเฝ้ าระวังจะมีประสิ ทธิภาพดีไปไม่ได้เลยถ้าผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบข้อมูล
ของอุตสาหกรรมยาสูบในทุกแง่มุม คําว่าอุตสาหกรรมยาสูบ โดยทัว่ ไปหมายรวมถึงผูป้ ลูก ผูบ้ ่ม ใบยาสูบ, ผูส้ ่งออก นําเข้า
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ใบยาสู บ, บริ ษทั บุหรี่ คือ ผูผ้ ลิต บุหรี่ หรื อ นําเข้า, ซัพพลาย์เออร์ เช่น ผูผ้ ลิตก้นกรอง กลิ่น พิมพ์ซอง เครื่ องจักร บริ ษทั โฆษณา
และ สุ ดท้าย หมายรวมไปถึง ผูค้ า้ ปลีก ร้านค้าปลีก ระดับต่างๆ อีกด้วย สําหรับในบทความนี้ จะเน้นไปในส่ วนของข้อมูลบริ ษทั
บุหรี่ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ที่ผลิตและบริ ษทั นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย
บริษัทบุหรี่ในประเทศไทย

รู ปที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) เปรี ยบเทียบ 3 บริ ษทั (4)
ปั จจุบนั จากข้อมูลจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบรายชื่ อผูผ้ ลิตและขายบุหรี่ ซิกาแรตในประเทศไทยมีแห่ งเดี ยวคือ
โรงงานยาสู บ สังกัดกระทรวงการคลัง ส่ วนรายชื่ อผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศพบว่ามี 6 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทย
แลนด์) จํากัด, บริ ษทั เจ.ที. อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด, บริ ษทั ดี.อี.เอส มาร์เก็ตติ้ง จํากัด, บริ ษทั โอเรี ยนท์ แอนด์ เอท แฮปพิเนซ ซิ
กาแรต จํากัด, และ บริ ษทั โกลด์ ซอส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (5) ซึ่งในจํานวนบริ ษทั ผูน้ าํ เข้าทั้งหมด บริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทย
แลนด์) จํากัด มีส่วนแบ่งการตลาดสู งที่สุด และถ้าเปรี ยบเทียบส่ วนแบ่งการตลาดในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาพบว่า โรงงานยาสู บมีส่วน
แบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย บริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริ ษทั บริ ติชอเมริ กนั โทแบคโค (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามลําดับ (รู ปที่ 1)
แนวโน้มส่ วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั นําเข้ามีแนวโน้มที่ดีข้ ึนเรื่ อยๆ ทั้งนี้ เกิดจากความนิ ยมในบุหรี่ ต่างประเทศและแบรนด์ที่มี
ความนิยมมากกว่า รวมถึงการที่ราคาบุหรี่ ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบกับบุหรี่ นาํ เข้าไม่แตกต่างกันมากเนื่ องจากภาษีศุลกากรที่ต่าํ มาก
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆรวมถึงการแจ้งราคานําเข้าที่ต่าํ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลราคานําเข้าที่แท้จริ งได้ นอกจากนี้
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หลังจากการเปิ ดเขตการค้าเสรี อาเซี ยนหรื ออาฟต้า (AFTA, ASEAN Free Trade Area) ภาษีศุลกากรจะตํ่าจนเกือบ ไม่มีเลย ซึ่ ง
น่าจะมีผลให้บุหรี่ นาํ เข้ายิง่ ราคาถูกลง
แบรนด์/ยีห่ ้ อ และ ชนิดบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย
จากข้อมูลของกรมสรรพสามิตปี พ.ศ. 2552 พบว่าปั จจุบนั บุหรี่ ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบมีท้ งั สิ้น 19 ตรา และ บุหรี่ นาํ เข้าทั้งสิ้ น 100
ตรา ซึ่ งราคาขายปลีกสู งสุ ด-ตํ่าสุ ดเท่ากับ 26-106 บาท ต่อ 20 มวน (3) แบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่
กรองทิพย์ 90 (โรงงานยาสูบ), แอล แอนด์ เอ็ม (ฟิ ลลิป มอร์ริส) และ วันเดอร์ (โรงงานยาสู บ) ตามลําดับ (รู ปที่ 2)

รู ปที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) เปรี ยบเทียบ ตามตรายีห่ อ้ บุหรี่ (4)
ข้อมูลจาก Euromonitor International Report กล่าวว่าผูส้ ู บคนไทยนิ ยมบุหรี่ รสเข้มหรื อรสมาตรฐาน (standard) โดยที่บุหรี่ รส
เมนทอลหรื อรสอ่อนมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 19 ในปี 2551 อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
เนื่องมากจากการที่มีผสู ้ ู บแบบครั้งคราวมากขึ้นและคนมีการรับรู ้วา่ บุหรี่ รสอ่อนมีความปลอดภัยสู งกว่าบุหรี่ ทว่ั ไป ส่ วนการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2551-52 ที่ผา่ นมาพบว่า โรงงานยาสูบเน้นการออกผลิตภัณฑ์ราคาถูกสําหรับตลาดล่าง ในขณะที่บริ ษทั บุหรี่
นําเข้าเน้นการสร้างความหลากหลายของแบรนด์เพื่อให้กลุ่มผูห้ ญิงและวัยรุ่ นเข้าถึงได้มากขึ้น (4)
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การเปรียบเทียบข้ อมูลบริษัทบุหรี่รายบริษัทเฉพาะบริษัททีม่ สี ่ วนแบ่ งการตลาดสู งสุ ด 3 อันดับแรก

โรงงานยาสู บ (2)

บริษัท ฟิ ลลิป มอริส (ไทย

บริษัท บริตชิ อเมริกนั โทแบคโค

แลนด์)
การจ้ างงาน

4,000

400

30

ส่ วนแบ่ งการตลาด

67.1%

26.8%

3.1%

บุหรี่ leading brands

กรองทิพย์ 90, วัน

แอล & เอ็ม , มาร์ลโบโร

พอล มอล, 555 สเตท เอ็กซเพรส,

เดอร์, สายฝน 90

ลอนดอน

ยอดขายสุ ทธิ (ล้านบาท)

48,600

15,300

283

กําไรสุ ทธิ(ล้านบาท)

6,000

733

13.2

กิจกรรมเพือ่ สังคม

ปี 2551- 210

ปี 2550- 5

ไม่ทราบ

19.91

ไม่ทราบ

ไม่ทราบ

ประมาณ500,000

ประมาณ 200,000 แห่ง

ไม่ทราบ

(ล้านบาท)
ค่ าใช้ จ่ายการตลาด (ล้าน

ปี 2550- 150

บาท)
จํานวนร้ านค้ าปลีก (แห่ง)

ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั บุหรี่ ประจําปี 2551

โรงงานยาสู บเป็ นหน่วยงานของรัฐ ขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลัง เป็ นผูผ้ ลิตบุหรี่ รายเดียวของประเทศ มีบุหรี่ ในครอบครอง 20
แบรนด์ ในปี 2551 โรงงานยาสู บมีส่วนแบ่งการตลาดทั้งสิ้ นประมาณร้อยละ 67.1 ซึ่ งลดลงจากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 4
เป็ นการเสี ยส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในรอบ 5 ปี ผูอ้ าํ นวยการโรงงานยาสูบได้ออกมาให้สมั ภาษณ์วา่ โรงงานยาสู บสู ญเสี ยส่ วน
แบ่งการตลาดให้บริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติ และจําเป็ นต้องทําการตลาดมากขึ้น โรงงานยาสูบยังใช้เงินทั้งสิ้น ประมาณ 200 ล้านบาท ใน
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การทํากิจกรรมเพื่อสังคม (2) ซึ่ งหลายกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อทั้งหนังสื อพิมพ์โทรทัศน์ และ เวปไซต์ ในปี 2550
รัฐบาลอนุมตั ิให้โรงงานยาสู บตั้งโรงงานใหม่ในวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท ในปี 2552 มีการออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ ราคาถูกตัว
ใหม่ชื่อ SHOOT ซึ่งมีการทํากิจกรรมโปรโมทอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทยแลนด์) จํากัดเป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั ฟิ ลลิป มอร์ริส อินเตอร์แนลชัน่ แนล ซึ่งเป็ นบริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติที่
ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นบริ ษทั นําเข้าบุหรี่ ยี่ห้อ มาร์ ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในปี 2551 มีส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณร้อยละ 26.8 ซึ่ งสู งขึ้นจากปี ก่อนหน้าถึ งรอ้ยละ 3 ในรายงานประจําปี บริ ษทั แม่ในต่างประเทศ(5)กล่าวว่า
ยอดขายบุ หรี่ ในประเทศไทยของบริ ษทั ลดลง แต่ในภาพรวมบริ ษทั ได้ส่วนแบ่ งการตลาดในประเทศไทยมากขึ้ น ในปี 2550
ผูจ้ ดั การใหญ่ประเทศไทย นายอาโชค รามโมฮาน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้ง ในหนังสื อพิมพ์หลายฉบับว่า ยอดขายลดลง
และตัวแทนบริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ สและ บริ ษทั ข้ามชาติอื่นๆได้ขอเข้าพบรัฐมนตรี กระทรวงการคลังเพราะไม่พอใจที่ระเบี ยบใหม่
นอกจากนี้ยงั มีการฟ้ องร้องคดีเกี่ยวกับการแจ้งราคานําเข้ามี่ต่าํ กว่าความเป็ นจริ งทําให้ภาษีที่เก็บได้นอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง
บริ ษทั บริ ติชอเมริ กนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั นําเข้าบุหรี่ premium brands มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ
3.1 ในปี 2551 มีบริ ษทั ไทยทําการตลาดและส่ งของให้ มีกิจกรรมการตลาด โดยเฉพาะเกี่ยวกับหาผูส้ ู บหน้าใหม่ เพราะแบรนด์ยงั
ไม่ติดตลาดและทางบริ ษทั ต้องการส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น
สรุปลักษณะกิจกรรมทีต่ ้องเฝ้ าระวังบริษัทบุหรี่ในประเทศไทย
โรงงานยาสู บมีการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์แฝงไปกับการทํากิ จกรรมเพื่อสังคม ซึ่ งเน้นกลุ่มด้อยโอกาส เยาวชน และ
ผูห้ ญิง ใช้เงินประมาณปี ละ 200-150 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดังกล่าว การจัดคอนเสริ ตในต่างจังหวัด หรื อ ออกบูทในงานคอน
เสริ์ ต หรื อ งานดนตรี การจัดสร้างห้องสูบบุหรี่ ตามสถานที่สาธารณะ เช่น หัวลําโพง สถานีขนส่งหมอชิต (6)
กิจกรรมของบริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทยแลนด์) จํากัด จะเป็ นลักษณะการ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่ วมกับ บริ ษทั คู่คา้ อื่นๆ โดยที่ มี
กลุ่มเป้ าหมายคือครู และนักเรี ยนในพื้นที่ที่ปลูกยาสู บ ปี 2550 บริ ษทั ใช้เงินในการทํากิจกรรม CSR ในประเทศไทยทั้งหมด
ประมาณ 170 ล้านบาท (4) มีรายงานว่ามีการทําการตลาด ณ จุดขาย เช่น งานเปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่ พริ ตตี้ รวมถึงการให้รางวัลร้านค้า
ปลีกเพื่อการจัดวางซอง มีจุดขายประมาณ 200,000 จุดทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ยงั มีแนวโน้มแทรกแซงนโยบายรัฐผ่านการเป็ น
สมาชิกองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น US-ASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber of Commerce, WTO Joint committee,
etc.
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บริ ษทั บริ ติชอเมริ กนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด เนื่ องจากมีส่วนแบ่งการตลาดตํ่าจึงเน้น การตลาดที่เน้นหากลุ่มนักสู บหน้า
ใหม่ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา โดยเฉพาะในสถานบันเทิงในกรุ งเทพและเมืองใหญ่ โดยเฉพาะรอบๆ มหาวิทยาลัย มีการนําซองบุหรี่
แลกบัตรคอนเสริ ต (เน้นกลุ่มวัยรุ่ น) บริ ษทั นี้ มีบริ ษทั ไทยชื่อว่าบริ ษทั Goldimex ทําหน้าที่เป็ นฝ่ ายขายและกระจายสิ นค้าให้
เอกสารอ้ างอิง
(1) WHO Fact Sheet N339 May 2010. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/print.html
(2) รายงานประจําปี ปี 2550 และ 2551 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. www.thaitobacco.or.th
(3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กําหนดราคายาสูบ ปี 2552
(4) Euromonitor International report 2009 (Tobacco Thailand, Cigarette Thailand, etc.)
(5) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
(6) เวปไซต์ โรงงานยาสูบ www.thaitobacco.or.th
*โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ได้รับการสนับสนุน โดย ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) และ South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)
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ึ ษาและเฝ้าระว ังอุตสาหกรรมยาสูบ
เครือข่ายกลุม
่ ศก
ศูนย์วจ
ิ ัยและจ ัดการความรูเ้ พือ
่ การควบคุมยาสูบ
และ มูลนิธริ ณรงค์เพือ
่ การไม่สบ
ู บุหรี่

ข้อมูล

บริษ ัทบุหรีใ่ นประเทศไทย
(สําหร ับเฝ้าระว ังอุตสาหกรรมยาสูบ)

ปี

2553
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โรงงานยาสู บ

ที่ต้ งั 184 ถนน พระราม 4 คลองเตย กรุ งเทพ 10110 โทร. 66 2 229 1000
เป็ นหน่ วยงานของรั ฐ ขึ้ นตรงต่อกระทรวงการคลัง เป็ นผูผ้ ลิ ตบุ หรี่ รายเดี ย วของ
ประเทศ มีบุ หรี่ ในครอบครอง 20 แบรนด์ ในปี 2551 โรงงานยาสู บ มี ส่ วนแบ่ง
การตลาดทั้งสิ้ นประมาณร้อยละ 67.1 ซึ่ งลดลงจากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 4 เป็ น
การเสี ยส่ วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในรอบ 5 ปี ผูอ้ าํ นวยการโรงงานยาสู บได้ออกมา
ให้สัมภาษณ์ว่า โรงงานยาสู บสู ญเสี ยส่ วนแบ่งการตลาดให้บริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติ และ
จําเป็ นต้องทําการตลาดมากขึ้น โรงงานยาสู บยังใช้เงินทั้งสิ้ น ประมาณ 200 ล้านบาท
ในการทํา กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ซึ่ งหลายกิ จ กรรมมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ ทั้ง
หนังสื อพิมพ์โทรทัศน์ และ เวปไซต์ ในปี 2550 รัฐบาลอนุ มตั ิให้โรงงานยาสู บตั้ง
โรงงานใหม่ในวงเงิน 1,600 ล้านบาท ในปี 2552 มีการออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ ราคาถูกตัว
ใหม่ชื่อ SHOOT ซึ่งมีการทํากิจกรรมโปรโมทอย่างต่อเนื่อง

ยอดขายและกําไร

ยอดขายสุ ทธิ 48,600 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ 6,000 ล้านบาท (ปี 2551)

Employees/Sale agents

4,000/300

Retail outlets

500,000

แบรนด์นาํ

กรองทิพย์ 90 วันเดอร์ สายฝน 90 วันเดอร์ เมนทอล โกลด์ ซิต้ ี 90

ประเด็นการเฝ้ าระวัง

โฆษณา ณ.จุดขาย มีจุดขายอยูก่ ว่า 500,000 จุดทัว่ ประเทศ
การทําการตลาดและประชาสัมพันธ์แฝงไปกับการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ งเน้นกลุ่ม
ด้อยโอกาส เยาวชน และผูห้ ญิง ใช้เงินประมาณปี ละ 200-150 ล้านบาท*สําหรับ
กิจกรรมดังกล่าว
จัดคอนเสริ์ ตตามต่างจังหวัด หรื อ ออกบูทในงานคอนเสริ์ ต หรื อ งานดนตรี
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จัดสร้างห้องสู บบุหรี่ ตามสถานที่สาธารณะ เช่น หัวลําโพง สถานีขนส่ งหมอชิต

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของแต่ ละบริ ษัท
บริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทย ที่ต้ งั สํานักงาน 999/9 เซนทรัลเวิลด์ ชั้น 22 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพ โทร. 66
แลนด์) จํากัด

2 255 0555
เป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั ฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ แนลชัน่ แนล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั บุหรี่ ขา้ ม
ชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นบริ ษทั นําเข้าบุหรี่ ยี่ห้อ มาร์ ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม
จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในปี 2551 มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 26.8 ซึ่ งสู งขึ้น
จากปี ก่อนหน้าถึงรอ้ยละ 3 ในรายงานประจําปี บริ ษทั แม่ในต่างประเทศ(5)กล่าวว่า
ยอดขายบุ หรี่ ใ นประเทศไทยของบริ ษ ัท ลดลง แต่ใ นภาพรวมบริ ษ ัท ได้ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดในประเทศไทยมากขึ้น ในปี 2550 ผูจ้ ดั การใหญ่ประเทศไทย นายอาโชค
รามโมฮาน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้ง ในหนังสื อพิมพ์หลายฉบับว่า ยอดขาย
ลดลง และตัวแทนบริ ษทั ฟิ ลลิป มอริ สและ บริ ษทั ข้ามชาติอื่นๆได้ขอเข้าพบรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังเพราะไม่พอใจที่ระเบียบใหม่

นอกจากนี้ ยงั มีการฟ้ องร้ องคดี

เกี่ยวกับการแจ้งราคานําเข้ามี่ต่าํ กว่าความเป็ นจริ งทําให้ภาษีที่เก็บได้นอ้ ยกว่าความเป็ น
จริ ง
ยอดขายและกําไร

ยอดขายสุ ทธิ 15,300 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ 733 ล้านบาท ( ปี 2551)

Employees/sale agent

300/na

แบรนด์นาํ

แอล & เอ็ม มาร์ ลโบโร แอลไพน์
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ประเด็นการเฝ้ าระวัง

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่ วมกับ บริ ษทั คู่คา้ อื่นๆ โดยที่มีกลุ่มเป้ าหมายคือครู และนักเรี ยน
ในพื้นที่ที่ปลูกยาสู บ ปี 2550 บริ ษทั ใช้เงินในการทํากิจกรรม CSR ในประเทศไทย
ทั้งหมดประมาณ 170 ล้านบาท**

มีรายงานการทําการตลาด ณ จุดขาย เช่น งานเปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่ พริ ตตี้

ให้รางวัลร้านค้าปลีกเพื่อการจัดวางซอง มีจุดขายประมาณ 200,000 จุดทัว่ ประเทศ

แนวโน้มแทรกแซงนโยบายรัฐผ่านการเป็ นสมาชิกองค์กรธุ รกิจต่างๆ เช่น USASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber of Commerce, WTO Joint
committee, etc.
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บริษัท บริติช อเมริกนั โท ที่ต้ งั สํานักงาน 183 ตึกรัจนาการ ชั้น 27 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุ งเทพ 10120
แบคโค

โทร. 66 2 676 6255
เป็ นบริ ษทั นําเข้าบุหรี่ premium brands มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 3.1
ในปี 2551 มีบริ ษทั ไทยทําการตลาดและส่ งของให้ มีกิจกรรมการตลาด โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับหาผูส้ ู บหน้าใหม่ เพราะแบรนด์ยงั ไม่ติดตลาดและทางบริ ษทั ต้องการส่ วน
แบ่งการตลาดมากขึ้น

ยอดขายและกําไร

ยอดขายสุ ทธิ 283 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ 13.2 ล้านบาท (ปี 2551)

Employess/sale agent

30/na

แบรนด์นาํ

พอล มอล 555 สเตท เอ็กซเพรส ลอนดอน

ประเด็นการเฝ้ าระวัง

การตลาด เน้นหากลุ่มนักสู บหน้าใหม่ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา โดยเฉพาะในสถาน
บันเทิงในกรุ งเทพและเมืองใหญ่ โดยเฉพาะรอบๆ มหาวิทยาลัย

ซองบุหรี่ แลกบัตรคอนเสริ ต (เน้นกลุ่มวัยรุ่ น)

มีบริ ษทั ไทย บริ ษทั Goldimex ทําหน้าที่เป็ น Dirstributer and Sale force

ที่มาของข้อมูล
*รายงานประจําปี โรงงานยาสูบ ปี 2551
** Euromonitor International Report, January 2010
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลทัว่ ไป
โรงงานยาสู บ

บริษัท ฟิ ลลิป มอริส (ไทยแลนด์)

บริษัท บริตชิ อเมริกนั โท

จํากัด

แบคโค

การจ้ างงาน

4,000

400

30

ส่ วนแบ่ งการตลาด

67.1%

26.8%

3.1%

บุหรี่ leading brands

กรองทิพย์ 90, วัน

แอล & เอ็ม , มาร์ลโบโร

พอล มอล, 555 สเตท เอ็กซ

เดอร์, สายฝน 90

เพรส, ลอนดอน

ยอดขายสุ ทธิ(ล้านบาท)

48,600

15,300

283

กําไรสุ ทธิ(ล้านบาท)

6,000

733

13.2

กิจกรรมเพือ่ สังคม (ล้าน

ปี 2551- 209,841

ปี 2550- 5

ไม่ทราบ

19.91

ไม่ทราบ

ไม่ทราบ

500,000

200,000 แห่ง

ไม่ทราบ

บาท)
ค่ าใช้ จ่ายการตลาด (ล้าน

ปี 2550- 149,619

บาท)
จํานวนร้ านค้ าปลีก (แห่ง)
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ข้ อมูลเปรียบเทียบกิจกรรมการตลาด
บริษัท

การตลาด/
ประชาสัมพันธ์ แฝงการ
บริจาคเพื่อสังคม

อีเวนท์ เปิ ดตัวบุหรี่
ร้ านสะดวกซือ้ หรือ
สถานบันเทิง

คําโฆษณาแฝงบน
ซองบุหรี่

จัดคอนเสริ์ต

โรงงานยาสูบ

yes

ไม่มีข้อมูล

yes

yes

ฟิ ลลิป มอร์ ริส

yes

yes

yes

ไม่มีข้อมูล

บริ ติช อเมริ กนั โท yes

yes

yes

yes

แบคโค

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลจากเครือข่ ายเฝ้ าระวังอาเซียน
ที่มา หนังสื อ Profiting From Death, Southeast Asia Tobacco control Alliance (SEATCA)

กลยุทธ์ ทางการตลาดของบริ ษัทบุหรี่ในอาเซียน
จากการเก็บข้อมูลของ SEATCA จะพบว่า บริ ษทั บุหรี่ ไม่ได้ใช้กลยุทธ์เดียวกันสําหรับทุกประเทศ แต่
ประยุก ต์ใ ช้กลยุท ธ์หลากหลายที่มีป ระโยชน์และสามารถดัดแปลงหรื อปรับใช้ไ ด้ตามสถานการณ์ ของแต่ล ะ
ประเทศ ขึ้นกับกฎหมายและความจริ งใจของภาครัฐในการควบคุ มยาสู บ รวมทั้ง สภาพเศรษฐกิ จของแต่ล ะ
ประเทศ
ตัวอย่ างผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลของเครื อข่ ายเฝ้ าระวัง
1. การหาผลประโยชน์ จากคนยากจน
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ในประเทศที่ยากจนมากและไม่มีกฎหมายควบคุมยาสู บที่เข้มแข็ง มีขอ้ สังเกตว่าบริ ษทั บุหรี่ มีเป้ าหมายอยู่
ที่คนยากจนของสังคม การโฆษณาว่าจะมีการให้รางวัล หรื อ ล็อตเตอรี่ จึงเป็ นสิ่ งดึงดูดความสนใจของคนกลุ่มนี้
และถูกใช้ในประเทศกัมพูชา, ลาว, อินโดนีเซีย และ ฟิ ลิปปิ นส์ ในกัมพูชา บริ ษทั บุหรี่ ล่อใจผูซ้ ้ื อซึ่งส่ วนใหญ่เป็ น
คนหาเช้ากินคํ่าโดยการการจับสลากผูโ้ ชคดี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะต้องส่ งซองบุหรี่ เปล่าที่เขียนชื่อและที่อยูเ่ พื่อชิงรางวัล
โดยวิธีการนี้ บริ ษทั สามารถล่ อใจชักจูงให้ผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ให้เริ่ มซื้ อบุหรี่ และจูงใจให้พวกเขาสู บบุหรี่
และสําหรั บผูท้ ี่สูบบุหรี่ อยู่แล้วก็ทาํ ให้ย่ิงสู บมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย และการที่ไม่ตอ้ งเขียนอะไรมากนอกจากชื่อและที่อยู่ ยิ่งช่วยให้ผทู้ ี่อ่านออกเขียนได้นอ้ ย (ซึ่ ง
มักเป็ นคนยากจน)สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ง่ายและมากขึ้น
2.การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย ณ จุดขาย
• การโฆษณา ณ จุ ดขาย ในประเทศซึ่ งมีการห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม จุดขายยังคงเป็ น
ช่องทางการตลาดที่สําคัญ การแสดงผลิตภัณฑ์ยาสู บให้โดดเด่นสะดุดตาบนเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ หรื อจุด
จ่ายเงิน เป็ นสิ่ งที่พบเห็นได้ทวั่ ไป เพราะเป็ นจุดที่ลูกค้ามองเห็นชัดเจน
• การออกแบบโปสเตอร์ โดยใช้ภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าถึงคนในทุกท้องถิ่นได้ง่าย
• การขายบุหรี่ ซองเล็ก( kiddie packs) เช่น ในกัมพูชา , อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ และในมาเลเซี ยยัง
อนุญาตให้มีการขายบุหรี่ แพ็คละ 14 มวน
• การแบ่ งขาย หรื อ การขายแบบแยกมวน พบได้ทวั่ ไปรวมทั้งในไทย สําหรับในมาเลเซี ย แม้วา่ การขาย
บุหรี่ แยกมวนจะถูกประกาศห้าม แต่ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2550 พบว่ามีการขายดังกล่าวแบบใต้โต๊ะ
ในราคา 0.29 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ 1 มวน หรื อเท่ากับขายได้ซองละ 3.69 ดอลลาร์ สหรัฐ เมื่อขายได้ 20 มวน
ขณะที่ถา้ ขายเป็ นซองจะได้เพียง 2.11 ดอลลาร์ สหรัฐ
• การลด แลก แจก แถม เช่น การจัดช่วงลดราคา , หรื อการลดราคาเมื่อซื้ อหลายๆ ซอง และมีของกํานัล
ให้ฟรี เมื่อซื้ อบุหรี่ ซึ่ งพบที่กมั พูชา , อินโดนี เซี ย , มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ในมาเลเซี ย มีการขายแบบ
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ซองแฝด โดยทั้ง 2 ซองจะถูกรวมติดกันเป็ น 1 ชิ้น และจะขายในช่วงเวลาจํากัดเช่น 2 เดือน หรื อจนไม่มี
ของแล้ว ซึ่ งสามารถกระตุน้ การซื้ อได้ เนื่องจากเป็ นแบบพิเศษ มีจาํ นวนจํากัด
คนสู บบุหรี่ ในกัมพูชา และฟิ ลิปินส์จะได้ของกํานัลฟรี พร้อมกับการซื้ อบุหรี่ ในช่วงที่ลดราคา
บริ ษทั บริ ติช อเมริ กนั โทแบคโค ในมาเลเซี ย ใช้วธิ ี หลบหลีกการห้ามไม่ให้แจกของกํานัลพร้อมกับการ
ซื้ อบุหรี่ โดยการติดราคาค่าสิ่ งของซึ่ งใส่ อยูค่ ู่กบั ซองบุหรี่ ในบรรจุภณั ฑ์เดียวกัน ตัวอย่างสิ่ งของได้แก่
ไฟแช็ค , ที่เขี่ยบุหรี่ ทาํ ด้วยอลูมิเนียม หรื อ สิ่ งของเครื่ องใช้อื่นๆ
• การออกแบบซองทีม่ ีสีสันสดใส และรูปแบบซองสะดุดตา และบุหรี่ชูรส
- บุหรี่ รสชาติใหม่ๆ (หรื อบุหรี่ ชูรส) ถูกนําเข้าไปยังกัมพูชา , อินโดนีเซี ย , มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์
ซึ่ งมีท้ งั การออกรสชาติใหม่ๆ เช่น รสคาปูชิโน และ บุหรี่ รสอ่อน ที่ใช้คาํ ว่า ไลท์ มายด์
- บริ ษทั บุหรี่ ยงั ผลิตบรรจุภณั ฑ์ (ซองบุหรี่ ) ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นรู ปลักษณ์ใหม่ๆ เพื่อขายใน
ตลาดมาเลเซี ยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การใช้ปลอกสวมซองบุหรี่ ถูกพบมากในกัมพูชา ,
อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ปลอกอาจเป็ นปลอกกระดาษหรื อพลาสติก
- ในประเทศที่มีการห้ามโฆษณายี่ห้อบุหรี่ พบว่ายานพาหนะ หรื อ อาคารที่อยู่อาศัยจะถูกเปลี่ยนให้
เป็ นสี และรู ปแบบที่สื่อถึงยีห่ อ้ บุหรี่ แทน เช่น ที่เวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์

3.โครงการความรับผิดชอบทางสั งคม
บริ ษทั ยาสู บซื้อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากเป็ นการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมต่อสาธารณชนแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกเป็ นหนี้ บญ
ุ คุณ
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ในกลุ่ ม ที่ รับการสนับ สนุ น ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่ไ ด้ผลดี บริ ษ ทั บุหรี่ จึงนําไปปฏิ บ ตั ิในทุก ประเทศ คือ กัม พูชา ,
อินโดนีเซี ย , ลาว , มาเลเซี ย , ฟิ ลิปปิ นส์ , ไทย และเวียดนาม โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น
• กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกีฬาใน อินโดนีเซี ย และ ฟิ ลิปปิ นส์ โดยเฉพาะกีฬาที่มีการถ่ายทอดทาง
โทรทัศน์หรื อ เป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์หรื อแมกกาซี น ซึ่ งเผยแพร่ ไปทัว่ โลก เท่ากับเป็ นการโฆษณาข้าม
พรมแดน
• โครงการป้ องกันการสู บบุหรี่ ของเยาวชน ซึ่ งมีการดําเนิ นการในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ,
มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษทั บริ ติชอเมริ กนั โทแบคโคและ ฟิ ลลิป มอร์ ริส โดยมีผลวิจยั จากฝ่ าย
รณรงค์ระบุว่า กิ จกรรมดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็ จในการห้ามปรามเยาวชนจากการสู บบุหรี่ เลย แต่
บริ ษทั บุหรี่ ทาํ เพื่อหวังผลในการประชาสัมพันธ์ และเพื่อยับยั้งหรื อชะลอ การออกกฎหมายควบคุมบริ ษทั
บุหรี่ ได้
• การให้ทุนการศึกษา และการใช้เงินอุดหนุ นในด้านศิลปะ การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนซึ่ งมาจาก
ครอบครั วที่ย ากจน ทํา ให้บริ ษ ทั บุหรี่ ไ ด้รับ การยอมรับ จากสาธารณชน เนื่ องจากครอบครัวของเด็ก
นักเรี ยนที่ได้รับทุนจะรู ้สึกว่าเป็ นหนี้ บุญคุณ ดังนั้นการให้ทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิของบริ ษทั บุหรี่ จึง
เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป โดยมีการบริ จาคในอินโดนีเซี ย , มาเลเซี ย , ไทยและฟิ ลิปปิ นส์ ในมาเลเซี ยเด็กๆ ซึ่ ง
เป็ นลูกหลานของชาวไร่ ยาสู บได้รับทุนการศึกษาคนละ 140 ดอลลาร์ สหรัฐ
• การสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนและกีฬาและอาหาร พบว่าบริ ษทั ยาสู บให้การสนับสนุนการสร้างสนาม
บาสเกตบอล , บอร์ ดสํ า หรั บ ติ ดประกาศหรื อข่ า วสาร รวมทั้ง สนับ สนุ น ด้า นอาหารกลางวัน ให้ก ับ
โรงเรี ยน
• กิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ในฟิ ลิปปิ นส์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ยาสู บแห่ งชาติเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในงานวิจยั ที่นาํ เอาลําต้นของยาสู บมาแปรรู ปเป็ นเยือ่ สําหรับทํากระดาษ และการใช้ผงยาสู บสําหรับ
ควบคุมปริ มาณของหอยในบ่อปลา
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• การบรรเทาสาธารณภัย เมื่อครั้งที่คลื่นสึ นามิพดั ถล่มพื้นที่บางส่ วนของทวีปเอเชียในปี พ.ศ 2548 บริ ษทั
บริ ติชอเมริ กนั โทแบคโคได้ช่วยสร้างหมู่บา้ นขึ้นใหม่ในศรี ลงั กาด้วย
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเรื่องการขายบุหรี่และออกบูธประชาสั มพันธ์ โดยพริ๊ตตีข้ องบริษัท
บุหรี่ในประเทศไทย (พ.ศ 2551-2553)
จากการเฝ้ าระวังเบือ้ งต้ นปัจจุบันพบใน 4 ลักษณะ คือ
1. พริ๊ ตตี้กบั บูธแนะนําบุหรี่ ในผับ – สถานบันเทิง
2. พริ๊ ตตี้กบั บูธขายบุหรี่ ในงานต่างๆ เช่น คอนเสิ ร์ต กีฬา งานประเพณี ลานเบียร์
3. พริ๊ ตตี้กบั บูธกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโอกาสต่างๆ โดย อ้างเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม เสริ มสร้าง
มารยาทการสู บบุหรี่
4. พริ๊ ตตี้กบั งานเปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่
1. การตั้งบูธแนะนําบุหรี่ในผับ – สถานบันเทิง โดย
• ตั้งบูธวางบุหรี่
• มีพริ ตตี้ประจําบูธ
• ตกแต่งสถานที่โดยใช้สีที่เป็ นสัญลักษณ์ของบุหรี่
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Pretty Marlboro และบูทขายบุหรี่ ที่ร้าน Music room หัวหิ น 2551

Pretty ขายบุหรี่ Mild Seven ในผับแห่งหนึ่งใน กรุ งเทพ 2553 (ภาพโดย ผศ.ดร.พิมพวัลย์ และ ทีมวิจยั )
2.

การจัดบูธขายบุหรี่ในงานต่ างๆ เช่น คอนเสิ ร์ต งานประเพณี ลานเบียร์ โดย
• ตั้งบูธจําหน่ายบุหรี่
• มีพริ ตตี้ประจําบูธ
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บูธ Marlboro งานบุญบั้งไฟ ยโสธร...8-10 พฤษภาคม 2552

บูธ Marlboro มี pretty ขายบุหรี่ ที่งาน ทัวร์ "บังเอิญเอาแต่นอน" อัสนี วสันต์ ที่สกลนคร 2551
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บูธ Marlboro ในงาน PTT NITTO TNG GOODYEAR DRAG งานแข่งรถแต่ง 2552 กรุ งเทพฯ (ที่มาwww.
RacingWeb.net)

บูธ Marlboro งานผีตาโขน จังหวัดเลย กรกฎาคม 2551
ทีม่ า http://www.msufineart.com/forum/
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3.

การจัดบูธตามโอกาสต่ างๆ โดย อ้ างเป็ นความรับผิดชอบต่ อสั งคม เสริ มสร้างมารยาทการสู บบุหรี่ โดย
• มีบูธรณรงค์ ชวนเด็กเยาวชน ให้เข้ามาเรี ยนรู ้วธิ ี เลือกซื้ อบุหรี เลือกอย่างไรไม่ซ้ื อของปลอม
• มีตวั อย่างแสดงให้เห็น พร้อมพริ้ ตตี้สาวสวยคอยเชิญชวนผูม้ าร่ วมงานที่เดินผ่านไปมา
• ในบูธ จะยกเอาเรื่ องโครงการพระราชดําริ มาจัดแสดง พร้อมกับกิจกรรม CSR อนุรักษ์ป่า
• และกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชนมาบังหน้า

โรงงานยาสู บจัดบูทขายบุหรี่ ที่งานถ่ายทอดบอลโลก ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2553 ที่มาหนังสื อพิมพ์
บ้านเมือง วันที่ 8 กรกฎาคม 2553

75 | P a g e

บูท โรงงานยาสู บ พฤษภาคม 2553 (ภาพโดย วิษณุ ศรี ทะวงศ์ แผนทุนฯประเพณี วฒั นธรรม สคล.)
4. งานเปิ ดตัวบุหรี่ ยหี่ ้ อใหม่ โดยใช้ พริตตี้ จัดที่ร้านสะดวก (ไม่มีภาพ)
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เอกสารส่ งสํ านักงานควบคุมการบริโภคยาสู บ
กลยุทธ์ การตลาดและส่ งเสริ มการขายของโรงงานยาสู บ ปี 2553
1. โฆษณาและส่ งเสริมการขายสุ่ มเสี่ ยงต่ อการละเมิดมาตรา 8 พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสู บ พ.ศ 2532 และ
มาตรา 13 กรอบอนุสัญญาว่ าด้ วยการควบคุมยาสู บโลก
1) โฆษณาชื่ อบุหรี่ โดยใช้ป้าย
2) โฆษณาชื่ อบุหรี่ โดยใช้ชื่อยีห่ ้อบุหรี่ บนสิ นค้าอื่น
3) โฆษณาชื่ ออบุหรี่ โดยใช้ผหู ้ ญิง
4) ส่ งเสริ มการขายโดยใช้ pretty ออกบูธขายบุหรี่
5) จัดงานเปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่
2. การละเมิดมาตรา 5.3 กรอบอนุสัญญาว่ าด้ วยการควบคุมยาสู บโลก
1) การให้สปอนเซอร์ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสู บ
รายละเอียดกลยุทธ์ และภาพประกอบ
ลักษณะ

รายละเอียด

โฆษณาชื่ อ

ป้ ายขื่อบุหรี่ Wonder สี เขียว และ

บุหรี่ โดยใช้

ข้อความ “Emotion” ใต้ชื่อบุหรี่ พบที่

ป้ าย

ร้านขายของ จุดแวะพักของรถทัวร์ สาย

ภาพ

เหนื อ
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ป้ ายขื่อบุหรี่ Wonder สี แดง และ
ข้อความ “Emotion” ใต้ชื่อบุหรี่ พบที่
ร้านอาหารในต่างจังหวัด

โฆษณาชื่ อ

กล่องทิชชูเป็ นกล่องสี เหลืองและมีชื่อ

บุหรี่ โดยใช้ชื่อ บุหรี่ “Wonder” และข้อความ
ยีห่ อ้ บุหรี่ บน

“TASTE” อยูด่ า้ นหนึ่งส่ วนอีกด้าน

สิ นค้าอื่น

เขียนว่า เขียว...เท่จดั และ แดง...มัดใจ
จากการสอบถามเจ้าของ ร้านอาหาร
ได้ความว่า “เอเย่นต์ขายบุหรี่ ที่รู้จกั กัน
มาฝากให้ช่วยวาง”
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จานแจกร้านค้า ร้านอาหาร มีชื่อ
Wonder และ ข้อความ “Emotion”

กล่องอเนกประสงค์ (น่าจะไว้ใส่ บุหรี่
แบ่งขายเป็ นมวน) สี เขียวและแดง มี
ชื่อ บุหรี่ Wonder
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โฆษณาชื่ อ

โรงงานยาสู บจัดบูทขายบุหรี่ ที่งาน

บุหรี่ โดยใช้

ถ่ายทอดบอลโลก ช่วงเดือน มิถุนายน

ผูห้ ญิง

- กรกฎาคม 2553 โดยผูข้ ายเป็ นผูห้ ญิง
สวยและใส่ เสื้ อมีชื่อบุหรี่ SMS

ชื่อบุหรี่ แฝง

ร้านค้าปลีกได้รับแจกป้ ายขนาดเล็ก
ข้อความชูทบาส Let’s Shoot ที่แฝงชื่อ
บุหรี่ “SHOOT” ให้ติดที่ป้ายราคา

ส่ งเสริ มการ

งานประเพณี การแข่งขันเรื อยาว

ขายโดยใช้

ประจําปี 53 ณ.วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

pretty ออกบูธ งานเทศกาลท่องเที่ยว สี สัน
ขายบุหรี่ /

ตะวันออก 2553 ณ.ชายหาดพัทยา

ไม่มีภาพ (ข้อมูลจาก pretty)
http://www.shoottrip.com/board/viewthread.php
?tid=352&extra=page%3D1

ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลลําใยลําพูน 2553 ณ.จ.
ในงานเทศกาล ลําพูน
ต่างๆ

และ อื่นๆ
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บูธประชา

จัดบูธรณรงค์ให้เข้ามาเรี ยนรู ้วธิ ีเลือก

สัมพันธ์ตาม

ซื้ อบุหรี เลือกอย่างไรไม่ซ้ื อของปลอม

งานประเพณี

มีตวั อย่างแสดงให้เห็น พร้อมพริ้ ตตี้
สาวสวยคอยเชิญชวนผูม้ าร่ วมงานที่
เดินผ่านไปมา

จัดงานเปิ ดตัว

จัดงานเปิ ดตัวบุหรี่ ยหี่ ้อ SHOOT

บุหรี่ ใหม่
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การให้

โรงงานยาสู บเป็ นสปอนเซอร์ งานกีฬา

สปอนเซอร์

สถานีตาํ รวจภูธร

หน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับ
ใช้กฎหมาย
ควบคุมยาสู บ
(FCTC มาตรา
5.3)
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ภาคผนวก ค
ข่ าวแจก
เยาวชนเข้ าถึงง่ าย บุหรี่แบ่ งขายเกลือ่ นเมือง
ในช่วงวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ 2553 กลุ่มเยาวชน และ พี่เลี้ยงเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข จากสี่ จงั หวัดภาคเหนื อตอนล่าง ซึ่ งเข้าร่ วม
เป็ นเครื อข่ายโครงการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บ ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึ กสังเกตและเฝ้ าระวังในส่ วน ร้านค้าปลีกขายบุหรี่ ตลาดนัด
และร้านอาหาร ในพื้นที่ จังหวัดสุ โขทัย โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุ นจากศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ
(ศจย.) เครื อข่ายนักรณรงค์อาเซียน (SEATCA) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายกลุ่มแกนนําเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บและพัฒนาแผนการเฝ้ าระวังอย่างเป็ น
ระบบ
ทพ.ญ. ศิริวรรณ พิทยารังสฤษฎิ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บกล่าวว่า จากข้อมูลที่ผ่านมา บริ ษทั
บุหรี่ มีกลยุทธ์การตลาดหลากหลายที่จะมาหลอกล่อเยาวชนให้เป็ นผูส้ ูบหน้าใหม่ กลยุทธ์หนึ่งที่บริ ษทั บุหรี่ ในประเทศไทยนํามาใช้
กันมากเนื่องจากการโฆษณาตรงตามสื่ อต่างๆไม่สามารถทําได้คือ การทํากิจกรรมส่งเสริ มการตลาด ณ.จุดขายเพราะบริ ษทั บุหรี่ ใน
ประเทศไทยมีจุดขายอยูม่ ากถึง 500,000 จุดทัว่ ประเทศ นอกจากนั้นยังมีกลยุทธ์การนําผลิตภัณฑ์ยาสู บใหม่ๆ มาหลอกล่อเยาวชน
อีกด้วย ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้มีกฎหมายห้ามโชว์ซองบุหรี่ ซึ่ งถือว่าเป็ นการโฆษณา ณ. จุดขายอย่างหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม
การทํากิจกรรมอื่นๆของบริ ษทั บุหรี่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งก็ยงั มีการทํากิจกรรมดังกล่าวอยู่ ซึ่ งการ
จะรู ้เท่าทันบริ ษทั บุหรี่ ตอ้ งอาศัยแผนการเฝ้ าระวังและกลุ่มแกนนําที่ความตั้งใจและเข้มแข็ง
ผศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน อาจารย์คณะสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ งเป็ นคณะทํางานเครื อข่ายกล่าวว่า จากการฝึ กการลง
พื้นที่ เยาวชนพบเห็นการแบ่งขายบุหรี่ ซ่ ึ งมีป้ายเขียนบอกชัดเจนว่าร้านนี้ มีบุหรี่ แบ่งขาย ตูโ้ ชว์บุหรี่ สีสันสดใส ตูโ้ ชว์ของบริ ษทั
บุหรี่ ที่เปิ ดตูโ้ ชว์บุหรี่ ไว้ตลอด นอกจากนี้พบเห็นร้านที่ขายบุหรี่ ต่างประเทศซึ่งมีบุหรี่ ซองเล็ก ซองบุหรี่ ที่ภาพคําเตือนที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยที่มีภาพคําเตือนอยูด่ า้ นล่างของซองบุหรี่ และจากการสํารวจตลาดนัด พบเสื้ อ และไฟแช็ค ที่มีตราโลโก้ยหี่ อ้ บุหรี่
วางขายด้วย ซึ่ งจากโครงการนี้ เยาวชนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทันกลยุทธ์ต่างๆของบริ ษทั บุหรี่ และได้ฝึกทักษะการลงพื้นที่เฝ้ า
ระวัง ซึ่งเมื่อกลับไปอยูใ่ นจังหวัดจะสามารถเป็ นแกนนําในจังหวัดได้อย่างดี
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ภาคผนวก ง

รายชื่ อแกนนําทีไ่ ด้ รับประกาศนียบัตร วิทยากรมืออาชีพรุ่ นที่ 1

1. นายปรี ดา อินทรชิต
2. นางสาววีนสั หมื่นสม
3. นางศจีภรณ์ ดีพมุ่
4. นายวิษณุ มากบุญ
5. นายบํารุ ง จันทรานุสรณ์
6. นายนภัทร พลเยีย่ ม
7. นายปราโมทย์ เย็นบุญธรรม
8. นายนิคม เล็กชูผล
9. นายยุทธกรรณ์ จ้อยสุดใจ
10. นายวิทยา เมืองกลาง
11. นางสาวธวัลกร อินอุตร
12. นายบุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์
13. นางสาววิพาวรณ์ นันทะสาร
14. นางสาวพัชรมณฑ์ อินพุม่
15. นางจารุ วรรณ สนธิปักษ์
16. นางสาวพรณิ ภา พลอยกิติกลู

17. นางสาวเพียงพิมพ์ ปั ณระสี
18. นางวีระนุช ก่อแก้ว
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19. นางสาวปวีณา บัวตูม
20. นายวิวรรธน์ สี แดง
21. นางผ่องพรรณ ธีระวัฒนศักดิ์
22. ภก.สุทธิ วิบูลย์วฒั นกิจ
23. นายณรงค์ ตั้งสิ ริชยั
24. นางนพวรรณ โฉมสุข
25. นางนิยม เล็กชูผล
26. นายสุรชัย รังษีวงศ์
27. นายสังวร โล่นพันธุ์
28. นางเสวนิตย์ อินอ้าย
29. นายปั ญญา จันทร์โต
30. นายอนันต์ รับบุญ
31. นางวิไลวรรณ อินสะอาด
32. นางปทุม ศรี นาราง
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ภาคผนวก จ

รายชื่ อเครือข่ ายกลุ่มติดตามและเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในประเทศไทย

รายชื่อทีมงาน โครงการกลุ่มติดตามเฝ้ าระวัง และศึกษาอุตสาหกรรยาสูบในประเทศไทย
ที่

ชื่อ - สกุล

1 ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์
นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
2 ผศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์
หนูสอน
3 ดร.ประจวบ แหลมหลัก
4 ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์
5 อาจารย์กาํ หนด มีจกั ร
6 นางสาวลินดา
แก้วหลวง

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน

หัวหน้า คณะเภสัชศาสตร์
โครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมทํางาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมทํางาน วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิ รินธร จังหวัดพิษณุโลก
ทีมทํางาน สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 9
ทีมทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บางระกํา
เลขานุการ กลุ่มวิจยั การควบคุมยาสูบ
โครงการฯ หน่วยวิจยั การบริ บาลเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

เบอร์ ตดิ ต่อ

E-mail

089-8160664

ohpiyarat@yahoo.com

081-7851370

nnoosorn@yahoo.com

089-2690829

drpj99999@gmail.com

081-9732040
081-2832962,
086-9276974
086-2018545

pai.on1971@gmail.com
kumee13@gmail.com,
ku_mee@hotmail.com
manok_noi@hotmail.com,
tiwatch01@gmail.com

รายชื่อเยาวชนและเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ข
ที่

ชื่อ - สกุล

ทีมอําเภอ

เบอร์ ตดิ ต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ดร.รุ่ ง วงศ์วฒั น์
นายถาวรพัฒน์ จันทร์รัตน์
นายสหรัฐ เดชดํารงคสกุล
นางสาววัสสา มัน่ ศักดิ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วลี
นายพิสิทธิ์ พานชัย
นายเมฆินทร์ มีสด
นายสุรเชษฐ กุลสุ
นายเลิศชาย น้อยทรัพย์

วิทยากร
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์

087-3188878
081-0401576
089-8593967
081-6801729
086-1997383
089-8561683
083-9547008
089-9585395
089-9612353

E-mail
rwongwat@yahoo.com
Ta_wornta2008@hotmail.com
saharhdh@hotmail.com
wmunsak@hotmail.com
Kaewlee6@hotmail.com
Aodnu2514@hotmail.com
Lertchai99@hotmail.com
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายมาโนทธ์ ทองทรัพย์
นางดวงภรณ์ คงแก้ว
นางเสาวลักษณ์ สังฆะมณี
นายประจักษ์ สมบูรณ์
นายวินยั ทาพันธ์
นายศิลปะชัย กองอิน
นายอนุภทั ร กาละ
นายยุทธนา ศรี ทอง
นายสุรชัย แสนทิรัตน์

อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์
อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์
อ.แม่สอด จ.ตาก
อ.แม่สอด จ.ตาก
อ.แม่สอด จ.ตาก
อ.เมือง จ.ตาก
อ.เมือง จ.ตาก
จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

19
20

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

21
22
23

นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนพงษ์
นางสาวพัชรี แสงสว่าง
วัฒนะ
นางสาวภาวิณี ขาวแจ่ม
นางสาวชิดชนก จันทร์ตรี
นางสาวธัญสิ ริ วงศ์สิริเศรษฐ์

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
นักศึกษา(เพิ่มเติม)

24
25
26

นายนุกลุ หนูสุข
นางสาวยุพดี มาลาศรี
นายอนุกลู มะโนทน

นักศึกษา(เพิ่มเติม)
นักศึกษา(เพิ่มเติม)
สสอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

087-2095122
083-9616749
081-0377355
080-6880687
081-4696091
080-0276863
084-5965147
087-7361839
084-8863667,
055-304322
088-1609123
085-2722252

Sao_sw@hotmail.com
Streetsoccer_team@hotmail.com
winaithaphan@hotmail.com
Sinlapachai_job@hotmail.com
Toom_tam_zaa@hotmail.com
Arm-o-i-l@hotmail.com
Davince999@hotmail.com

084-2260986
089-642033
089-7071461,
087-5429092
083-4896821
083-9538117
080-6812925

Kiriya_24@hotmail.com
Chidcha_033@hotmail.com
Gossip_ice@hotmail.com

Dream_tt@msn.com
Bow_ka_bright@hotmail.com

Nukoon34@hotmail.com
numdoraemon@hotmail.com
Mant_6403@yahoo.co.th
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รายชื่อบุคลากรในสถานศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

เบอร์ ตดิ ต่อ

E-mail

1 นายสุชาติ รัตถา

สอ.คลองพิไกร

081-5967134 chuchatv@hotmail.com

2
3
4
5

รร.เรื องวิทย์พิทยาคม
รร.สุโขทัยวิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รร.เขาทรายทับคล้อพิทยา

081-7861474
089-8584149
081-3442916
082-4084208

ที่

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ
ผอ.นุกลู รามสูต
อาจารย์
รองผอ.ไพบูลย์ พวงเงิน อาจารย์
อ.ยงยุทธ กลิ่นลูกอินทร์
อาจารย์
อ.สมชาย บัวกอง
อาจารย์

หน่ วยงาน

ชื่อ - สกุล

นายสังกาศ เกี๋ยงวงษ์
นายกฤษฎา ศรี ถาการ
นายสิ ทธิพงศ์ อิสสระ
นายตฤษนันท์ ถูกจิตร
นายประสงค์ มีทุน
นายอภิสิทธิ์ ปลักแสง
นายกฤษณะ
คงปราโมทย์
8 นายณรงค์ฤทธิ์
แสงแก้ว
9 นายวัชรา
จันทร์กระจ่าง
10 นายนิราช นอรัตน์
11 อนิรุทธิ์ พุทธรัตนากร
1
2
3
4
5
6
7

paiboon51@hotmail.com
mr-yongyuth@hotmail.com
somchai_yao@hotmail.com

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน

เบอร์ ตดิ ต่อ

นิสิต
นิสิต
นิสิต
นิสิต
นิสิต
นิสิต
นิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

087-1781270
084-3537768
084-4945407
084-1807427
089-5667696
081-3793404
084-6192632

นิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 087-1821658

narongrit_tommy@hotmail.com

นิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 086-9365543

pepadwatchara@hotmail.com

นิสิต
นิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

-

E-mail
kiangwong_sk@hotmail.com
suriyan_17@hotmail.com
top_onehero@hotmail.com
konsatarana_t-t@hotmail.com
tuynuy_pub@hotmail.com
art_plik00@hotmail.com
yeenjeed@hotmail.com

-
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รายชื่อผู้เข้ าอบรมโครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที1่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

นายปรี ดา อินทรชิต จพ.สาธารณสุข
ชํานาญงาน
นางสาววีนสั
นวช.สาธารณสุข
หมื่นสม
นางศจีภรณ์ ดีพมุ่
นวช.สาธารณสุข
ชํานาญการ
นายวิษณุ มากบุญ
นวช.สาธารณสุข
ชํานาญการ
นายบํารุ ง
นวช.สาธารณสุข
จันทรานุสรณ์
ชํานาญการ
นายนภัทร พลเยีย่ ม นวช.สาธารณสุข
ชํานาญการ
นายปราโมทย์
นวช.สาธารณสุข
เย็นบุญธรรม
ชํานาญการ
นายนิคม เล็กชูผล
จพง.สาธารณสุข
ชํานาญงาน
นายยุทธกรรณ์
จพง.สาธารณสุข
จ้อยสุดใจ
ชํานาญงาน
นายวิทยา
นวช.สาธารณสุข
เมืองกลาง
นางสาวธวัลกร
จพง.ทันต
อินอุตร
สาธารณสุข
ชํานาญงาน
นายบุญฤทธิ์
นวช.สาธารณสุข
วงศ์เชวงทรัพย์
ชํานาญการ
นางสาววิพาวรณ์
ภก.ชํานาญการ
นันทะสาร

หน่ วยงาน
สสจ.นครสวรรค์

เบอร์ ตดิ ต่อ

E-mail

081-2839501 pree-da2505@hotmail.com

สสอ.วังโป่ ง

083-9574100 summary_love@hotmail.com

สสอ.ตาคลี

081-8878143 jee_2506@hotmail.com

สสอ.พยุหะคีรี

089-8390983 ilovenu@gmail.com

สสอ.เก้าเลี้ยว

084-3608532 01@sso9.com

สสอ.ศรี เทพ

083-1624991 pitak_py@hotmail.com

สสอ.วังทอง

084-1781651 moteyen@hotmail.com

สสอ.บึงนาราง

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

สสอ.ทับคล้อ

089-8395199 kancha3936@hotmail.com

สสอ.ทับคล้อ

085-7346608 tantucky@hotmail.com

สสอ.แม่ระมาด

085-3309924 mramad2006@gmail.com

สสอ.แม่ระมาด

087-8443362 mramad2006@gmail.com

รพ.วังทรายพูน

084-0502538 supapron87@gmail.com
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14 นางสาวพัชรมณฑ์
อินพุม่
15 นางจารุ วรรณ
สนธิปักษ์
16 นางสาวพรณิ ภา
พลอยกิติกลู
17 นางสาวเพียงพิมพ์
ปั ณระสี
18 นางวีระนุช ก่อแก้ว

รพ.ลานสัก

081-2847246 phiangphim@hotmail.com

รพ.ทับคล้อ

083-5316998 weeranuch.k@hotmail.com

19

รพ.อุทยั ธานี

081-0366000 nok-buatum@hotmail.com

รพ.ห้วยคต

087-1957000 vat.999@hotmail.com

รพ.พิจิตร

081-9739386

รพ.พยุหะคีรี

086-2105000 yori_or@hotmail.com

รพ.สต.เนินศาลา

081-7071182 tangsirichai_narong@hotmail.com

รพ.สต.โพธิ์ไทร
งาม
รพ.สต.แหลมรัง

081-9721203 nop_29032499
086-4402315 niyom6222@hotmail.com

รพ.สต.บึงนาราง

081-9722231 sur201096@hotmail.com

สอ.บ้านใหม่
สามัคคี
สอ.ห้วยแก้ว

083-1678079 sungvorn54@gmail.com

20
21
22
23
24
25
26
27
28

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
ภก.ระดับปฏบัติ
การ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
นางสาวปวีณา บัวตูม พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
นายวิวรรธน์ สี แดง จพง.เภสัชกรรม
ชํานาญงาน
นางผ่องพรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
ธีระวัฒนศักดิ์
ชํานาญการ
ภก.สุทธิ
ภก.ชํานาญการ
วิบูลย์วฒั นกิจ
นายณรงค์ ตั้งสิ ริชยั
ผอ.รพ.สต.เนิน
ศาลา
นางนพวรรณ
นวช.สาธารณสุข
โฉมสุข
ชํานาญการ
นางนิยม เล็กชูผล
พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
นายสุรชัย รังษีวงศ์ จพง.สาธารณสุข
อาวุโส
นายสังวร โล่นพันธุ์ นวช.สาธารณสุข
ชํานาญการ
นางเสวนิตย์ อินอ้าย นวช.สาธารณสุข
ชํานาญการ

รพ.วังทรายพูน

086-6129274 patcharamon13@hotmail.com

รพ.สามง่าม

089-7046481 ployjimoa@yahoo.com

รพ.สามง่าม

-

dao_jar@yahoo.com

-

081-9739310 tda205@hotmail.com
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29 นายปั ญญา จันทร์โต นวช.สาธารณสุข
30 นายอนันต์ รับบุญ
จพง.สาธารณสุข
ปฏิบตั ิงาน
31 นางวิไลวรรณ
นวช.สาธารณสุข
อินสะอาด
ชํานาญการ
32 นางปทุม ศรี นาราง นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ

สอ.บ้านบ่อพับ
สอ.บ้านสระทะเล

089-4367689 tekcoolzaa@hotmail.com
086-8292700 anan.rb@hotmail.com

สอ.หนองสะเดา

081-4742233

สอ.บางลาย

รายชื่อผู้สนใจเข้ าร่ วมโครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

ว่าที่ร้อย
ตรี ศุภสิ ทธิ์
มรกฎ
นางบัวแก้ว
ใจตา
นางเกศินี
เอี่ยมนุย้
นายอมรศักดิ์
เสมสันต์
นายสมาน
กาลจําหรัด
นางสมคิด
บัวเพ็ง
นายวีระ
บ่อศิริรักษ์
นางนภสร
สิ นทร

2
3
4
5
6
7
8

ตําแหน่ ง
ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ครู
ครู
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
ครู
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ครู

หน่ วยงาน

เบอร์ ตดิ ต่อ

E-mail

รร.มัธยมพัชรกิติ 084-6716915
ยาภา 2
กําแพงเพชร
รพ.ไพศาลี
081-0429173 mong_kunnai@hotmail.com
รร.สวรรค์อนันต์ 087-1942963
วิทยา
รร.สวรรค์อนันต์ 086-6782414
วิทยา
สอต.วังพิกลุ
086-6748990
รร.วัดโบสถ์
ศึกษา
รร.พิจิตรพิทยา
คม
รร.พิจิตรพิทยา
คม

089-7079513 orkids1965@gmail.com
086-9332900
084-6242696
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9
10
11
12
13
14

15

นางนิตยา
อ่อนจันทร์
นายเสถียร
มัทวรัตน์
นายถวัลย์
จันทร์ตน้
นายสาธิต
รักษาบุญ
นายธานินทร์
ปานพรหม
ว่าที่ร้อยตรี
อรรถวิทย์
ทอง
ก้านเหลือง
นายจีระศักดิ์
พวงขจร

16 นาบบริ บุญ
รัติภทั ร์
17 นางสาว
สุภาพร สี
นวล
18 นางสาวปกาย
ดาว
แผลงฤทธิ์
19 นายพิเชษฐ์
เกตุแก้ว
20 นายสุรชัย ชู
ชีพ
21 นายวินยั คํา
ประดิษฐ์
22 นายชูรัฐ

ครู
รองผูอ้ าํ นวยการ

รร.พิจิตรพิทยา 081-8875150 n_on_chan@hotmail.com
คม
รร.ทุ่งทรายวิทยา 086-6765985 nupook_2552@hotmail.com

ครู ชาํ นาญการ

รร.ทุ่งทรายวิทยา 081-0385176 tawanpot@hotmail.com

ครู

รร.หล่มเก่าพิทยา 089-6448706
คม
รพ.ท่าตะโก
081-9629258 t8n7p6@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
ครู

ครู

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ครู

รร.ศึกษา
สงเคราะห์ตาก

081-0454596 auttawit_2@hotmail.com

รร.ไกรใน
วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก
รร.ท่าสองยาง
วิทยาคม
รร.สุโขทัย
วิทยาคม

088-1626540

085-2678510 b_mvm@yahoo.com
086-4463828

ครู

รร.สุโขทัย
วิทยาคม

086-4463829

ครู ชาํ นาญการ

รร.วังโป่ งศึกษา

081-9736640 ketkaewman@hotmail.com

รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

รร.สากเหล็ก
วิทยา
รร.สามเงา
วิทยาคม
รร.พิษณุโลก

089-8501314 surachai.chu@hotmail.com

รองผูอ้ าํ นวยการ
ครู

081-5324752 nai2552_2552@hotmail.com
080-2095037
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พันธุ์จนั ทร์
23 นายธัญวุฒิ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
บัวหลวง
24 นายสนัน่ อํา รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
พันธุ์
25 นายสงัด คํา ครู วทิ ยฐานะชํานาญการ
น้อย
26 นายวีระ ณ
ลําปาง
27 นางวัฒนา
อินทอําภา
28 นางธนันณัฏ
ฐ์ ขันทอง
29 ว่าที่ร้อยตรี
เลาะ เทียม
เมฆ
30 นายหาญ
ณรงค์ พุม่ มา
รา
31 นางกาญจนา
กัณฑษา
32 นางนาตยา
อินทิวาพร

ครู

33 นายทรงฤทธิ์
แสนใจวุฒิ

ครู คศ. 2

34 นางจินดา
นนทิตบุตร
35 นายสิ ทธิพร

ครู ค.ศ.2
ครู วทิ ยฐานะชํานาญการ
ครู ชาํ นาญการ

พิทยาคม
รร.เรื องวิทย์วิ
ทยาคม
รร.ร่ มเกล้าเขาค้อ
เพชรบูรณ์
รร.เตรี ยม
อุดมศึกษาน้อม
เกล้าอุตรดิตถ์
รร.ห้วยยาวพิทยา
คม
รร.วังมะด่าน
พิทยาคม
รร.หนองพระ
พิทยา
รร.วังโพรงพิทยา
คม

081-2814249
087-3096491
085-1692030 toeyprolove@ac.com

087-1942896 nalampang_wee@hotmail.com
087-2498006
081-8885288 panneekh@hotmail.com
084-8125547

ครู ชาํ นาญการ

รร.พรหมพิราม
วิทยา

089-7071853

ครู ชาํ นาญการพิเศษ

รร.นครไทย

089-7036453 kan_kun213@hotmail.com

ครู

ครู คศ. 2

รร.ศรี จนั ทร์
086-2011851
วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก
083-3309918 ed52@windowlive.com
รร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระศรี นคริ นทร์
กําแพงเพชร
รร.แสนตอวิทยา 089-5683682

พนักงานราชการ

รร.วชิรบารมีพิท 086-2013404
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36
37
38
39
40
41
42

เทพนาคิน
นางกัญญา
สุขะอาคม
นายพีระ
เมฆาจิรพล
นายชุม นิมิต
นายกฤตย์
ไชยวงศ์
นายสมยศ
พันธุ์พิชยั
นางสมศรี
แสงซิว
นางสุนนั ทา
คําสี สงั ข์

43 นางกมลรัตน์
ดอกเกี๋ยง
44 นายมนัส
สุริโย
45 นายศุภกฤษ์
ทองแถว
46 นายสายันต์
คงสุข
47 นางพนอ
เกษประสิ ทธ์
48 นางสุธาสิ นี
หนูเกตุ
49 นายสุรกิจ
นองขมวด
50 นางมะลิ
แช่มบํารุ ง

ครู วทิ ยฐานะชํานาญการ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

นาคม
รร.วังทองพิทยา
คม
รร.บ้านกร่ าง
วิทยาคม
รร.บ้านแก่งวิทยา
รร.ทุ่งกะโล่วทิ ยา

รองผูอ้ าํ นวยการ

รร.ทุ่งกะโล่วทิ ยา 089-9573675 tw_2523@hotmail.com

ครู ชาํ นาญการ

รร.ทุ่งกะโล่วทิ ยา 087-3249501

ครู ชาํ นาญการ

รร.
ประชาสงเคราะ
ห์วทิ ยา
รร.วังพิกลุ วิทย
ศึกษา
รร.ศรี นคร

ครู
ครู คศ. 2

รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ครู ชาํ นาญการ
ครู คศ. 3

ครู

รร.เมืองราด
วิทยาคม
รร.เมืองราด
วิทยาคม
รร.สวรรค์อนันต์
วิทยา
รร.สวรรค์อนันต์
วิทยา
รร.บ้านแก่งวิทยา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ท่าตะโก

รองผูอ้ าํ นวยการ
ครู
ครู

089-6409395 kunya_jeab@hotmail.com
084-9429406
081-0409690
081-9622082 krit_2002@hotmail.com

089-2728597

087-1973939
084-1796865 msy02@hotmail.com,
snk.school@hotmail.com
084-7774831
087-2063205 sayan_tong@hotmail.co.th
087-8408753 aumsit2009@hotmail.com
08-98563641 suthasinee09@hotmail.com
081-9725327 macheer1@hotmail.com
080-8411427 mali7276@gmail.com
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51 นางสาวธัณย์
สิ ตา อิ่ม
ทรัพย์
52 นายวีระศักดิ์
ข้องแก้ว
53 นางสุภา
ลักษณ์ ไทย
ภัทรพงศ์
54 นาบุญเทอด
ใจคําสื บ
55 นางวัชรี
พิทกั ษ์ธานิน
56 นายประชัญ
เกิดไชย
57 นายธวัชช์
จุฑาเทพ
58 นางวณิ ชชา
หมื่นคํายอง
59 นายธีรศักดิ์
คุมขันท์
60 นายเจริ ญ
รัตน์ บุญที
61 นางภาวินี ทา
นะ
62 นางมาราตรี
พวงสมบัติ
63 นายธานี
สุวรรณ
ปั ญญา
64 นายมิตรสัน
ด้วงธรรม
65 นายประดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ท่าตะโก

081-0365385 tarntip_p21@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.ฟากท่า

089-4405023 ang.wera@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ

สสอ.วังทรายพูน 081-7276002 suphaluck_4314@hotmail.com

นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญ
การ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
หัวหน้าสถานีอนามัยศาลา
แดง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบตั ิการ
ครู ชาํ นาญการ

สสจ.อุตรดิตถ์

084-9905766 terd_ja@hotmail.com

สอ.บ้านเชิงเขา
คีรี
สอ.ตําบลแก่ง
โสภา
สอ.บ้านศาลา
แดง
สอ.หนองหญ้า
ปล้อง
สอ.หนองขาว

089-7850539 wat_9wp9@hotmail.com

สอ.บ้านเทิน

084-9231833 ressidenevil77@hotmail.com

รร.อุตรดิตถ์

081-9719034 tobe_utt@hotmail.com

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สอ.บ้านสระ
086-8292700 maratree.p@hotmail.com
ทะเล
รร.บ้านตาก"
087-1975588 trobson52@hotmail.com
ประชาวิทยาคาร"

ครู ชาํ นาญการ

ครู ชาํ นาญการ
ครู ชาํ นาญการ

รร.วังโป่ งพิทยา
คม
รร.ติ้ววิทยาคม

087-5710451 gerdchai@hotmail.com

086-4402372

084-6881195 krumax@hotmail.com
082-1648446
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

แร่ นาค
นายวัฒนพงษ์
ศีติสาร
นายมนันส
สุวรรณคีรี
นายดนัย
พ่วงภัทรพงศ์
นายรังสรรค์
สุขเกษม
นายจีรพงษ์
อ่อนดี
นายศักดิ์ชยั
เผ่าทอง
นางนุชริ นทร์
ภูมราดี
นายประดิษฐ์
พาครุ ฑ
นางลักขณา
กุลเจ๊ก
นาย
เอกลักษณ์
จักป้ อ
นางวรรณา
กองสังข์
นายสามารถ
ขันทกสิ กรรม
นายวิรัตน์
ประพฤติดี
นายไพศาล
อ้อโครต
นายณัฐพล

ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน
นักวิชการสาธารณสุข
ชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
ครู
ครู ชาํ นาญการ
ครู
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
สาธารณสุขอําเภอวังทราย
พูน
เจ้าพนักงานาสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

รร.หัวดงรัฐชนูป
ถัมภ์
รร.หัวดงรัฐชนูป 089-4611078
ถัมภ์
สอต.ท่าหมื่นราม 081-8868432 koonda50@hotmail.com
สอ.บ้านไผ่ใหญ่

086-2161375

สอต.แม่ระกา

087-8403736

สอ.บ้านหนอง
081-7859647 sesaked@thaimail.com
เตาอิฐ
รร.ตรอนตรี สินธุ์ 089-8607266 ping4pbing@hotmail.com
รร.แคมป์ สน
วิทยาคม
รร.คันโช้งพิทยา
คม
สสอ.นํ้าหนาว

081-0382877

สสอ.หล่มเก่า

086-2077131 phd6704@gmail.com

สสอ.หนองบัว

081-7005027 skmartsk@hotmail.com

084-8215553
081-7865326 n_aekkalak@hotmail.com

สสอ.วังทรายพูน 086-2165258
สสอ.วังทรายพูน 086-4416018 chiti.p@hotmail.com
สสอ.กงไกรลาศ

081-8873070 214kong@hotmail.com
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จรรยพัฒน์
81 นายพนา
อ่อนน้อม
82 นายดรุ ณ
เพ็ชรโต
83 นายสุวทิ ย์
ดวงทอง

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏบัติการ
ครู ชาํ นาญการ

สสอ.บึงสามัคคี

089-5680954 panaonnom@hotmail.com

รร.ตะพานหิ น

087-1957310

ครู

รร.เมืองด้งวิทยา

089-7082488 suwit_dt@hotmail.com
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ภาคผนวก ฉ
รายละเอียดของข้ อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
1. บทคัดย่ อ (Abstract) และบทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
หมายเหตุ: หากข้อเสนอโครงการได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จาก (ศจย.) ผูว้ จิ ยั ต้องเขียนบทคัดย่อและบทสรุ ป
ผูบ้ ริ หารในรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

2. ชื่อโครงการ
ภาษาไทย : การเฝ้ าระวังกลวิธีส่งเสริ มการขายบุหรี่ ของบริ ษทั ยาสูบและร้านค้าจําหน่ายบุหรี่
กรณี ศึกษา : เขตภาคเหนือตอนล่าง
ภาษาอังกฤษ : Surveillance on Tactics for Tobacco Selling Support of Tobacco Industry
and Tobacco Store.
คําสําคัญ
ภาษาไทย : การเฝ้ าระวัง, กลวิธีส่งเสริ มการขายบุหรี่ , บริ ษทั ยาสูบ, ร้านค้าจําหน่ายบุหรี่
ภาษาอังกฤษ : Surveillance, Tactics for Tobacco Selling Support, Tobacco Industry
Tobacco Store.
3. ทีม่ าและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีการควบคุมยาสู บดีที่สุดประเทศหนึ่ งในโลก โดยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ยาสูบ เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ และ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
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ในส่วนของพฤติกรรมการส่ งเสริ มการขายและดําเนิ นการของบริ ษทั ยาสู บ เกี่ยวกับการสร้างปั จจัยเอื้อที่มุ่งเน้นจูงใจให้
กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงบุหรี่ ได้อย่างสะดวก ผลการศึ กษาเบื้ องต้นพบว่า บริ ษทั ยาสู บยังมีการดําเนิ นอย่างต่อเนื่ องด้วยรู ปแบบที่
หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนตูโ้ ชว์ที่เป็ นการโฆษณาบุหรี่ แบบแฝง การผลิตอุปกรณ์สนับสนุนการขาย การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขาย ในส่วนของร้านค้าย่อยยังพบว่ามีการแบ่งขาย เปิ ดตูโ้ ชว์บุหรี่ ตลอดเวลา รวมทั้งการจําหน่ายบุหรี่ ที่นาํ เข้าอย่างผิดกฎหมาย
ซองบุหรี่ ไม่มีภาพคําเตือน เป็ นต้น
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ จึ งจําเป็ นต้อง
ทราบสถานการณ์ เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของบริ ษ ัท บุ ห รี่ แ ละร้ า นค้า เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การขายและการสร้ า งปั จ จัย เอื้ อ ให้
กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงบุหรี่ ได้อย่างสะดวก เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพพฤติกรรมที่ผิดหรื อเลี่ยงกฎหมาย อันเป็ นแบบแผนตามปกติวิสัย
หรื อกลวิธีแปลกใหม่ของบริ ษทั บุหรี่ การวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นวิธีการเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่ อง โดยทําการสํารวจข้อมูลด้วยเทคนิ คเชิง
คุณภาพเป็ นหลักและเชิงปริ มาณเป็ นรอง
4. คําถามการวิจยั
1. แหล่งจําหน่ายบุหรี่ มีพฤติกรรมละเมิดมาตรการทางกฎหมายหรื อผิดกฎหมาย
บ้างหรื อไม่ กรณี เข้าข่ายทําอย่างไร
2. บริ ษทั และร้านค้าย่อย มีกลวิธีส่งเสริ มการจําหน่ายและปั จจัยเอื้อต่อการเข้าถึงบุหรี่ อย่างไร
3. แหล่งจําหน่ายมีผลิตภัณฑ์บุหรี่ และอุปกรณ์ส่งเสริ มการสูบบุหรี่ ที่มีรูปแบบแปลกใหม่
บ้างหรื อไม่ เป็ นย่างไร
5. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสํารวจแหล่งจําหน่ายบุหรี่ ที่มีพฤติกรรมละเมิดมาตรการทางกฎหมายหรื อเข้าข่ายผิดกฎหมาย
2.เพื่อศึกษากลวิธีของบริ ษทั และร้านค้าย่อย ด้านส่งเสริ มการจําหน่ายและปั จจัยเอื้อต่อการเข้าถึงบุหรี่
3.เพื่อสํารวจผลิตภัณฑ์บุหรี่ และอุปกรณ์ส่งเสริ มการสูบบุหรี่ ที่มีรูปแบบแปลกใหม่
6. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านพื้นที่
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พื้นที่เก็บข้อมูล แบ่งเป็ น 2 เขต คือ เขตอําเภอเมือง และอําเภอรอบนอก ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก
ตาก , กําแพงเพชร และอุตรดิตถ์
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. สถานที่เก็บข้อมูล
1.1 ร้านทัว่ ไป ได้แก่ ร้านค้าโชห่วย, ร้านสะดวกซื้อ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, ซุม้ ขายของ
แผงลอย, ร้านเกมส์,โต๊ะสนุ๊ก, ลานเบียร์, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ
1.2 ตลาดขนาดใหญ่หรื อกิจกรรมออกร้าน ได้แก่ ตลาดนัด, ตลาดสด, งานวัด/ประเพณี , งานแสดงสิ นค้าโอท็อป
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key informants) จําแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มบุคคลที่ทาํ งานด้านควบคุมยาสูบ เช่น ผูร้ ับผิดชอบงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด, โรงพยาบาลสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, สถานีอนามัย, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ในพื้นที่เป้ าหมาย
2.2 กลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ ในพื้นที่เป้ าหมาย
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. พฤติกรรมของบริ ษทั ยาสูบและร้านค้าย่อยเกี่ยวกับการจําหน่ายบุหรี่
2. กลวิธีส่งเสริ มการจําหน่ายและการสร้างปั จจัยเอื้อต่อการเข้าถึงบุหรี่ ในกลุ่มลูกค้า
3. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์บุหรี่ และอุปกรณ์ส่งเสริ มการสูบ ที่มีความแปลกใหม่
7. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ ามี) กรอบแนวคิด (Conceptual framework)
ไม่มี
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้อมูลสําคัญและนําเสนอต่อหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาล
101 | P a g e

สามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจกําหนดนโยบายหรื อมาตรการที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ต่อการใช้จริ ง
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจ ทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เชิงลึก ต่อไป
9. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) /สารสนเทศ (Information) ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุสาํ คัญของปั ญหาทางสุขภาพ บุหรี่ เป็ นสาเหตุสาํ คัญของโรคที่เป็ นอันดับสองของการเจ็บป่ วย เช่น
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ ง จากสถานการณ์การบริ โภคยาสูบ จากข้อมูลการสํารวจโครงการสํารวจการบริ โภค
ยาสู บในผูใ้ หญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey: GATS) ขณะนี้ ประเทศไทยมีจาํ นวนผูบ้ ริ โภคยาสู บรวม 12.5 ล้านคน
โดย 7.9 ล้านคนสู บบุหรี่ ซองที่ผลิตจากโรงงาน และ 7.4 ล้านคนที่สูบบุหรี่ มวนเอง โดยมีประชากรจํานวนหนึ่ งสู บบุหรี่ ท้ งั สอง
ประเภท อัตราการบริ โภคยาสู บชนิ ดมีควันในเพศชายเท่ากับ 45.6 % และเพศหญิง 3.1 % จํานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากการสู บบุหรี่
ประมาณการตามการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูท้ ี่ริเริ่ มและผูท้ ี่หยุดสูบบุหรี่ ในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลจากการจําลองสถานการณ์
สมมติของ Peto และคณะ พบว่าหากไม่มีการดําเนิ นการใดๆ ในปี พ.ศ.2563 จํานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากบุหรี่ จะสู งถึง 5 ล้านคน แต่ถา้
สามารถลดจํานวนผูส้ ูบบุหรี่ ใหม่ลงได้ครึ่ งหนึ่ง โดยการรณรงค์ร่วมกับมีกิจกรรมควบคุมยาสูบ อัตราการเสี ยชีวติ จากบุหรี่ จะลดลง
เหลือ 4.8 ล้านคน และจะลดลงเหลือ 3.2 ล้านคนได้ โดยที่ ประเทศไทยมีมาตรการควบคุ มยาสู บที่ ได้แก่การรณรงค์ การห้าม
โฆษณา การห้ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ การขึ้นภาษีบุหรี่ การใช้รูปภาพเป็ นคําเตือนบนซองบุหรี่ แม้วา่ มาตรการ

สํ า ห รั บ

ประเทศไทยนั้น ได้มี มาตรการต่า งๆ ออกมาทั้งทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมายก็ ได้แก่ การมี
พระราชบัญญัติ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ พ.ร.บ คุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ โดยที่พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ มีสาระสําคัญคือ การห้ามโฆษณาทุกรู ปแบบ การมีภาพคําเตือน พ.ร.บ คุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ได้มีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่ให้มีการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และกําหนดบริ เวณหรื อ
พื้นที่ของสถานที่ดงั กล่าวเป็ นเขตสู บบุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 2535 แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอใน
การควบคุมการบริ โภคยาสู บ ปั จจุบนั รัฐบาลได้ร่วม ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริ โภคยาสู บ (WHO Framework
Convention on Tobacco Control; FCTC) ซึ่ งเป็ นกลไกทางกฎหมายระดับนานาชาติ ที่เป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกของ
องค์การอนามัยโลก เพื่อเป็ นแนวทางกําหนดมาตรการควบคุมการบริ โภคยาสูบ โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 27 กุมภาพันธ์ 2547
และได้มีมาตรการต่างๆ ตามมา เช่น การเปลี่ยนคําเตือนบนซองบุหรี่ จากข้อความ เป็ นรู ปภาพ มีผลบังคับใช้ 25 มีนาคม 2548
รวมถึงมาตรการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อให้บุหรี่ มีราคาแพงขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ ได้นอ้ ยลง
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สําหรับบุหรี่ ในประเทศไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ 1. บุหรี่ ซอง หรื อบุหรี่ โรงงาน และ 2. บุหรี่ มวนเอง ซึ่ ง
สําหรับบุหรี่ โรงงาน ประเทศไทยมีโรงงานยาสูบซึ่งตามพ.ร.บยาสูบ 2509 ผูกขาดการผลิตยาสูบในประเทศไทย และ มีบริ ษทั บุหรี่
นําเข้าอีกหลายบริ ษทั โดยที่บริ ษทั ใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงคือ ฟิ ลลิป มอร์ริส, บริ ติช อเมริ กนั โทแบโค, และ เจแปน โทแบค
โค ซึ่ งบริ ษทั บุหรี่ ท้ งั ในและต่างประเทศนี้ มีขอ้ มูลเบื้องต้นว่ามีการทําการส่ งเสริ มการตลาด และ การขายบุหรี่ ในชุมชน ผ่านจุด
ขายและร้านค้าปลีกบุหรี่ ต่างๆ เช่น การตั้งโชว์บุหรี่ การแบ่งขายบุหรี่ การแจกแถมบุหรี่ การให้ทดลองบุหรี่ ฟรี และ การโฆษณา
แฝงการตลาดเพื่อสังคม
จากแนวทางของ WHO ในการควบคุมยาสู บ MPOWER การเฝ้ าระวังเรื่ องอุตสาหกรรมยาสู บเป็ นหนึ่ งในมาตรการ
ดังกล่าว ซึ่งทาง WHO แนะนําให้มีการเฝ้ าระวังอย่างเป็ นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การควบคุมยาสู บของประเทศไทย ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ของการเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เป็ นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญยุทธศาสตร์หนึ่ง
10. ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจไปข้างหน้า (Prospective Study Design) เฝ้ าระวังกลุ่มเป้ าหมายได้แก่ สถานที่ แหล่ง
เสี่ ยง ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอรอบนอก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก ตาก, กําแพงเพชร และ อุตรดิตถ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามแหล่งเก็บข้อมูล ดังนี้
1. สถานที่เก็บข้อมูล
1.1 ร้านทัว่ ไป ได้แก่ ร้านค้าโชห่ วย, ร้านสะดวกซื้ อ, ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต, ร้านอาหาร, ซุม้ ขายของแผงลอย, ร้านเกมส์,
โต๊ะสนุ๊ก, ลานเบียร์, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ
1.2 ตลาดขนาดใหญ่หรื อกิจกรรมออกร้าน ได้แก่ ตลาดนัด, ตลาดสด, งานวัด/ประเพณี ,
งานแสดงสิ นค้าโอท็อป
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key informants) จําแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มบุคคลที่ทาํ งานด้านควบคุมยาสูบ เช่น ผูร้ ับผิดชอบงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด, โรงพยาบาล, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, สถานีอนามัย, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ในพื้นที่เป้ าหมาย
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2.2 กลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ ในพื้นที่เป้ าหมาย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จําแนกตามแหล่งเก็บข้อมูล
โดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้
1. สถานที่เก็บข้อมูล
เลือกพื้นที่และกําหนดขอบเขต ที่มีร้านค้าทัว่ ไปจํานวนมากและเป็ นแหล่งชุมชน รวมทั้งตลาดขนาดใหญ่หรื อกิจกรรม
ออกร้าน ซึ่งมีโอกาสเป็ นไปได้ต่อการละเมิดมาตรการทางกฎหมายด้านการส่งเสริ มการขายและสร้างปั จจัยเอื้อต่อการเข้าถึงบุหรี่
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key informants)
เลือกบุคคลที่รับผิดชอบดําเนินงานด้านควบคุมบุหรี่ อาศัยในพื้นที่ 1 ปี ขึ้นไป สําหรับกลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ คดั เลือกเฉพาะผูท้ ี่
เป็ นคนท้องถิ่น หรื ออยูใ่ นพื้นที่มาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป

ตารางแสดงรายละเอียดตัวแปรทีศ่ ึกษา และวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตัวแปร

แหล่ งเก็บข้ อมูล

จํานวนตัวอย่ าง
(แห่ ง)

ระยะเวลา

วิธีการ

เก็บข้ อมูล

เก็บข้ อมูล

ข้อมูลพฤติกรรมของแหล่งเก็บข้อมูล
- การตั้งโชว์บุหรี่

- ร้านค้าโชห่วย

70

อย่างน้อย

- สังเกต (แบบสังเกต)

- ลักษณะตูโ้ ชว์

- ร้านสะดวกซื้อ

10

เดือนละ

- สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ

- การโฆษณายีห่ อ้ บุหรี่ กบั สิ นค้าอื่นๆ

- ซุปเปอร์มาร์เก็ต

3

1 ครั้ง

12

หรื อมากกว่าเมื่อ

- การแบ่ ง ขาย, ลดราคาบุ ห รี่ , แจก - ร้านอาหาร
ทดลองฟรี , แถมบุหรี่ ไปกับสิ นค้าอื่น

มีโอกาส

- สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญ
- สัมภาษณ์ผสู ้ ูบบุหรี่
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20

(แบบสัมภาษณ์)

- แผงลอย

30

- ถ่ายภาพ

- ร้านเกมส์

10

ในแหล่ ง เก็ บ ข้อ มู ล เดิ ม ที่

- โต๊ะสนุ๊ก

8

- ลานเบียร์

5

- ผับบาร์

9

- คาราโอเกะ

5

- การใช้ ซ อ งบุ ห รี่ แล กข อง/บั ต ร - ซุม้ ขายของ
คอนเสิ ร์ต
- แจกสื่ อที่แฝงโฆษณายีห่ อ้ บุหรี่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์บุหรี่ และอุปกรณ์เสริ ม
ที่แปลกใหม่
- บุหรี่ ชูรส
- บุหรี่ นาํ เข้าผิดกฎหมาย

กําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ด้านรู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์, ราคา
, ความถู ก ต้ อ งของภาพคํ า เตื อ น,
เส้นทางการนําเข้า

ตารางแสดงรายละเอียดตัวแปรทีศ่ ึกษา และวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล (ต่ อ)
ตัวแปร

แหล่ งเก็บข้ อมูล

จํานวนตัวอย่ าง
(แห่ ง)

ระยะเวลา

วิธีการ

เก็บข้ อมูล

เก็บข้ อมูล

ข้อ มู ล รู ป แบบส่ ง เสริ มการขายของ
บริ ษทั บุหรี่ ที่สนับสนุ นผูป้ ระกอบการ
รายย่อย
- กลวิธีส นับสนุ น โดยจัด รางวัล จู ง ใจ
ในการทํายอดจําหน่าย
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- การผลิตสื่ อ, อุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย
- การจัดงานเลี้ยงเพื่อเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
บุหรี่ หรื อเพื่อกิจอื่นๆ
ข้อมูลการจําหน่ ายบุหรี่ ในตลาดขนาด
ใหญ่หรื อกิจกรรมออกร้าน
- จํา นวนแผงลอยจํา หน่ า ยบุ ห รี่ ห รื อ
อุปกรณ์เสริ ม
- กิจกรรมส่งเสริ มการขายหรื อรู ปแบบ
โฆษณา

- ตลาดนัด

8

เมื่อมีการจัด

- ตลาดสด

9

อย่างน้อย

- งานวัด/ประเพณี

6

3 ครั้ง

- งานแสดงสิ นค้า

6

โอท็อป

- สังเกต
- สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ
- ถ่ายภาพ

หรื อเมื่อข้อมูล ในแหล่ ง เก็ บ ข้อ มู ล เดิ ม ที่
อิ่มตัว

กําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. แบบเฝ้ าระวังเพื่อใช้ในการสังเกต สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. เครื่ องบันทึกเสี ยงแบบพกพา (MP4)
4. สมุดจดบันทึกภาคสนาม
5. กล้องถ่ายรู ป, กล้อง VDO
วิธีการเก็บรวบรวบข้อมูล
1. กําหนดขอบเขตพื้นที่ จัดทําแผนที่และแสดงจุดที่ต้ งั ของแหล่งเก็บข้อมูล (สถานที่จาํ หน่ายบุหรี่ )
โดยระบุประเภทสถานที่เป้ าหมาย
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2. กําหนดช่วงเวลาและจํานวนครั้งในการเก็บข้อมูล จําแนกตามสถานที่เป้ าหมาย
โดยทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในขอบเขตพื้นที่ที่กาํ หนด ต่อเนื่อง 7 เดือน
3. สังเกต สัมภาษณ์ตามแบบแนวทางที่กาํ หนดเพื่อให้ได้คาํ ตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั
4. สัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลที่ทาํ งานด้านควบคุมยาสูบ ได้แก่ ผูร้ ับผิดชอบงานสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาล, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, สถานีอนามัย, และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ในพื้นที่
เป้ าหมาย
5. สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ ในพื้นที่เป้ าหมาย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทัว่ ไปที่ซ้ือบุหรี่ ในแหล่ง
ที่อยูใ่ นพื้นที่เป้ าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพฤติกรรมร้านค้าเกี่ยวกับกลวิธีส่งเสริ มการขาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) , การเปรี ยบเทียบเหตุการณ์
การสรุ ปแบบอุปนัย (Induction)
3. ถอดบทเรี ยนโครงการวิจยั และจัดเวทีการจัดความรู ้ ในกลุ่มของทีมวิจยั เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังและการขยายเครื อข่ายการเฝ้ าระวังเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น
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11. แผนการดําเนินงานวิจยั

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ปี 2553
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย

จัดเตรี ยม ปรับปรุ งโครงร่ างวิจยั

/

เตรี ยมข้อมูล สถานที่เก็บข้อมูล

/

ปี 2554

ก.ค

ส.ค

ก.ย

/

/

/

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

และประสานขอความร่ วมมือ
จัดทําแบบเก็บข้อมูล

/

พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูเ้ ก็บข้อมูล
ดําเนินการเก็บข้อมูล
ติดตามความก้าวหน้าการเก็บข้อมูล

/
/

/

/

/

/

โดยออกเยีย่ มทีมงานในพื้นที่
จัด เวที แ ลกเปลี่ ย น ติ ด ตามผลงาน

/

/

และสรุ ปผลการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล

/

/

จัดทํารายงาน

/

/

/
/

/

หมายเหตุ : โครงการวิจยั ที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ควรจัดทําแผนการวิจยั เป็ นระยะๆ
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12. งบประมาณตลอดโครงการวิจยั

รายการ

อัตราต่ อหน่ วย

จํานวน

รวมเงิน

หมวดค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ

5,000

บาท/คน/เดือน

7

เดือน 1

คน

35,000 บาท

ค่าตอบแทนผูร้ ่ วมทีมวิจยั

4,000

บาท/คน/เดือน

7

เดือน 2

คน

56,000 บาท

ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บข้อมูล

670

บาท/คน/เดือน

6

เดือน 24

คน

96,400 บาท

ค่าตอบแทนผูก้ รอก/วิเคราะห์ขอ้ มูล

500

บาท/คน/วัน

5

วัน

คน

5,000 บาท

2

หมวดค่ าใช้ สอย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผูเ้ ก็บข้อมูล

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการติดตามผลงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด
(ตาก,อุตรดิตถ์,กําแพงเพชร,พิษณุโลก)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและนําเสนอรายงานวิจยั

15,000 บาท
4,000

บาท

ค่าวัสดุสาํ นักงาน การจัดประชุมแลกเปลี่ยนฯ

3,000

บาท

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

5,000

บาท

2

ครั้ง

30,000 บาท
4,000 บาท

หมวดค่ าวัสดุ

subtotal

2

ครั้ง

6,000 บาท
5,000 บาท
247,400 บาท

หมวดอืน่ ๆ
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ค่าบริ หารโครงการ ร้อยละ 10 ของงบประมาณ

24,740 บาท

grand total

272,140 บาท
(สองแสนเจ็ดหมืน่ สองพันหนึ่งร้ อยสี่ สิบบาทถ้ วน)

13. บรรณานุกรม/เอกสารอ้ างอิง (Reference)
1. Knut-Olaf Haustein. (2002) Tobacco or Health?: Physiological and Social Damages Caused by Tobacco
Smoking. Springer Publisher.
2. Simon Chapman Wiley-Blackwell (2007). Public Health Advocacy and Tobacco Control: Making Smoking
History
3. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 - The MPOWER package
4. Judith Mackay.et al. (2009) The Tobacco Atlas, American Cancer Society.
5. ศ.น.พ. ประกิต วาทีสาธกกิจ (2549). สูเ้ พื่อไทยไร้ควันบุหรี่ : บันทึกไว้เป็ นประวัติศาสตร์ สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
6. ดร.ศรัณญา เบญจกุล และ คณะ (2551). สถานการณ์การบริ โภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2534-2550.
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ.
7. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกลุ ชัย และ คณะ (2550).ลงหลักปั กฐานสกัดกั้นยาสูบ. ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้
เพื่อการควบคุมยาสูบ.
8. ผศ.ดร. มณฑา เก่งการพานิช และ คณะ (2549). การทบทวนและวิเคราะห์ ทิศทางการวิจยั การควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2519-2549. ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ.
9. กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพ
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ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 .
10. Thailand Tobacco Industry surveillance project, Southeast Asian Tobacco Control Alliance และ มูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2550). โครงการคืนกําไรให้สงั คม : ควรรับเงินจากบริ ษทั บุหรี่ หรื อไม่
11. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2548). ฉี กหน้ากากบริ ษทั บุหรี่
12. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509.
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ภาคผนวก ช
การประชุม core group และ working group พัฒนาตัวชี้วดั และแผนการเฝ้ าระวัง
1. จากการประชุมระดมสมอง core group จํานวน 1 ครั้ง มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งมาจากส่วนกระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย องค์กรไม่หวังผลกําไร และ หน่วยวิจยั ด้านการควบคุมยาสูบ
ผลการประชุมได้แผนงานที่ชดั เจน โดยผ่านการวิพากษ์และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาแผนปฎิบตั ิ
การ ดังนี้
ข้ อมูลนําเข้ า
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ที่ 8
2. การพัฒนาส่วนเฝ้ าระวังจะใช้ แนวทาง MAC approach (Monitoring, Alert, Counteraction) ของ SEATCA
3. การพัฒนากรอบวิธีการทํางานจะใช้ Thailand Framework from Network against TABINFO ASIA 2009
4. ประเด็นเฝ้ าระวังมีท้ งั สิ้น 5 ประเด็นหลัก คือ Advertising and Promotion, Point of Sale (POS) and Products and
Packaging, Corporate Social Responsibility(CSR), Viral Marketing, Tobacco Industry Interference.
5. แบบการเก็บข้อมูลของ SEATCA Tobacco Industry Surveillance Tool Kits และ Website SEATCA Tobacco Industry
Surveillance

ข้ อเสนอแนะจากการประชุม core group
1. อาจจะเริ่ มส่วนพัฒนาแกนนําได้ประมาณเมษายนหรื อพฤษภาคม เพื่อให้เตรี ยมข้อมูลให้พร้อมก่อน
2. ขาดส่วนพัฒนาตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ซ่ ึงเป็ นส่วนที่สาํ คัญ ควรจะเติมส่วนนี้ในแผนนี้ดว้ ยเพราะยังไม่
เห็นที่อื่น และควรทําทบทวนวรรณกรรมก่อนเพราะคิดว่ายังไม่มีการทํา ศจย.ได้ทบทวนมามีสองตัวชี้วดั อาจจะยังไม่
ครอบคลุม
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3. Protocol การพัฒนาแกนนําเฝ้ าระวัง อาจจะต้องมีหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเช่น เยาวชนจะไม่เหมือน
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มี่ส่วนการบังคับใช้กฎหมายด้วย (ซึ่งเป็ นส่วนที่ยาก)
4. ส่วนของสํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบฯ จะทําโครงการอบรมาเจ้าพนักงาน ใน 20 จังหวัด ซึ่งจะขอข้อมูลว่ามีจงั หวัด
ใดบ้างอีกครั้ง ซึ่งโครงการเป็ นโครงการ 1 ปี โดยเน้นในส่วน สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ แต่จะมีส่วนการอบรม
เฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบและอุตสาหกรรมในส่วนตามกฎหมายด้วย (แต่ไม่เน้นมาก) การที่จะไปทําซํ้าในจังหวัด
เดียวกันอาจจะเกิดความสับสนได้ จึงน่าจะหลีกเลี่ยงจังหวัดเดียวกัน
5. น่าจะไปเน้นที่ภาคส่วนอื่น เพื่อให้เป็ นระบบทางเลือกหรื อระบบที่ช่วยกัน เช่นกลุ่มเยาวชน หรื อกลุ่ม อสม.หรื อ ปกครอง
ท้องถิ่น แต่สองกลุ่มหลังก็ตอ้ งระวังเพราะกิจกรรมเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดความแตกแยกในชุมชน ทําให้การเฝ้ าระวัง
เป็ นไปได้ยากจึงน่าจะเน้นที่กลุ่มเยาวชน
6. กลุ่มเยาวชนก็ควรทําเป็ นองค์กรไม่ใช่กลุ่มหรื อตัวบุคคลเพราะถ้าจบการศึกษาไปก็หายไป
7. ทางโครงการน่าจะมีส่วนที่จะช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นมีช่องทางในการทํากิจกรรมร่ วมต่อไปไม่ใช่จบไปแล้วจบเลยไม่ได้
เป็ นการสร้างเยาวชนจริ งๆ
8. สภาเยาวชนของจังหวัดก็เป็ นองค์กรที่น่าจะไปลองดู หลายจังหวัดสภาเยาวชนเข้มแข็งมาก
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แผนปฎิบตั ิการเฝ้ าระวัง แบ่งออกเป็ นแผนงานย่อยทั้งสิ้น 3 แผนงาน
แผนงานย่ อยที่ 1 วิชาการ/ข้อมูล/วิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ทีมหลัก คือ ทีม Viral Marketing (คุณชูริณี), Retail Marketing& POS (ปิ ยะ
รัตน์ ทีม ม.น), CSR+article 5.3 (คุณสถาพร), และ Industry Profile
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ (Final products)

กําหนดส่ ง

Fact sheets Booklet PowerPoint

ภายในเดือน ก.พ

Industry Profiles

ภายในเดือน ก.พ

Protocol แผนเฝ้ าระวัง เครื องมือ และช่องทางการสื่ อสาร ภายในเดือน ก.พ
(alert )
ทีมวิทยากร

ภายในเดือน ก.พ

โครงร่ างงานวิจยั

ภายในเดือน พ.ค

แผนงานย่ อยที่ 2 พัฒนาแกนนําเฝ้ าระวัง (นําร่ อง) 3 จังหวัด กลุ่มเยาวชน และ กลุ่มออนไลน์ (ใช้ขอ้ มูลวิชาการจากแผนย่อยที่ 1)
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ (Final products)

กําหนดส่ ง

ประชุมแกนนําจังหวัด อย่างน้อย 3 จังหวัด

มี.ค- พ.ค

ประชุมแกนนําเยาวชน

มี.ค-เม.ย

ประชุมกลุ่มเฝ้ าระวังออนไลน์

มี.ค-เม.ย

แกนนํา alert กิจกรรม ที่เกิดจากการเฝ้ าระวังผ่านช่องทาง ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
แกนนําเสริ มกิจกรรมรณรงค์เรื่ องเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พ.ค

ยาสูบในช่วงวันงดบุหรี่ โลก
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แผนงานย่ อยที่ 3 สื่ อสาร แจ้ง ข่าว ตอบโต้ เพื่อสื่ อสารในเครื อข่ายและสื่ อ รวมถึงกิจกรรม counteraction
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ (Final products)

กําหนดส่ ง

ฐานข้อมูลกิจกรรมอุตสาหกรรมยาสูบ

เริ่ ม มี.ค

จดหมายข่าวออนไลน์ (ทุกเดือน)

เริ่ ม ก.พ

Email list

เริ่ มได้เลย

กิจกรรมตอบโต้

ภายในเดือน ต.ค

2.

ผลการการประชุมทีมทํางาน (working group) เป็ นการประชุมระดมสมองก่อนดําเนินการตามแผนปฎิบตั ิการ มีการประชุม
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง จากการประชุมได้แผนการพัฒนาแกนนําเป็ น 3 โมเดล ต้นแบบ และได้โลโก้ของกลุม่ ฯ
เพื่อใช้ในการทํางานและการเผยแพร่ ให้เป็ นเอกลักษณ์ตอ่ ไป รวมทั้งได้จดั ทําแผ่นพับ โครงการ กระเป๋ า และ Pin
ติดเสื้ อสําหรับใช้ในการพัฒนากลุ่มแกนนและประชาสัมพันธ์โครงการด้วย
โลโก้ของกลุ่มเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบดังภาพด้านล่าง
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ภาคผนวก ญ รวมภาพถ่ ายกิจกรรมและเอกสารประกอบ
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