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การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ. 
2560” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ข้อ 1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  และ 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิจัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) 
ที่ได้จาก การเก็บกฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จ านวน 16 ฉบับ รวม 1,197 
ข่าว การวิเคราะห์เอกสาร  (Document analysis) ประกอบด้วย สมุดปกขาว  รายงานประจ าปี 
วารสาร  เว็บไซต์ และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) แหล่งข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มนักวิชาการ 3 แขนง ประกอบด้วย นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านกฎหมาย และ
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มสื่อมวลชน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านใช้กระบวนการสื่อสารในลักษณะใกล้เคียงกัน มี
เป้าหมายไปที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจทั้ง คณะรัฐมนตรี รัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนแกนของ
สื่อสาร กลุ่มสนับสนุนมีการสื่อสารแบบบนลงล่างและแบบแนวระนาบ ขณะที่กลุ่มคัดค้านพบการสื่อสาร
แบบบนลงล่าง เพียงรูปแบบเดียว ระดับของการสื่อสารทั้งสองกลุ่ม พบ การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารกลุ่มเล็ก การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน โดยพบการสื่อสารสาธารณะเฉพาะกลุ่มคัค
ค้าน ขณะที่มิติของการสื่อสาร กลุ่มสนับสนุนใช้มิติด้านสุขภาพ กลุ่มคัดค้านใช้มิติด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ประเภทของสื่อที่มีการใช้สื่อ 5 ประเภทเหมือนกัน ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต 

กลยุทธ์การสื่อสารพบว่า กลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน ใช้ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ เป็น
กลยุทธ์ที่ใช้สูงสุดล าดับแรกเหมือนกัน และใช้กลยุทธ์อ่ืน ๆ ร่วม ประกอบด้วย กลยุทธ์การล็อบบี้ กล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การออกแบบสาร กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ กลยุทธ์การตอบโต้ กล
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ยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม กลยุทธ์การก าหนดวาระ กลยุทธ์
การต่อรอง กลยุทธ์การรณรงค์ โดยมี กลยุทธ์ความรับผิดชอบทางสังคมเป็นกลยุทธ์เดียวที่ใช้เฉพาะกลุ่ม
คัดค้านเท่านั้น 

ขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากการผลักดันกฎหมาย พบว่า จากการเปรียบเทียบกฎหมาย 3 ฉบับ มี
การเพ่ิมต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  และตัดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการที่มีอ านาจสั่งให้ ผู้ผลติ 
ผู้น าเข้า และผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือ
กิจกรรมระหว่างธุรกิจกับกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ  และประเด็น
เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการกับธุรกิจ 
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Communication Process in Mobilizing Tobacco Product Control Act B.E.2560 aimed 

to study Communication Process of support and oppose groups and study the impact of 

the Tobacco Products Control Act, 2560. This study was a qualitative research using 3 

types of research tools consisted of 1) Qualitative content analysis of 1,197 news 

clippings collection from 16 newspapers, 2) Document analysis performed on white 

papers, annual reports, website journals and 3) in-depth interviews with 3 Sources of 

information from Ministry of Public Health, mass media, and academic specialists in mass 

communications, law, and economics. 

The research found that support groups and oppose groups use similar 

communication processes and aim for similar target groups with decision-making power: 

Cabinet of Ministers, government, and the National Legislative Assembly. The 

communication axis of support groups are both top-down and horizontal 

communication, while oppose groups use only top-down communication. The level of 

communication from both groups is interpersonal, small group communication, 

corporate communications and mass media. Public communication is used only by 

 



 ง 

oppose groups. In terms of communication dimension, support groups use health 

dimensions while oppose groups use economic and social dimensions. The types of 

media used by both groups are the five media types: personal media, print media, mass 

media, specialized media, and Internet. 

Regarding communication strategies, the study indicated that media advocacy 

is strategy that support and oppose groups used the most. Other strategies used consist 

of Lobbying, Public relationMessage design, Discredit, Retaliation, Participatory 

Communication, Social networking, Agenda setting, Negotiation, and Campaign. Social 

responsibility strategy is used only by the oppose groups. 

The research also found that the impact of legislative action has been strengthened 

as 3 revised versions of tobacco product control act are compared. While the number of 

senior members in Women's Rights and Children's Rights Committee was increased, two 

business issues were excluded from the acts: 1) Executive Board power to command 

manufacturers, importers and distributors of tobacco products to send evidential 

documents related to financial relationships or business interactions with political parties, 

government officials, organizations, and 2) communication details between tobacco 

businesses and government officials. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

'Nothing comes easy, you have to put the time in.' 
ไม่มีอะไรได้มาง่ายดาย ทุกอย่างต้องใช้เวลาไปกับมัน 
ประโยคสั้น ๆ ที่สามารถอธิบายการเดินทางกว่าจะมาเป็นวิทยานิพนธ์เล่มนี้  แน่นอนว่าไม่มี

ความส าเร็จใดได้มาโดยไม่มีผู้สนับสนุน ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์นับตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจนถึงปัจจุบัน 

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านที่ให้ความเมตตาทั้งข้อมูลและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการวิจัย ขอบคุณ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ รศ.ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ ผู้เกลาเนื้อหาให้
เซ็กซี ่ซึ่งเป็นค าท่ีไม่สามารถอธิบายได้แต่เห็นภาพ ขอบคุณ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร เป็นพิเศษที่
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี เสียสละเวลาให้กับงานวิจัยชิ้นนี้ ถึงวันนี้พีไม่เคยลดศรัทธาในตัวครู และ
เชื่อมั่นเสมอว่าครูจะพาพีไปในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่ครูจะพาไปได้  และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ควบคุมยาสูบ รวมไปถึง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในงานชิ้นนี้ 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านที่อยากกล่าวค าว่า ขอบคุณ แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่หากได้อ่านค าว่า
ขอบคุณ ณ วิทยานิพนธ์เล่มนี้แล้วรู้สึกซาบซึ้งไปด้วย นั่นหมายความว่าคุณได้มีส่วนร่วมแล้วไม่ว่าด้านใด
ก็ตาม 

สุดท้าย ฝากถึงผู้ที่ได้หยิบงานชิ้นนี้ไปเพ่ืออ่านหรือเพ่ืออ้างอิงในงานวิจัยของตนเอง   เรายินดี
อย่างที่สุดที่งานวิจัยเล่มนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของคุณ  เพราะเป็นความตั้งใจสูงสุดของเราที่
ต้องการเรียบเรียงทุกตัวอักษรในเล่มนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยคนต่อ ๆ ไป ถ้ามีเอกสารใดปรากฏใน
งานวิจัยนี้ ที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพ่ือเปิดโอกาสให้เราได้แบ่งปันในสิ่งที่
เป็นประโยชน์นั้นต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

‘เรื่องรณรงค์ไม่สูบบุหรี่นี่ ฉันเห็นด้วย’ พระรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ทรงมีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองประธาน
โครงการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ครั้งเข้าเฝ้าเมื่อปี 2530 (ส านักข่าวอิศรา, 2559) จึงเป็นก าลังใจให้
คนท างานด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ท างานอย่างเข้มแข็งเพ่ือหวังลดจ านวนคนสูบบุหรี่ในประเทศไทย 
และหลังจากพระราชด ารัสครั้งนี้ จึงเกิดเป็นกระแสการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยหากนับจากการออก
กฎหมาย 2 ฉบับ นั่นคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ก็นับเป็นเวลามากกว่า (ส านักข่าวอิศรา, 2559) 20 ปีแล้ว 
ที่ประเทศไทยมีการตื่นตัวเรื่องการควบคุมยาสูบ โดยมีกลุ่มคนทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
พยายามร่วมมือกันเพ่ือสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ขึ้นในสังคมไทย 

แม้ค่านิยมการไม่สูบบุหรี่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยมากกว่า 20 ปีแล้ว แต่ผลส ารวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของประชากรไทยยังอยู่ในระดับสูง โดยประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบว่า จ านวนผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันอยู่ที่ 11.4 ล้านคน แบ่งเป็น จ านวนผู้สูบ
บุหรี่ประจ า 10.0 ล้านคน สูบเป็นครั้งคราว 1.4 ล้านคน และเคยสูบแต่เลิกแล้ว 3.7 ล้านคน ซึ่ง
จ านวนและอัตราการสูบบุหรี่นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมามีแนวโน้มลดลงอย่างไม่สม่ าเสมอ โดยในปี 
2534 มีจ านวนคนสูบบุหรี่ คิดเป็น 12.3 ล้านคน ในปี 2550 คิดเป็น 10.9 ล้านคน และในปี 2557 มี
จ านวนคนสูบบุหรี่อยู่ที่ 11.4 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งที่ท าให้จ านวนคนสูบบุหรี่ไม่ลดลง เป็นผลมาจาก
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้เมื่อเฉลี่ยค่าจ านวนคนสูบบุหรี่ออกมาท าให้สถิติการสูบบุหรี่ไม่
ลดลง แต่คาดการณ์อัตราและจ านวนผู้สูบบุหรี่ในปี 2568 ประเทศไทยมีแนวโน้มจ านวนผู้สูบบุหรี่
ลดลงอยู่ที่ประมาณ 10.5 ล้านคน (เบญจกุล ศรัณญา, 2557) 

โดยพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้น ไม่ว่าจะของประชากรไทยหรือประชากรโลก ล้วนแล้วแต่เป็นที่
ยอมรับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดเฉพาะกลุ่มผู้สูบบุหรี่เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงคนรอบ
ข้าง สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจด้วย  
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ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ย่อมเกิดผลกระทบต่อร่างกาย เนื่องด้วยสารต่าง ๆ ที่อยู่ในบุหรี่ 
ซึ่งก่อให้เกิดพิษ ทั้ง นิโคติน ทาร์หรือน้ ามันดิน ยาฆ่าแมลง แคดเมี่ยม ฯลฯ ซึ่งผลกระทบในระยะสั้น 
จะท าให้ประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่น รส ท าหน้าที่ได้ลดลง หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูงขึ้น เกิด
กรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น ขณะที่ผลในระยะยาว อาจท าให้เกิดเป็นมะเร็งได้ถึง 12 ชนิด โรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ (สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน, 2557) 

ในกลุ่มคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผลที่ได้รับจากผู้สูบบุหรี่ แทบส่งผลใกล้เคียงกัน 
โดยเราเรียกสารพิษที่คนรอบข้างได้รับจากผู้สูบบุหรี่ ว่าเป็นอันตรายจาก ‘ควันบุหรี่มือสอง’ 
(Secondhand Smoke) ซึ่งในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด มีสารพิษมากกว่า 250 ชนิด 
และมีสารก่อมะเร็งถึง 70 ชนิด ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพไม่ต่างกับผู้สูบบุหรี่เอง (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี่ , 2558) ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันเกิด ‘ควันบุหรี่มือสาม’ (Third hand Smoke) คือ 
สารพิษจากควันบุหรี่ ที่ตกค้างไว้หลังจากบุหรี่ดับแล้ว หรือเมื่อควันบุหรี่มือสองจางหายไป สารพิษ
ดังกล่าวจะตกค้างตามพ้ืนผิวต่างๆ เช่น ผ้าม่าน เสื้อผ้า พรม โซฟา ที่นอน โดยเฉพาะห้องปิดไม่ถ่ายเท
อากาศเป็นเวลาหลายวัน ส่วนตัวของผู้สูบเองจะมีควันบุหรี่มือสาม ตกค้าง ตามซอกเล็บ เส้นผม ร่อง
ฟัน ผิวหนัง เป็นต้น (นิภาพรรณ กังสกุลนิติ, 2559) 

ผลกระทบด้านต่อมา คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในระดับครอบครัว ผู้สูบบุหรี่จะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่มาสูบเป็นประจ าเฉลี่ยเดือนละ 639.5 บาทต่อคนต่อเดือน (เบญจกุล ศรัณญา
, 2557)โดยคนไทยกลุ่มที่สูบบุหรี่มากที่สุดเป็นประชากรกลุ่มที่จนที่สุดจ านวน 1.4 ล้านคน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ 2,000 บาท แต่ต้องเสียเงินไปกับการซื้อบุหรี่ถึงเดือนละ 540 บาท (มูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558b) นอกจากค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิด
จากการรักษาพยาบาล โดยจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
งบประมาณระดับประเทศ ในปี 2552 ประมาณการว่า ไทยสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ปีละ 
52,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงทางการแพทย์  10,137 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์ 1,063 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 นอกจากนี้ยังสูญเสียผลิตภาพจาก
การขาดงาน อีก 370 ล้านบาท และผู้ดูแล 147 ล้านบาท และสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร 40,464 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจประเทศ ร้อยละ 
13 และคิดเป็นร้อยละ 80 ของ งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข (ว้อยส์ทีวี, 2556) นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถค านวณได้ เช่น คุณภาพชีวิตของผู้ที่ป่วยจากการสูบ
บุหรี่ ความทุกข์ทรมานที่ผู้สูบบุหรี่แต่ละคนจะป่วยหนักเป็นเวลา 2 ปี ก่อนตาย เป็นต้น ธนาคารโลก
จึงได้สรุปว่า การลงทุนเรื่องการป้องกันไม่ให้ผู้คนติดบุหรี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ในการลด
ค่าใช้จ่าย ในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2557) 
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จากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้พยายามรณรงค์ต่อต้าน
การสูบบุหรี่กันมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ยุทธศาสตร์
ส าคัญของการควบคุมยาสูบ คือ การรณรงค์ให้เกิดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม การ
สร้างความตื่นตัว และการสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ ซึ่งถึงแม้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ที่ดี
ที่สุดก็คือ การท าให้ประชาชนไม่สูบบุหรี่ แต่การรณรงค์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมี
มาตรการทางกฎหมายเข้าร่วมด้วย โดยมาตรการควบคุมยาสูบที่ประเทศไทยน ามาใช้ ประกอบไป
ด้วย (บังอร ฤทธิภักดี, 2557b) 

พ.ศ. 2532  การห้ามโฆษณาบุหรี่ทางสื่อต่างๆ ๆ 
พ.ศ. 2535  เกิดพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ (ห้ามโฆษณาทุกรูปแบบ) 
พ.ศ. 2537-2559  การข้ึนภาษีบุหรี่ 8 ครั้ง  (ภาษีเพ่ิมจาก 55% เป็น 90%)  
พ.ศ. 2545  การน าภาษียาสูบมารณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ (ก่อตั้ง สสส.) 
พ.ศ.2547  การใช้รูปภาพเป็นค าเตือนบนซองบุหรี่  
ดังที่กล่าวในตอนต้น ประเทศไทย มีการประกาศใช้กฎหมาย 2 ฉบับเพ่ือควบคุมการบริโภค

ยาสูบในปี 2535 ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งในปัจจุบันบังคับใช้มาแล้วกว่า 25 ปี จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การบริโภคยาสูบที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากปี พ.ศ. 2535  

โดยไม่เพียงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับปี 2535 และ ปี 2560 
ที่แตกต่างกันในเนื้อหาและสาระส าคัญบางประการ กระบวนการสนับสนุนและคัดค้านกฎหมายทั้ง
สองฉบับก็มีความแตกต่างและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาอีกด้วย 

กฎหมายฉบับปี พ.ศ.2535 เป็นการต่อสู้ที่มีจุดเริ่มต้นจากการพยายามคัดค้านไม่ให้มีการเปิด
ตลาดยาสูบในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2530 โดยกลุ่มธุรกิจบุหรี่ต่างประเทศ ได้แก่ สมาคมผู้
ส่งออกบุหรี่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ.2524 มีบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อาร์ เจ เรโนลด์ และ
บริษัท บราวน์ แอนด์ วิลเลี่ยมสัน เป็นผู้ก่อตั้ง (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551) ก าลังต้องการขยาย
ตลาดสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย จึงได้เริ่มเข้ามาเปิดตัวในตลาดประเทศไทย ช่วงแรก สมาคมผู้
ส่งออกบุหรี่แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ลงโฆษณาผลิตภัณฑ์บุหรี่ ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในประเทศไทย เป็น
เหมือนการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดตลาดบุหรี่อย่างเสรี เหตุการณ์นี้น าไปสู่การคัดค้าน ของฝั่ง
รณรงค์การไม่สูบุบหรี่ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ รวมไปถึงโรงงานยาสูบด้วย  

ฝั่งรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ เน้นการชี้แนะประเด็นผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับแนวทางการก าหนด
มาตรการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ในด้านกระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแผนการควบคุมการ
สูบบุหรี่ต่อคณะรัฐมนตรี และผ่านการเห็นชอบในที่สุด แต่ธุรกิจบุหรี่  ก็ยังหาช่องว่างจากมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับนี้ โดยตีความว่า มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ข้อห้ามทางกฎหมาย จึงยังคงโฆษณาบุหรี่
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ต่อไป จนถึงปี พ.ศ.2532 รัฐบาลจึงได้ออกเป็นพระราชก าหนดให้บุหรี่เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ซึ่ง
น าไปสู่การห้ามโฆษณาบุหรี่ทุกรูปแบบทั้งในสื่อมวลชนและพ้ืนที่สาธารณะ ถือเป็นหมัดแรกของการ
ตอบโต้กันไปมาระหว่างกลุ่มรณรงค์และกลุ่มธุรกิจยาสูบ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีมาตรการห้ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ไม่นาน สมาคมผู้ส่งออก
บุหรี่ของสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ส านักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาน ากฎหมายการค้ามาตรา 
301 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีที่ใช้ส าหรับบีบบังคับประเทศต่าง ๆ ให้เปิดตลาด
ให้กับบุหรี่ต่างประเทศ และท าส าเร็จมาแล้วในประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี 

การต่อสู้ของฝั่งรณรงค์ฯกับธุรกิจยาสูบในช่วงนี้ นอกจากใช้กลยุทธ์การชี้แนะประเด็นในสื่อ
ต่าง ๆ โดยเน้นผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ เหมือนเช่นเดิมแล้ว ยังได้เพ่ิมกลยุทธ์อีกหลายกระบวน
ท่าเพ่ือพยายามคัดค้านการเปิดตลาด ได้แก่ การยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น การระดมพันธมิตรจากในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทย
กลับพบว่า เมื่อฝ่ายธุรกิจ พยายามแบ่งแยกเรื่องธุรกิจการค้า การส่งออก กับเรื่องสุขภาพของ
ประชาชน และขู่ขึ้นราคาภาษีสินค้าส่งออกส าคัญของไทย ยิ่งท าให้เกิดกลุ่มองค์กรที่คัดค้านการเปิด
ตลาดบุหรี่ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งในวงการแพทย์ สาธารณสุข สื่อมวลชน นักการเมือง นัก
การศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นยังมี กลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มชาวไร่ยาสูบ และโรงงานยาสูบ รวมอยู่ด้วย  

ดูเหมือนว่า ฝั่งรณรงค์จะเริ่มมีเครือข่ายมากขึ้น นอกจากพันธมิตรในประเทศแล้ว ยังมี
พันธมิตรจากต่างประเทศ ยื่นมือเข้ามาช่วยในการรับมือการธุรกิจยาสูบ องค์ที่ว่ามาเป็นกลุ่มองค์กร
ด้านสุขภาพในไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ที่เชิญตัวแทนจากประเทศไทย และประเทศ
อ่ืน ๆ เข้าร่วมปรึกษาหารือ และวางแผนรับมือ โดยจัดตั้งเป็นสมาคมเอเชียแปซิฟิกเพ่ือการควบคุม
บุหรี่ ซึ่งมีวีรกรรมส าคัญ คือ การส่งจดหมายไปยังประธานาธิบดีจอร์จ บุช เพ่ือคัดค้านการใช้มาตรา 
301 กับประเทศไทย อีกทั้งยังกระจายข่าวสู่สื่อมวลชนอเมริกา ชี้ให้เห็นประเด็น อเมริกากดดันไทย
เปิดตลาดเพื่อหวังผลทางการค้า และ พฤติกรรมอันไม่ชอบธรรมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ใช้บุหรี่เป็น
อ านาจต่อรองทางการค้า 

วิธีดังกล่าวนี้ได้ผลในระดับหนึ่งเพราะจากแรงกดดันหลายด้าน ท าให้ส านักงานผู้แทนการค้า
สหรัฐอเมริกา ตัดสินใจ น าเรื่องการเปิดบุหรี่ต่างประเทศในประเทศไทยเข้าสู่คณะกรรมการตัดสิน
ปัญหาขัดแย้งทางเวทีการค้าระหว่างประเทศ หรือ The General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) เพ่ือลดแรงกดดันจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประโยชน์ของการน าเรื่องเข้าให้แกตต์พิจารณา
คือ จะส่งผลให้กลุ่มรณรงค์มีโอกาสเข้าปรึกษาหารือกับ นายกรัฐมนตรี รวมถึง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
และล็อบบี้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่ม  เพ่ือวางมาตรการรับมือกับการเปิดตลาดบุหรี่ เพราะรู้ดีจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลว่า ไทยไม่มีทางเอาชนะทางการค้าได้ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องใช้สถานการณ์นี้ในการ
วางนโยบายและผลักดันมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยาสูบและสุขภาพของประชาชน ดังนั้นในปี พ.ศ.
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2532 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
อนุมัติให้จัดตั้งส านักงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติขึ้น  

จากนั้นในปี พ.ศ.2534  แกตต์ ได้ตัดสินว่า การห้ามการน าเข้าบุหรี่ต่างประเทศของประเทศ
ไทย ขัดต่อกฎบัตรของแกตต์ แต่ยังเสนอให้ไทยออกกฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่และด าเนิ นมาตรการ
อ่ืน ๆ ในการควบคุมบุหรี่ได้แต่ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งบุหรี่ในประเทศและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามได้มีการวางรากฐานด้านนโยบายไว้เพ่ือรองรับกับการเปิดตลาดบุหรี่ไว้แล้วดังความ
พยายามที่กล่าวมาข้างต้น ในปี พ.ศ .2535 จึงเกิดพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

จากพระราชบัญญัติเดิมปี พ.ศ.2535 สู่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับล่าสุดปี 
พ.ศ.2560 ดูเหมือนเหตุการณ์จะสลับทางกัน กลุ่มรณรงค์กลายเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกฎหมาย ขณะที่
ธุรกิจยาสูบกลายมาเป็นตัวละครฝั่งการคัดค้าน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีตั้งแต่กฎหมายถูกร่างขึ้น 
มีกระบวนการเพื่อผลักดันและคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ 

เริ่มจากปี พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรคได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ
จัดท าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบขึ้น และก่อนที่ร่างกฎหมายจะถูกเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี
พิจารณาจะต้องผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ในปี พ.ศ.2555 จึงได้จัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 ภาค โดยเน้นให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลส าคัญที่รัฐ
จ าเป็นต้องออกกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งให้เหตุผลว่าด้วยปัจจุบันบริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาด
ใหม่ ๆ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพ่ือหาลูกค้ารายใหม่ที่เฉลี่ยติดบุหรี่เมื่ออายุ 17.4 
ปี จ านวนอย่างน้อย 100,000 คน ในแต่ละปี ทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต (มูลนิธิรณรงค์
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558) มาตราต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จะมี
ผลให้จ านวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง คือ พยายามจ ากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน ซึ่ง
กฎหมายเดิมยังไม่ครอบคลุม อีกทั้งยังส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ เกื้อหนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่
เลิกสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น และรัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นไปตามพันธะผูกพันระหว่าง
ประเทศ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลกที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกร่วมกับอีก 
180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองและป้องคนไทยจากพิษร้ายแรงของยาสูบและ
ควันบุหรี่มือสอง  

เหตุผลดังที่กล่าวมาถูกโต้แย้งจาก กลุ่มเกษตรกร ชาวไร่และผู้ประกอบการยาสูบ สนับสนุน
โดย สมาคมการค้ายาสูบไทย หรือ Thai Tobacco Trade Association (TTTA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเดือน
มกราคม พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณจาก ผู้จัดจ าหน่าย และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึง ฟิลลิป 
มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด (Thai Franchise Center, 2557) เพ่ือเป็นตัวแทนให้ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง ผู้
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จัดจ าหน่าย และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเน้นปัญหาที่ส่งผลกับธุรกิจยาสูบ มารวมตัวกันแสดง
จุดยืนที่เวทีประชาพิจารณ์เวทีสุดท้าย โดยให้เหตุผลว่า กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการยาสูบค้าน
ร่างกฎหมายยาสูบฉบับใหม่ เพราะท าให้เกษตรกรขาดรายได้ อีกทั้งยังไม่ช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของ
เยาวชนตามที่นักวิชาการกล่าวอ้าง และกฎหมายฉบับนี้เน้นไปที่การห้ามและควบคุม ท าให้คนสูบบุหรี่
กลายเป็นคนติดยา เยาวชนจะยังเข้าถึงบุหรี่ได้จากบุหรี่เถื่อน (บุหรี่ที่ลักลอบน าเข้ามาขาย) และบุหรี่
นอก เพราะมัวแต่ออกกฎควบคุมผู้ผลิตและผู้ประกอบการในไทย วิธีการที่ดีที่สุดในการลดการเข้าถึง
คือต้องไปให้ความรู้แก่เยาวชนป้องกันคนรุ่นใหม่ ๆ จะเกิดประโยชน์มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณากฎหมายยังคงด าเนินต่อไปหลังจากเวทีประชาพิจารณ์ และ
ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มผลักดันและคัดค้านยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดย 9 สมาคมยาสูบ 
ประกอบด้วย  สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้าใบยาสูบภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ล าปาง) สมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเองจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จังหวัดสุโขทัย 
สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน สมาคมการค้ายาสูบ
ไทย สมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ 
ได้รวมตัวกันแถลงจุดยืนคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือขอให้รัฐบาล คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ถี่ถ้วน  โดยให้ความคิดเห็นว่า ร่างกฎหมายนี้สุดโต่ง 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ให้อ านาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลูกโดยไม่จ า เป็นต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎร ที่ส าคัญยังส่งผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างในอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ต้นน้ า คือ ชาวไร่ยาสูบกว่า 52,000 ครอบครัวทั่วประเทศ ไปจนถึงปลายน้ า คือร้านค้าปลีกที่
ขายยาสูบกว่า 500,000 ราย ซึ่งสวนทางกับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่รัฐก าลังพยายามจัดการ 

ต่อมาไม่นาน กลุ่มผลักดันในนามกลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพกว่า 721 องค์กร อาทิ มูลนิธิ
เครือข่ายหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 77
จังหวัด สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ก็ได้แถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ล่า
รายชื่อประชาชนจ านวน 10 ล้านรายชื่อเพ่ือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทั้งยังพยายามสื่อสารว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก หรือการค้าใบยาสูบ ดังนั้นชาวไร่
ยาสูบจึงไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ 

จึงเห็นได้ว่า ทั้งกลุ่มผลักดันและกลุ่มคัดค้านต่างมีกลยุทธ์ในการสื่อสารเพ่ือให้สังคมรวมถึงผู้มี
อ านาจตัดสินใจ เห็นพ้องไปกับสิ่งที่ตนเองน าเสนอ เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเอง โดยมี
การตอบโต้กันผ่านหน้าสื่อตลอดกระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
กระบวนการสื่อสารของกลุ่มองค์กรที่ผลักดันและคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2560 ว่ามีวิธีการด าเนินการ โดย ใครเป็นผู้ส่งสาร เลือกช่องทาง และสาร เพ่ือไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
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ในแต่ละช่วงเวลาในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้อย่างไร เพ่ือเป็นต้นแบบและน าไปสู่การพัฒนา
กระบวนการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 ค าถามน าวิจัย 

1. กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนมีกระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างไร 

2. กลุ่มองค์กรที่คัดค้านมีกระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างไร 

3. ผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

1.4 ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ. 
2560 มุ่งเน้นที่จะศึกษา การสนับสนุนและคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดท าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 จนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  โดยศึกษาผ่านคุณลักษณะของการสื่อสาร ไม่ได้มุ่งไปที่การด าเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจ ตั้งต้นจากองค์กรหลักในการผลักดัน จ านวน 5 องค์กร และศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของ
กลุ่มคัดค้าน จ านวน 6 องค์กร ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 แสดงกลุ่มองค์กรสนับสนุนและคัดค้านที่เป็นขอบเขตในการวิจัย 

กลุ่มองค์กรสนับสนุน 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.2560 

กลุ่มองค์กรคัดค้าน 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 พ.ศ.2560 

1) มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
2) ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข 
3) สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทย

ปลอดบุหรี่ 
4) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.) 
5) Southeast Asia Tobacco Control 

Alliance (SEATCA) 
6) อ่ืน ๆ  

1) ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด 
2) สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ

ไทย 
3) สมาคมการค้ายาสูบไทย 
4) ตัวแทนภาคียาสูบ 12 หน่วยงาน 
5) สภาหอการค้าไทย 
6) สหภาพแรงงานยาสูบ 

 

1.5 นิยามศัพท์ 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ที่ปรับปรุงจาก
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเดิม 2 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

การผลักดัน การสนับสนุนและการคัดค้านกฎหมายของกลุ่มสนับสนุน
และกลุ่มคัดค้าน 

กระบวนการสื่อสาร กระบวนการสื่ อสารตามคุณลักษณะการสื่ อสาร
ประกอบด้วย  
1) แกนของการสื่อสาร  
2) ระดับของการสื่อสาร 
3) ประเภทของสื่อ 
4) มิติการสื่อสาร 
5) กลยุทธ์การสื่อสาร 
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กลยุทธ์การสื่อสาร คุณลักษณะหนึ่งของการสื่อสาร ซึ่งมีการออกแบบและ
วางแผนไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย 
1) กลยุทธ์การออกแบบสาร  
2) กลยุทธ์การก าหนดวาระข่าวสาร  
3) กลยุทธ์การรณรงค์  
4) กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสังคม  
5) กลยุทธ์เครือข่ายทางสังคม  
6) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ  
7) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  
8) กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  
9) กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง  
10) กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม  
11) กลยุทธ์การล็อบบี้ 

กลุ่มองค์กรที่สนับสนุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ .ศ .2560  ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ โดยสนับสนุนให้
กฎหมายผ่านกระบวนการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ 

กลุ่มองค์กรที่คัดค้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ .ศ .2560  ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่คัดค้านไม่ให้
กฎหมายผ่านกระบวนการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการสื่อสาร สร้างความรับรู้ ความตื่นตัว และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเด็น 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านสุขภาพ น าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ร่วมกับ
กิจกรรมอืน่ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรการหรือกฎหมาย 
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1.7 กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยศึกษา กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ. 
2560 โดยวิเคราะห์ว่ากลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ ใช้คุณลักษณะการสื่อสาร 
ประกอบด้วย แกนของการสื่อสาร ระดับของการสื่อสาร ประเภทของสื่อ มิติการสื่อสาร และ                    
กลยุทธ์การสื่อสาร เป็นกระบวนการในการสนับสนุนและคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรียงล าดับ ดังนี้  
2.1 แนวคิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
2.2 แนวคิดการสื่อสาร  
2.3 แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสาร 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นการรวมและปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับเดิม ได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 ซึ่งใช้บังคับมาแล้วกว่า 25 ปี กระบวนการร่างกฎหมายเริ่มต้นขึ้น ในปี พ.ศ.2554 มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดท าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบขึ้น เน้นที่การ
เพ่ิมเติมสาระส าคัญเพ่ือให้มาตรการทางกฎหมายสามารถด าเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดท าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ , 
2555) และเพ่ือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะผูกพันที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคี
ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องพิษภัยร้ายแรงจากการ
เสพติดยาสูบและการได้รับควันบุหรี่มือสอง (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558) 

โดยการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 
ได้แก่ กระบวนการออกกฎหมาย บทบัญญัติในพระพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 

2.1.1  กระบวนการออกกฎหมาย 
ในกระบวนการออกกฎหมายนั้นมีหลายขั้นตอนและต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องในรายละเอียดของเนื้อหาให้ได้ความชัดเจนในหลักการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
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โดยการออกกฎหมายในแต่ละพระราชบัญญัติ มีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าที่เหมือนกัน โดยมี
ขั้นตอนส าคัญ 8 ขั้น และข้ันตอนย่อยทั้งสิ้น 37 ขั้นตอน (ธนิดา อินทจักร์, สุภัชญา สุนันต๊ะ, นันทินารี 
คงยืน, 2559) ซึ่งข้ันตอนส าคัญ 8 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 

1) การยกร่างพระราชบัญญัติ 
2) การรับฟังความคิดเห็น 
3) กรมเสนอกระทรวง 
4) เสนอคณะรัฐมนตรี 
5) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
6) เสนอส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี 
7) เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8) ส านักนายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือลงพระนามาภิไธย และประกาศใน                       

ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
ขณะที่ขั้นตอนย่อยของกระบวนการออกกฎหมาย 37 ขั้นตอน อธิบายดังภาพที่ 2 ซึ่งเป็น

ขั้นตอนย่อยในกระบวนการ 8 ขั้นตอนส าคัญ  
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ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการออกกฎหมาย 
แหล่งที่มา: ธนิดา อินทจักร์, สุภัชญา สุนันต๊ะ, นันทินารี คงยืน, 2559.  

จากภาพที่ 2.1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับนี้ ผ่านกระบวนการดังกล่าว
เช่นกัน โดยเริ่มจากค าสั่งกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงและจัดท าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ เพ่ือให้การด าเนินงานก ากับดูและ
มาตรการและนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบด้านกฎหมาย มีความครอบคลุมสอดคล้องกับ
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นโยบายรัฐบาล และมติคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ รวมถึงกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco 
Control (FCTC)) ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจ านวน 13 ท่าน หลังจากนั้น จึงได้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น ด้วยการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 ครั้ง 4 จังหวัด 
ประกอบไปด้วย เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ 
โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ , วันที่ 10 สิงหาคม ณ โรงแรมเซนทารา โฮเทล 
แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, วันที่ 17 สิงหาคม ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดเชียงราย, วันที่ 14 กันยายน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อรับฟังความคิดเห็นครบ
ทั้ง 4 ภาค แล้วจึงด าเนินการปรับปรุงจนร่าง พ.ร.บ. ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 66 ครั้ง มีการแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  น าเสนอและตอบ
ข้อชี้แจงของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558) 
จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2557  และเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส านักนายกรัฐมนตรีตามล าดับ   

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 134 ตอนที่ 39ก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
เป็นต้นไป 

2.1.2  บทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 8 หมวด (รวมบทเฉพาะกาล) 

ประกอบไปด้วย 79 มาตรา ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แสดงหมวดมาตราในพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
แหล่งที่มา: ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2560.  

ดังภาพที่ 2.2 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มได้แก่ 
นิยาม หมวด 1 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  หมวด 2-3 คณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กทม. / จังหวัด หมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด 7 บทก าหนดโทษ และบทเฉพาะกาล   

ในงานศึกษาชิ้นนี้จะอธิบายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิยามศัพท์ และสาระส าคัญในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

2.1.2.1  นิยามศัพท ์
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้บัญญัติค านิยามของศัพท์ใน

กฎหมายไว้จ านวน17 ค า เป็นค าใหม่ที่ยังไม่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดิม จ านวน 9 ค า และ
เป็นค าที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันต่อบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกด้านยาสูบ จ านวน 
11 ค า ดังตารางที่ 2 โดยลักษณะการเพ่ิมเติม ปรับปรุง และแก้ไข แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การ
เพ่ิมเติมความหมายเพ่ือให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ การสกัดกั้นการส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ในกฎหมาย 

1) การเพ่ิมเติมความหมายเพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 
ดังที่กล่าวในตอนต้น กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขจากฉบับเดิมที่ใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งใช้

บังคับมาแล้วมากกว่า 25 ปี ในขณะที่บริษัทบุหรี่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพ่ือ
หาลูกค้ารายใหม่ทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558) เช่น 
ค าว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งแต่เดิม หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) ไม่ว่าจะใช้เสพ
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โดยวิธีสูบ ดูด อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็น
เช่นเดียวกัน แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ได้เพ่ิมค าว่า ให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคติน
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะคลอบคลุมถึง บุหรี่ไฟฟ้า   บารากู่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ไม่มี
ส่วนประกอบของใบยาสูบ แต่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ หรือเช่น ค าว่า สูบบุหรี่ แต่เดิมหมายถึง 
การกระท าใด ๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดควัน จากการเผาไหม้ของบุหรี่ แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ได้ระบุ
เพ่ิมเติม นอกจากควันยังหมายถึง ไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมไปถึงการครอบครองขณะเกิด
ควันหรือไอระเหยด้วย 

นอกจากนั้นยังมีค าว่า เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งเป็นค าใหม่หมายถึง ภาวะที่ร่างกายต้อง
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจ าและตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องพ่ึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

2) การสกัดก้ันการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรการต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ พัฒนาจากกฎหมายฉบับเดิม

เพ่ือให้ทันกับกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ดังนั้น เกือบครึ่งหนึ่งของนิ ยามศัพท์จึงมี
การเพ่ิมค าที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ทางการขายทั้งในกลุ่มของ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ได้แก่ ค าว่า ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินการ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของการโฆษณา ได้แก่ 
การสื่อสารการตลาด โฆษณา ข้อความ ฉลาก หีบห่อ รวมถึงค าว่า ขาย 

3) สอดคล้องกับบทบัญญัติเรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ในกฎหมาย 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดรูปแบบพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ชัดเจนขึ้น นิยาม

ศัพท์จึงขยายความค าเหล่านี้ชัดเจนขึ้นตามไปด้วย เช่นค าว่า เขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ หรือ 
สถานที่สาธารณะ ซึ่งแต่เดิม หมายถึง สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่
จะเข้าไปได้ แต่ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้นิยามค าว่าสถานที่สาธารณะใหม่ เป็น  สถานที่ซึ่ง
ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเชื้อเชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม โดยแยก พาหนะกับสถานที่ท างานออกมาเป็นค าหนึ่ง และให้ความหมายพาหนะ ว่า 
ยานพาหนะสาธารณะ หรือยานพาหนะอ่ืนใด ที่ในการรับขนส่งบุคคล  และสถานที่ท างาน หมายถึง 
สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานประกอบการของเอกชนหรือสถานที่ใด  ที่
บุคคลใช้ท างานร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบนิยามศัพท์ของกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ 
พ.ศ.2560 

กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 

ค านิยาม 
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ยาสูบตาม

กฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่
มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชีย
นาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) ไม่ว่า
จะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด อม เคี้ยว กิน เป่า
หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธี
อ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน 

 
- ไม่มีนิยามค าว่า ผู้ประกอบการ 

 
 
 
- ไม่มีนิยามค าว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
- ไม่มีนิยามค าว่า เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 
 
 
- สูบบุหรี่ หมายความรวมถึง การกระท าใด ๆ 

ซึ่งมีผลท าให้เกิดควัน จากการเผาไหม้ของ
บุหรี่ 

 
 

- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือนิโคเทียนา ทา
แ บ ก กุ้ ม  ( Nicotiana tabacum)  แ ล ะ ใ ห้
หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสาร
นิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ 
ดูด อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือ
จมูก  หรื อ โดยวิ ธี อ่ืน ใด เ พ่ือให้ ได้ ผล เป็ น
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมยาตามกฎหมายว่า
ด้วยยา 

- ผู้ประกอบการ หมายความว่า ผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบและให้หมายความ
รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบส าหรับการ
ขายส่งตามก าหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลหรือ
องค์กรที่ท าการแทนผู้ประกอบการสมาคม 
หรือ ชมรมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้าใบยาสูบ หรือ
สมาคมหรือชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

- เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ภาวะที่
ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจ า
และตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องพ่ึงผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 

- สูบบุหรี่ หมายความรวมถึง การกระท าใด ๆ 
ซ่ึ งมีผลท าให้ เกิดควันหรือไอระเหยจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์
ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย 
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กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 

ค านิยาม 
- เขตปลอดบุหรี่ หมายความว่า บริเวณท่ีห้าม

มิให้มีการสูบบุหรี่ 
- เขตสูบบุหรี่ หมายความว่า บริเวณ ที่ให้มี

การสูบบุหรี่ได ้
- หีบห่อ หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุ

อ่ืนซึ่งใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
- โฆษณา หมายความว่า การกระท า ไม่ว่า

โดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือ
ทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

- ไม่มีนิยามค าว่า การสื่อสารตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีนิยามค าว่า ข้อความ 
 
 
 
- ไม่มีนิยามค าว่า ฉลาก 
 
 
 
 
 

- เขตปลอดบุหรี่ หมายความว่า บริเวณท่ีห้ามสูบ
บุหรี่ 

- เขตสูบบุหรี่ หมายความว่า บริเวณที่จัดไว้ให้
เป็นที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่ 

- หีบห่อ หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุ
อ่ืนซึ่งใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

- โฆษณา หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธี
ใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบ
ข้อความ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

- การสื่อสารตลาด หมายความว่า การกระท าใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  โ ด ย ก า ร โ ฆ ษ ณ า  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว การเผยแพร่
ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุด
ขาย การตลาดแบบตรง การขายหรือส่งเสริม
การขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ และ
การตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้าหรือบริการ หรือ
สร้างภาพลักษณ ์

- ข้อความ หมายความรวมถึง ตัวอักษร ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว แสง เสียง เครื่องหมาย หรือ
สิ่งอ่ืนใดที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้ 

- ฉลาก หมายความว่ า  รูป  รอยประดิษฐ์  
กระดาษ หรือสิ่งอ่ืนใดท าให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้า ภาชนะบรรจุ 
หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวม
ไว้กับสินค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ
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กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 

ค านิยาม 
 
- ไม่มีนิยามค าว่า ขาย 
 
- ผู้ ด า เนินการ หมายความว่ า  เจ้ าของ 

ผู้ จั ดการ  ผู้ ควบคุม  หรื อผู้ รั บผิ ดชอบ
ด าเนินงานของสถานที่สาธารณะ 

 
- สถานที่สาธารณะ หมายความว่า สถานที่

หรือยานพาหนะใด ๆ ซึ่ งประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 

 
- ไม่มีนิยามค าว่า สถานที่ท างาน 
 
 
 
 
- ไม่มีนิยามค าว่า ยานพาหนะ 

สินค้า และให้ความหมายรวมถึงเอกสารหรือ
คู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้านั้น 

- ขาย หมายความรวมถึง จ าหน่าย จ่าย แจก 
แลกเปลี่ยน หรือให้ เพ่ือประโยชน์ในทาง
การค้า 

- ผู้ด าเนินการ หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ 
หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ท างาน หรือยานพาหนะ ที่
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

- สถานที่สาธารณะ หมายความว่า สถานที่ซึ่ง
ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการเชื้อเชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

- สถานที่ท างาน หมายความว่า สถานที่ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสถาน
ประกอบการของเอกชนหรือสถานที่ใด ๆ ที่
บุคคลใช้ท างานร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

- ยานพาหนะ หมายความว่า ยานพาหนะ
สาธารณะ หรือยานพาหนะอ่ืนใด ที่ในการรับ
ขนส่งบุคคล 

2.1.2.2  สาระส าคัญในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีทั้งสิ้น 79 มาตรา แบ่งออกเป็น 7 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

โดยมีสาระส าคัญที่ควรรู้ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือควบคุมยาสูบ , 2560) 
ได้แก่ มาตรการสร้างกลไก และความเชื่อมโยงการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยกลไก
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คณะกรรมการ มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรการการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ 

1) มาตรการสร้างกลไก และความเชื่อมโยงการด าเนินงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบด้วยกลไกคณะกรรมการ 

การด าเนินงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้ก าหนดกลไกให้ทุกภาคส่วน
ด าเนินงานเสริมหนุนกันทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบายมาตรการภาพรวมประเทศและระดับพื้นท่ี 
โดยในหมวด 1 เกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มาตรา 6-15 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเกิดขึ้น โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร มาตรา 16-20 ก าหนดให้
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน โดยมีรอง
ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ และ หมวด 3 คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด มาตรา 21-25 ก าหนดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นรองประธาน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยทั้ง คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง และยัง
สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนงานในบางภารกิจได้เท่าที่จ าเป็น ซึ่งเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มมากข้ึน 

1) มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
เมื่อพิจารณามาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามเจตนารมณ์และ

ความมุ่งหมายของกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 4 มาตรการย่อย (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือ
ควบคุมยาสูบ, 2560) ดังนี้ 

(1) มาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นมาตรการเพ่ือปิด
ช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งในด้านอายุ สถานที่ขาย วิธีการขาย และราคา ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

มาตรการด้านอายุ ประกอบด้วย 
- ห้ามขาย ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
- ห้ามใช้ จ้าง วาน ยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี ขาย หรือ

ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรการด้านสถานที่ ประกอบด้วย 
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- ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขาย
ยาสูบ 

- ก าหนดสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งได้แก่ วัดหรือ
สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุข 
ส ถ านพยาบาล  ร้ า นข ายย า  ส ถ านศึ กษ าทุ ก ร ะดั บ 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ 
กฎหมายยังก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศกระทรวง เพ่ือก าหนดระยะห่างจาก
สถานที่ดังกล่าวเพ่ือไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ได้ หากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการในอนาคต 

มาตรการด้านวิธีการขายและวิธีการเข้าถึง ก าหนดวิธีการห้ามขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
เข้าถึง หรือมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบมาสูบได้โดยง่าย 
เช่น การห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การห้ามขายผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิธีการขายที่มีการแถม การให้สิทธิ
ประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้มีการเลือกซ้ือหรือเลือกบริโภค การเร่
ขาย รวมทั้งมาตรการที่ส าคัญยิ่งอย่างการห้ามแบ่งซองขาย
บุหรี่เป็นรายมวน 

มาตรการด้านราคา ก าหนดห้ามลดราคาขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
การห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ในลักษณะที่
จูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(2) มาตรการห้ามการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 
มาตรการนี้ถือเป็นมาตรการเพ่ือป้องกันและควบคุมช่องทางการหา

ลูกค้ารายใหม่ของธุรกิจยาสูบ โดยน าหลักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ การตลาด ผสมผสานเข้ากับ
หลักการทางนิติศาสตร์ เกิดเป็นมาตรการ ประกอบด้วย 

- ห้ามโฆษณา และท าการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
- ห้ามแสดงชื่อ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งการห้าม

แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิต ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อ
ต่าง ๆ  

- ห้ามน าชื่อ เครื่องหมายของทั้งผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผู้ผลิต ผู้น า
เข้า ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงห้าม
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ดัดแปลงชื่อ หรือเครื่องหมายเหล่านั้น แล้วไปแสดงบนผลิตภัณฑ์
อ่ืนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย 

- ห้ามผลิต ขาย น าเข้ามาขาย น าเข้ามาแจก โฆษณา สื่อสาร
การตลาดสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกกรณี 

- ห้ามผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ ให้การ
อุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
และท ากิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

(3) มาตรการลดแรงจูงใจของนักสูบ 
เป็นมาตรการให้ข้อมูลเชิงสุขศึกษา (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือ

ควบคุมยาสูบ, 2560) ผ่านภาพค าเตือนพิษภัย และอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องจัดพิมพ์แสดงไว้บนซอง หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่โรงงาน ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือบุหรี่ซิการ์ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ กระตุ้นเตือน 
ผู้สูบ หรือแม้แต่ประชาชน ได้ทราบถึงอันตรายและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ ยังก าหนด
ขนาด สีสัน ฉลาก และการแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ บนซองหรือหีบห่อ 
เพ่ือป้องกันธุรกิจยาสูบใช้พ้ืนที่บนซองหรือหีบห่อ เป็นพื้นที่ส าหรับการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

(4) มาตรการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จ าหน่ายในประเทศ 
เป็นมาตรการเพ่ือสร้างกลไกระบบการตรวจสอบรายการส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จ าหน่ายในประเทศ โดยก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีหน้าที่ต้องแจ้ง
รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จ าหน่ายในประเทศ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ
ตรวจสอบ โดยข้อมูลที่แจ้งต่อกระทรวงสาธารณสุขต้องเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ให้ประชาชนเข้าถึง
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงสาระส าคัญเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเน้นไปที่
มาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะการโฆษณาและการสื่อสารตลาดใหม่ ๆ รวมไป
ถึง ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สามารถแสดงมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเปรียบเทียบระหว่าง
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับเดิมพ.ศ.2535 กับฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 แสดงมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับเดิมพ.ศ.2535 กับฉบับใหม่ พ.ศ.2560 

กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 

- มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ ใดจ าหน่าย ขาย 
แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่
บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มี
อายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 

- มาตรา 26 ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์
ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  

ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคล
อายุ ต่ า กว่ าสิ บแปดปีบริบู รณ์ ขายหรื อให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 
 
 

- มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ ใดขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย 

- มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 
(1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ 

หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน หรือการ
ให้บริการอย่างอ่ืนประกอบ 

 
 
 
 

(2) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการ
แจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
แลก เปลี่ ยนกับผลิ ตภัณฑ์ ย า สู บ 
แล้วแต่กรณี 

 
(3) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการ

แข่งขัน การแสดง การให้บริการหรือ

- มาตรา 27 ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ขาย
ปลีก ห้ามผู้ขายปลีกกระท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย 
(2) ข า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ผ่ า น ท า ง สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(3) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตขายยาสูบ 
(4) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยแจก แถม ให้ หรือ

แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอ่ืน 
การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น แล้วแต่
กรณ ี

(5) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระท าการใน
ลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ณ จุดขาย 

(6) ขายสินค้าหรือให้บริการ โดยมีการแจก แถม 
ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี 

(7) เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(8) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน 

การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิง
รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการ
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กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
สิทธิประโยชน์ อ่ืนใดเป็นการตอบ
แทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่
ผู้ น า หี บ ห่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ม า
แลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

ตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแก่
ผู้น าหีบห่อหรือสลาก หรือสิ่งอ่ืนใดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(9) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายใน
ลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 - มาตรา 29 ห้ามผู้ ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน
สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทาง

ศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขาย
ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

(3) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ 

(4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 
(5) สถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 - มาตรา 30 ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสาร

การตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
- มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์

ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ น  สิ่ ง พิ ม พ์  ท า ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ชื่อหรือ 
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการ
แสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือการ
ประกอบกิจกรรม อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์
ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่ อ หรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 

- มาตรา 31 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงชื่อหรือเครื่องหมาย
ของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
แสด งสั ญลั กษณ์ ห รื อ สิ่ ง อ่ื น ใ ด โ ดย ท า ใ ห้
สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผู้ผลิต ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้เพ่ือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

วิ ทยุ กระจาย เสี ย ง  วิ ทยุ โทรทั ศน์  สื่ อ
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กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรือป้ายโฆษณา 

(2) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการ
แสดง การละเล่น การประกวด การแข่งขัน 
การให้บริการ หรือการประกอบกจิกรรมอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกัน 

(3) ในสื่อสิ่งอ่ืนใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพ่ือโฆษณา
หรือท าการสื่อสารตลาดได้ตามที่รัฐมนตรี
ป ร ะก า ศ ก า ห น ด โ ด ยค า แ นะน า ขอ ง
คณะกรรมการ 

- มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาสินค้าที่ใช้
ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็นเครื่องหมาย ของสินค้านั้นในลักษณะ
ที่ อาจท า ให้ เ ข้ า ใจผิ ด ได้ ว่ าหมายถึ ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

- มาตรา 32 ห้ามผู้ใดน าชื่อ หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต
หรือผู้ น า เข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปแสดงบน
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือน า
ชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด 
ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์นั้ น เ พ่ือการโฆษณาชื่ อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือ
เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 

ห้ามผู้ใดน าเข้าเพ่ือขาย โฆษณา หรือขาย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร 

 - มาตรา 35 ห้ามผู้ประกอบการและผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุน
บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสู 
(2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลต่อการแทรกแซง

นโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
(3) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้เข้า

น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(4) ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการกระท า
ในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ผู้ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการบริจาค หรือการ
ช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณ
ภัยร้ายแรง 

ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง 

 - มาตรา 36 ห้ามผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดง
หรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่
ขายปลีก 

การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด โ ด ย ค า แ น ะ น า ข อ ง
คณะกรรมการ 

ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสื่อ
รณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ รั ฐมนตรี
ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด โ ด ย ค า แ น ะ น า ข อ ง
คณะกรรมการ 

 - มาตร า  37 ผลิ ตภัณฑ์ ย า สู บที่ จ ะ ข า ย ใ น
ราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิด
จากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 



 

 

27 

กฎหมายเดิม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม

วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารที่เกิดจากการเผาไหม้
ของส่วนประกอบนั้น และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขด า เนินการ
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามท่ีได้รับ
แจ้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 - มาตรา 39 ห้ามผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เพ่ือขายในราชอาณาจักรประเภทบุหรี่ซิ
กาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ ากว่ายี่สิบมวนต่อซอง
หรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต 

ห้ามมิให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกาแรต 

การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

 - มาตรา 40 ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
เพ่ือขายในอาณาจักรมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณการผลิตหรือน าเข้าในราชอาณาจักร 
ค่าใช้จ่ายด้านตลาด รายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 
35 รายงานประจ าปี งบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้รับรองแล้ว และข้อมูล อ่ืนที่ เป็น
ประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการ 

3) การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
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เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ยกมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 โดยมีการปรับปรุงสาระส าคัญ ให้ชัดเจน ครอบคลุม ง่ายต่อการตีความและบังคับ
ใช้กฎหมายมากขึ้น รวมทั้งสะดวกต่อการปฏิบัติของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แบ่งได้เป็น 3 มาตรการ
ย่อย (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ, 2560) ได้แก่ 

(1)  ก าหนดเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่  
มีการก าหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน หรือยานพาหนะเป็น

เขตปลอดบุหรี่ โดยก าหนดให้เป็นสัดส่วนไม่รบกวนผู้ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงก าหนดบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่สูบ
บุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบ
บุหรี่ตามกฎหมาย 

กฎหมายได้ก าหนดสภาพและลักษณะของ เขตปลอดบุหรี่ และ เขตสูบ
บุหรี่ โดยเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด าเนินการ จัดสถานที่ หรือยานพาหนะ ให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
แสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า เป็น “เขตปลอดบุหรี่” ปราศจากอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการสูบบุหรี่ หรือมีสภาพและลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ขณะทีเ่ขตสูบบุหรี่ ก าหนดให้มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจน
ว่า เป็น “เขตสูบบุหรี่” เขตสูบบุหรี่ต้องไม่อยู่บริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือ
บริเวณท่ีเปิดเผยให้เห็นได้ชัดเจน พ้ืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน ค านึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม ต้อง
ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งแสดงสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การ
บริโภคยาสูบ หรือมีสภาพและลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) ก าหนดหน้าที่ให้กับผู้ด าเนินการ ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน 
หรือควบคุม ห้ามปราม เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

กฎหมายฉบับนี้ได้เพ่ิมบทบาทให้ผู้ด าเนินการ ได้แก่ เจ้าของ ผู้จัดการ 
หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของสถานที่สาธารณะนั้น ๆ ให้มีส่วนร่วมในการระงับยับยั้งไม่ให้มี
การสูบบุหรี่ในที่สถานสาธารณะที่ตนเองรับผิดชอบ 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ถูกปรับปรุง เพ่ิมเติมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ที่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาดใหม่ ๆ 
รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพ่ือหาลูกค้ารายใหม่ที่ พุ่งเป้าไปที่เยาวชน มี
สาระส าคัญที่ถูกเพ่ิมเติมในกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ สาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะด าเนินการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับชาติ  ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร การก าหนดนิยามของ
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ค านิยามเกี่ยวกับการโฆษณา การสื่อสารตลาด ซึ่งมาตรการทั้งหมดล้วนเป็น
มาตรการที่จะส่งเสริมให้การด าเนินงานควบคุมยาสูบในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบที่จะกล่าวถึง ได้แก่ ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย

การติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555 โดยระเบียบ
ก าหนดว่า การติดต่อหรือการขอเข้าพบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้
กระท าได้เท่าที่จ าเป็น เฉพาะการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
มาตรการอ่ืนใดตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบเท่านั้น เพ่ือให้สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ กระท าได้ ประกอบด้วย 

(1) การแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(2) การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(3) การรับฟงัค าชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งเจ้าหน้าที่

ก าหนดให้มีข้ึนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
(4) การขอค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(5) การร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
เจ้าหน้าที่จัดให้มีบันทึกการติดต่อเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยต้องมีรายละเอียด วันและเวลาในการ
ติดต่อ ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง และที่อยู่ของผู้ประกอบการหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกสรุปประเด็นของการติดต่อ 

หลังจากนั้น ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกข้อ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ หรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2559 ก าหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้ที่ติดต่อหรือขอเข้า
พบ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ เป็นผู้ประกอบการหรือผู้แทนของผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้น าเข้า 
หรือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกลุ่มที่สอง บุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกหรือตัวแทนหรือผู้
ได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมยาสูบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สมาคมหรือชมรมผู้เพาะปลูก
ใบยาสูบ สมาคมหรือชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายหรือนายหน้าของ
ผู้ประกอบการ โดยแบ่งแนวทางปฏิบัติเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีติดต่อทั่วไป กรณีติดต่อหรือขอเข้าพบ
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เพ่ือประชุม และกรณีติดต่อ หรือขอเข้าพบ เพ่ือมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในการก าหนด
นโยบายร่างกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

กรณีติดต่อทั่วไป และ กรณีติดต่อหรือขอเข้าพบเพ่ือประชุม อนุญาตให้ผู้มาติดต่อเข้าพบในวัน
และเวลาราชการ และให้ใช้สถานที่ราชการในการนัดหมายเท่านั้น โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้มา
ติดต่อเข้าพบ และให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ถึงวัตถุประสงค์ในการติดต่อหรือการขอเข้าพบ เช่น การขอ
ค าปรึกษา หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น พร้อมรวบรวม
และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เมื่อเรียบร้อยแล้ว ถึงจะส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 

กรณีติดต่อ หรือขอเข้าพบเพ่ือมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายร่าง
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีนี้ปกติไม่สามารถท าได้ 
ยกเว้น กรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย ร่างกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยให้มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการติดต่อหรือขอเข้าพบเพ่ือประชุม และในตอนท้ายให้
น าเรียนข้อเสนอดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 แนวคิดการสื่อสาร 

ในการศึกษาแนวคิดด้านการสื่อสารนี้ จะอธิบายถึง ความหมายและองค์ประกอบของการ
สื่อสาร  คุณลักษณะของการสื่อสาร และการสื่อสารสุขภาพเพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  อันเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพฉบับนี้ 

2.2.1  ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของการสื่อสารว่า หมายถึง 

วิธีการน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
หรืออีกสถานที่หนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ (ม.ป.ป) นิยามว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์ใช้การสื่อสารเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนั้นยังสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ด้วย  

Julia T. Wood (อ้างถึงใน พิเชษฐ์ แตงอ่อน, 2559) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารไว้
ในหนั งสือ Communication theory in action: An Introduction ว่ า  นิยามอาจไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกบริบทของการสื่อสารได้ และอาจไม่รองรับการสื่อสารที่มีจุดประสงค์เฉพาะ แต่
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จ าเป็นต้องนิยามให้ครอบคลุมด้านทฤษฎีให้มากที่สุด โดย Wood ได้นิยามการสื่อสารว่า เป็น
กระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบในการที่มนุษย์แต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ หรือผ่าน
สัญลักษณ์นั้น เพ่ือน ามาสร้างและก าหนดความหมาย 

Fred C. Lunenburg (2010) นิยามการสื่อสารว่า เป็นกระบวนการ ของการส่งข้อมูลทั่วไป
เพ่ือสร้างความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลอ่ืน ๆ  

โดยนักทฤษฎีได้สร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงองค์ประกอบของการสื่อสาร และแบบจ าลองของ
การสื่อสารที่ถือเป็นแม่แบบของแบบจ าลองในยุคหลัง ได้แก่ แบบจ าลองของ แชนนอล และ วีเวอร์ 
(Shannon and Weaver) (Businesstopia, n.d.-b) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1948 ตามแนวคิดนี้
การสื่อสารประกอบด้วย  

ผู้ส่งสาร (Sender : Information source) – บุคคลที่สร้างข้อความ เลือกช่องสัญญาณ และ
ส่งข้อความ 

เข้ารหัส (Encoder : Transmitter) – หมายถึงเครื่องแปลงข้อความหรือสัญญาณเพ่ือส่งไป
ยังผู้รับ 

ช่องทาง (Channel) – ช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อความ 
ถอดรหัส (Decoder) เครื่องรับสัญญาณท่ีถูกส่งมาจากผู้ส่งสาร 
ผู้รับสาร (Receiver : Destination) อาจเป็นคนหรือสถานที่ที่ข้อความนั้นไปถึงก็ได้ 
สิ่งรบกวน (Noise) อาจเป็นคน หรือสภาพแวดล้อม  
ยกตัวอย่างแบบจ าลองดังกล่าว เช่น ผู้ส่งสาร (Sender) เข้ารหัสข้อความ (Encoder) และ

ส่งไป ผ่านช่องทางทางเทคโนโลยี (Channel) เช่น โทรศัพท์ จากนั้นจึงเกิดการถอดรหัสข้อความ 
(Decoder) แล้วจึงถึงผู้รับสาร (Receiver)  

ต่อมาในปี 1960 เดวิด เบอร์โล (David Berlo) เสนอว่า กระบวนการสื่อสารมีองค์ประกอบ 
4 ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (source) ข่าวสาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และผู้รับ
สาร (Receiver) และความคิดดังกล่าวกลายเป็นแบบจ าลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชื่อ แบบจ าลอง 
SMCR ของเบอร์โล (Berlo's SMCR Model) ดังภาพที่ 2.3  
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ภาพที่ 2.3 แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล 
แหล่งที่มา:  Businesstopia. (n.d.) 

จากภาพอธิบายว่า ผู้ส่งสาร (Source) เป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสาร โดยจะท าหน้าที่ได้ดีหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ 

1) ทักษะในการสื่อสาร 
2) ความรู้ 
3) ระบบสังคม 
4) วัฒนธรรม 
5) ทัศนคต ิ
ขณะที่พิจารณา สาร (Messenger) หมายรวมถึง ถ้อยค า เสียง การแสดงออกด้วยสีหน้า 

อากัปกิริยาท่าทาง ที่มนุษย์สร้างขึ้นในขณะที่เป็นผู้ส่งสาร โดยสารจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ 

1) โครงสร้างและรูปแบบของสาร เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง หรือรหัสอ่ืน ๆ 
2) เนื้อหาของสาร  
3) การจัดสรรและรหัส หมายถึง วิธีการที่ผู้ส่งสารเลือกและจัดเตรียมเนื้อหาของสาร เช่น 

การใช้ภาษา ไวยากรณ์ ศัพท์ รวมถึง ค าถาม ค าอุทาน ความคิดเห็น เป็นต้น สารที่ถูก
จัดเตรียมไว้ดี จะท าให้เกิดการรับรู้ความหมายในผู้รับสารได้  

ช่องทาง (Channel) เบอร์โลให้ความหมายว่า หมายถึง สิ่งที่จะท าให้สารไปถึงผู้รับ ซึ่งผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น  และการลิ้มรส  ขณะที่ส่วน 
ผู้รับสาร (Receiver) หากจะรับสารได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ ก็จ าเป็นที่ผู้รับสารจะต้องมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร นั่นคือ  มีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้ อยู่ในระบบ
สังคม วัฒนธรรม และทัศนคติที่พร้อมจะเปิดรับสาร 
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แต่ถึงอย่างนั้น การสื่อสารของ แชนนอล และ วีเวอร์ และ เบอร์โล ยังเป็นลักษณะของการ
สื่อสารทางเดียว (One way communication) ขาดมิติของการตอบกลับ จึงมีการพัฒนาแบบจ าลอง
ที่ผนวกการตอบกลับของผู้รับสารเข้าไปด้วย เช่นแบบจ าลองของ เดอฟลัว (De Fleur) ที่อธิบายการ
ป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร ซึ่งท าให้ผู้ส่งสารเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัง
ภาพที่ 2.4 

 
ภาพที่ 2.4 แบบจ าลองการสื่อสารของเดอฟรัว 
แหล่งที่มา:  Businesstopia, n.d. 

จากแบบจ าลองที่ยกมานี้ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบจ าลองเชิงเส้นตรง 
(Linear Model) ที่หมายถึง แบบจ าลองที่แสดงการไหลของสารไปทางเดียว คือ จากผู้พูดไปยังผู้ฟัง 
ได้แก่ แบบจ าลองแชนนอล และวีเวอร์ และแบบจ าลองของเบอร์โล ขณะที่ แบบจ าลองที่ไม่เป็น
เส้นตรง (Non-Linear Model) หมายถึง การสื่อสารที่ไหลแบบหลายทิศทาง ได้แก่ แบบจ าลองของ
เดอฟรัว 

ดังนั้น การสื่อสาร จึงหมายถึง การบวนการส่งผ่าน ถ่ายทอด หรือ แลกเปลี่ยนความคิด จาก
ผู้ส่งสาร ในรูปแบบ ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรืออ่ืน ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสาร และยัง
โต้ตอบกันไปมาได้ โดยยังคงมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร 

2.2.2 คุณลักษณะของการสื่อสาร 
กาญจนา แก้วเทพ (2556) อธิบายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ (Attribute) ของการสื่อสาร เบื้องต้น

ไว้ทั้งสิ้น 15 ประการ ดังภาพที่ 2.5 ประกอบไปด้วย 
1. ค านิยามของการสื่อสาร 
2. ทิศทางของการสื่อสาร (Direction of communication) 
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3. แบบจ าลองการสื่อสาร (Model of communication) 
4. ระดับของการสื่อสาร (Level of communication) 
5. แกนของการสื่อสาร (Axis of communication) 
6. ประเภทของสื่อ  
7. หน่วยของการสื่อสาร (Unit of communication) 
8. การสื่อสารเชิงรุก / การสื่อสารเชิงรับ 
9. รู ป แบบกา รสื่ อ ส า ร แ บบวั จ นภ า ษ า  / อ วั จ นภ าษา  ( Verbal / Non-verbal 

communication) 
10. มิติเชิงเทคนิคของการสื่อสาร (Technical aspect) 
11. การสื่อสารขาเข้าขาออก 
12. ความยั่งยืนของช่องทางการสื่อสาร  
13. เป้าหมายของการสื่อสาร 
14. มิติเชิงเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมของการสื่อสาร 
15. กลยุทธ์การสื่อสาร (Communication strategies) 
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ภาพที่ 2.5 แสดงคุณลักษณะ (บางประการ) เบื้องต้นของการสื่อสาร 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, 2556, 167. 

จากคุณลักษณะเบื้องต้นของการสื่อสาร ผู้วิจัยได้เลือกคุณลักษณะของการสื่อสาร จ านวน 6 
ประการ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้ ประกอบไปด้วย ระดับของการสื่อสาร แกนของการ
สื่อสาร ประเภทของสื่อ เป้าหมายของการสื่อสาร มิติเชิงเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมของ
การสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสาร 
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2.2.2.1  ระดับของการสื่อสาร 
ระดับของการสื่อสาร เป็นการจัดกลุ่มการสื่อสารว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งระดับของการ

สื่อสารนี้ จะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสาร เช่น ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร 
ความยากง่ายของการสื่อสาร ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า หากระดับของการสื่อสารเปลี่ยน รูปแบบอื่น ๆ ใน
กระบวนการสื่อสารก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย โดยทั่วไปจะแบ่งระดับของการสื่อสารเป็น 5 ระดับ 
ประกอบด้วย การสื่อสารภายในตัวบุคคล ( Intrapersonal Communication) การสื่อสารระหว่าง
บุ ค ค ล  ( Interpersonal Communication)  ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น ก ลุ่ ม เ ล็ ก  ๆ   ( Small group 
Communication) การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) และ การสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication) อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอว่า หากกล่าวถึงการสื่อสารสุขภาพ จะมีระดับ
การสื่อสารเข้าไปเกี่ยวข้อง 6 ระดับ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) ซึ่งระดับที่เพ่ิมขึ้นมาอยู่ระหว่างการ
สื่อสารในกลุ่มเล็ก ๆ และการสื่อสารสาธารณะ นั่นคือ การสื่อสารภายในกลุ่มใหญ่ / องค์กร 
(Organizational Communication) ดังภาพที่ 2.6 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงระดับของการสื่อสาร 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2556: 175. 

จากภาพที่ 2.6 อธิบายเพิ่มเติมความหมายในแต่ละระดับของการสื่อสาร ดังนี้ 

1) การสื่ อสารภายในตั วบุ คคล  ( Intrapersonal Communication)  หมายถึ ง 
กระบวนการสื่อสารที่เกิดภายในตัวมนุษย์แต่ละคนเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจความหมายของ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ยกตัวอย่างเช่น การพูดกับตนเอง การคิดถึงเรื่องต่าง ๆ การร้องเพลงฟังเอง หรือ
การคิดถึงงานที่จะท า เป็นต้น 
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2) การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับคนสองคน เพ่ือให้สองฝ่ายรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงสร้างความเข้าใจร่วมกัน ยกตัวอย่าง
เช่น การพูดคุย การเขียนจดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

3) การสื่อสารในกลุ่มเล็ก ๆ  (Small group Communication) หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามคนหรือมากกว่าซึ่งเชื่อมต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์ อิทธิพล และอัต
ลักษณ์บางอย่างร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

4) การสื่อสารภายในกลุ่ มใหญ่   / องค์กร (Organizational Communication) 
หมายถึง การสื่อสารในองค์กรมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายใน
องค์กรและผู้สนใจจากภายนอก หรือเก่ียวข้องกันในสภาพแวดล้อมเฉพาะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละ
อย่างร่วมกัน ตัวอย่างการสื่อสารภายในกลุ่มใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น การอภิปรายในหอประชุม การ
ปราศรัยในงานสังคม การกล่าวปาฐกถาในหอประชุม เป็นต้น  

5) การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) เป็นการสื่อสารที่สังคมร่วมกัน
ผลิตประเด็นจนเป็นกระแสสังคม (สังคมพูดถึงเรื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน แต่อาจจะมีแง่มุมที่แตกต่าง
กันไป) ไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่อง หรือศูนย์กลางของการผลิต แม้ในตอนต้น จะมีใคร องค์กรใด เป็นผู้
ริเริ่ม หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ตามแต่เรื่องที่เป็นกระแสสังคมนั้น จะปนกันไปทั้งในเรื่องที่เป็น “เหตุ” 
กับ “ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม” เช่น การจ่ายค่าเจี๊ยะของใครคนใดคนหนึ่งกับการกล่าวถึง
แป๊ะเจี๊ยะที่เป็นคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง หรือกรณีวัดธรรมกายกับการปฏิรูปการปกครองทางศาสนา 
(สุนทร คุณชัยมัง, 2556) 

6) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง  การสื่อสารกับมวลชน
จ านวนมากในขณะเดียวกันพร้อม ๆ กัน โดยมวลชนแต่ละคนอยู่ในที่ต่างกัน เพ่ือให้ข่าวสารไปถึง
มวลชนได้พร้อมกัน ซึ่งต้องอาศัยสื่อที่เข้าถึงประชาชนจ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ยกตัวอย่าง
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 

2.2.2.2  แกนของการสื่อสาร 
แกนของการสื่อสาร เป็นลักษณะการแสดงการไหลเวียนของข่าวสาร แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ แกนดิ่ง (Vertical communication) หมายถึง การสื่อสารในลักษณะสั่งการ จากบน
ลงล่าง มักเป็นรูปแบบที่เป็นการสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือ โครงการแบบข้าราชการ ซึ่งจะมี
การถ่ายทอดข่าวสารเป็นล าดับขั้น ข้อดีคือ จะสามารถควบคุมทิศทางของข่าวสารได้ ขณะที่อีก
ประเภทหนึ่ง คือ แกนระนาบ (Horizontal communication) โดยการสื่อสารแบบนี้เป็นรูปแบบที่
เหมาะกับองค์กรที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย 

2.2.2.3 ประเภทของสื่อ 
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สื่อ คือ ช่องทางการสื่อสาร ที่อาจกล่าวได้ว่า หากสื่อไม่สัมพันธ์กับสารแล้ว ย่อมท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ยาก เบอร์โล (อ้างถึงใน ณัฐวิภา สินสุวรรณ, 2548) ได้ก าหนด
เกณฑ์การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารว่าจ าเป็นต้องพิจารณาเกณฑ์ดังนี้ 

- มีสื่ออะไรให้เลือกใช้บ้าง 
- ต้องใช้งบประมาณเท่าไร 
- สื่อใดท่ีผู้ส่งสารพอใจมากที่สุด 
- สื่อใดมีอิทธิพลมากที่สุด 
- สื่อใดท่ีผู้รับสารหรือประชานิยมมากท่ีสุด 
- สื่อใดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารมากท่ีสุด 
- สื่อใดเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา 
สื่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะน าข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายและเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การแบ่งประเภทของสื่อ สามารถแบ่งได้
หลากหลาย (จินตวีร์ เกษมศุข, ม.ป.ป.) ซึ่งอาจแบ่งเป็น  

1) สื่อที่ควบคุมได้ ได้แก่ ใบปลิว เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า (Brochure) 
โปสเตอร์ รายงานประจ าปี  

2) สื่อที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ภาพยนตร์ เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งเป็น สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ สื่อ
อินเตอร์เน็ต หรือแบ่งตามทฤษฎีทางการตลาด จะแบ่งได้เป็น สื่อที่ต้องจ่ายเงิน (Paid Media) 
หมายถึง สื่อที่ต้องจ่ายเงินเพ่ือ โปรโมทให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อที่เป็นเจ้าของ (Owned Media) 
หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร ที่เป็นผู้สร้างขึ้นมาเองและสามารถควบคุมได้ สุดท้าย สื่อที่ได้รับ 
(Earned Media) หมายถึง สื่อที่ถูกส่งต่อจากการกระท าของผู้รับสารเอง เช่น การตอบข้อความใน
ช่องข้อเสนอแนะในเฟซบุ๊ค ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปในตัว (Meyer, 2015)  

กาญจนา แก้วเทพ (2556) ให้ทัศนะว่า ประเภทของสื่อมีหลากหลายมาก ดังภาพที่ 2.7 แต่
อย่างไรก็ตามไม่ใช่สื่อทุกประเภทจะเหมาะกับการสื่อสารทุกรูปแบบ ผู้ส่งสารจะต้องเลือกให้เหมาะสม
กับกิจกรรมด้วย 
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ภาพที่ 2.7 ประเภทที่หลากหลายของสื่อ 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2556 

มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2553) ศึกษากระบวนการสื่อสารกับ
สาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่
ในครรภ์ ของเสถียรธรรมสถาน ได้แบ่งกลยุทธ์การใช้สื่อออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล 
สื่อเฉพาะกิจ คือสื่อที่ถูกน ามาใช้หามีกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สื่อกิจกรรม แบ่งออกเป็น 
กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมเชิงสนุกสนาน กิจกรรมเชิงธุรกิจ กิจกรรมเชิงการรณรงค์ และกลุ่ม
สุดท้ายคือกลุ่มสื่อใหม่  

การแบ่งในลักษณะดังกล่าวครอบคลุมลักษณะของสื่อในปัจจุบัน ดังนั้น ในการศึกษา
เรื่อง กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงแบ่ง
ประเภทของสื่อ ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ 
และสื่ออินเตอร์เน็ต 
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1) สื่อบุคคล  
สื่อบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงใจคนให้บุคคลมีทัศนคติต่อเรื่องนั้น ๆ ตามที่สื่อบุคคล

ต้องการ (มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ , 2553) สื่อบุคคลนั้น เรียกว่าเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น จะ
หมายถึงความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ และความสอดคล้องกันของผู้ส่งสาร แหล่งข้อมูลกับผู้รับสาร อัน
น าไปสู่ความหมายที่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์  (วิภาณี แม้นอินทร์, ม.ป.ป.) 

สื่อลักษณะนี้เมื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า ส่วนมากมักจะใช้
บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ใช้การล็อบบี้ (Lobby) ซึ่งกลุ่มที่ท าหน้าที่
เป็นแกนน ากลุ่มจะเป็นผู้ล็อบบี้ด้วยตนเองหรือล็อบบี้ผ่านบุคคลอ่ืนที่มีศักยภาพหรืออ านาจต่อรอง ใน
การขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย จะเน้นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการ
แพทย์ (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ, 2548) ในขณะที่ การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งหน่วยงานผลักดัน
ประเด็นเฉพาะเรียกว่า สมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย (Thai Alliance for Breastfeeding 
Action) หรือ TABFA (กิตติ กันภัย, 2557)  

2) สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ (Printed media)  
สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่มีเนื้อที่ในการวางเนื้อหา สามารถจัดรูปแบบ ขนาด 

สีสัน แบ่งได้ดังนี้ 
- โปสเตอร์ (Poster) คือ สิ่งพิมพ์ประกอบด้วยภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ ใช้อธิบาย

เป็นข้อความสั้น ๆ ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจทันที 
- จดหมายข่าว (Newsletter)  คือ สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและองค์กร มีก าหนดออกสม่ าเสมอระยะเวลาแน่นอน 
- จดหมายตรง (Direct mail) คือ สื่อประชาสัมพันธ์ที่องค์กรมักส่งให้กับสมาชิก ลูกค้า 

หรือผู้มาติดต่อ ให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวขององค ์
- ข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์ (News Release / Press Release) คือ ข่าวเพ่ือ

ประกาศหรือแจ้งให้ทราบ  
- ภาพข่าวแจกหรือภาพข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Photo Release)   
- วารสารวิชาการ (Academic / Scholar journal) 
- หนังสือคู่มือ (Document / Manual)  
- รายงานประจ าปี (Annual Report) 
- สติ๊กเกอร์ (Sticker) สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ มีรูปแบบการน าเสนอสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ 

อาจเป็น รูปภาพ การ์ตูน ตราสัญลักษณ์  
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- แผ่นพับ (Folder) สิ่งพิมพ์ที่บรรจุข่าวสาร ข้อความและรูปภาพที่องค์กรต้องการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สามารถบรรจุข้อมูลได้มาก พกพาได้สะดวก 

- ใบปลิว (Leaflet) สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีการพับ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ (Billboard) สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ติดตามสถานที่ต่าง ๆ มักเป็น

ข้อมูลที่ให้วัตถุประสงค์อย่างเดียว เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ทันท ี
3) สื่อมวลชน (Mass Media) 
สื่อมวลชน เป็นสื่อที่สามารถน าสารส่งไปถึงผู้รับสารได้จ านวนมาก  จึงเปรียบเสมือนกับ

เป็นตัวกลางหรือตัวเชื่อมระหว่างแหล่งสารกับประชาชนเป้าหมายแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 

- หนังสือพิมพ์  ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ต่าง ๆ ข้อดีของ
หนังสือพิมพ์คือ ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความซ้ าได้มากเท่าท่ีต้องการ 

- นิตยสาร ใช้ในการย้ าเตือนความทรงจ าที่ดี มีลักษณะโดดเด่นเรื่องการออกแบบ 
สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง 

- วิทยุกระจายเสียง สามารถเลือกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกัน มีความ
รวดเร็วระดับหนึ่ง และครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างขวาง 

- วิทยุโทรทัศน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกวัย รวมถึงผู้ไม่รู้หนังสือ จุดเด่นคือ 
ให้ภาพเคลื่อนไหว ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน สร้างอารมณ์คล้อยตามและท าให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

- ภาพยนตร์ เป็นสื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมีสถานที่เข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง
ด้วย 

จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่ บางปะกง และ ศรี
ราชา พบว่า แกนน าคัดค้าน รู้จัก และมีความใกล้ชิดกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเป็นอย่างดี มีการนัดหมาย
สถานที่และเวลาเพ่ือให้สื่อมาท าข่าวในวันที่มีการชุมนุมคัดค้านที่บริเวณหน้าบริษัทเอกชนทั้ง 2 ครั้ง 
และมีการท าเอกสารใบปลิว และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินให้นักข่าว 
ลักษณะการพูดคุยจะดึงรายชื่อของแกนน าเพ่ือบอกกับนักข่าวเป็นนัยยะว่าเป็นเรื่องส าคัญและ
น่าสนใจ เพราะมีนักการเมืองท้องถิ่นร่วมในการเคลื่อนไหวด้วย ท าให้นักข่าวสนใจและติดตาม
สถานการณ์และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ (วดี ภิญโญทรัพย์ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2555) หรือ
แม้แต่การขับเคลื่อนมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging) ในประเทศออสเตรเลียที่นัก
ขับเคลื่อนใช้วิธีการสร้างหน้าข่าวให้กับประเด็นของตนเองก่อนที่จะมีโอกาสได้พบกับผู้ก าหนด
นโยบาย จนสามารถเชื่อมระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับตนเองได้ โดยเมื่อได้พบกับผู้น า นิโคลา ร็อก
ซัน (Nicola Roxon) ผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบายของประเทศออสเตรเลียในขณะนั้น ท่านถึงกับ
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กล่าวว่า รู้สึกเหมือนเราได้รู้จักกับท่านมานานกว่าการพบกันของเรา ซึ่ งหมายถึงได้เห็นเรื่องราวการ
ขับเคลื่อนประเด็นซองบุหรี่แบบเรียบอยู่เสมอ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้น าเสนอข้อมูลอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมในทันที (Bammer, 2015)  

ทั้งนี้ การจะน าเสนอสารใดร่วมกับสื่อใดนั้น ต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับเป็นส าคัญ เช่น กลุ่ม
ที่ลุกขึ้นมาคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา จะแบ่งการใช้กลยุทธ์เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลยุทธ์ที่สื่อสารกับกลุ่มแกนน า และสื่อสารกับคนในชุมชน หรือในการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะมีการแบ่งผู้รับสารเป็น 2 
กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยบุคลากรสาธารณสุขเมื่อได้รับ
ข้อมูลแล้ว ก็จะกลายเป็นสื่อบุคคลที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่อไป  (วิภาวิน โมสูงเนิน, 2553) ซึ่งเมื่อมีการ
เลือกใช้กลยุทธ์การน าเสนอสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อที่เหมาะสมแล้วจะท าให้การผลักดันนโยบาย
ประสบความส าเร็จได้ โดยเฉพาะการให้ประชาชนเป็นเจ้าของเรื่อง เป็นแกนหลักในการผลักดันโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมย่อมท าให้ประชาชนร่วมกันผลักดันจนประสบความส าเร็จ สื่อเฉพาะกิจ 

4) สื่อเฉพาะกิจ  
สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่

ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หนังสือ คู่มือ การจัดนิทรรศการ จัดการประชุม สัมมนา เป็นต้น 
วัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้สื่อมวลชนสนใจ และยิ่งไปกว่านั้น คือเข้ามาเป็นตัวกลางในการรายงานข่าว
และความคืบหน้าไปยังสาธารณชน อยู่ในรูปแบบการจัดเหตุการณ์พิเศษ (Special event) เพ่ือจุด
ประเด็นให้น่าสนใจ การแถลงข่าวประเด็นใหม่ ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ตัวอย่างการแถลงข่าว ห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ที่แถลงข้อมูลใหม่ ณ ขณะนั้นว่า การโฆษณา
ส่งเสริมการขายบุหรี่ ณ จุดจ าหน่าย ท าให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าสินค้าโดดเด่นสะดุดตา และสามารถจูงใจให้
เยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี อยากซื้อบุหรี่ได้มากถึง ร้อยละ 60 ประเด็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก 
และมีข่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 6 ฉบับ เป็นข่าวหน้าหนึ่งถึง 2 ฉบับ ถือเป็นประตู
ไปสู่ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท าให้การแถลงข่าวประสบความส าเร็จ คือ การ
วางประเด็นเนื้อหาที่สื่อสารให้ชัดเจน ครอบคลุม ไม่ยืดเยื้อ เพราะหลังจากนั้นมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
เพ่ือตีกระแส การห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย แต่มีการเติมประเด็นเข้าไป ได้แก่ การออกกฎหมาย
ควบคุมเสียงดัง และการเปิดตัวศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ผลปรากฏว่ามีสื่อที่น าเสนอ
ข่าวเพียงฉบับเดียว และไม่เป็นกระแสเท่ากับในตอนแรก (จารึก ไชยรักษ,์ 2552)  

นอกจากนั้น การแถลงข่าวยังมีสื่อกิจกรรมในรูปแบบ การจัดสัมมนาปรึกษาหารือ เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายต่อไป การจัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วม อาจรวมถึง การรายงานความคืบหน้าหรือการขอให้
ช่วยปฏิบัติภารกิจที่ถนัดเพื่อเสริมในการเคลื่อนนโยบายด้วย เป็นต้น 
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5) สื่ออินเตอร์เน็ต  
สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดระบบการสื่อสาร

สมัยใหม่ โดยรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร (Communication) ถูกผนวกกับการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดระบบการสะท้อนกลับ โดยสื่ออินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เรียกว่า 
‘สื่อใหม’่ สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟซบุ๊ค 
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูป (YouTube), ลิงเคดอิน (LinkedIn) เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูล 
และข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2560)  

กิติยา ปรัตถจริยา และ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2553) ศึกษาการสื่อสารการด าเนิน
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่ ซึ่งมี 4 องค์กร ได้แก่ โรงงาน
ยาสูบ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด บริษัทเจแปน โทแบคโค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และ บริษัทบริติช อเมริกันยาสูบ จ ากัด โดยทั้ง 4 องค์กร มีลักษณะการด าเนินธุรกิจไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ มีองค์กรและผลิตภัณฑ์เสริมภายในเครือบริษัท เช่น ธุรกิจยา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือ
เป็นการเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่อยู่ได้ในสังคม และมีแนวทางการสื่อสาร ดังนี้ 1) การท าให้
เป็นข่าว มีวัตถุประสงค์เมื่อภาพข่าวปรากฏขึ้น จะน าไปสู่การสร้างการรับรู้ตราสินค้า 2) การสื่อสาร
ผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ชอบค้นหาสิ่งใหม่บนโลกออนไลน์ 3) 
การใช้การสื่อสารผ่านบุคคล มักใช้ในทุกกิจกรรม คือ ให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สื่อสารต่อ
สาธารณชน 4) การใช้การสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ  เช่น การผลิตโปสเตอร์ที่มีการออกแบบเฉพาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย การท าโลโก้และสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 5) การใช้การสื่อสารผ่าน
การจัดเหตุการณ์พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจุดประเด็นเรียกร้องให้สังคมสนใจ และดึงดูดความสนใจ
ของสื่อมวลชนให้น าเสนอข่าวไปยังประชาชน  

2.2.2.4 เป้าหมายของการสื่อสาร 
เป้าหมายของการสื่อสาร นอกจากเป้าหมายทั่วไป คือ การถ่ายทอดข่าวสาร อธิบาย

ความรู้ ให้ความบันเทิง ฯลฯ ในส่วนของการปฏิบัติ ยังควรก าหนดกรอบให้ชัดเจน เช่น การสื่อสาร
เพ่ือสร้างความชอบธรรม การสื่อสารเพ่ือควบคุมการกระท า การสื่อสารเพ่ือข่มขวัญ การสื่อสาร
เพ่ือให้ก าลังใจ การสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจ เป็นต้น 

2.2.2.5 มิติเชิงเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมของการสื่อสาร  
มิติเชิงเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมของการสื่อสาร หมายถึง เบื้องหลังของการ

สื่อสารที่มีมิติทางด้านอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เช่น การสื่อสารระหว่างแพทย์ – คนไข้ มีฉากหลัง
เป็นมิติด้านเศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม สังคมเข้ามาพัวพันตลอดเวลา (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 
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2.2.2.6 กลยุทธ์การสื่อสาร 
กลยุทธ์การสื่อสาร  หมายถึง การสื่อสารที่มีการออกแบบ วางแผนล่วงหน้าว่าจะมีใคร

เป็นกลุ่มเป้าหมาย วางเป้าหมายอะไร ออกแบบสารอย่างไร เลือกสื่ออะไร จะเลือกวิธีการอะไรไป
บรรลุเป้าหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพ พบว่า 
กลยุทธ์การสื่อสารที่มักใช้ มีมากกว่า 22 กลยุทธ์ ดังภาพที่ 2.8 และเนื่องจากกลยุทธ์การสื่อสารมี
จ านวนมากเพ่ือให้เกิดความสะดวกในศึกษา จึงได้อธิบายแต่ละกลยุทธ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นในเนื้อหาส่วน
แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสาร 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารในการสื่อสารคุณภาพ 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2556: 175. 



 

 

45 

2.2.3 การสื่อสารสุขภาพ 
จากแนวคิดเรื่องการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสารนั้น เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือ

ผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ                  
จึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของการสื่อสารสุขภาพด้วย  

ปัจจุบันคนไทยให้ความส าคัญกับสุขภาพของตนเองโดยมีความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งในอดีตความเข้าใจในความหมายของ “สุขภาพ” มัก
ถูกจ ากัดด้วยความคิดว่า สุขภาพครอบคลุมเฉพาะเรื่องอนามัยส่วนบุคคล น้ าสะอาด การเจ็บไข้ได้
ป่วย ยารักษาโรค การรักษา การแพทย์ ฯลฯ แต่ในปัจจุบันสุขภาพกลายเป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท าให้เกิดความต้องการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบและ
บริการด้านสุขภาพเพ่ือลดความเจ็บป่วยและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นความหมายของสุขภาพจึงไม่
จ ากัดเฉพาะประเด็นเรื่องสุขอนามัยและความเจ็บป่วย หากแต่ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ความสนใจเรื่องสุขภาพกลายเป็นกระแสหลัก
ของคนทั่วโลกที่หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองมากกว่าในอดีต โดยให้ความสนใจพยายามดูแล
ตนเองด้วยการเชื่อมโยงบริบทสุขภาพกับประเด็นอ่ืน ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเกษตร วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี รวมไปถึงเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง สังคม ซึ่งเป็นการขยายมุมมองสุขภาพใน
ความหมายของ “สุขภาวะ” หรือภาวะที่ท าให้เป็นสุขอย่างสมบูรณ์ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2549)  

องค์การอนามัยโลกได้นิยามค าว่า สุขภาพ ว่าเป็นสภาพสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสังคมที่
ดี ไม่ใช่เพียงการขาดโรคหรือความพิการเท่านั้น อีกทั้ง ความพึงพอใจในมาตรฐานด้านสุขภาพที่
เป็นไปได้สูงสุด คือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับโดยไม่มีความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองสภาพเศรษฐกิจ หรือสังคม โดยสุขภาพของทุกชนชาติเป็นพ้ืนฐานใน
การบรรลุสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างเต็มที่ของบุคคลและรัฐ  (World 
Health Organization, n.d.) 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดว่าสุขภาพ หมายถึง “ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” 
(ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552) 

จะเห็นได้ว่าค าว่า ‘สุขภาพ’ ได้ถูกนิยามความหมายมากกว่าความสมบูรณ์ด้านร่างกาย การ
ส่งเสริมสุขภาพในยุคหลังจึงจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารสุขภาพ เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดด้านสุขภาพ จากสถานการณ์ด้านสุขภาพของคนในปัจจุบันมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาการเจ็บป่วยของผู้คนสมัยใหม่อาจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค แต่เกิดจาก
ปัจจัยเสี่ยงที่มักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเอง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการขาดการออกก าลังกาย ดังนั้นเมื่อพฤติกรรมด้านสุขภาวะ
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ของผู้คนกลายเป็นต้นตอของการเกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เอง แนวคิดด้านสุขภาพจึงถูกปรับเปลี่ยน
จากการเน้นที่ ‘การรักษาโรค’ มาเป็น ‘การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง’ หรือที่รู้จักกันใน
นาม สร้างน าซ่อม (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547)  

การสื่อสารสุขภาพมีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องการให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและ
ช่วยเหลือกันเองได้มากที่สุด ซึ่งประเด็นที่ต้องค านึงถึง คือ  ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของเนื้อหา
สาร และช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญ ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจท าให้สูญเสียชีวิต  
ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในอดีตเกิดจากการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ที่อาจใช้วิธีการ หรือช่องทางที่
ไม่เหมาะสมในการสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ หรือเทคโนโลยีที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งต่าง
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ ประชาชนมีอิสระในการสื่อสารทั้งด้านช่องทางและเนื้อหา ด้วยยุค
สมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเป็นผลให้เนื้อหาด้านสุขภาพที่ถูกกระจายออกไปนั้นมีความถูกต้อง
น้อยลง  (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559) 

การสื่ อสารสุ ขภาพ  มี พ้ืนฐานส าคัญมาจากศาสตร์  2 แขนง  คื อ  การสื่ อ ส า ร 
(Communication) และสาธารณสุข (Public Health) การสื่อสารนับเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ (Health Education) การตลาดเพ่ือสังคม 
(Social Marketing) การเรียกร้องสิทธิ(Advocacy) การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
การสื่อสารกับผู้ป่วย (Patient Communication) การให้ข้อมูลด้านสุขภาพ (Consumer Health 
Communication) และการใช้สื่ อ ใหม่  (New Media) เป็นต้น (Ratzan, 1996) สอดคล้องกับ 
McKeever (2014) ที่มองว่าการสื่อสารสุขภาพ ถูกแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น 2 สาขา คือ การสื่อสาร
ข้อมูลทางการรักษา (health care delivery) เพ่ือแจ้งข้อมูลทางการรักษา (inform) กับการส่งเสริม
สุขภาพ (health promotion) ทั้งสองสายมีเป้าประสงค์ ในการเพ่ิมการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลใน
การปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น  

มลิณี สมภพเจริญ (2008) ให้นิยามการสื่อสารสุขภาพ คือ การน าเอาศาสตร์ทางด้านการ
สื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันในการ
ป้องกันสุขภาพของประชาชน 

The National Cancer Institute ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสื่อสารสุขภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการเพ่ิมระดับความรู้และความตระหนักในปัญหาสุขภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหา
สุขภาพและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ซึ่งจะเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคม ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างทันทีทันใด มีทักษะในการอธิบายบอกต่อถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ ให้
ความร่วมมือกับนโยบายสุขภาพ และต้องการเข้ารับการบริการทางด้านสุขภาพ (อ้างถึงใน มลิณี 
สมภพเจริญ, 2551) เช่นเดียวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552) ให้ความหมายการสื่อสาร
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สุขภาพไว้ว่า เป็นการติดต่อสัมพันธ์โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้
ทัศนคติประสบการณ์และการปฏิบัติระหว่างกันและกัน โดยมุ่งให้สาธารณชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้การรับรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านสุขภาพ 

กาญจนา แก้วเทพ (2550) นิยามการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ ว่าเป็นการศึกษาการใช้การสื่อสาร
ทุกรูปแบบตั้งแต่การสื่อสารสื่อบุคคลจวบจนสื่อมวลชน เพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม อันได้แก่ 
สุขภาพกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญา แนวคิดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการมองงานการ
สื่อสารเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของปัจเจกและสังคมให้มีความสุข สื่อมวลชนจึง
เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  โดย สุรีย์ ธรรมิกบวร (ม.ป.ป) อธิบาย
เพ่ิมเติมว่า การสื่อสารสุขภาพไม่ใช่การสอนสุขศึกษาในมุมมองเดิมที่เป็นเพียงการถ่ายเทสิ่งที่นักสุข
ศึกษาคิดว่าจ าเป็นลงไปยังผู้รับการสอน แต่เป็นการสอนสุขศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
ผู้รับสารเพื่อประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของสารที่ต้องการสื่อลงไป  

ดังนั้น การสื่อสารสุขภาพ จึงหมายถึง กลวิธีในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะชนในประเด็นต่างๆ 
ด้านสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ที่น่าห่วงใย และท าให้ประเด็นส าคัญเก่ียวกับสุขภาพ
อยู่ในความสนใจของสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อมวลชน สื่อประสม และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะชน เพ่ิมความ
รับรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและสุขภาพโดยรวม รวมทั้งในเรื่องความส าคัญของ
สุขภาพต่อการพัฒนา 

ข้างต้นจะเห็นได้ว่า สุขภาพ เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างชัดเจน องค์การอนามัย
โลก จึงได้ใช้แนวคิด “ปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ” (Social Determinants of Health หรือ SDH) 
เป็นวาระพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ในช่วงปี 2557-2562  (จารุปภา วะสี, 2559, 13 
กุมภาพันธ์) โดยศึกษาองค์ความรู้ที่ผสานระหว่างหลักคิดทางสังคมกับการสาธารณสุข ยกตัวอย่างเช่น 
ความยากจน สาเหตุจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็นบ่อเกิดของ
หนี้สินจากการกู้ยืมทั้งในและนอกระบบ ส่งผลต่อปัญหาด้านจิตใจและน าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพอ่ืน ๆ  หรือความไม่เสมอภาค ลักษณะของปัจจัยด้าน เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ฐานะทาง
สังคม ความพิการ ลักษณะพ้ืนที่อาศัย ฯลฯ ที่ท าให้การกระจายทางด้านสถานะสุขภาพและบริการ
สุขภาพที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงความไม่เข้าถึงทรัพยากรด้านสาธารณสุข (ชลธิชา แก้วอนุชิต, 2556) 
แนวคิดปัจจัยก าหนดสุขภาพเชิงสังคม จึงสามารถอธิบายต้นเหตุของปัญหาสุขภาพอันเกิดจากสังคม
ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในแนวคิดนี้จึงไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยฝ่าย
สาธารณสุขอย่างเดียวอีกต่อไป แต่หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ รัฐ หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ องค์กรเอกชน ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน 



 

 

48 

ปาริชาต สถาปิตานนท์, กิตติ กันภัย, พัฒนพงส์ จาติเกตุ และ ปิยะนารถ จาติเกตุ ศึกษาการ
วิจัยเรื่อง ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
สื่อมวลชนในการน าเสนอประเด็นด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยประกอบด้วย วิจัยย่อย 3 หัวข้อ 
หัวข้อที่หยิบยกมา คือ ส่วนการสังเคราะห์บทเรียนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการรณรงค์ด้านสุขภาพที่
มุ่งเน้นการน าเสนอประเด็นสุขภาพผ่านสื่อมวลชน โดยด าเนินการวิจัยภายใต้บริบทของกรณีการ
รณรงค์ด้านโรคเอดส์ ไข้เลือดออก ยาบ้า บุหรี่ และการใช้สมุนไพรในประเทศไทย ซึ่งในบทเรียน
ดังกล่าว เป็นการศึกษาการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยศึกษา 3 ประเด็น
หลัก ได้แก่ องค์ประกอบส าคัญในการรณรงค์ด้านสุขภาพในประเทศไทย รูปแบบการรณรงค์ด้าน
สุขภาพที่มุ่งเน้นการน าเสนอประเด็นสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทย และแนวทางการท างาน
ร่วมกันระหว่างนักรณรงค์และสื่อมวลชนในประเทศไทย (ปาริชาต สถาปิตานนท์,กิตติ กันภัย, 2547) 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบส าคัญในการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในประเทศ
ไทยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) องค์ประกอบเชิงบุคคล หรือ องค์กรรณรงค์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแกนน าและกลุ่มพันธมิตร กลุ่มแกนน า จะท าหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นการ
รณรงค์ เช่น อาจเป็นผู้ริเริ่ม ผู้วางแผนหรือเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสาน ขณะที่กลุ่มพันธมิตร คือ
กลุ่มที่สนับสนุนแกนน า อาจเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับในแวดวงต่าง ๆ ในสังคม บุคคล
ที่เป็นผู้เผชิญกับปัญหา หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจเอกชนและ
สื่อมวลชน เป็นต้น 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการรณรงค์ มีเป้าหมายทั้งในระดับบุคคล คือ กระตุ้น
ให้เกิดการรับรู้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป้าหมายระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง การรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี่ เน้นการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย เช่น นโยบายการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น 
นอกจากมีเป้าหมายแล้วยังต้องมีกลุ่มเป้าหมาย มีข้อมูล ประเด็นในการรณรงค์ อาจเป็นข้อมูลเชิงแนว
ปฏิบัติ ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเชิงลึกประกอบกัน มีช่องทางการสื่อสารและมีกลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่ง
ใช้กลยุทธ์ด้านสารและกลยุทธ์ด้านสื่อ  

กลยุทธ์ด้านสารจะใช้การสื่อสารเชิงลบ เช่น การใช้ความน่ากลัว บุคคล การน าเสนอ
ข้อเท็จจริง การสื่อสารเชิงบวก ได้แก่ การให้ก าลังใจ ความทันสมัย การใช้ข้อความที่สะดุดตา 
หลีกเลี่ยงการต าหนิ น าเสนอพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนมีชื่อเสียง การสร้างสัญลักษณ์ร่วม การ
ตอกย้ าความส าคัญของชุมชนเข้มแข็ง ขณะที่กลยุทธ์ด้านสื่อแบ่งเป็น กลยุทธ์เชิงลบและเชิงบวก
เช่นกัน เชิงลบมีการน าเสนอข่าวสารประสบการณ์ตรงที่เจอกับปัญหา การใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือ การ
สร้างแรงกดดันผ่านกลุ่มแนวร่วม ส่วนกลยุทธ์เชิงบวก มีการจัดกิจกรรมทางเลือก นอกจากนั้น ยังมี
การใช้งานวิจัยเข้ามาสนับสนุนประเด็นในแต่ละช่วงของการอบรมอีกด้วย 3) องค์ประกอบเชิงระบบที่
เกี่ยวข้อง คือมีการพัฒนากลไกในการเชื่อมประสานการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม พัฒนาระบบ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการรณรงค์ในพื้นที่ การร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ 
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2.3 แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสาร 

จากความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร ดังที่กล่าวในบทที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การ
สื่อสารมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร ดังนั้น กลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็น
รูปแบบการด าเนินการให้องค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องและน าไปสู่การรับรู้หรือเกิดพฤติกรรมของ
ผู้รับสาร ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  อย่างไรก็ตามมีผู้เสนอกลยุทธ์การสื่อสารไว้มากมาย และเพ่ือให้
งานวิจัยชิ้นนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้เลือกกลยุทธ์การสื่อสารจ านวนทั้งสิ้น 10 กลยุทธ์ ดังภาพที่ 
2.9 ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การออกแบบสาร 2) กลยุทธ์การก าหนดวาระข่าวสาร 3) กลยุทธ์การ
รณรงค์ 4) กลยุทธ์เครือข่ายทางสังคม 5) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 6) กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ 7) กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 8) กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 9) กลยุทธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ 10) กลยุทธ์การล็อบบี้ 

 
ภาพที่ 2.9 แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการศึกษา 

2.3.1  กลยุทธ์การออกแบบสาร 
สาร หรือ ข้อความ คือ ข้อมูลที่ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้รับสารเกิดกระบวนการบางสิ่งบางอย่างตามที่ผู้

ส่งสารต้องการ 
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Richard Nordquist (2017) ให้ความหมาย สาร ว่า คือ ข้อมูลที่สื่อถึงโดยค าที่ใช้พูดหรือ
เขียน หรืออาจมีสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ร่วมด้วย ซึ่งข้อความ (วาจาหรืออวัจนภาษาหรือทั้งสองอย่าง) คือ
เนื้อหาของกระบวนการสื่อสาร ผู้ส่งข้อความในกระบวนการสื่อสารเป็นผู้ส่ง ผู้ส่งจะส่งข้อความไปยัง
ผู้รับ 

Aaron Karmin (n.d.) กล่าวว่า สารหรือข้อความเป็นพาหนะส าหรับผู้ส่งเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สึกความคิดส่งไปยังผู้รับ 

ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร (2556) นิยามค าว่า สาร ว่ าหมายถึง เนื้อหาหรือสาระของ
เรื่องราวที่ส่งออกมา อาจเป็นค าพูด อักษร หรือไม่ใช่ค าพูด เช่น ความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง 
โดยเนื้อหาของเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกสื่อนั้น ครอบคลุมความรู้และประสบการณ์ท่ีรวบรวมไว้ ตามท่ีผู้ส่ง
ต้องการถ่ายทอดถึงผู้ส่งสาร โดยผู้พูดต้องพิจารณาตัวสารโดยเลือกสารให้เหมาะสมรวมไปถึงปริมาณ
ของสารด้วย 

ณัฐวิภา สินสุวรรณ  (2548)  เพ่ิมเติมว่า สาร เป็นส่วนส าคัญที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร โดยคุณลักษณะของสารที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ได้แก่ เนื้อหาของสาร คือ สิ่ง
ที่เป็นเรื่องราวถ่ายทอดความคิดและความต้องการของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ประกอบไปด้วย ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้ออ้างอิง และข้อสรุป โดยข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
ข้อมูลตัวเลข 2) ข้อมูลตัวอักขระ ตัวอักษร  ตัวเลข  และอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ 3) 
ข้อมูลภาพ รับรู้จากการมองเห็น  เช่น ภาพดารา  ภาพสัตว์ต่าง ๆ 4) ข้อมูลเสียง  รับรู้จากทางหูหรือ
การได้ยิน  เช่นเสียงพูด เสียงเพลง  รหัสของสาร และการจัดสาร รหัสของสาร ได้แก่ สัญลักษณ์ที่
สร้างขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความคิด ข่าวสาร การเลือกรหัสสารที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้การสื่อสารผิดไป
ด้วย และส่วนสุดท้าย การจัดสาร หมายถึง การเรียบเรียงเนื้อหาของสารให้อยู่ในรูปที่ผู้ส่งสารต้องการ 
อาศัยลีลาในการจัดเรียงแตกต่างกันไปตามความสามารถของผู้ส่งสารแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึง
ความแจ่มชัดของสารด้วย 

ดังนั้น สาร จึงหมายถึง วัจนภาษา หรือ อวัจนภาษา ที่ถูกส่งจากผู้ส่งสารถึงผู้รับสารเพ่ือสื่อ
ความหมาย 

คุณสมบัติของสารที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ (ไพศาล กาญจน
วงศ,์ม.ป.ป.) ได้แก่ 

1) สารนั้นจะต้องมุ่งถึงผู้รับสารและได้รับความสนใจจากผู้รับสาร  
2) สารนั้นต้องมีสัญลักษณ์แสดงถึงความเหมือนกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร  
3) สารนั้นต้องเร้าความต้องการของผู้รับ และผู้รับได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
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จากคุณสมบัติของสาร จะพบว่า สารหรือข้อความเพียงอย่างเดียว อาจไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะท าให้ผู้รับสารเข้าถึงสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบอ่ืนร่วมด้วย ซึ่งเรา
เรียกว่า การออกแบบสาร 

การออกแบบสาร หรือ การออกแบบข้อความ (Message Design) เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์หนึ่ง 
ที่เริ่มต้นจากความเรียบง่าย อาจวางรูปแบบเป็นตัวหนา ตัวตรง อย่างมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพที่
จะน าเสนอไปในสื่อต่าง ๆ ซึ่งมี ค า ภาพ และรูปแบบ เป็นส่วนประกอบหลัก ในการสร้างที่จะน าไปสู่
การตีความ  

Pettersson Rune (2012)  อธิบายว่า การออกแบบสาร ไม่ใช่การก าหนดข้อความโดยไร้
ข้อมูลในส่วนอ่ืน ๆ ประกอบ ดังภาพที่ 2.10 การออกแบบสารเป็นการรวมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ 
ภาษา ศิลป์ ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และการสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งค านึงสภาพแวดล้อมทั้งส่วน
บุคคล และ เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  

 
ภาพที่ 2.10 แบบจ าลองความเก่ียวข้องของการออกแบบสารกับองค์ความรู้อ่ืน ๆ 
แหล่งที่มา: Rune P., 2012. 

2.3.1.1  รูปแบบของสาร 
การออกแบบสารสามารถพิจารณา แบ่งเป็น รูปแบบได้ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย  การ

ออกแบบกราฟฟิก (Graphic design) การออกแบบข้อมูล (Information design) การออกแบบการ
เรียนการสอน (Instructional design) การออกแบบมวลชน (Mass Design) และ การออกแบบเชิญ
ชวน  (Persuation design) อธิบายได้ดังนี ้

1) ออกแบบกราฟฟิก (Graphic design)  ในระยะหลัง เมื่อเทคโนโลยีเข้ามา อาจท าให้
เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปบ้างว่า กราฟฟิก คือ กระบวนการทางด้านศิลปะที่สร้างสรรค์ผ่าน
เครื่องมือด้านเทคโนโลยี ออกมาเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความเพียงเท่านั้น   (Wynsoft 
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Solution, กันยายน 6, 2559) แต่ที่จริงแล้ว กราฟฟิก เป็นการออกแบบสารรูปแบบแรกที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การวาดภาพผ่านฝาผนัง แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การออกแบบแพร่หลาย
และหลากหลายมากยิ่งขึ้น เราจึงสามารถเห็นการออกแบบกราฟฟิกได้ทุกวัน ผ่าน หนังสือ นิตยสาร 
หีบห่อ กระดาษ โปสเตอร์ สัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกราฟฟิก คือ การ
จัดองค์ประกอบที่ช่วยให้สารเข้าใจง่าย ซึ่งนั่นหมายความว่า จะท าให้ผู้รับสารเข้าใจในสารมากยิ่งขึ้น 
(Wynsoft Solution, กันยายน 6, 2559)  

2) การออกแบบข้อมูล (Information design) คือการวางแผนรายละเอียดของข้อมูล
เฉพาะที่จะให้แก่ผู้ชมเฉพาะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ  ผลลัพธ์ของการออกแบบรูปแบบนี้มัก
แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร แผนการ ภาพวาด หรือข้อก าหนดที่เป็นทางการ ซึ่งวัตถุประสงค์เฉพาะ
ของการออกแบบอยู่ที่ความชัดเจนเป็นส าคัญ 

3) การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ถือเป็นกรอบใหญ่ของการ
ออกแบบทั้งหมด เพราะเก่ียวข้องกับการออกแบบทุกรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้การออกแบบ
ข้อมูล ก็ต้องอาศัยการออกแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับข้อมูลก่อน นอกจากนั้น ยังรวมไปถึง
บทเรียนอื่น ๆ เช่น การศึกษาภาษา ก็ต้องรู้โครงสร้างของภาษา เป็นต้น 

4) การออกแบบเพ่ือความบันเทิง (Mass Design) เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ 
เกี่ยวข้องกับแง่มุมจากการศึกษาด้านการสื่อสาร ทั้งสื่อและสาร การสื่อสารมวลชน ทั้งภาพยนตร์ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ และอาจลึกลงไปถึงการถ่ายภาพ ดังนั้น จึงมีความหลากหลายและมี
ขนาดใหญ่  

5) การออกแบบเชิญชวน  (Persuasion design) เป็นการออกแบบที่เน้นการโน้มน้าว 
คล้ายกับการโฆษณาชวนเชื่อ การออกแบบในลักษณะนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล และวางแผนอย่าง
รอบคอบ ซึ่งอาจตั้งเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่มักเป็นการขอให้ท าอะไรบางอย่าง เช่น 
การขอให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง การออกแบบรูปแบบนี้บ่อยครั้งยังเป็นการโน้มน้าวใจให้เกิดทัศนคติท่ี
ดีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งน าไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการอีกด้วย 

ปาริชาต สภาปิตานนท์ และคณะ (2547) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพในประเทศ
ไทย พบว่า รูปแบบสารที่นักรณรงค์ด้านสุขภาพของไทยใช้ มีหลากหลายรูปแบบผสมกัน เช่น การน า
ประเด็นด้านสุขภาพมาออกแบบเป็นกราฟฟิก หรือ การเชิญชวนให้ออกก าลังกาย การออกแบบข้อมูล 
เช่น การน ารายงานวิจัยมาน าเสนอเป็นบทความน าเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หรือการรณรงค์เชิญ
ชวนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ดื่มไม่ขับ เป็นต้น โดยสารที่ได้จะถูกน ามาเสนอเป็นรูปแบบต่าง ๆ 
2 แนวทาง คือ แนวทางเชิงลบ (Negative Approach) และแนวทางเชิงบวก (Positive Approach) 

แนวทางเชิงลบ (Negative Approach) ประกอบไปด้วย การใช้สารที่เร้าความกลัว กระตุ้น
ผู้รับสารให้เกิดความอ่อนไหว มีการน าเสนอสารในรูปส านวน ถ้อยค า และรูปภาพที่น่ากลัว รวมไปถึง 



 

 

53 

การใช้บุคคลท าหน้าที่ตักเตือนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้บุคคลที่กลุ่มเป้าหมายให้ความเชื่อถือ และการ
น าเสนอข้อเท็จจริง เพ่ือชี้แจงรายละเอียด ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติ ผลการวิจัย รายงานประชุม 
เป็นต้น 

แนวทางเชิงบวก (Positive Approach) ประกอบไปด้วย การให้ก าลังใจ มักผ่านสื่อบุคคล
หรือสื่อเฉพาะกิจต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ในการถ่ายทอดสารผ่านถ้อยค าที่มีความหมายก่อให้เกิดก าลังใจ 
การเน้นความทันสมัย ทันสถานการณ์ปัจจุบัน การหลีกเลี่ยงสารเชิงต าหนิหรือโต้แย้ง วัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือหลีกเลี่ยงการประกาศตัวเป็นศัตรูกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ การน าเสนอภาพ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง และการตอกย้ าความส าคัญของชุมชนเข้มแข็ง 

2.3.2  กลยุทธ์การก าหนดวาระ (Agenda Setting) 
ทฤษฎีก าหนดวาระ (Agenda Setting) คิดค้นโดย Maxwell McCombs และ Donald 

Shaw ในปี 1972-1973  สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของสื่อมวลชนในการควบคุมข้อมูลที่จะถูกส่งต่อไปยัง
ประชาชนด้วยการเลือก เรียบเรียงเนื้อหา และก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ ซึ่ งอาจมากน้อย
แตกต่างกัน แล้วจึงน ามาล าดับความส าคัญ ว่าเรื่องใดควรถูกหยิบยกมาน าเสนอหรือเรื่องไหนไม่
จ าเป็นต้องน าเสนอเลย  (นัทกานต์ ทองพูน, 2553) โดยสื่ออาจไม่สามารถบอกผู้ชมว่าให้คิดอะไร แต่
สามารถบอกได้ว่าจะให้ประชาชนคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร นั่นเพราะสื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนประเด็นที่
เด่นในวาระของข่าว ให้กลายเป็นกระแสหรือวาระของสังคมได้  ซึ่งถ้าให้คนกลุ่มหนึ่งเปิดรับสื่อในเรื่อง
เดียวกัน อาจมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องที่อ่าน แต่จะคิดเหมือนกันว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
(วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์, 2553)  

ทั้งนี้ Mcquail & windahl (1986, อ้างถึงใน นัทกานต์ ทองพูน, 2553) ได้ให้ข้อสังเกตว่า 
การศึกษาวาระต่างๆ ที่ถูกน าเสนอนั้น ควรต้องศึกษาว่าวาระดังกล่าวมาจากแหล่งที่มาใด เช่น บาง
วาระอาจถูกก าหนดโดยสถาบันหรือองค์กรทางการเมือง หรือ กลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งหมายถึงต้องมองให้
ชัดเจนว่าการก าหนดวาระนั้น เป็นวาระของใครเพื่อสื่อสารไปถึงคนกลุ่มใด 

นอกจากนั้น ยังมีการประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ระดับ ระดับแรก เป็นการสร้างวาระ
ความสนใจของประชาชนอันเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนที่สนใจประเด็นนั้น ส่วนระดับที่สอง คือการ
พยายามกรอบความคิดเห็นแก่กลุ่มคน ซึ่งน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมในที่สุด  

จึงกล่าวได้ว่าการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อเหตุการณ์จะผันแปรไปตามปริมาณการน าเสนอ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  จากสื่อ 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความเชื่อมโยงในพ้ืนที่สื่อ จะพบว่า สื่อมีความสัมพันธ์กับอ านาจ
ต่าง ๆ ในสังคม ทั้งส่วนของประชาชนและภาครัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประโยชน์สาธารณะ จึงมีการให้
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ทัศนะเพ่ิมถึงบทบาทในการก าหนดข่าวสาร ว่านอกจากสื่อมวลชนแล้ว ยังมีการก าหนดวาระโดย
ประชาชนหรือสาธารณะ (Public Agenda) และการก าหนดวาระข่าวสารโดยภาครัฐหรือผู้ก าหนด
นโยบาย (Policy Agenda) ดังภาพที่ 2.11 (Dearing, 1988)   

1) วาระทางสื่อ (Media Agenda) คือ การจัดวาระของสื่อ โดยจัดความสนใจในเนื้อหา 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของสื่อ กล่าวคือ พิจารณาความสนใจของสื่อเป็นหลัก 

2) วาระทางการเมือง (Policy Agenda) คือ การจัดวาระของรัฐบาล หรือ ผู้มีอ านาจทาง
การเมืองในขณะนั้นเป็นผู้ก าหนด ส่วนมากเป็นการอธิบายการด าเนินการของรัฐ การประชาสัมพันธ์
นโยบาย หรือ การขอความร่วมมือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ นั่นหมายถึงการยึดความต้องการของรัฐ
เป็นหลัก 

3) วาระสาธารณะ (Public Agenda) หรือ สถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมเป็นปัจจัย
ก าหนดให้เกิดการจัดล าดับสาร เช่น ประชาชนได้รับผลกระทบจากอากาศเป็นพิษ ก็จะร่วมกัน
ประชามติให้มีการก าหนดหัวเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นล าดับแรก 

โดยความสัมพันธ์ของทั้ง 3 วาระ อธิบายได้ว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อวาระของประชาชนใน
สังคมโดยตรง วาระของประชาชนต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อวาระเชิงนโยบาย และวาระ
สื่อมวลชนได้รับอิทธิพลบางส่วนจากวาระเชิงนโยบาย (Dearing, 1988)   

 
ภาพที่ 2.11 ความสัมพันธ์ของการก าหนดวาระข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ 
แหล่งที่มา: ชลภร นภินธากร, 2553. 

นาฏยา  พิลางาม (2557) ทดสอบแบบจ าลองการก าหนดวาระในบริบทการเมืองไทย กรณี
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยศึกษาวาระของสื่อมวลชน 
วาระของประชาชน และวาระเชิงนโยบาย โดยศึกษากลุ่มหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าว 3 ฉบับได้แก่ 
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หนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า รวมไปถึงประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม กลุ่มสนับสนุน กลุ่มคัดค้าน และกลุ่มที่เป็นกลาง 

ผลการศึกษาพบว่า วาระของสื่อมวลชน จากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับเสนอข่าวเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ใกล้เคียงกัน โดยมีพ้ืนที่สื่อขนาดใหญ่ วางในต าแหน่งส าคัญ ต่อเนื่อง
และยาวนาน โดยผลกระทบที่จะสร้างให้เกิดขึ้น เป็นในลักษณะสร้างการรับรู้มากกว่าเป็นการชักจูงใจ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า สื่อมวลชนไม่ประสบความส าเร็จมากนักในการบอกให้ประชาชนคิดอะไร 
แต่ประสบความส าเร็จอย่างมากในการท าให้ผู้อ่านรู้ว่าควรคิดเกี่ยวกับอะไร 

วาระของประชาชน ประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นส าคัญ และส่วนมากเปิดรับข่าวนี้
จากสื่อเอกชนมากกว่าสื่อรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมายรับทราบความส าคัญของข่าว จากเนื้อที่ของข่าวที่
มากกว่าปกติ ความถี่ในการรายงานข่าว และระยะเวลาในการน าเสนอข่าว ขณะที่วาระเชิงนโยบาย 
พบว่า มีการสื่อสารในแนวสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ถือ
เป็นจุดเริ่มของวาระเชิงนโยบาย แต่ยังไม่มีเนื้อหามาก หลังจากนั้นเริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จึงไ ด้
เผยแพร่เนื้อหาของนโยบายมากยิ่งขึ้น แต่วาระเชิงนโยบายในระยะต่อๆมา เริ่มเป็นการแก้ไข
ภาพลักษณ์ที่เสียไปมากกว่าการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติม 

2.3.3  กลยุทธ์การรณรงค์ (Campaign) 
กา ร รณร งค์  ( Campaign)  จั ด อยู่ ป ร ะ เ ภทกา รสื่ อ ส า ร แบ บว า ง แผน  ( Planned 

Communication)  (ณัฐวิภา สินสุวรรณ, 2548) การรณรงค์เป็นการสื่อสารที่มีเป้าหมายของการ
สื่อสารตั้งแต่บุคคล 2 คน ขึ้นไป จนถึงขนาดกลุ่มสาธารณชน บางครั้งการรณรงค์อาจก าหนด
เป้าหมายเป็นประชาชนนับล้านคนก็ได้ โดยอาศัยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีผู้ให้
ความหมายค าว่ารณรงค์ไว้ ดังนี้ 

Barnard A. and Parker C. (2012 : 9) กล่าวว่า การรณรงค์ คือ การวางแผนชุดของการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่บรรลุตามเป้าหมาย 

จิราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (2554, 21 กันยายน) ให้ความหมาย การรณรงค์ว่าเป็นกิจกรรมการ
สื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ โดยมีการก าหนดชุดกิจกรรมการสื่อสารและวางแผนไว้ล่วงหน้า รวมถึงการ
แพร่กระจายข่าวสาร โดยผ่านสื่อจ านวนหนึ่ง ณ เวลาที่ใดจะท าให้สารเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุด หรือ คุ้มค่ามากที่สุดต่อความพยายามลงทุนลงแรงนั้น 

ยศพงศ์ เกิดเกียรติขจร (2557) กล่าวว่า การรณรงค์ คือการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้ดีขึ้น หมายถึง การชี้ให้เห็นถึงปัญหาและสื่อสารปัญหานั้นให้คนอ่ืนได้รับรู้ รวมถึงโน้มน้าวให้
ทุกคนร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งจะสอดคล้องกับการร่างโครงการรณรงค์ จะต้องเริ่มจากประเด็นว่าเรา
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ต้องการสื่อเรื่องใดไปที่คนกลุ่มใด จากนั้นจึงคิดวิธีที่จะเข้าถึงและโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย ให้หันมา
ให้ความส าคัญกับปัญหา  

สุระชัย ชูผกา (ม.ป.ป. : 10) ให้ความหมายการรณรงค์ ว่าเป็นกริยาอาการของการกระท า 
การสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้รับสารลงมือกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเป็นลักษณะการสื่อสารทาง
อารมณ์ด้วยการจูงใจและให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นแนวทางกระตุ้นให้ผู้รับสารเข้าถึงความ
ตระหนักในการลุกขึ้นกระท าบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมในทางที่ดีงาม 

Rice and Atkin (1989, อ้างถึงใน ณัฐวิภา สินสุวรรณ, 2548 : 35) ให้ค าจ ากัดความการ
รณรงค์ว่า การรณรงค์เป็นความพยายามอย่างมีเป้าหมายเพ่ือชี้แจง โน้มน้าวใจหรือกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น มุ่งไปที่ผู้รับสารกลุ่มใหญ่ ผลประโยชน์ที่ไม่แสวงหาก าไร
ของการรณรงค์จะตกอยู่กับปัจเจกบุคคล และ/หรือสังคมโดยรวม การรณรงค์มักจะด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่เป็นระบบ โดยอาศัยสื่อมวลชนและการสนับสนุน
ระหว่างบุคคลซึ่งท าให้การรณรงค์นั้นสมบูรณ์ 

ดังนั้น การรณรงค์ จึงหมายถึง การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจคนจ านวนมากให้คล้อยตามหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการสื่อสารต้องเน้นเนื้อหาและรูปแบบของสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลายต่างกัน 

Nowak และ  Warneryd (1985, อ้างถึงใน Mcquire & Windahl, 1993) เสนอแบบจ าลอง
ของการรณรงค์ทางการสื่อสาร ซึ่งเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายของผู้ส่งสาร และจบที่ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน
จากการรณรงค์ ดังภาพที่ 2.12 

 
ภาพที่ 2.12 แบบจ าลองการรณรงค์ทางการสื่อสาร 
แหล่งที่มา: ณัฐวิภา สินสุวรรณ, 2548. 

จากภาพที่ 2.12 อธิบายว่า จุดเริ่มต้นของการรณรงค์ เริ่มต้นจากผลที่พึงประสงค์ หมายถึง 
การก าหนดเป้าหมาย ส่วนนี้ส าคัญที่สุดการนิยามเป้าหมายที่ไม่ดีอาจท าให้ยากที่จะบรรลุตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ จากนั้นท า 3 ประการ ก่อนจะส่งสารไปถึงผู้รับสาร นั่นคือ จัดการการสื่อสารของฝ่าย
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ตรงข้ามไม่ให้กระทบต่อสารในการรณรงค์ ตั้งวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ เพราะวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ย่อมต้องการรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันไปด้วย และ สุดท้าย กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ ทุกคนที่การ
รณรงค์ต้องการให้เกิดผลกระทบ ผ่านตัวกลางที่จะไปถึงผู้รับสาร ด้วยรูปแบบของสาร รูปแบบของ
สื่อกลาง และรูปแบบของผู้สื่อสาร ไปจนเกิดผลกระทบขึ้นตามวัตถุประสงค์ โดยองค์ประกอบของการ
รณรงค์ต้องสัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด  

แบบจ าลองการรณรงค์ดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับนิยามการรณรงค์ที่ต้องเน้นเนื้อหาและรูปแบบ
ของสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายต่างกัน 

การรณรงค์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ ในสังคม แต่นับตั้ งแต่ศตวรรษที่  20 เป็นต้นมา 
ระบบสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้เพ่ิมและเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
กระบวนการรณรงค์และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรณรงค์ในสังคมปัจจุบัน (ปาริชาต สถาปิตา
นนท์ และคณะ, 2547) การรณรงค์ หรือ การสื่อสารรณรงค์ จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาการส่งเสริม
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือแนวทางในการปฏิบัติของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และเน้นในมิติของการสื่อสาร  (2530, อ้างถึง
ใน พิชิต ธิอ่ิน, 2553) โดยการรณรงค์แต่ละครั้งวัตถุประสงค์ในการรณรงค์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น 
การรณรงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการรณรงค์เพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม อันจะน าไปสู่การเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด (กิตติ กันภัย , อ้างถึงใน พิชิต ธิอ่ิน, 
2553) 

ประเภทการรณรงค์มีผู้แบ่งโดยใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย ในที่นี้ยกมา 3 รูปแบบ ได้แก่ ประเภท
การรณรงค์แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ แบ่งตามคุณลักษณะเด่น และแบ่งตามประเด็นของ
การรณรงค์  

เมื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการรณรงค์สามารถแบ่งประเภทของการรณรงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม 
(เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว, 2551) ดังนี้ 

1) การรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงการรับรู้ (Cognitive change) คือ การสื่อสารเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อประเด็นการรณรงค์ 

2) การรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระท า (Action change) คือ การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าว
ใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

3) การรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral change) คือ การสื่อสารเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การรณรงค์ให้ขับรถช้าลง หรือเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น 

4) การรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนค่านิยม (Value change) คือ การสื่อสารเพ่ือให้เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ เช่น ความอคติท่ีมีต่อคนบางกลุ่ม เป็นต้น 
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การแบ่งประเภทการรณรงค์ตามคุณลักษณะเด่นของการรณรงค์ หนังสือการสื่อสาร 
(Handbook of Communication Science) แบ่งการรณรงค์ออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 
(2530, อ้างถึงใน พิชิต  ธิอ่ิน, 2553) 

1) การสื่อสารรณรงค์เป็นการกระท าที่มีเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจน ก่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อปัจเจกบุคคล (A Campaign is Purposive, and Seeks to influence Individual) กล่าวคือ การ
รณรงค์แต่ละครั้ง ผู้ส่งสารมักคาดหวังผลจากการสื่อสารของตนว่าจะส่งผลกระทบต่อความคิดของ
ปัจเจกบุคคลไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางสังคม 

2) การสื่อสารรณรงค์เน้นการสื่อสารสู่กลุ่มผู้รับสารจ านวนมาก (A Campaign is aimed 
at a large Audience) กล่าวคือ การรณรงค์เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก 
ไม่ได้เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแม้ว่าจะอิงแนวคิดการโน้มน้าวใจก็ตาม แต่ก็เป็นการโน้มน้าวใจคน
หมู่มาก 

3) การสื่อสารรณรงค์ก าหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน (A Campaign has a 
more or less specifically defined time limit) กล่าวคือ การรณรงค์จะก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการตั้งแต่การเริ่มรณรงค์ไปจนถึงขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการรณรงค์ แต่ช่วงเวลาแต่
ละโครงการที่รณรงค์จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เน้นการระบุชัดเจนเป็นเรื่องๆ แล้วแต่กรณี 

4) การสื่อสารรณรงค์ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการวางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ (A Campaign Involve an Organization set of communication activities) กล่าวคือ 
การรณรงค์แต่ละกิจกรรมจะใช้สื่อหลายประเภทในการรณรงค์สารใดสารหนึ่ง เนื่องจากสื่อแต่ละ
ประเภทเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในบางกลุ่ม โดยกระบวนการออกแบบและแพร่กระจาย อาจริเริ่ม
โดยผู้วางแผนการรณรงค์และเผยแพร่สู่ประชาชน หรือ เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
สารก็ได้ 

นอกจากนั้น หากแบ่งการรณรงค์ตามประเด็นของการรณรงค์ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ การรณรงค์ทางการเมือง การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพ่ืออุดมการณ์ แต่
อย่างไรก็ตามจุดร่วมของการรณรงค์ทุกแบบ คือ จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับประเด็นใหม่
ที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ใช้กลยุทธ์เดียวกันตลอด  (ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ, 2557) 

ดังที่กล่าวมา  แม้จะมีการจัดประเภทของการรณรงค์ออกเป็นด้านต่าง ๆ หลากหลาย แต่ใน
การรณรงค์ทุกประเภทล้วนมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญเหมือนกันทั้งสิ้น (สุระชัย ชูผกา, ม.ป.ป.) นั่น
คือ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ต้องมีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมี
ความเป็นไปได้หรือมีความเป็นจริง (Realistic) 

2) การก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน (Timeframe)  



 

 

59 

3) การก าหนดแผนงานและกลยุทธ์การรณรงค์ (Strategic Planning) 
4) การวัดผลตามความเป็นจริง หรือการประเมิน (Measurable) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศึกษาการรณรงค์กรณีการรณรงค์ไม่

สูบบุหรี่ มาเป็นกรณีศึกษาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (2558) พบว่า การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มี
วัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ด้านการลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ วัตถุประสงค์ด้าน
การรณรงค์กฎหมาย วัตถุประสงค์ด้านการระดมพลัง และวัตถุประสงค์ด้านการต่อสู้บริษัทบุหรี่ ซึ่งแต่
ละวัตถุประสงค์ มีกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 แสดงการด าเนินการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาหลัก และ
วิธีการด าเนินงาน 
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พรดี สะสมบัติ (2548) ศึกษากระบวนการสื่อสารในกระบวนการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมมารดาของ ‘กลุ่มนมแม่’ ซึ่งเป้าหมายของการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมให้คุณแม่ชาวไทยหันมาให้นมแม่
แก่บุตรและประสบความส าเร็จในการให้นมแม่ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับคุณค่าสูงสุดจากน้ านม
แม่ และมุ่งเจาะจงไปที่ คุณแม่ ที่มีการศึกษาและกลุ่มพันธมิตรในเครือข่าย  โดยการศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการรวมกลุ่มของกลุ่มนมแม่ และกระบวนการสื่อสารใน
การรณรงค์ต่อสาธารณชน ซึ่งกระบวนการสื่อสารในการรวมกลุ่มของกลุ่มนมแม่ แบ่งออกเป็น 5 
ระยะ  แต่ละระยะจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกัน (พรดี สะสมบัติ, 2548) ดังนี้ 

- ระยะก่อตั้ง สมาชิกจะสื่อสารภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย เพ่ือเชื่อมและน าไปสู่
ระยะการหาแนวร่วม  

- ระยะการหาแนวร่วม จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจนมีการนัดสังสรรค์กลุ่ม การหา
แหล่งทุน และสร้างสัญลักษณ์ รวมไปถึงมีการแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่ม 

- ระยะด าเนินกิจกรรม มีการประชุม การสังสรรค์ประจ าเดือนและการรับสมัครสมาชิก  
- ระยะขยายตัว เริ่มขยายแนวร่วมกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งกลุ่มแม่ กลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์ สื่อมวลชน คุณแม่อาสา และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อคุณแม่ เช่น คุณพ่อ ครอบครัว  
- ระยะเข้าสู่ระบบโครงสร้างสังคม ขั้นที่กรมอนามัยรับลูกน าการผลักดันปัญหาเข้าสู่การ

แก้ไขเชิงโครงสร้าง หลังจากนั้นจึงขอบคุณภาคีและยุติบทบาทของกลุ่ม 
ขณะที่วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการรณรงค์ต่อสาธารณชน พบว่า มีการ

ใช้  1) สื่อบุคคล เน้นบุคคลที่มีประสบการณ์  บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่มีความรู้ความช านาญ และ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด 2) สื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร 3) สื่อกิจกรรม ได้แก่ การสังสรรค์ประจ าเดือน การเสวนาสัญจร การประชุมเชิงวิชาการ 
การอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น โดยมี 4) สื่อเฉพาะกิจหรือสื่อรณรงค์ เช่น จุลสารสายธาร
รัก  ชุดมุมให้นมแม่ สื่อความรู้ ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่าง ๆ รวมไปถึง 5) สื่อพิเศษ ได้แก่ เว็บไซต์ 
และการตอบปัญหาทางโทรทัศน์ ซึ่งสื่อท้ังหมดที่ใช้จะถูกใช้เพ่ือน าเสนอสาร 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  
สารที่เป็นข้อเท็จจริง สารที่เสนอความเป็นเหตุเป็นผล สารจากกลุ่มอ้างอิงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง สาร
ที่เน้นข้อความสะดุดหู สารให้ก าลังใจ และสารที่เป็นการสร้างสัญลักษณ์ร่วม  

ข้อสังเกตกระบวนการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาของ  ‘กลุ่มนมแม่’ พบว่า การ
รณรงค์มักเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันกฎหมาย ในขณะที่กฎหมายจะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้
เป้าหมายของการรณรงค์ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ กลุ่มนมแม่ ใช้กลยุทธ์การรณรงค์เพ่ือสื่อสาร
ประเด็นหลัก คือ ให้แม่เป็นผู้ให้นมแก่บุตรเองแทนการให้นมผงเพราะนมแม่ดีที่สุด หลังจากนั้นมีการ
ดึงแนวร่วมเข้ามาเพ่ือสร้างให้เกิดพลัง แล้วจึงน าพลังจากการรวมตัวกันของกลุ่มแนวร่วมมาผลักดันให้
เกิดมาตรการทางกฎหมายนั่นคือ ผลักให้ประเด็นปัญหาต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้าง จนกลายเป็น
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นโยบายระดับประเทศในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น มาตรการห้ามโฆษณานมผงของเด็กอายุต่ ากว่า 6 
เดือน หากรัฐบาลประกาศให้มีผลบังคับใช้จะท าให้ประชาชนไม่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เสี่ยงต่อการ
เข้าใจผิดว่านมผงดีกว่านมแม่ ประชาชนก็จะให้นมตนเองแก่บุตร ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของรณรงค์
เรื่องดังกล่าว 

2.3.4  กลยุทธ์เครือข่ายทางสังคม (Social network) 
เครือข่าย เป็นค าที่มีขอบเขตกว้างและมักถูกน าไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้

เป็น 4 ประเภท (Newman อ้างถึงใน รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, น้ าทิพย์ วิภาวิน, นงเยาว์ เปรมกมล
เนตร, 2558) ประกอบด้วย 1) เครือข่ายทางสังคม เช่น เครือข่ายของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร 
ฯลฯ 2) เครือข่ายสารสนเทศ เช่น เครือข่ายเว็บไซต์ 3) เครือข่ายทางเทคโนโลยี เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4) เครือข่ายทางชีววิทยา เช่น เครือข่ายสายใยอาหาร เครือข่าย
การควบคุมยีน เป็นต้น โดยในที่นี้จะกล่าวถึง “เครือข่ายทางสังคม” ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับงานศึกษา
ชิ้นนี้ 

เครือข่ายทางสังคม (Social network) คือการรวมกันของอย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มค า 4 ค า 
ได้แก่ การเชื่อมต่อ/เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และวัตถุประสงค์หรือข้อตกลง ซึ่ง
เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย (พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557) อีกนัยหนึ่ง เครือข่ายทาง
สังคม คือเครือข่ายที่เป็นระบบทางสังคมเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ หมายถึง  กลุ่มบุคคลซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีรูปแบบ และมีจุดเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยการสื่อสาร  (น้ าทิพย์ วิภาวิน , 
2558) 

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายเครือข่ายทางสังคมว่าหมายถึง สัมพันธภาพทาง
สังคมและความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าถึงหรือการระดมการสนับสนุน
ทางสังคมเพ่ือสุขภาพ (อ้างถึงใน วิภาดา เชี่ยวชาญ, 2560)  

เกษม นครเขตต์  (ม.ป.ป.) ให้ทัศนะว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ชุดของความสัมพันธ์
ของบุคคล กลุ่ม องค์กร โดยที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันทั้ง ข้อมูลข่าวสาร การบริการ และ
ค าแนะน า สอดคล้องกับ ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์ ที่กล่าวว่า  เครือข่ายทางสังคม (Social Network)  
ว่าหมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกบุคคล 
(Individual) กลุ่ม (Group) และองค์กร (Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social Interaction) ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การ
แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 
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ขณะที่  Charlie R. Claywell (n.d.) เสริมว่า  เครือข่ายสังคม คือการศึกษาว่า บุคคล องค์กร 
หรือกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในเครือข่ายของเขาอย่างไร โดยศึกษาจากองค์ประกอบที่เล็กที่สุดนั่นก็
คือ บุคคล หรือที่เรียกว่า ผู้แสดง (actor) ยิ่งไปกว่านั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจ
เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่
ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 

นอกจากนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับค านิยามของเครือข่ายทางสังคม ที่หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธ์และเป้าหมายร่วมกัน เครือข่ายทางสังคมจึงต้องมีส่วนประกอบของเครือข่าย แบ่งได้เป็น 7 
ประการ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, อ้างถึงใน ภัทรภร  พลพนาธรรม, 2553)  ดังนี้ 

1. การรับรู้มุมมองร่วมกัน 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  
5. มีกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
6. มีการพึ่งพิงกัน 
7. มีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
โดยจากส่วนประกอบของเครือข่ายที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของเครือข่ายมี

หน่วยของสังคมที่เป็นบุคคล กลุ่มหรือองค์กร และสังคม เชื่อมโยงกันโดยการปฏิสัมพันธ์ด้วยการ
สื่อสาร เมื่อเครือข่ายสังคมเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมจึงเน้น
ที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกันเป็นจุดส าคัญ  (น้ าทิพย์  วิภา
วิน, 2558) ขณะที่ อิศรัฏฐ์  รินไธสง (2547) เสริมว่า กิจกรรมส าคัญที่สุดที่เครือข่ายทุกเครือข่ายท า
ร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ
วางแผนและด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน  นับเป็นการประสานพลัง (synergy)  เป็นการใช้
ทรัพยากร ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องต่าง ๆ ถ้าท าเป็น
เครือข่ายจะได้ผลมากกว่า   

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ส าคัญของการเป็นเครือข่าย คือ ความสัมพันธ์ อธิบายได้ว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล เราเรียกว่า จุดหรือโหนด (Node) ถ้ามีความสัมพันธ์ (Relationships) เกิดขึ้นระหว่างจุดต่าง 
ๆ  จึงกลายเป็น เครือข่าย (Network) 

กล่าวโดยสรุป เครือข่ายทางสังคม จึงหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการสื่อสารรูปแบบ
ต่าง ๆ ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร  ด้วยรูปแบบที่หลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมกัน 



 

 

64 

ดังที่กล่าวมาค าว่า เครือข่าย อาจมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‘กลุ่ม’ อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
(2547) ได้อธิบายความแตกต่างของเครือข่ายกับกลุ่มไว้ ดังตารางที่ 2.4 
ตารางที่ 2.4 แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มและเครือข่าย 

 กลุ่ม เครือข่าย 

พันธกิจและเป้าหมาย มีพันธกิจร่วมกัน และด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

มีพันธกิจแตกต่างกันตามความ
ถนัด แต่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หลักร่วมกัน 

ความคิดของสมาชิก สมาชิกกลุ่มมีความคิด ความเชื่อ
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ผ่าน
ประสบการณ์ร่วมกัน 

สมาชิกกลุ่ มมีความคิดหรือ
ความเชื่อ เหมือนหรือต่างกันก็
ได้  

ความสัมพันธ์ รวมตัวกันอย่างใกล้ชิด ร วมตั ว แล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ส า ย
สัมพันธ์แบบหลวมๆ 

รูปแบบการด าเนินงาน มี เอกลักษณ์และปรัชญาการ
ท างาน แบบกลุ่มที่ชัดเจน 

มี เ ป้ า หม าย ร่ ว มกั น  แต่ ไ ม่
สูญเสียเอกลักษณ์ของตนเอง 

ที่มา: อิศรัฏฐ์  รินไธสง, 2547. 

จากตารางความแตกต่างของกลุ่มและเครือข่ายต่างกันที่สมาชิก โดยการรวมตัวแบบกลุ่ม 
เน้นการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งความคิดและวิธีการ ขณะที่การรวมตัวแบบกลุ่ม ยืดหยุ่น
ให้ปฏิบัติในสิ่งที่สมาชิกถนัด แต่ยังคงเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักร่วมกัน 

2.3.4.1 การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
เครือข่ายจ านวนมากตั้งขึ้นเพ่ือปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก 

และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นวัตถุประสงค์หลักของเครือข่าย บางเครือข่ ายตั้งขึ้นเพ่ือความ
ร่วมมือในการวิจัยศึกษา ฝึกอบรม หรือตลาด บางเครือข่ายมุ่งเพ่ือแลกเปลี่ยนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ (เช่น เครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร) บางเครือข่ายมุ่งเป็นกลุ่มพลังกระตุ้น
ความตระหนักของสังคม และเข้าไปมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ  เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์
ของสมาชิก เครือข่ายหลายแห่งมีวัตถุประสงค์หลายด้าน ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งร่วมมือกัน
ในการจัดการฝึกอบรมและวิจัย รวมทั้งผลักดันนโยบาย โดยเหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ประกอบด้วย (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร อ้างถึงใน ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2555)  

1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ซ้ าซ้อน หลากหลาย และขยายตัว จนเกิด
ความสามารถของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มที่จะด าเนินการแก้ไข 

2) เครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 
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3) ประสานผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม 
อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายไม่สามารถเกิดได้ด้วยคนเพียงคนเดียว จะต้องมีปัจจัย

เสริมที่เป็นเงื่อนไขส าคัญ คือความเต็มใจ ของหมู่หรือพวก ที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อีกทั้งยังต้องมี
ทรัพยากรในการท างาน พร้อมที่จะรับความเสี่ยงร่วมกันเพ่ือให้ความต้องการของเครือข่ายเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อีกด้วย  

ข้อสังเกตของการสร้างเครือข่ายที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ อธิบายได้ว่า 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เราเรียกว่า จุดหรือโหนด (Node) ถ้ามีความสัมพันธ์ (Relationships) เกิดขึ้น
ระหว่างจุดต่าง ๆ  จึงกลายเป็น เครือข่าย (Network) 

2.3.4.2  รูปแบบของเครือข่าย 
รูปแบบของเครือข่าย ถูกจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่จ าแนกรูปแบบตามลักษณะการ

เกิด และจ าแนกตามลักษณะการรวมกลุ่ม 
เครือข่ายที่จ าแนกตามลักษณะการเกิด  แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม (สนธยา พลศรี, 2550, อ้าง

ถึงใน ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว, 2556) ดังนี้  
1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผลของความสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างมนุษย์ เช่น เครือญาติ ความสัมพันธ์ของครูอาจารย์ และลูกศิษย์ เป็นต้น 
2) เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย์ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดจากปัญหาหรือ

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม มีความจ าเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของการรวมพลังกัน 
สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน อาชีพเดียวกัน เช่น 
เครือข่ายพิทักษ์ป่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ า เป็นต้น 

3) เกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของสมาชิก 
เช่น เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนบ้าน รวมตัวกันด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นเวลานาน แล้วพัฒนาเป็น
เครือข่าย เช่น จากกลุ่มสภากาแฟ พัฒนาเป็นประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น 

4) เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง หมายถึง เครือข่ายที่มีผู้จัดตั้ง และให้ผู้ให้การสนับสนุนเพ่ือ
วัตถุประสงค์บางประการ เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสหกรณ์ เป็นต้น 

เครือข่ายที่จ าแนกตามลักษณะการรวมกลุ่ม สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (ภัทรภร  พล
พนาธรรม, 2553) ประกอบด้วย  

1) เครือข่ายเชิงพ้ืนที่   (Area network)  หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร 
เครือข่าย ที่อาศัยพ้ืนที่ด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างาน  ร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาที่
อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายน าทาง โดยอาจแบ่งตามพ้ืนที่การปกครองของภาครัฐ 
เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ แบ่งพ้ืนที่
ตามความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เครือข่ายลุ่มน้ าปิง เครือข่ายอ่าวปัตตานี เป็นต้น 
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2) เครือข่ายเชิงกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา ( Issue  network) เป็นเครือข่ายที่ใช้
ประเด็นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติเชิงพ้ืนที่ 
มุ่งเน้นการจัดการประเด็นและพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืน เช่น เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก 
สตรี สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3) เครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง  เครือข่ายที่มุ่งด าเนินการภายใต้กรอบ
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหน่วยงาน หรือโครงสร้ างหลักของกลุ่ม
ผลประโยชน์ นั้นๆ แบ่งได้เป็น 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า 
เครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
ฯลฯ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายมูลนิธิ YMCA และ เครือข่ายภาคประชาชน เช่น 
เครือข่ายประมงพ้ืนที่บ้าน เครือข่ายสมัชชาคนจน เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า  การด าเนินงานแบบเครือข่ายจะท าให้เกิดพลังในการต่อสู้เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามประเด็นที่เครือข่ายต้องการ 

ณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) ศึกษากระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบ
บุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย โดยศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกฎหมาย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การแสวงหาพันธมิตรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ท าให้การขับเคลื่อนกฎหมายประสบความส าเร็จ เครือข่ าย
ภายในประเทศประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งเครือข่ายนักวิชาการ
และนักกฎหมายจะช่วยสนับสนุนด้านข้อมูล แล้วจึงน าเสนอต่อผู้มีอ านาจในการออกกฎหมาย อันจะ
ช่วยให้ข้อมูลมีน้ าหนักและได้รับความสนใจจากนักการเมือง ในขณะที่เครือข่ายต่างประเทศ เชื่อมโยง
ผ่าน GLOBALink มีส่วนช่วยในแง่การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนตลอดจนความชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนกฎหมายด้วย  

ณัฐพล สงวนทรัพย์ (2552) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่ายใน
โครงการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการรณรงค์เชิงเครือข่ายในการก าหนดวาระ
ข่าวสารในสื่อมวลชนของโครงการ ผลการศึกษา พบว่า โครงการดังกล่าว มีการรณรงค์เชิงเครือข่าย
ในระดับพ้ืนที่ ด้วยกลยุทธ์สร้างสาธารณชนต้นแบบ (Public role model strategies) เพ่ือสร้าง
ตัวอย่างที่ดีในพ้ืนที่เป็นแรงโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตาม ประกอบด้วย องค์กร หรือบุคคล
ต้นแบบที่ไม่ให้ หรือ ไม่รับเหล้าเป็นของขวัญ หรือ สร้างครอบครัวต้นแบบ เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมาย
รอง คือคนในครอบครัว สื่อสารโน้มน้าวใจให้ผู้ดื่มเหล้าเลิกดื่มเหล้า นอกจากนั้นยังมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านปัญหา
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง ได้แก่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและประชาคมงดเหล้าจังหวัด 
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เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ครปอ.) มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา 
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เป็นต้น 
และระหว่างการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสอ่ืน ๆ หนุนเสริมใน
ประเด็นดังกล่าวควบคู่ไปด้วย  

โดยฝ่ายสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม สสส. มีบทบาทเป็นผู้เสนอประเด็น โน้มน้าวใจเครือข่าย 
และเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ คือ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คบอช.)  ภาควิชาการ 
คือ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เข้าด้วยกัน ขณะที่แผนงานทุนอุปถัมภ์ มีหน้าที่ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฯ เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็น ศูนย์กลางเครือข่าย (Centre network) ส่งต่อทั้งข้อมูล รูปแบบ 
แผนการด าเนินงานให้กับภาคีร่วมขับเคลื่อน รวมไปถึงสื่อมวลชนเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมน าไปสู่
การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2.3.5   กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media Advocacy) 
แนวคิดการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media  Advocacy) เป็นการรวมของค า 2 ค า คือ สื่อ 

(Media) และ การผลักดันนโยบาย (Advocacy) สื่อ หมายถึง การสื่อสารที่ใช้ในการแพร่กระจายหรือ
ส่งข้อมูลจากแหล่งซึ่งอาจเป็นบุคคล องค์กรธุรกิจสถาบัน และหน่วยงานรัฐบาล เป็นผู้ก าหนดให้กับ
ประชาชน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (เรียกรวมว่าสื่อสิ่งพิมพ์) และปัจจุบันรวมไปถึงอินเตอร์เน็ตด้วย ขณะที่ การผลักดันนโยบาย 
(Advocacy) หมายถึง การผลักดันหรือสนับสนุนทางนโยบาย เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึง การใช้
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพ่ือประโยชน์โดยรวม
ของสาธารณะ (Whitman, n.d.)  

ในภาษาไทยการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อถูกแทนด้วยค าเฉพาะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
ให้ความหมายถึง การเรียกร้อง และ กลุ่มท่ีให้ความหมายถึงขบวนการในการเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อ  

พัฒนพงส์ จาติเกตุ (2545) นิยามการเรียกร้องผ่านสื่อ ว่า เป็นวิธีหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือผลักดัน 
เรียกร้องด้านนโยบาย กฎหมาย ผ่านสื่อมวลชน ไปสู่นักการเมืองหรือผู้บริหาร สิ่งที่ต้องพยายามท า 
คือ การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการโน้มน้าวให้สาธารณชนเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่สื่อน าเสนอ  

อีกกลุ่มที่ให้ความหมายว่าเป็นขบวนการรูปแบบหนึ่งในการเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อ ได้แก่ 
ขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านสื่อ การชี้แนะประเด็นสาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ การ
ชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ  

แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Thai NCD Network) (2557) ให้ความหมาย 
‘ขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านสื่อ’ ว่าหมายถึง การสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารเพ่ือ
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ขับเคลื่อนนโยบาย โดยเน้นที่การสื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบายเป็นส าคัญ โดยตั้งค าถามว่า ‘ต้อง
ด าเนินการอย่างไร เขาจึงจะได้ยิน และเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเรา’ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้สื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพคือ สื่อมวลชน กิตติ กันภัย (2557) เสริมว่าคือ กลยุทธ์ที่จะใช้สื่อมวลชนอย่าง
สร้างสรรค์ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ เรียกว่า 
การขับเคลื่อนนโยบายด้วยสื่อ 

ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) นิยามว่า การชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นการแสวงหา
แนวทางในการใช้สื่อมวลชนในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือผลักดันให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในเชิงนโยบาย
สาธารณะ   

ลักขณา เติมศิริกุลชัย  (ม.ป.ป.) นิยามว่า การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ เป็นเครื่องมือหนึ่งทาง
การเมืองที่ใช้เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงกดดันแก่ผู้ก าหนดนโยบายด้วยสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และระดมสรรพก าลังในการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย 

โดยในงานศึกษาเล่มนี้จะแทน ด้วยค าว่า การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าถึงแม้
ค าที่น ามาใช้เรียก จะแตกต่างกันแต่ก็มีนัยยะไปในทิศทางเดียวกันว่าหมายถึง การใช้กลยุทธ์การ
น าเสนอประเด็นผ่านสื่อเป็นเครื่องมือในการริเริ่ม ผลักดัน หรือสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
หรือมาตรการทางสังคม เช่นเดียวกับค านิยามในต่างประเทศ 

Jernigan, D.H. and Wright (1996) นิยามการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media Advocacy) 
ว่าคือ การใช้กลยุทธ์ของสื่อมวลชนเป็นทรัพยากรตั้งต้นในการจุดกระแสริเริ่มนโยบายทางสังคมหรือ
นโยบายสาธารณะ เช่นเดียวกับ Robert J. Bensley and Jodi Brookins-Fisher. (2009) ที่กล่าวว่า
กลวิธีนี้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดและกระตุ้นให้เกิดการจัดระเบียบ ด้วยการสนับสนุนด้านนโยบาย 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่ง Lawrence Wallack (1994) เสริมว่าเป็นการใช้
ยุทธศาสตร์ของสื่อมวลชนเพื่อการริเริ่มนโยบายสังคมหรือนโยบายสาธารณะ เป็นการผนวกกลยุทธ์สื่อ
และการรณรงค์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดปัญหา และพยายามที่จะวางกรอบเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนนโยบาย
ให้เป็นวงกว้าง โดยมักเริ่มต้นจากการมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวและเจาะลึกลงไปให้เห็นถึงปัญหาเชิง
โครงสร้าง กลยุทธ์หลักของแนวคิดนี้คือการท างานกับบุคคลและกลุ่มท่ีจะเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลง
บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาเกิดขึ้น 

อีกนัยหนึ่ง หนังสือการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media Advocacy Workbook) (The 
Health Communication Unit, 1997) ให้ความหมาย ว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ของสื่อ โดยเฉพาะ
ทางด้านข่าวเพ่ือกรอบความคิดของประชาชน และสร้างกระแสให้กลุ่มประชาชนสนใจ ส่งผลไปถึงผู้มี
อ านาจตัดสินใจซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดย Gibson, Timothy A. (2010) 
เพ่ิมเติมว่าแนวคิดนี้เป็นการใช้ทรัพยากรและยุทธศาสตร์ทางด้านสื่อเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
เคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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มีการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวคิดการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ ด้วยการเปรียบเทียบกับ
ลักษณะการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ  รูปแบบการรณรงค์จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังภาพที่ 2.13 กลุ่มที่
หนึ่ง กลุ่มให้ความรู้ (Educate) กลุ่มนี้จะเน้นเป้าหมายที่ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยง เพ่ือสร้างความ
ตื่นตัว ด้วยการใช้สื่อต่าง ๆ กลุ่มที่สอง กลุ่มรณรงค์ (Campaign) เริ่มมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมเฉพาะ หรือการเข้าถึงตัว และกลุ่ม
สุดท้าย กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย (Advocacy) จะพุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิด
นโยบาย ด้วยวิธีการจับเข่าคุย (หมายถึง เข้าพบแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) (บังอร ฤทธิ
ภักด,ี 2557)  

 
ภาพที่ 2.13 แสดงเปรียบเทียบลักษณะการรณรงค์ 
แหล่งที่มา: บังอร ฤทธิภักดี, 2557, กันยายน. 

ความแตกต่างของแนวคิดนี้กับการรณรงค์หรือกลยุทธ์การสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น การตลาดเพ่ือ
สังคม หรือแคมเปญสาธารณะ อยู่ตรงที่การรณรงค์ทั่วไปมุ่งเน้นไปที่ความสนใจของประชาชน แต่การ
เรียกร้องผ่านสื่อจะใช้สื่อมวลชนเป็นผู้ส่งสาร ขณะที่ผู้รับสารเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายที่แคบลงมาก 
คือกลุ่มผู้มีอ านาจในการตัดสินใจนโยบายและกลุ่มบุคคลแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเท่านั้น   
(Krasnow, 2014) โดยจ าเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและการก าหนดกลวิธีที่จะเข้าถึงและท าให้
มั่นใจว่า ผู้ที่เกีย่วข้องในการก าหนดนโยบายจะซื้อหรือสนับสนุนในประเด็นเหล่านั้น (Fayoyin, 2014)  

ลักขณา เติมศิริกุลชัย (ม.ป.ป.) เปรียบเทียบการใช้กลวิธีการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media 
Advocacy) กับ การให้การศึกษาแก่สาธารณะ (Public education) ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบกลวิธีการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ กับ การให้การศึกษาแก่สาธารณะ 

การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
(Media Advocacy) 

การให้การศึกษาแก่สาธารณะ 
(Public education) 

ปัจเจกเป็นผู้ชี้แนะสาธารณะ ปัจเจกคือผู้รับฟัง 
เพ่ือให้เกิดนโยบายสาธารณะ เพ่ือพัฒนาข้อมูล 
กระจายอ านาจและสร้างโอกาส มีการก าหนดปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่

ตายตัว 
เปลี่ยนแปลงที่สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงที่ปัจเจก 
เน้นข่าวและการโฆษณา ขึ้นอยู่กับระบบหรือผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่มีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่มีปัญหาหรือกลุ่ม
เสี่ยง 

สะท้อนให้เห็น "ช่องว่างทางอ านาจ" สะท้อน ให้ เห็ น  "ช่ องว่ า งของข้ อมู ล
ข่าวสาร" 

แหล่งที่มา:  ลักขณา เติมศิริกุลชัย (ม.ป.ป.). 

จากตารางที่ 2.5 อธิบายบทบาทของปัจเจกว่าหากตามแนวคิด การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
ปัจเจกจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสาธารณะ แต่การให้การศึกษาแก่สาธารณะ (Public education) ปัจเจก
จะเป็นเพียงผู้รับฟังข้อมูล และมีแนวทางการแก้ไขปัญหามาให้ปฏิบัติตาม ที่มักขึ้นอยู่กับระบบหรือ
ผู้รับผิดชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรม ทั้งหมดสะท้อนให้เห็น
ช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร ที่ยังมีไม่มากพอและมาจากแหล่งเดียว ในทางกลับกันหากเป็นการ
ขับเคลื่อนตามแนวคิดการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อเน้นพัฒนาให้เกิดนโยบายสาธารณะมาบังคับใช้ เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการให้ปัจเจกเปลี่ยน จึงต้องให้สื่อและ
การโฆษณาเข้ามา เน้นเฉพาะไปที่ผู้ก าหนดนโยบาย  

จึงเห็นได้ว่า การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและออก
กฎระเบียบในระดับนโยบายของชุมชน ในขณะที่การให้การศึกษาแก่สาธารณะ จะมุ่งไปที่การให้
ข้อมูลแก่ปัจเจกทราบถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อตนเอง และพยายามจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ยกตัวอย่าง การแก้ปัญหาสุราในชุมชน การเรียกร้องผ่านสื่อจะเน้นเรื่องความยากง่ายในการซื้อสุราใน
ชุมชน ขณะที่อีกแนวคิดจะเน้นที่พฤติกรรมการดื่มสุราของปัจเจกและพยายามลด ละ หรือเลิก 
(ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ม.ป.ป.) 
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โดยเมื่อสามารถโน้มน้าวให้สื่อเห็นด้วยในประเด็นที่ต้องการได้แล้ว การน าเสนอของสื่อซึ่ง
สร้างบทบาทในการผลักดันนโยบายอาจเป็นได้หลากหลายรูปแบบ (ดันแคน แมคคาร์โก และ รมัย
มาศ โบว์ร่า, 2540) ได้แก่ 

1) รายงานข่าวการแถลงหรือสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับนโยบาย  
2) รายงานข่าวการประชุมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางนโยบาย 
3) บทวิจารณ์ของนักเขียนคอลัมน์ 
4) บทบรรณาธิการ 
5) บทวิเคราะห์วิจารณ์หรือบทความพิเศษที่ส่งมาจากบุคคลภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านนโยบายเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะ 
6) สารคดีหรือบทความต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ขึ้นไปที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
7) การสนับสนุนหรือเป็นผู้จัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เพ่ือที่จะจุด

ประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือน าไปเสนอเป็นข่าว 
8) รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่น าเสนอในรูปแบบสารคดี ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบาย 
9) รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่น าเสนอในรูปแบบการสัมภาษณ์บุคคล การอภิปรายก

ล่ม การเปิดโอกาสให้คนภายนอกโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการ (Phone-in) ซึ่งมี
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางด้านนโยบาย 

ในบางครั้ง รูปแบบการน าเสนออาจผสมผสานกันจากสื่อหลายประเภท เพ่ือสร้างกระแสให้
เกิดการรณรงค์ที่แข็งขันจริงจังต่อประเด็นทางนโยบายที่มีสื่อเป็นผู้น า 

แต่อีกมุมหนึ่ง นักรณรงค์บางกลุ่มเห็นว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่กระตุ้นความตระหนักของ
สาธารณชน หรือสร้างกระแสแบบจุดพลุเท่านั้น อาจเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้เกิดอะไร
ขึ้นมา แต่ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของสาธารณชนไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้น ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยสื่อใดสื่อหนึ่ง แต่ต้องพิจารณาช่องทางการสื่อสารแบบบูรณาการประกอบกับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมด้วยเพ่ือรองรับ โดยนอกจากการน าเสนอให้สื่อมวลชนรู้ปัญหาและหยิบยกไป
น าเสนอแล้ว ในบางสถานการณ์เช่น การปาไข่ การส่งจดหมายถึงกองบรรณาธิการ การทุบรถ การปิด
ถนน ลักษณะเหล่านี้ล้วนถือเป็นรูปแบบการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่ออย่างหนึ่ง ซึ่งใช้การเรียกร้อง
ความสนใจจากสื่อมวลชนเพื่อให้รายงานข่าวถึงประเด็นที่กลุ่มหรือตนเองต้องการต่อสาธารณชน  เพื่อ
โน้มน้าวใจให้สาธารณชนเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอด้วยการอาศัยอิทธิพลของสื่อเป็นตัวกลาง (วนิดา วินิจ
จะกูล, 2552)  

กระบวนการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อนั้นมีกรอบการด าเนินงานหลัก 2 หลักการส าคัญ 
คือ การสร้างกรอบเพ่ือการเข้าถึง (Framing for access) หมายถึง การสร้างเหตุการณ์หรือสารให้



 

 

72 

ดึงดูดใจและมีคุณค่าต่อสังคม และการสร้างกรอบที่เป็นเนื้อหา (Framing the content) หมายถึง 
การตอบค าถามให้ชัดเจนว่าต้องการประเด็นใด และต้องการให้ด าเนินการอย่างไร (จารึก ไชยรักษ์, 
2552) โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง คือ การสร้างเป้าหมายนโยบายของกลุ่มว่าคืออะไร สิ่ง
ที่อยากให้เกิดขึ้น ต่อมาจึงตัดสินใจว่าเพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ คุณต้องสื่อสารกับกลุ่มคนหรือ
องค์กรใด ที่จะมีอ านาจท าการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นเกิดขึ้น หลังจากนั้ น วางกรอบปัญหา
และสร้างข้อความที่จะสื่อสาร ท้ายที่สุดน ามาสร้างแผนรณรงค์การใช้สื่อโดยรวม แล้วจึงน ามาผนวก
กับข้อความที่คิดไว้ เพ่ือสร้างแรงดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   แต่ต้องไม่ลืมที่จะประเมินวิธีการที่
เหมาะสมที่ท าให้กระบวนการเรียกร้องนั้นส าเร็จด้วย โดยจะสามารถแบ่งให้เห็นชัดเจนมากขึ้นได้ 
ก าหนดเป็น 5 ขั้นตอน (Wallack, 1994) ดังนี้ 

1) การก าหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ  
2) ก าหนดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสารไปถึง เป็นบุคคล กลุ่มคน หรือ

องค์กร ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจท าบางสิ่งบางอย่างให้เกิดข้ึน  
3) ก าหนดกรอบประเด็นที่คุณต้องการสื่อ และสร้างข้อความที่จะสื่อสาร 
4) วางแผนการใช้สื่อส าหรับการส่งสาร เพ่ือสร้างแรงดันและการเปลี่ยนแปลง 
5) ประเมินผลว่าสื่อที่ส่งออกไปบรรลุวัตถุประสงค์มากหรือน้อยอย่างไร 
การศึกษาการชี้แนะสาธารณะ (Policy advocacy) เพ่ือผลักดันมาตรการห้ามตั้งแสดง

บุหรี่ ณ จุดขายในประเทศไทย โดยในกระบวนการชี้แนะสาธารณะนี้ มีการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ
เป็นกระบวนหนึ่งในการผลักดันมาตรการนี้ด้วย การขับเคลื่อนเริ่มจากการตั้งคณะท างาน (Core 
team) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานควบคุมยาสูบ นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากนั้นก าหนดกรอบ
การด าเนินงาน ด้านเนื้อหาโดยเน้นที่การปกป้องเยาวชนไม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้าหน้าใหม่ของบริษัทบุหรี่  
ส่วนรายละเอียดในแผนงานที่เกี่ยวกับสื่อ มีการวางแผนเสนอข้อมูลกับสังคมด้วยการเปิดแถลงข่าว
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย จากนั้นจึงใช้สื่อสร้างกระแสข่าวต่อ ด้วยการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ จนท าให้สังคมรับรู้และเห็นด้วยกับมาตรการจน
กลายเป็นวาระสาธารณะ (Public agenda) ระหว่างนั้นต้องมีการวิเคราะห์ข้อกังขา ข้อโต้แย้ง และ
กฎระเบียบที่ต้องการ เพ่ือน าไปสู่การประกาศใช้มาตรการหรือกลายเป็นวาระทางการเมือง (Politic 
agenda) และเมื่อมีการประกาศเป็นนโยบาย จะต้องติดตามและผลักดันมาตรการสู่การปฏิบัติ จึงถือ
ว่าส าเร็จกระบวนการ โดยต้องไม่ลืมที่จะประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือดูทิศทางการด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลังจากนั้น สื่ออาจเริ่มหน้าที่อีกครั้งในการช่วยสร้างกระแสให้เกิดใน
กระบวนการปฏิบัติ (จารึก ไชยรักษ์, 2552) 
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ดังที่กล่าวมา การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจึงไม่ใช่การส่งข่าวให้สื่อมวลชนลงข่าว เท่านั้น 
แต่ต้องมีกระบวนการสร้างหรือก าหนดประเด็นให้เป็นที่สนใจด้วย และเมื่อศึกษาขั้นตอนการวางแผน
และการน าแผนไปปฏิบัติ จะพบว่าแนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า สื่อมีส่วนในการก าหนดว่าข่าว
ใด ประเด็นใดสังคมควรรับรู้  สื่อจึงเป็นส่วนส าคัญในแนวคิดนี้ โดยสื่อจะเป็นผู้ก าหนดปัญหาว่าอะไร
ที่เราควรจะต้องคิด และต้องคิดไปในทิศทางใด (Dorfman L. & Krasnow I.D., 2014) ซึ่งประเด็นที่
สื่อเลือกน าเสนอและได้รับความสนใจจากประชาชนนั้น สื่อมวลชนมีวิธีการตัดสินใจ หยิบยกมา
น าเสนอ หรือจัดล าดับความส าคัญ ดังที่รู้จักกันในแนวคิดการก าหนดวาระ (Agenda Setting) 
(Adebayo F., 2014)  

การสื่อสารโดยใช้การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ จะเหมาะกับการแก้ไขปัญหาการรณรงค์ที่
มีงบประมาณไม่มากนัก เพราะการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อ
พ้ืนที่สื่อ แต่สามารถกระจายการรับรู้ไปได้ในวงกว้าง หากกังวลว่างบประมาณจะไม่เพียงพอให้จ าไว้ว่า 
“ตัวอักษรในบทบรรณาธิการที่ดี ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด แต่อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจหลัก” ฉะนั้นไม่ว่างบประมาณจะมีเท่าใดก็ควรมีการเลือกใช้สื่อเพ่ือให้การผลักดันสิ่งที่เรา
ต้องการประสบผลส าเร็จ (Pickles., 2013) ถึงอย่างนั้นมีข้อควรระวังคือ การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ
ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการโปรโมทชื่อตัวหรือชื่อองค์กรลงในสื่อมวลชน  แต่เป็นเรื่องของท าให้ปัญหาของ
คุณเข้าสู่สื่อทางข่าว ในลักษณะที่กระตุ้นความคิดใหม่หรือความคิดที่แตกต่างกัน อีกทั้ง หากมีการ
สื่อสารออกมาในลักษณะที่สังคมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ข้อมูล หรือแม้แต่ท่าทีของกลุ่มกดดัน ก็อาจ
ส่งผลให้ผู้มีอ านาจไม่รับแนวคิดที่เราต้องการน าเสนอได้ (วนิดา  วินิจจะกูล, 2552)  

สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือการเลือกใช้สื่อที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจให้ความสนใจและมีอิทธิพลต่อเขา 
ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมายข่าว วารสาร นิตยสาร และแม้แต่สื่อสังคมใหม่ (Social 
Media) เช่น บล็อก (Blog), เฟซบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) เพราะจะส่งผลต่อการ
รับรู้และสนับสนุนปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง ผู้ผลักดันจะต้องจัดกรอบปัญหาในแบบที่ท าให้เป็นเรื่อง
น่าสนใจ หรือเกี่ยวข้อง ทั้งยังต้องแสดงให้เห็นว่าปัญหาของเหล่านั้นมีผลกระทบต่อผู้คนจริง ๆ 
อย่างไร หรือแสดงถึงแรงผลักดันหรือการสนับสนุนปัญหาเหล่านั้น (Lori Fresina and Diane 
Pickles, 2013) 

งานศึกษาที่ผ่านมาได้วิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น กฎหมายควบคุมการบริโภค
ยาสูบ  มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในระดับพ้ืนที่ เช่น งานศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพ่ือคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ กลยุทธ์การน าเสนอสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ  
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โดยในส่วนกลยุทธ์การใช้สื่อนั้น พบว่า ในการศึกษาจะใช้สื่อ 5 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล 
สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อออนไลน์ เหมือนกัน แตกต่างกันที่กลยุทธ์การ
น าเสนอสาร ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การให้ข้อเท็จจริง 
ณัฐวิภา  สินสุวรรณ (2548)  ศึกษาการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ(Media 

Advocacy) ของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ใช้กล
ยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ ด้วยการให้ข้อเท็จจริงตลอดการขับเคลื่อนกฎหมาย โดยใช้ สถิติ 
ผลการวิจัย กราฟ แผนภูมิ และโพลล์ โดยการน าเสนอในรูปแบบนี้จะมีข้อดีที่ข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้
ถึงความถูกต้อง และกลุ่มคัดค้านไม่สามารถโต้แย้งได้โดยง่าย เช่นเดียวกับ กิตติ กันภัย (2557, 
พฤศจิกายน) กล่าวถึง กรณีการใช้สื่อเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ เช่น มาตรการเพ่ิมขนาด
ภาพค าเตือน หรือมาตรการทางภาษี หรือมาตรการอ่ืน ๆ พบว่า ต้องมีประเด็นข่าวที่เขียนส่งให้สื่อ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักฐานทางวิชาการที่แน่นหนาและน่าเชื่อถือ ทั้งยังสื่อสารในประเด็นที่เป็น
จริงและดึงความสนใจได้ ยกตัวอย่างเช่น หากได้รับจดหมายคุกคามจากอุตสาหกรรม เราก็สามารถ
น ามาเขียนข่าว อาจเป็นจดหมายตอบโต้ผ่านข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) หรือมี
การสื่อสารด้วย แฟ้มข้อมูลเอกสารเผยแพร่ (Media kits) ที่หลากหลาย ทั้ง ข่าว คลิป ฯลฯ  

(2) การให้ความคิดเห็น 
การให้ความคิดเห็นใช้ประกอบการน าเสนอข้อเท็จจริง เพ่ือชี้ให้บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นขบวนการท างาน วดี ภิญโญทรัพย์ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2555) ศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารเพ่ือคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่ บางปะกง และ ศรีราชา ซึ่งพลังที่ลุกขึ้นมาต่อต้าน 
เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยมีสาเหตุการคัดค้านที่เหมือนกัน ทั้ง 2 พ้ืนที่ คือ ได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องฝุ่นและกลิ่น ยิ่งไปกว่านั้น ยังเกรงกลัวว่าการขนถ่าย
ถ่านหินทางเรือจะสร้างผลกระทบต่ออาชีพการประมงพ้ืนบ้าน โดยพบว่าชนวนที่ท าให้เกิดการรวมตัว 
เกิดจากเรือที่บรรทุกถ่านหินที่จอดรอการขนถ่ายอยู่ที่หน้าท่าเรือใกล้กับที่อยู่อาศัยของประชาชนใน
พ้ืนที่ เกิดการปะทุ มีกลิ่นเหม็นไหม้ สร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนพ้ืนที่ จึงเกิดเป็นการรวมตัว
ประท้วงคัดค้านการขนถ่ายถ่านหิน การคัดค้านนี้พบว่า มีการให้ความคิดเห็นด้วยข้อความที่โน้มน้าว
ใจให้เชื่อหรือเชิญชวนให้เข้าร่วม เช่น “การคัดค้านถ่านหินเป็นการปกป้องบ้านเกิด” “ผู้ที่ไม่ไปคือผู้มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท” หรือในการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการท ากิจกรรมผ่านสื่อ (Media 
campaign) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท าการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda setting) การเผยแพร่สู่
สาธารณะ (Public hearing) ถอดบทเรียนการใช้การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media advocacy) 
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เลือกใช้ประเด็นที่ท าให้เกิดกระแสสังคมถกเถียงกันเช่น เลือกใช้ “นมผง=เสี่ยง” แทน “นมแม่ดีที่สุด” 
(กิตติ กันภัย, 2557) 

(3) การให้ข้อมูลต่างประเทศ  
การให้ข้อมูลต่างประเทศ เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือเสริมให้เนื้อหาน่าเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างการควบคุมยาสูบ การให้ข้อมูลเฉพาะและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่กับ
สุขภาพ ข้อมูลเฉพาะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลงานวิจัยจากต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานมาแล้ว เพ่ือให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้จริง ขณะที่การ
ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ โดยเน้นการให้ข้อมูลใหม่ๆ และข้อมูลที่เชื่อมบริบทของ
ไทยกับต่างประเทศ (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ, 2548) 

(4) การใช้ความน่ากลัว 
ใช้เพ่ือตอกย้ าให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนเห็นผลกระทบที่รุนแรงของการ

สูบบุหรี่ โดยอิงกับผลวิจัยที่ว่าการน าเสนอข้อมูลเชิงลบเป็นข้อมูลที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
เสมอ เช่นในการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ กรณีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีการให้สื่อเสนออันตรายของโรค
ต่าง ๆ ที่เกิดจากสารพิษในบุหรี่ อันตรายและโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง การสูญเสีย
งบประมาณมหาศาลหากไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นต้น 

(5) การแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง  
กลยุทธ์นี้จะใช้เฉพาะกลุ่มผู้มีอ านาจในการออกกฎหมาย เช่น นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกิด
ความชื่นชมที่ท าประโยชน์ให้สังคม กลยุทธ์นี้มักใช้เมื่ออยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการออกนโยบายและมี
การให้ข้อมูลกับผู้ก าหนดนโยบายระหว่าง 2 กลุ่ม (อาจเป็นกลุ่มสนับสนุนกับกลุ่มคัดค้าน หรือ กลุ่ม
สนับสนุนกับกลุ่มธุรกิจ) อย่างหนัก ซึ่งการแสดงพลังสนับสนุนเปรียบเสมือนการให้เครดิตกับ
นักการเมืองว่ามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จ 

2.3.6  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ หรือ Public Relation หรือเรียกสั้น ๆ ว่า PR  พิจารณาตามรูปศัพท์ที่ 

Public แปลว่า “ประชา” หรือ “หมู่คน” และ Relation แปลว่า สัมพันธ์ แปลรวมกันได้ความว่า  
การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546) การประชาสัมพันธ์ เป็นค าที่นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ค านิยามไว้มากมายจนนักวิชาการกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็น “นิยามที่ไม่รู้จบ” 
(Interminable definitions)  หรื อ เป็นนิยามที่ ไ ม่ มีที่ สิ้ นสุ ด  (Endless) หมายความว่ า  การ
ประชาสัมพันธ์มีนิยามหรือค าจ ากัดความที่กว้างมาก ครอบคลุมไปถึงหลายสิ่ง คล้ายกับว่า การ
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ประชาสัมพันธ์มีความหมายแตกต่างกันตามที่แต่ละบุคคลจะนึกคิดไป (ส านักพัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์, 2555) โดยค านิยามหรือค าจ ากัดความของการประชาสัมพันธ์ มีผู้ให้ทัศนะไว้
ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ให้ความหมายการประชาสัมพันธ์ 
หมายถึง  การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน  

อภิชัจ  พุกสวัสดิ์ (2556) อธิบายการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญ
ในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป 

Tonya Garcia (2012) ให้ความหมาย การประชาสัมพันธ์ว่า เป็นการจัดการรูปแบบหนึ่งที่
พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับสาธารณชนที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยัง
เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ว่าดีหรือล้มเหลวก็ได้ 

PRCA บริษัทตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์ นิยามการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธี
ที่องค์กรสื่อสารกับสาธารณชน อาจเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ตนเอง โดยเลือกใช้
สื่อต่าง ๆ สื่อสารข้อความส าคัญที่มีผลกระทบต่อความรับรู้ของผู้คนจ านวนมาก (n.d.). เช่นเดียวกับ 
อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553) ที่เสริมว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม การจะท าความเข้าใจคนที่หลากหลาย องค์การจึงต้องมี
จุดมุ่งหมายที่แน่ชัด อาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความนิยมศรัทธา ป้องกันและรักษาชื่อเสียง สร้าง
ความเข้าใจอันดี หรือสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น  

 กรมควบคุมโรค (2550)  ให้ความหมายการประชาสัมพันธ์ว่า เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
องค์กรกับสาธารณชน เพ่ือบอกกล่าวให้ทราบ ชี้แจงท าความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับความคิดเห็น 
(Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี สร้างเสริมและ
รักษา (To Build and Sustain) ความสัมพันธ์ที่ดี  น าไปสู่การสนับสนุนและความร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมาย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553) ที่ให้ค าจ ากัดความว่า การ
ประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการในการจัดการบริหารข้อมูลขององค์การเพ่ือให้ข่าวสารขององค์การ
เกิดการสื่อสารที่ดี ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี น ามาซึ่งการสนับสนุนจากประชาชน และในที่สุด
องค์การก็จะประสบผลส าเร็จ 

นอกจากการให้ความหมายดังกล่าวมา มีผู้ให้ทัศนะเพ่ิมเติมว่า  การประชาสัมพันธ์มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจรรโลงความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสถาบันและกลุ่ม
ประชาชน ป้องกัน และแก้ไขความเข้าใจผิด ตลอดจนขจัดและลดสาเหตุความขัดแย้งต่าง ๆ ไปจนถึง 
การใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายและด าเนินงานขององค์การสถาบัน เสริมสร้างและ
รักษาชื่อเสียง เกียรติคุณ ความนิยม เชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงจะ
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มีต่อหน่วยงานสถาบันของตน อีกทั้งยังเป็น การสื่อสารที่มีการวางแผน และเป็นการสื่อสารเพ่ือชักจูง
ใจ โดยจัดวางรูปแบบขึ้นเพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือ กลุ่มใด ๆ ก็ตามที่มีความหมายอย่างส าคัญต่อ
หน่วยงานนั้น อย่างไรก็ตาม ความหมายของการประชาสัมพันธ์อาจถูกท าให้เข้าใจคลาดเคลื่ อนว่า 
หมายถึง การโฆษณา การโฆษณาชวนเชื่อ  หรือการสร้างภาพลักษณ์ แต่ทั้งที่จริง การประชาสัมพันธ์
มีความหมายกว้างกว่านั้น (วิรัช ลภิรัตนกุล ,2538)  สอดคล้องกับ ไพศาล กาญจนวงศ์ (2551) ที่
อธิบายเพิ่มเติมว่า  โดยทั่วไปคนมักจะเข้าใจผิดว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การประกาศ หรือการ
โฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือยังอาจเข้าใจว่า เป็นการสอบถาม หรืองานติดต่อสอบถาม ทั้ง
ที่จริง การประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการที่องค์กร / กิจกรรม ให้ข้อมูล หรือ สารไปยังประชาชน
เพ่ือให้ทราบหรือสร้างความเข้าใจกับประชาชน ท าให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร / 
กิจกรรม อีกทั้ง การประชาสัมพันธ์จะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ต้องมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และด าเนินการจริงตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเหมาะสม อีกด้วย 

จอห์น อี มาร์สตัน (John E. Marston) ให้ข้อสังเกตว่า สิ่งส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วย 4 สิ่ง คือ การวางแผน การจูงใจ การสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนส าคัญคือการ
สื่อสาร เนื่องด้วย การประชาสัมพันธ์จะต้องส่งสารเผยแพร่ไปยังกลุ่มชนต่าง ๆ ที่เราต้องการ นั่น
เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการวางแผนอย่างระมัดระวัง (อ้าง
ถึงใน ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์, 2555) 

ดังที่กล่าวมา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่มีการวางแผนทั้งการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสื่อสารถึงสาธารณชน อาจใช้สื่อมวลชนหรือไม่ใช้ก็ได้ 
เช่น การออกข่าว ให้สัมภาษณ์ จัดแสดงสินค้า สัมมนา แข่งแรลลี่ โดยองค์ประกอบของการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องสามารถอธิบายได้ว่า แหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูล มาจากองค์กรหรือหน่วยงานใด 
ต้องการเผยแพร่เรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์ใด คือ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์  
เพ่ือให้ความรู้ เพ่ือท าให้เกิดทัศนคติที่ดี เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม เพ่ือโน้มน้าวใจ หรือเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และใช้สื่อรูปแบบใด เพ่ือสื่อสารถึงสาธารณชน 

จากที่กล่าวข้างต้น ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาอยู่มาก จึง
มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ดังตารางที่ 2.6 พบว่า การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่
ใช้ และการติดต่อสื่อสาร โดยการประชาสัมพันธ์จะมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ไม่ได้เน้นวัตถุประสงค์
ในการจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ จะมีการใช้สื่อมวลชนหรือไม่ก็ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการสื่อสารสองทาง ต่างกับการโฆษณา ซึ่งมักเป็นการสื่อสารทางเดียว 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

ปัจจัยท่ีใช้เปรียบเทียบ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ 
 
 
 
 
4. การติดต่อสื่อสาร 

1. กลุ่มเป้าหมายชัดเจนและ
มักมีเพียงกลุ่มเดียว 

2. เพ่ือชักชวนหรือชักจูงให้ซื้อ
สินค้าหรือบริการ 
 
 
 

3. สื่อมวลชน (Mass Media) 
เ ช่ น  วิ ท ยุ  โ ท ร ทั ศ น์  
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้าย
โฆษณา เป็นต้น 
 

4. การสื่อสารทางเดียว (One- 
way communication) 

1. มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม 
 
2. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์  ค ว า ม รู้  
ทั ศ น ค ติ ที่ ดี  แ ก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 

3. อาจใช้สื่อมวลชนหรือไม่ใช้
ก็ได้ เช่น การออกข่าว ให้
สัมภาษณ์ จัดแสดงสินค้า 
สัมมนา แข่งแรลลี่ เป็นต้น 

4. การสื่อสารสองช่องทาง 
( Two-way 
communication) 

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือ บางที่เรียก การบริหารการประชาสัมพันธ์ หมายถึง 
การพิจารณาว่าจะใช้การประชาสัมพันธ์ เมื่อใด อย่างไร ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็น 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ การก าหนดวัตถุประสงค์จะน าไปสู่
การก าหนดข้อความในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์อาจมีหลายประการ ประกอบด้วย 
สร้างการตระหนัก  สร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นหน่วยงานขายและตัวแทนจ าหน่าย (เช่น น าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนที่จะน าออกสู่ตลาด เพ่ือท าให้หน่วยงานขายสามารถขายได้ง่าย
ขึ้น) หรือ ลดต้นทุนในการส่งเสริมการขาย 

2) เลือกข้อความและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาเรื่องราวที่
น่าสนใจที่จะสื่อสารเกี่ยวกับสื่อที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และเรื่องราวที่เลือกควรสะท้อนภาพลักษณ์
ของบริษัท หากไม่มี อาจปรับเป็นการสนับสนุนสิ่งที่มีคุณค่ามาแทน เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมใหญ่ ซึ่งจัดกิจกรรมบนพื้นฐานการสร้างข่าวมากกว่าหาข่าว 
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3) การน าแผนประชาสัมพันธ์ไปใช้ ส่วนมากสิ่งที่น าไปเสนออาจไม่เป็นที่สนใจของ
บรรณธิการมากเพียงพอ ฉะนั้น แผนประชาสัมพันธ์ที่ดีอาจไม่เพีย งพอ อย่างน้อยควรจะมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบรรณาธิการของสื่อหรือผู้มีอ านาจในการเลือกข่าวร่วมด้วย 

4) การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลอาจเป็นเรื่องยากเพราะการ
ประชาสัมพันธ์มักถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือส่งเสริมการตลาดอ่ืน แต่ก็อาจวัดได้ร่วมกับตัววัด
ประสิทธิภาพทางการตลาด ได้แก่ วัดจ านวนผู้ได้ชมหรือได้ยิน วัดการเปลี่ยนแปลงการตระหนัก ความ
เข้าใจ ทัศนคติ และวัดผลกระทบของยอดขายและก าไร  

วิภาวิน  โมสูงเนิน ศึกษาการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
สื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และศึกษารูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การก าหนดประเด็น 
เนื้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ตามกระบวนการประชาสัมพันธ์ ในกรณี
ดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า ในด้านการจัดกระบวนการสื่อสารนั้น  มีการตั้งคณะท างานเรียกว่า 
‘ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์’  เพ่ือรวบรวมวิเคราะห์ และย่อยสารให้เข้าใจ
ง่ายเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่งจาก กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 แบบ คือ 1) 
ข้อมูลที่เป็นความรู้ ได้แก่ ความรู้เรื่องพฤติกรรมและอนามัยส่วนบุคคล เช่น การปิดปาก การสร้าง 
Key Message ‘กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย’ ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ข้อมูล 
ข้อปฏิบัติ และข้อแนะน าต่าง ๆ  ซึ่งข้อมูลในระยะแรกของการระบาด พบว่า กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ป่วยมากขึ้น ๆ  จนท าให้เกิดความตื่นตระหนก แต่หลังจากนั้นได้มีการ
ปรับกลยุทธ์ให้เป็นโรคไม่มีความรุนแรง ซึ่งถึงแม้สวนทางกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้น แต่ก็สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า กระทรวงสาธารณสุขสามารถรับมือกับสถานการณ์ของโรคได้ขณะที่ 2) 
ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย รายงานจ านวนผู้เสียชีวิต ความก้าวหน้าการ
รักษา ความคืบหน้าของการผลิตวัคซีน เป็นต้น ซึ่งสื่อท่ีใช้จะประกอบไปด้วย  

1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือประชาชน แผ่นพับโรค แผ่นปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น 
2. สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. นักจัดรายการวิทยุ 
3. จัดงบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาค 
4. สื่อใหม่ ได้แก่ SMS อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และสายด่วน 2009 
ขณะที่ผู้รับสารจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข และประชาชน

ทั่วไป โดยบุคลากรสาธารณสุขเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ก็จะกลายเป็นสื่อบุคคลที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่อไป 
โดยการประเมินผลจะวัดจากจ านวนพื้นที่ท่ีระบาด และจ านวนผู้ป่วยที่ลดลง 
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2.3.7  กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายเพ่ือสร้างลักษณะร่วมกัน (Shared) ให้เกิดขึ้น เช่น 

การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน สร้างประสบการณ์ร่วมกัน เป็นต้น 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 

Erwin William (1976) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นให้เกิดพลัง
ของประชาชนสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

ZSOLT BÁTORI (2003) "การมีส่วนร่วม" หมายถึงกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มรวมกัน
เพ่ือที่จะสื่อสารกับแต่ละอ่ืน ๆ เพ่ือโต้ตอบกับแต่ละอ่ืน ๆ เพ่ือแจ้งให้ผู้อ่ืนและได้รับแจ้งจากคนอ่ืน ๆ 
เพ่ือรวบรวมความรู้บางอย่างเพ่ือตัดสินใจและแก้ปัญหาร่วมกัน 

ในประเทศไทย (อรทัย ก๊กผล, 2552) อธิบายว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ปัจจุบันสังคมให้
ความส าคัญกับประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชน
จะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีให้มีส่วนร่วม
เพียงครั้งเดียว คือ เริ่มตั้งแต่เกิดจิตส านึกในตนเองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการ
เป็นอยู่ของตนเอง ร่วมคิดปัญหาว่ามาจากสาเหตุใด จะมีส่วนร่วมในการวางแผนได้อย่างไร ร่วม
ด าเนินการด้วยได้หรือไม่ จะเฝ้าระวังอย่างไร เพ่ือให้ตนเองและสาธารณะได้ประโยชน์ร่วมกัน 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) เพ่ิมเติมว่าการมีส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วย
มากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริง
ยิ่งขึ้นและ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้ายของโครงการ 

ดังนั้น การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กระบวนการ ตั้งแต่เริ่มจนถึงการรับผลที่จะเกิดขึ้น  

2.3.7.1  คุณลักษณะของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
กาญจนา แก้วเทพ (2556) เสนอคุณลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 11 ประการ ดังภาพ

ที่ 2.14 
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ภาพที่ 2.14 คุณลักษณะของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2556. 

จากภาพอธิบายคุณลักษณะแต่ละประการ ดังนี้ 
1) เป้าหมายของการสื่อสาร ในคุณลักษณะของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถ

ระบุได้ชัดเจนว่า หมายถึง “การร่วมกัน” ทั้งความเข้าใจร่วม ความรู้สึกร่วม การกระท าร่วม และ
ประสบการณ์ร่วม ทั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การโน้มน้าวใจฝ่ายตรงข้าม แต่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ 

2) ทิศทางของข่าวสาร เป็นรูปแบบการสื่อสาร 2 ทางที่มีปฏิกิริยาป้อนกลับ ท าให้
สามารถปรับเปลี่ยนการสื่อสารได้  

3) การสวมบทบาท ทั้งสองฝ่ายสามารถผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารได 
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งผู้มีส่วน

ได้ ผู้มีส่วนเสีย สามารถเข้ามาสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน 
5) การมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน การมีส่วนร่วมมีหลายขั้นตอน ประชาชนสามารถ

เลือกตามท่ีตนเองถนัดหรือมีศักยภาพเพียงพอ (อธิบายเพิ่มในหัวข้อถัดไป) 
6) เนื้อหาข่าวสารข้อมูล หมายถึง การเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อคู่

สื่อสารทุกฝ่าย 
7) ช่องทางการสื่อสาร เลือกช่องทางที่เหมาะสมที่จะใช้สื่อสารให้เกิดการมีส่วนร่วมได้

มากที่สุด 
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8) การไหลของข่าวสาร (Information flow) จะต้องเป็นไปทั้งแบบบนลงล่าง (เทียบ
ได้กับการสื่อสารจากภาครัฐสู่ประชาชน) และแบบระนาบ (เทียบได้กับการสื่อสารระหว่างเพ่ือน) 

9) ประเภทของสื่อ เปิดกว้างให้สามารถใช้สื่อทุกประเภทในการสร้างความร่วมมือ 
10) ลักษณะการสื่อสารแบบพูดคุยหรือลายลักษณ์อักษร ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

และเป้าหมายของการสื่อสารแต่ละครั้ง 
11) รูปแบบของการใช้อ านาจ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเน้นการสื่อสารในรูปแบบการ

กระจายอ านาจ หมายถึงกระจายให้ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมถึงเคารพในข้อมูล / ความคิดเห็น 
ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม 

2.3.7.2  ระดับของการมีส่วนร่วม 
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 6  ระดับ 

ประกอบด้วย ระดับร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และร่วมรับผล 

1) ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้  
ร่วมรับรู้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะหากสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์และจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ก็จะท าให้การด าเนินการและมาตรการต่าง ๆ ถูก
มองอย่างรอบด้านมากยิ่งข้ึน 

2) ระดับท่ี 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นการมีส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการรับรู้ โดย

เมื่อประชาชนได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนแล้ว ประชาชนจะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ความจ าเป็นและความต้องการที่ต้องให้มี เพ่ือเป็นประโยชน์น าไปประกอบการพิจารณาต่อไป 

3) ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
นอกจากร่วมรับรู้ ร่วมคิด เมื่อประชาชนมีข้อมูลประกอบเพียงพอ ก็จะมีส่วนช่วยในการ

ตัดสินใจ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ นอกจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลกระทบจาก
โครงการเพียงเท่านั้น  

4) ร่วมด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกโครงการ เพราะบางครั้งอาจ

จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน แต่ในระดับท้องถิ่นประชาชนก็อาจสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมได้ โดยอาจเป็นการร่วมลงทุนถือหุ้นก็นับเป็นการร่วมด าเนินการเช่นกัน 

5) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ประชาชนจะสามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินของโครงการนั้น ๆ ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้จะเกิดผลประโยชน์อย่าง
มาก เพราะอยู่ในพ้ืนที่ จึงเหมาะกับการท าการเฝ้าระวัง (Watch Dog) การด าเนินโครงการเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของพ้ืนที่ 

6) ร่วมรับผล 
การมีส่วนร่วมระดับสุดท้าย คือ การร่วมรับผลอันเกิดจากการด าเนินโครงการทั้ง

ผลกระทบด้านลบ และผลกระทบด้านบวก 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดับ หากประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วน

ร่วมด้วยทุกระดับแล้ว ย่อมถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุติพร ปริญโญกุล (2554) ศึกษากลยุทธ์ในการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  โดยมุ่งศึกษากลยุทธ์และวิธีที่ฝ่ายสนับสนุนใช้เพ่ือผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผลการศึกษา 
พบว่า การผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่หลากหลาย และใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน เป็นวิธีการที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาการสื่อสารสองทาง บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ซึ่งจะท าให้องค์กรและสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนทัศนะ 
หรืออาจขยายไปสู่การให้ความร่วมมือกันในรูปแบบอ่ืนในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนส่วนหนึ่งยัง
มีการรวมตัวกันเกิดเป็นพลังสังคมจากพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิด
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกลุ่มประชาชนจะประกอบไปด้วย 
กลุ่มที่สนใจปัญหาสุขภาวะ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางสุขภาวะ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวพัน
กับสุขภาวะ กลุ่มองค์กรชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนประชาคมที่รวมตัวกันเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณะ 

ชิตาพร กันหลง (2553) ศึกษากระบวนการสื่อสารในการผลักดันรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 
ผลการศึกษา พบว่า การผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องใช้กลยุทธ์ในการผลักดันที่หลากหลาย
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อีกทั้ง  การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเช่นกัน อาจเรียกได้ว่า เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ขาดไม่ได้ในการผลักดัน
กฎหมายซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับประชาชนให้ประสบความส าเร็จ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันกฎหมาย เกิดขึ้นตั้งแต่ กฎหมายอยู่ที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยจะกระท าผ่านกิจกรรมการท าประชาพิจารณ์และการน าเอาเนื้อหามาตราต่าง ๆ ของ
ร่างรัฐธรรมนูญไปเปิดอภิปรายให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น 
ผสมผสานไปกับกิจกรรมอ่ืน ซึ่งการด าเนินการในลักษณะนี้เพ่ือให้ประชาชนได้เกิดความรู้สึกว่าพวก
เขาได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแท้จริง และเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง
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กฎหมาย ก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญตามมา และผลจาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงส่งผลให้รัฐธรรมนูญผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาในที่สุด 

2.3.8  กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 
การเจรจาต่อรองเป็นกลไกส าคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคล ภายในองค์กร และต่างองค์กร 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างร่วมกัน เช่น สหภาพแรงงานต่อรองค่าจ้างหรือสวัสดิการกับฝ่าย
บริหาร ผู้บริหารเจรจาผลประโยชน์กับพนักงาน พนักงานเสนอเงื่อนไขการขายสินค้าต่อลูกค้า หรือ 
ฝ่ายจัดซื้อต่อรองกับผู้จัดการหาวัตถุดิบการผลิต เป็นต้น (Management study guide, n.d.)  อีกนัย
หนึ่งการเจรจาต่อรองเป็นวิธีการบริหารความขัดแย้ง โดยใช้กระบวนการเจรจาต่อรองน าไปสู่ข้อยุติที่
เสริมความร่วมมือกันสูงขึ้นกว่าเดิม 

Jensen (2006, อ้างถึงใน กอบมา อัศวกิดาการ, 2553) ให้ความหมายว่า การต่อรองคือ      
การสื่อสารที่ต้องการแก้ปัญหาหรือหาผลประโยชน์ร่วมกันจากการตัดสินใจของการเจรจา แม้อาจ
เกิดข้ึนระหว่าง 2 คนข้ึนไป ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเจรจาต่อรอง   

กอบมา อัศวกิดาการ (2553) ให้ความหมายว่า การเจรจาต่อรอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างบุคคล 2 คนข้ึนไป ที่เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ประโยชน์ร่วมกันและต้องการที่จะท าให้เกิดเป็นข้อตกลง 

เกียรติศักดิ์  วัฒนศักดิ์ (2553) ให้ทัศนะว่า การเจรจาต่อรอง หมายถึงกระบวนการของ
บุคคลที่ต้องการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพ่ือให้เกิดการประนีประนอม พยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับ
ได้ของคู่สนทนาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน ซึ่งน าผลกระโยชน์มาให้ทั้ง 2 ฝ่าย และรู้สึก
ดี เห็นพ้องต้องกัน 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2556) กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง 2 ฝ่ายขึ้นไป โดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วมเจรจาต่อรองนั้น ต้องการที่จะหาข้อสรุปที่เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย กุสุมามาล์ ปัจฉิมสวัสดิ์ (ม.ป.ป.) เสริมว่า การเจรจาต่อรองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายหลักการที่ต้องการ โดยแต่ละฝ่ายเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งยังท า
ให้ทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจกับผลการเจรจา 

การเจรจาต่อรอง จึงหมายถึง การกระบวนการสื่อสารทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ระหว่าง 2 ฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย 
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2.3.8.1  ลักษณะการเจรจาต่อรอง 
ลักษณะการเจรจาต่อรองแบ่งเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน ประกอบด้วย การเจรจาต่อรอง

แบบแข่งขัน (Competitive Negotiation) การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ (Integrative Negotiation) 
และการเจรจาต่อรองแบบสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Negotiation) 

การเจรจาต่อรองแบบแข่งขัน คือ แนวคิดที่มองว่าการเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้เจรจาได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ค านึงถึงวิธีการใช้ ผู้เจรจาจะใช้กลยุทธ์และกลวิธีทุกอย่าง
เพ่ือเอาชนะ และท าให้คู่เจรจาต้องยอมรับข้อเสนอที่หยิบยื่นให้ ชลัท ประเทืองรัตนา (ม.ป.ป.) เสริม
ว่า การเจรจาในลักษณะนี้เป็นการเจรจาที่มุ่งผลกระโยชน์ของตน ไม่สนความสัมพันธ์ เป็นการเจรจา
ในลักษณะที่ต้องการให้ตนเองได้ผลประโยชน์มากที่สุด โดยไม่คิดว่าจ าเป็นต้องมีการเจรจากันอีก
ต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงพยายามท าให้ตนเองได้มาก และท าให้อีกฝ่ายเสียประโยชน์  

การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ หรือเรียกว่าเป็นการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ เป็นการ
เจรจาต่อรองในลักษณะการสร้างความร่วมมือระหว่างคู่เจรจา ผลส าเร็จของการเจรจาต่อรองไม่ได้อยู่
ที่การเอาแพ้ เอาชนะ แต่อยู่ที่การหาข้อยุติซึ่งท าให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ และเกิดความร่วมมือใน
การท างานร่วมกันต่อไป ซึ่งการเจรจาในลักษณะนี้ ผู้เจรจาทั้ง 2 ฝ่าย มีหน้าหลัก 2 ประการคือ สร้าง
ผลประโยชน์รวมทั้งของตนเองและฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด และ เรียกร้องผลประโยชน์ให้กับ
ตนเอง อาจเรียกการเจรจาแบบนี้ง่ายว่าการเจรจาแบบวิน-วิน (Win-Win) 

สุดท้าย การเจรจาต่อรองแบบสร้างความสัมพันธ์ เป็นเจรจาที่มีเป้าหมายในการสร้าง
ความสัมพันธ์ แม้จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการเจรจาต่อรอง เพราะเชื่อว่า หากได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คู่เจรจา ก็จะส่งผลให้การเจรจาต่อรองในครั้งต่อไปง่ายขึ้น เหมือนได้คู่ค้าตลอดชีพ และอาจต่อยอด
ไปสู่การสร้างกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ได้อีกด้วย 

ถึงอย่างนั้น มีการตั้งข้อสงสัยว่า แล้วหากฝ่ายหนึ่งต้องการใช้การเจราแบบเน้นความ
ร่วมมือ แต่อีกฝ่ายไม่ต้องการ และมีแนวโน้มจะเจรจาแบบวินวิน (Win-Win) จะท าอย่างไร ศ.ดร.ลีโอ
นาร์ด เจ มาร์คัส ผู้ก่อตั้งหลักสูตรการเจรจาต่อรองและแก้ไขความขัดแย้ง ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 
ให้ข้อเสนอแนะว่า หากคู่เจรจาแสดงตัวเป็นปรปักษ์กับเราอย่างชัดเจน เหลือแต่ทางเลือก แพ้หรือ
ชนะเท่านั้น เราจะต้องท าให้การเจรจาเกิดขึ้นเพ่ือให้เราได้ชัยชนะอย่างขาวสะอาด (ชลัท ประเทือง
รัตนา, ม.ป.ป.) 

2.3.8.2  ข้อปฏิบัติและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง 
อย่างไรก็ตามมีผู้เสนอข้อปฏิบัติและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ว่าควรค านึงถึงลักษณะ 

7 ประการ (กุสุมามาล์ ปัจฉิมสวัสดิ์, ม.ป.ป.) ประกอบไปด้วย 
1) ต้องรู้ความต้องการของฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) ค านึงถึงเป้าหมายของการเจรจาอยู่เสมอ 
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3) แสดงเจตนาอ่อนข้อให้แก่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อถึงจังหวะที่สมควร เพ่ือให้เห็นถึงความมี
น้ าใจ  

4) ใช้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา ให้เป็นประโยชน์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
5) ยื่นข้อเสนอที่เราพร้อมจะแลกเปลี่ยนให้ได้ในทันที ก่อนที่เขาจะเรียกร้อง 
6) ปรับการเจรจาให้ยืดหยุ่น เข้มข้น และผ่อนปรนให้เหมาะสม 
7) อย่าพลาดโอกาสในการยกเลิกหรือเริ่มต้นใหม่ในประเด็น เมื่อได้จังหวะ 
8) การจดดีกว่าการจ า 
โดยข้อปฏิบัติดังกล่าว สอดคล้องกับที่ สถาบันพระปกเกล้าเสนอ เป็นวิธีการเจรจา 6 วิธี 

ประกอบด้วย  
1) การค้นหาจุดที่คู่กรณีจะปฏิเสธไม่ได้ 
2) การรับฟัง ซึ่งกลยุทธ์ที่มักถูกใช้ คือการส่งผู้แทนไปรับฟังข้อมูล แต่ไม่สามารถเสนอ

ข้อมูล และไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงคล้ายการหยั่งเชิง 
3) การท าให้เกิดต้นทุนต่อคู่เจรจา เช่น ความล่าช้าจากการที่ไม่ได้เกิดการปฏิบัติ หรือ 

อาจสร้างขึ้นใหม่ เช่น การท าให้ของเสียหาย เป็นต้น 
4) ยืดหยุ่น และแสดงท่าทีว่าการการเจรจาหรือการยื่นข้อเสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
5) ยื่นข้อผูกมัดหรือข้อตกลง ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ยื่นจะได้เปรียบและท าให้คู่เจรจาไม่มี

ทางเลือกมากนัก ในทางกลับกัน ผู้ยื่นก็ไม่สามารถเปลี่ยนข้อเรียกร้องได้อีก 
6) การปิดการเจรจา มีลักษณะคล้ายกับการตัดบท โดยอาจเสนอทางเลือกหรือมัดมือ

ชกว่าเลือกตามนั้นและจบการเจรจา เป็นต้น 
7) วิธีแข็งกระด้าง ซึ่งวิธีนี้นักวิชาการหลายกลุ่ม ไม่แนะน าให้ใช้เพราะ อาจยิ่งสร้าง

ความไม่พอใจให้กับคู่เจรจา หรือท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียความสัมพันธ์ได้  แต่อย่างไรก็ตามจะต้อง
เรียนรู้ไว้เพราะน าไปปฏิบัติเมื่อถูกปฏิบัติจากคู่เจรจา ซึ่งประกอบไปด้วย 

(1) เพิกเฉย  
(2) พูดตรง ๆ ว่าเข้าใจว่าอีกฝ่ายก าลังท าอะไร และประนีประนอมให้คู่เจรจา

กลับมาหาทางออกร่วมกัน 
(3) เจรจาตามกระบวนการเจรจาเท่านั้น 
(4) การย้อนกลับ ใช้กับกรณีที่คู่เจรจาเสนอสิ่งที่เกินจริง จึงใช้วิธีต่อรองที่เกินจริง

เช่นกัน หรือท าท่าทีไม่สนใจเลย 
(5) เป็นพันธมิตร  
(6) ถ่วงเวลา เป็นการดึงจนกว่าจะถึงเวลาที่ตนได้เปรียบ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้แทน

สหภาพแรงงานมักถ่วงเวลาการยุติข้อเจรจาจนจวนเจียนจะถึงเส้นตายนัดหยุด



 

 

87 

งาน หรือการยืดการเจรจาให้ช้าออกไป วิธีแก้ไข คือ ให้รีบปิดโอกาสการถ่วง
เวลาของฝ่ายตรงข้ามทันที 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง พบว่า แม้จะไม่ได้ใช้กลยุทธ์การ
เจรจาต่อรองเป็นแนวคิดหลักในการวิจัย แต่กลยุทธ์ดังกล่าวมักเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการด าเนินงานของ
กรณีศึกษาเสมอ เช่น การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพ่ือคัดค้านการขนถ่ายถ่านหิน ที่บางปะ
กงและศรีราชา (วดี ภิญโญทรัพย์ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2555) ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การเจรจา
ต่อรองเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กลุ่มแกนน าในพ้ืนที่ และแกนน าประชาชนใช้  รวมถึงมีความส าคัญมาก และ
ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้การคัดค้านประสบความส าเร็จในพ้ืนที่บางปะกง คือ แกนน ามีการวาง
แผนการเจรจาต่อรอง ร่วมกันการชุมนุมกดดันบริษัทเอกชน บริเวณด้านหน้าบริษัทด้วย ถือเป็นการ
สร้างอ านาจการต่อรอง แล้วจึงเชิญหน่วยงานราชการเป็นตัวกลางในการเจรจา ซึ่งกลวิธีที่ใช้  กลุ่ม
แกนน าและประชาชนใช้การท าหนังสือบันทึกข้อตกลงและผลักดันให้บริษัทลงนามเป็นลายลักษณ์
อักษร 

2.3.9  กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นหลักการที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและใน

สังคมธุรกิจไทย โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในสังคมธุรกิจปัจจุบัน ไม่ใช่การ
ช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่การท าบุญ ไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร หรือการคืนให้ต่อสังคมแต่เพียง
เท่านั้น แต่การแสดงความผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องของการท าธุรกิจแบบยั่งยืน เติบโตไปข้างหน้า
อย่างสร้างสรรค์ เน้นฟื้นฟู พัฒนาคน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงโลก เพ่ือให้เกิดความสมดุลของ
การอยู่ร่วมกัน และสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ (พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ , พรชัย ศรีประไพ, 
2555)  

จุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคม มาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน บ้างก็ว่า เกิดจากการเอา
เปรียบของนายทุนในเรื่องแรงงาน หรือสิทธิ์ที่ลูกจ้างควรได้ จนเกิดกระแสเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชน 
บ้างก็ว่าเกิดจากการเติบโตของธุรกิจและการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลข้างเคียง เข้า
ไปสร้างปัญหาทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ รวมไปถึงโรคร้าย กับชุมชน อันเป็นผลมาจากการมองเป็นภาพ
ของก าไร โดยลืมการวางแผนป้องกัน หรือนโยบายคืนกลับสู่สังคม จากสาเหตุที่หลากหลาย แนวคิด
ความรับผิดชอบทางสังคม ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2535 จากการประชุมสุดยอด
ระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ซึ่งได้ประกาศทิศทางใหม่ของการพัฒนา นั่นคือ “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development หมายถึง การพัฒนาที่ต้องค านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากการประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 พัฒนาการในเรื่อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ยิ่งชัดเจนมากขึ้น เมื่อนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติขณะนั้น ได้
เรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก หรือ Good Global Citizenship รวมทั้ง
ประกาศใช้ The UN Global Compact เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
องค์กรธุรกิจต่อไป  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560, 10 
มกราคม) 

ซีเอสอาร์ (CSR) เป็นค าย่อมาจากภาษาอังกฤษ คือ Corporate Social Responsibility ซึ่ง
เมื่อแยกพิจารณาตามศัพท์แล้ว ค าว่า Corporate หมายถึงความร่วมมือ หรือองค์กร ค าว่า Social ก็
หมายถึงสังคม ส่วนค าว่า Responsibility ก็คือความรับผิดชอบ แปลรวมกันจึงหมายถึง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ บรรษัทบริบาล   หมายถึง การด าเนินการที่องค์กรให้ความสนใจ
ต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรและบริเวณ
ใกล้เคียง รวมถึง สังคม ประชาชน และคู่ค้าทางธุรกิจ  (สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป.) 

Archie B. Carroll (1991) ให้ความหมาย การรับผิดชอบสังคมว่า เป็นกระบวนการตอบแทน
ของธุรกิจกลับคืนสู่สังคม ด้วยการท าก าไร ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และ
เป็นพลเมืองธุรกิจที่ดี (good corporate citizen) ดังภาพที่ 2.15 

 
ภาพที่ 2.15 ความหมายของซีเอสอาร์ ในทัศนะของ Archie B. Carroll 
แหล่งที่มา: ปาริชาต สถาปิตานนท์ และ พิชญ์ณัฐ เนื่องจ านง, 2559. 

David Crowther & Guler Aras (2008) ให้ทัศนะว่า ซีเอสอาร์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
องค์กร รัฐบาล และพลเมืองของประเทศ เพ่ือพัฒนาให้เกิดความสมดุลในการผลิต ทรัพยากร และ
ชุมชน 
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ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ (2557) กล่าวว่า CSR หรือเรียกว่า บรรษัทบริบาล หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและสังคม ด้วย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ค าว่า กิจกรรม ในความหมายข้างต้น หมายรวมถึง การคิด การพูด และ
การกระท า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานขององค์กร 

ธนาคารโลก (The World Bank) ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ 
ความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรขององค์กรรวมไปถึ ง
ครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้
ดีขึ้น (อ้างถึงใน วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์, 2555) 

สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) เสริมว่า CSR มุ่งเน้นเรื่อง ความรับผิดชอบ ซึ่ง หมายถึง องค์กร
จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระท าลงไป  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นผลดีหรือผลร้าย นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง
การรับผิดชอบต่อแนวทางปรับปรุงแก้ไข และการป้องกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นด้วย  ที่ส าคัญคือการวาง
แนวทางเพ่ือสร้างสรรค์และรักษาสิ่งดีดีให้คงอยู่ตลอดไป  ซึ่งอาจรวมไปถึงขยายผลกระทบในแง่บวก
ออกไปสู่กลุ่มต่างๆ 

ดังที่กล่าวมา ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเน้นไปที่การปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ ในการ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินตลอดกระบวนการท าธุรกิจ โดยต้องสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

2.3.9.1  รูปแบบของกิจกรรมซีเอสอาร์ 
โดยการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจในการรับผิดชอบต่อสังคม จะมาในรูปแบบของกิจกรรม 

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภท (สถาบันไทยพัฒน์, 2551) ดังนี้ 
1) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็น

การจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการขยายการรับรู้ ของสังคม ใน
ประเด็นปัญหาทางสังคม รวมไปถึงการสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหา
อาสาสมัครเพื่อกระท าในลักษณะดังกล่าว อาจเป็นการท าด้วยตนเองหรือร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ก็ได้ 

2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 
เป็นการอุดหนุนหรือบริจาครายส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ของการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะ และมักมีช่วงเวลาที่จ ากัด
แน่นอนในการด าเนินการ อีกทั้งซีเอสอาร์รูปแบบนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสว งหา
ก าไรเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในประโยชน์ร่วมกัน บางครั้งอาจเป็นกลยุทธ์ในการสร้างยอดขายที่เปิด
โอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
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3) การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็น
การมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคมในรูปแบบการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่ง
แตกต่างกับซีเอสอาร์รูปแบบการรับรู้ประเด็นทางสังคมที่เน้นการสร้างความตระหนัก อาจเป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ เป็นต้น 

4) การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือ
ไปที่ประเด็นปัญหาสังคมโดยตรง ในรูปแบบการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ มักพบเห็นได้ในทุกองค์กร 
ซึ่งรูปแบบนี้ส่วนมากเกิดจากกระแสความต้องการจากภายนอก จึงไม่ค่อยสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ
พันธกิจขององค์กรเท่าไรนัก 

5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  เป็นการ
สนับสนุนหรือชักจูงให้พนักงาน หรือคู่ค้า สละเวลาและแรงงานมาท างานให้กับชุมชนเพ่ือตอบสนอง
ต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย 

6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Pratices) เป็นรูปแบบซีเอสอาร์ที่ไม่ใช่การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่เป็นหลีกเลี่ยง 
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ ใน
การช่วยเหลือ เยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือยกระดับสุขภาวะของ
ชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

7) การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับ
ฐ าน ร าก  ( Developing and Delivering Affordable Products and Services)  เ ป็ น ก า ร ใ ช้
กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดในราคาที่ไม่แพง ผู้บริโภคใน
ระดับฐานรากสามารถจับจ่ายได้ ซึ่งท าให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.3.9.2  รูปแบบการสื่อสารซีเอสอาร์ 
นอกจากจะมีกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการ

หนึ่งของกิจกรรมเพ่ือสังคมที่องค์กรธุรกิจด าเนินการ Bortree (อ้างถึงใน ปาริชาต  สถาปิตานนท์ 
และ พิชญ์ณัฐ เนื่องจ านง, 2559) พบว่ามีการผนวกการสื่อสารเข้าร่วมด้วย สามารถแบ่งได้เป็น 4 
รูปแบบ ดังนี้ 

1) ชัดแจ้งและเรียบง่าย หมายความว่า องค์กรธุรกิจจะเผยแพร่กิจกรรมผ่าน
สื่อต่าง ๆ ขององค์กร เช่น รายงานประจ าปี จดหมายข่าว เว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารในช่องทาง
ดังกล่าวจะสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีและเป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

2) ชัดแจ้งและครบเครื่อง หมายถึง การด าเนินการโดยใช้การโฆษณาเข้ามามี
ส่วนในการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นการตอกย้ าการรับรู้ผลงานซีเอสอาร์ ซึ่งการสื่อสารผ่านการโฆษณา
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ถือเป็นช่องทางที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังสามารถสร้างการรับรู้และ
เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้อีกด้วย 

3) เป็นนัยและครบเครื่อง หมายถึง การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม โดยให้บุคคล
ที่สาม ซึ่งอาจเป็นองค์กร หรือบุคคล รับรอง หรือ ประกันผลงาน และคุณภาพของผลงานด้านซี
เอสอาร์ขององค์กร แล้วมีการสื่อสารผ่านสื่อกลางต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฉลองการได้รับรางวัล หรือ ใบ
ประกาศนียบัตรรับรองเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจมีการสัมภาษณ์ผ่านการจัดแถลงข่าวร่วมด้วยก็ได้ ซึ่ง
การสื่อสารแบบนี้ เหมาะจะใช้สื่อสารกับสาธารณชนและกลุ่มลูกค้า เพราะกลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มจะ
เชื่อถือข้อความที่มาจากแหล่งสารที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรมากกว่าแหล่งสารจากองค์กรโดยตรง 

4) เป็นนัยและเรียบง่าย หมายถึง การท ากิจกรรมซีเอสอาร์ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น พนักงาน ผู้น า สมาชิกในชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน มักเป็นการบอกเล่าความประทับใจ 
และแพร่กระจายข่าวสารต่อกันเองอย่างธรรมชาติ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะค าพูดของพนักงานมี
น้ าหนัก และน่าเชื่อถือมากกว่าสิ่งพิมพ์ขององค์กร 

อย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จะตื่นตัวและยอมรับถึงความจ าเป็น
ในการสื่อสารงานซีเอสอาร์ ซึ่งหมายถึง การแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความตั้งใจขององค์กรในการ
พัฒนาสังคม แต่ในด้านธุรกิจยังเป็นเรื่องยากล าบากที่จะสื่อสารเพ่ือให้สังคมเกิดความรับรู้ว่ากลุ่ม
ธุรกิจกระท าความดีต่อสังคม 

ทั้งนี้ทั้งนั้น นั่นเพราะ องค์กรธุรกิจมักถูกจับตามองว่ามีเป้าหมายในการสื่อสารซีเอสอาร์เพ่ือ
สร้างการยอมรับจากชุมชน แต่ให้ความส าคัญเฉพาะงานด้านสาธารณกุศล และเน้นการสื่อสารเพ่ือให้
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือสื่อสารเพ่ือบอกว่าองค์กรได้ท าตามข้อเรียกร้องของกลุ่มกดดันต่า ง ๆ 
เพียงใด อีกทั้งยังเป็นที่ถกเถียงและวิจารณ์กันมากในเรื่องความโปร่งใส และความน่าไว้วางใจของ
องค์กร รวมไปถึงเจตนาและผลประโยชน์ที่ผลักดันให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ปาริชาต  
สถาปิตานนท์ และ พิชญ์ณัฐ เนื่องจ านง, 2559) 

ศรีรัช  ลอยสมุทร (2555) ถอดบทเรียนพลัง CSR ของธุรกิจแอลกฮอล์และยาสูบที่มีผลต่อ
นโยบายสุขภาพ โดยวิเคราะห์การท าซีเอสอาร์ ของ กลุ่มฟิลลิป มอร์ริส (Philip Morris) และบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ 

กลุ่มฟิลลิป มอร์ริส วิเคราะห์จากกรณีศึกษา เมือง Tanauan City ประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลลิป 
มอร์ริส ใช้มีรูปแบบการท าซีเอสอาร์ในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1) การบริจาคเงิน  
2) การท าการกุศลบ่าย ๆ ในเมือง ผ่านงานการกุศลต่าง ๆ ดึงสภาเมืองเข้าร่วม  
3) การช่วยเหลือชุมชน เช่น แจกสิ่งของ 
4) การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและเด็กยากจน 
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5) สนับสนุนกิจกรรมของสภาเมือง 
6) สร้างกิจกรรมระดมทุน 
ผลของการใช้ซีเอสอาร์ระดับท้องถิ่นนี้ ท าให้เกิดความร่วมมือจากสภาเมือง และสภาเมือง

อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อถนนสายหนึ่งเป็นชื่อถนน Philip Morris Street  หลังจากนั้น กลุ่มฟิลลิป                
มอร์ริส ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ในรูปแบบการส่งภาพข่าว (Photo Release)  เป็นภาพที่ผู้น า
ทางการเมืองมาร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชื่อถนน เพ่ือสื่อสารกับประชาชนว่ากลุ่มได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้น าการเมืองท้องถิ่น อีกทั้งกลุ่มเป็นมิตรและมีบุญคุณกับเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งยังเขียนบทความ
ประชาสัมพันธ์ชื่อถนนลงสื่อ เพ่ือแสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม และแสดงว่าได้ช่วยเหลือสังคมให้มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจระดับเมืองที่ดีขึ้น ภาพความยากจนของชาวเมืองนี้หายไป และ
ท าให้เมืองมีการจัดระดับที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับเมืองอื่น   

ยิ่งไปกว่านั้น ผลจากการท าซีเอสอาร์ ผู้ศึกษายังให้ข้อสังเกตว่าส่งผลต่อการสื่อสารตราสินค้า 
(Brand communication) ที่ถาวรยืนยาว เพราะมีคนพบเห็นชื่อถนนมากมาย โดยไม่ต้องจ่ายค่าสื่อ
เพ่ือท าการโฆษณา ถือเป็นผลพลอยได้จากการท าซีเอสอาร์ที่ได้ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่ง 

ขณะที่ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ พบว่าไม่ต่างกับธุรกิจยาสูบมากนัก โดยซีเอสอาร์ของ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ถือคติ ท าในสิ่งที่สังคมขาด ให้ในสิ่งที่สังคมร้องขอ โดยชูลักษณะซีเอสอาร์ 5 
ทิศ ประกอบด้วย 

1) การสนับสนุนด้านวัฒนธรรม ดนตรี 
2) การสนับสนุนด้านการศึกษา 
3) การสนับสนุนด้านกีฬา 
4) การสนับสนุนด้านสังคม 
5) การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
ผู้ศึกษากล่าวว่า 5 ประการที่บริษัทสนับสนุนเป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลน และเป็นสิ่งที่ท า

แล้วสังคมจะไม่ต าหนิ และบางส่วนยินดีรับ อีกทั้งภาครัฐก็จะให้การสนับสนุนเนื่องจากแบ่งเบาภาระ
ของรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า ซีเอสอาร์ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจมักมุ่งไปที่กลุ่มคนที่
ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนจน คนไม่มีบ้านพักอาศัย เด็กนักเรียนในโรงเรียนห่างไกล 
นักเรียนที่เรียนดีแต่ไม่มีเงิน จึงมีแนวโน้มในการด าเนินงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสังคม
มากกว่าแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง 

ธิติมา ทองสม (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงงานยาสูบ ภาพลักษณ์ของโรงงานยาสูบ และทัศนคติการบริโภคยาสูบ ผลการศึกษา
พบว่าโรงงานยาสูบด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจ านวนมาก โดยกิจกรรมที่ท า
ประกอบไปด้วย 
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1) ด้านสังคม: การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
2) ด้านการศึกษา: การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนในภูมิภาค

และท้องถิ่นต่าง ๆ  
3) ด้านสิ่งแวดล้อม: การปลูกพืช / ต้นไม้ทดแทน 
4) ด้านกีฬา: สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
5) ด้านความมั่นคง: สนับสนุนการจัดคอนเสริ์ต เพ่ือน ารายได้มอบให้กับส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับ

ภาพลักษณ์ของโรงงานยาสูบมากที่สุด วิเคราะห์ได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มองธุรกิจยาสูบว่าส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก รองลงมาเป็นกิจกรรมด้านกีฬา วิเคราะห์ว่า โรงงานยาสูบผลิตสิ่งที่ท าร้าย
สุขภาพ จึงควรสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีทดแทน ขณะที่ด้านวัฒนธรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์
น้อยที่สุด วิเคราะห์ว่าเพราะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมโดยตรงอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ ไม่พบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงงานยาสูบ เนื่องด้วยข้อจ ากัดทาง
กฎหมายท าให้โรงงานยาสูบไม่สามารถสื่อสารหรือโฆษณากิจกรรมซีเอสอาร์ได้  

กิติยา ปรัตถจริยา และ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2553) ศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่ โดยวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารเกี่ยวกับซี เอสอาร์ และรูปแบบ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับซีเอสอาร์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่ใช้ในการสื่อสารกับสาธารณชน โดยผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบกิจกรรมซีเอสอาร์ที่ธุรกิจบุหรี่ใช้ มีทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) การบริจาค
เงินให้กับมูลนิธิหรือหน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล 2) การเพ่ิมเงินลงทุนเพ่ือการแลกเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือสังคม 3) การสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเป็นอาสาสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมกับชุมชน 4) การเป็นผู้สนับสนุนในการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือตัว
องค์กร 5) การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งการขายสินค้าหรือบริการขององค์กรภายในช่วงเวลาที่ก าหนด
ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และ 6) การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มีแนวทางการสื่อสาร ได้แก่ การท าให้เป็นข่าว 
การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้การสื่อสารผ่านบุคคล การใช้การสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ และการ
ใช้การสื่อสารผ่านการจัดเหตุการณ์พิเศษ 

2.3.10  กลยุทธ์การล็อบบี้ (Lobbying) 
ค าว่า ล็อบบี้ (Lobby) มาจากภาษาอังกฤษ หมายถึง การพยายามโน้มน้าวผู้มี อิทธิพลทาง

การเมืองให้ช่วยสนับสนุนการกระท า ความต้องการ หรือความเชื่อของตน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ผู้ท าหน้าที่นี้เรียกว่า ล็อบบี้ยิสต์ (Lobbyist) ในภาษาไทยใช้แทนว่า ล็อบบี้ ตามความหมายใน
ภาษาอังกฤษ และใช้หมายถึงการโน้มน้าวให้สนับสนุนในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เลขาฯสมาคมล็อบบี้
สมาชิกให้เลือกนายกสมาคมคนเดิมให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2550, 
11 มิถุนายน). 

การล็อบบี้ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการกระท าทางการเมือง วุฒิสภาอเมริกัน ให้ความหมาย
ของการล็อบบี้ (Lobbying) ว่าหมายถึงความพยายามที่จะโน้มน้าวให้กฎหมาย ฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ได้รับความเห็นชอบ หรือ ไม่ได้รับความเห็นชอบ จากสภาฯ โดยผู้ที่เป็นนักล็อบบี้ (Lobbyist) ใช้
ความพยายามน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้สภาฯ ตัดสินใจในทิศทางที่นักล็อบบี้ต้องการ (วร
ภัทร โตธนะเกษม, ม.ป.ป.)  

India Today Online (2012, 11 December) ให้ความหมายการล็อบบี้ หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ใน
ความหมายเดิม  การล็อบบี้คือความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อคะแนนเสียงของสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
โดยทั่วไป การล็อบบี้มักเกิดขึ้นนอกห้องการพิจารณาและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าในระบบ
การเมืองใด ๆ 

The Association of Genetic Technologists (n.d.) นิยามการล็อบบี้ว่า ขบวนการที่มี
อิทธิพลหรือชักชวนให้กลุ่มคนผู้มีอ านาจด าเนินการบางอย่างเพ่ือตอบสนองสิ่งที่กลุ่มล็อบบี้ต้องการ 

Alison Theaker (2008, อ้างถึงใน จุติพร ปริญโญกุล และธาตรี ใต้ฟ้าพูล , 2555) เพ่ิมเติม
ว่า การล็อบบี้ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการท าให้การบริหารประเด็นประสบความส าเร็จ 
มุ่งเน้นการมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายและอ านาจในการตัดสินใจของรัฐบาล โดยองค์กรต่าง ๆ เพิ่ม
จ านวนการล็อบบี้กันมากยิ่งข้ึนเพื่อน าเสนอกรณีของตนเองต่อรัฐบาลและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังที่กล่าวมา การล็อบบี้ คือ การพยายามสื่อสารถึงผู้ที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ก าหนดนโยบายให้
ตัดสินใจไปในทิศทางที่กลุ่มล็อบบี้ต้องการ ซึ่งมีบางกลุ่มได้ให้ความหมายการล็อบบี้ว่าเป็นการใช้
ศิลปะในการโน้มน้าวเข้ามาเกี่ยวข้อง Strien (2015) กล่าวถึงการล็อบบี้ว่า เป็นศิลปะชนิดหนึ่งของคน
ที่เชื่อว่าความคิดของคุณจะเป็นความคิดของคนอ่ืน ด้วยความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้แทนออก
เสียงให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือจุดประสงค์ตามที่ผู้โน้มน้าวต้องการ โดยการล็อบบี้เป็นทักษะหนึ่งที่ผู้คน
ใช้ในชีวิตประจ าวันแบบไม่รู้ตัว หมายถึง เมื่อถึงจุดหนึ่งคนจะเรียนรู้วิธีการพูด ว่าควรพูดกับใคร
อย่างไร เพ่ือให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ นั่นคือ ผู้รับสารเกิดแรงจูงใจในสารนั่นเอง  

สกล หาญสุทธิวารินทร์ (2557) เสริมว่า ผู้ท าหน้าที่เจรจาต่อรองท าหน้าที่จูงใจโน้มน้าว 
บรรดาผู้ใช้อ านาจรัฐ เรียกว่า ล็อบบี้ยิสต์ (Lobbyist) มีหน้าที่ต่อรองจูงใจ โน้มน้าว ผู้อ านาจรัฐ 
ตัวอย่างเช่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยการท าหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ โดยบ่อยครั้งมักเกิดขึ้น
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยทางโทรศัพท์ หรือระหว่างรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนรูปแบบ
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ที่เป็นทางการ เช่น การเข้าร่วมเสนอข้อมูล ความคิดเห็นในการประชาพิจารณ์ การให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา การส่งเอกสารข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (บูฆอรี ยีหมะ, 2552) 

อีกนัยหนึ่งมีผู้ให้ความหมายการล็อบบี้ ว่าเป็นกระบวนการการวิ่งเต้น แต่เมื่อพูดถึงการ
วิ่งเต้นคนฟังส่วนใหญ่จะนิยามความหมายในเชิงลบมากกว่าบวก เนื่องด้วยการวิ่งเต้นมักท าให้การ
น าเสนอข้อมูลและสาเหตุที่แท้จริงรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ผิดเพ้ียนไปจากที่ควร
เป็น นั่นคือ ท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ (“วัฒนธรรมการวิ่งเต้นในโลกต ารวจ,” 2552) ด้วยเหตุ
ที่ ค าว่า ล็อบบี้มักถูกน ามาใช้บรรยายพฤติกรรมการวิ่งเต้น ท าให้ค านี้มีความหมายในทางลบไปด้วย 
แต่ถึงอย่างนั้น การล็อบบี้  หรือการประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องเสียหายหากกระท าด้วยเหตุผล และด้วย
เจตนาที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยการน าเสนอข้อเท็จจริง และข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้คนที่จะ
ตัดสินใจได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลและข้อดี ข้อเสีย อย่างครบถ้วน จะได้มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ 
(วรภัทร โตธนะเกษม , ม.ป.ป.)  อย่างไรก็ตามในบางครั้งการวิ่งเต้นเป็นส่วนส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การรณรงค์ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเข้าถึงนักเคลื่อนไหวจ านวนมากหรือประชาชน
ทั่วไปการวิ่งเต้นเป็นกิจกรรมเพ่ือเข้าถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจเพียงเล็กน้อยในประเด็นเฉพาะ (World 
animal, n.d.) 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือสาระส าคัญของการวิ่งเต้นที่ประสบความส าเร็จ การจะ
สามารถมีอิทธิพลต่อผู้ก าหนดนโยบายได้ ถ้าเข้าใจและเข้าถึงคนที่เก่ียวข้องและสามารถจูงใจผู้ก าหนด
นโยบายได้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังต้องชัดเจนในสิ่งที่ก าลังขอ เป้าหมาย และวิธีจะเข้าถึง  (World 
animal, n.d.) บางกลุ่มอาจเลี่ยงค าว่าล็อบบี้ไปใช้ค าว่า การมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน นัก
กิจกรรม หรือการรวมตัวของประชาชน วิธีนี้ใช้การจัดองคาพยพส าหรับการผลักดันนโยบาย หรือ
ผลักดันวิธีการจัดการรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่การแก้ไขปัญหาซึ่งต้องมีการจัดองค์กร การประชาสัมพันธ์ 
และการโน้มน้าวใจให้คนที่เข้าร่วมรู้สึกว่าตนเองเกี่ยวข้อง หรือตนเองมีประโยชน์มากแค่ไหน (iLaw, 
2552)  

ในประเทศไทย ผู้จัดการรายวัน ได้จัดท าบทความชื่อว่า ล้วงลับตับแตก ขบวนการล็อบบี้ยิสต์
แบบไทย ๆ และอธิบายว่า การล็อบบี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สมัยก่อนตอบแทนด้วย
ความเป็นหนี้บุญคุณ แต่ปัจจุบันมักตอบแทนด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จุดเริ่มต้นของล็อบบี้ยิสต์
ในประเทศไทยมาจาก นายหน้า ที่ถูกยกระดับขึ้นมา เพราะต้องใช้ทักษะความรู้ และระบบเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง แฝงตัวอยู่ในงานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น การเมือง ธุรกิจ สื่อมวลชน หรือ เอ็น
จีโอ (NGO) ซึ่งในสังคมไทยถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ อาจมาจากทัศนคติของคนไทยที่มักตั้งอคติกับ
บรรดานายหน้าว่าต้องการหาประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว (ผู้จัดการรายวัน, 2553, 21 ตุลาคม) 
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ดังนั้น การล็อบบี้ จึงหมายถึง การโน้มน้าวให้บุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง คล้อยตามความคิดของเราโดยการท าให้เขาเห็นว่า เขาและความคิดของเขาจะมีส่วนส าคัญ
เพียงใดในกระบวนการนี้ 

Mushtag H. Khan (อ้างถึงใน  จุติพร ปริญโญกุล และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2555) กล่าวถึงกลวิธี
ในการล็อบบี้ว่าประกอบไปด้วย  

1) การล็อบบี้โดยตรง คือ เป็นการพบปะกันเป็นส่วนตัว ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น การเข้าพบสมาชิกรัฐสภา เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้สมาชิกรัฐสภาทราบ มีเป้าหมายเพ่ือโน้มน้าวใจให้
เห็นด้วย ชักจูง หว่านล้อม  

2) การล็อบบี้ทางอ้อม คือ การเชิญชวนให้ประชาชนเห็นด้วย แล้วจึงด าเนินการบางอย่างไป
ถึงผู้มีอ านาจ เช่น โน้มน้าวให้ประชาชนเห็นด้วยกับแก้ไขกฎหมายและให้ประชาชนเขียนจดหมาย
เรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังข้อคิดเห็น หรือ การเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ การออกรายการทอล์คโชว์ 
สร้างพันธมิตร หรือแนวร่วม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีการจัดงานสังคม เช่น การจัดงานสังสรรค์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักล็
อบบี้ นักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ได้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย (ประทุม ฤกษ์กลาง, 
2552)  

โดยเทคนิคในการล็อบบี้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายของการล็อบบี้ เลือกผู้
ที่เราจะโน้มน้าวใจได้ สร้างพันธมิตรบนพื้นฐานผลประโยชน์ (โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเงิน) คิด
อย่างการเมือง คือ หาคนที่รู้จักผู้มีอ านาจตัดสินใจออกกฎหมาย หรือมีสายใยติดต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
จดหมายจากบุคคลเป็นสื่อที่ดีที่สุดมากกว่าโปสการ์ดและท าให้ง่ายที่สุด (ปทุม ฤกษ์กลาง, 2552) 

ดังที่กล่าวมา กระบวนการล็อบบี้จึงเป็นแนวทางให้ได้มาซึ่งความต้องการของกลุ่ม โดยมัก
เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า กลุ่มผลประโยชน์ (Interest group) (รัตนา ปัชฌาชัย, 2558)  

กลุ่มผลประโยชน์มักเป็นสมาคมที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและพยายามจะมีอิทธิพล
ต่อนโยบายสาธารณะ เช่น องค์กรสินค้าเกษตร อาจประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าของฟาร์ม
หรือผู้ปลูกผลไม้ ในกรณีอ่ืน ๆ กลุ่มผลประโยชน์อาจจะไม่ประกอบด้วยบุคคล แต่เป็นองค์กรหรือ
ธุรกิจ (Clive S. Thomas, 2017) โดยผู้ที่เข้ามาอยู่ร่วมในกลุ่ม จะต้องมีภาวะความรู้สึกตื่นตัวในการ
ท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งถือเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม (ราชบัณฑิตยสถาน , 
2524) ทั้งยังสามารถพูดได้ว่ากลุ่มผลประโยชน์ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการสร้างและเผยแพร่
แนวคิดซึ่งเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มด้วย (Strategic management society, n.d.)  

กลุ่มผลกระโยชน์ไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือเข้าไปมีอ านาจทางการเมืองโดยตรงด้วยการส่งคนลง
สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือไปเป็นรัฐบาลเหมือนกับพรรคการเมือง แต่กลุ่มผลประโยชน์แสดงบทบาทใน
ด้านการมีอิทธิพลเหนือผู้มีอ านาจทางการเมืองด้วยการเรียกร้อง เสนอแนะ กดดันให้เกิดหรือ
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เปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องหรือเอ้ือ
ต่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม  (บูฆอรี ยีหมะ, 2552) 

กลุ่มผลประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการก าหนดนโยบายได้ (ธนพันธ์ ไล่
ประกอบทรัพย,์ 2557) ดังนี้ 

1) กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทในการกดดันให้รัฐบาลคงนโยบายที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตน 
เช่น กลุ่มผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่กดดันให้รัฐบาลคงนโยบายพรีเมี่ยมข้าว (Premium Rice) และการ
จ ากัดโควต้าการส่งออกข้าวเพ่ือผูกตลาดการส่งออกข้าว 

2) กลุ่มผลประโยชน์ร่วมมือกับกลุ่มกดดันในวงการต่าง ๆ กดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของตนหรือขัดกับอุดมการณ์ของตนเอง 

3) กลุ่มผลประโยชน์สนับสนุนนโยบายบางอย่างที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลประโยชน์ของ
ตนในทางอ้อมหรือไม่ให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลจนท าให้การด าเนินนโยบายมีอุปสรรค 

ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบ่งตามเกณฑ์ด้านลักษณะการจัดตั้ง
กลุ่ม และ แบ่งตามผลประโยชน์ที่กลุ่มวางเป้าหมายไว้  

หากแบ่งตามเกณฑ์ด้านลักษณะการจัดตั้งกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้เป็น 4 กลุ่ม 
(Almond, Powell, Strom and Dalton, 2006 อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 2552) ได้แก่ 

1) กลุ่มผลประโยชน์ที่จัดตั้งเป็นทางการ (Association Groups) มีสมาชิกที่แน่นอน มี
ส านักงาน มีเจ้าที่ประจ าส านักงาน มีคณะท างานเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่ม และที่ส าคัญคือ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์แก่สมาชิกของกลุ่มโดยเฉพาะ เช่น สภา
หอการค้า สหภาพแรงงาน สมาคมธุรกิจ องค์กรชุมชน เป็นต้น 

2) กลุ่มผลประโยชน์ที่ ไม่มีการจัดตั้งเป็นทางการ (Non-Associational Groups) ไม่มี
โครงสร้างของการรวมตัวกันที่แน่นอน ไม่ได้พบปะพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ แต่มีความรู้สึกร่วมว่าเป็น
พวกเดียวกัน การเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว 

3) กลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบัน (Institutional Groups) เป็นกลุ่มที่จัดตั้งเป็นทางการน้อย
แต่มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูง อยู่ในระบบราชการเช่น กองทัพ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานราชการทั้งหลาย ท าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ทั้งเพ่ือคนที่อยู่ในหน่วยงานและเพ่ือ
หน่วยงานตนเอง เช่น การเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณ ก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ และเรียกร้อง
เพ่ือผลประโยชน์ของคนทั้งหลายในสังคม เช่น เรียกร้องให้รัฐบาลกระจายโอกาสทางการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น  

4) กลุ่มผลประโยชน์ที่ไร้บรรทัดฐาน (Anomic Groups) เป็นการรวมตัวกันขึ้นของบุคคล
หลาย ๆ คนอย่างกะทันหัน ตามอารมณ์ความรู้สึก โดยปราศจากการจัดตั้งกลุ่ม และไม่มีผู้น าที่ชัดเจน
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เพ่ือแสดงปฏิกิริยาให้รัฐบาลหรือผู้น าทางการเมืองได้รับรู้ถึงการไม่ยอมรับในนโยบาย หรือการ
ด าเนินงานของรัฐบาล เช่น การเดินขบวนประท้วง การก่อจลาจล เป็นต้น 

หากแบ่งตามผลประโยชน์ที่กลุ่มวางเป้าหมายไว้ แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม (Ethridge and 
Handelman, 2004 อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 2552) ดังนี้  

1) สหภาพแรงงาน (Labour Unions) กลุ่มผลประโยชน์ที่เรียกร้องความต้องการของตนทั้ง
จากรัฐบาลและนายจ้าง เพ่ือประโยชน์ตามที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เช่น สหภาพแรงงานในวงการ
ธุรกิจสิ่งทอ สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นต้น 

2) สมาคมธุรกิจ (Business Organization) กลุ่มนี้จะอยู่ตรงข้ามกับสหภาพแรงงาน และ
พยายามมีอิทธิพลต่อรัฐบาลตลอดเวลา ไม่ต้องการให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงระเบียบซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการ 

3) กลุ่มเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และวัย (Gender, Religious, Ethnic and Age Groups) ท า
หน้าที่ให้ข้อมูล เรียกร้องสิทธิ เช่น มูลนิธิผู้หญิง มีบทบาทในการเรียกร้องรัฐบาลให้ค านึงถึงสิทธิ 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

4) กลุ่มผลประโยชน์เพื่อสาธารณะ (Public interest Group) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลประโยชน์
สาธารณะหรือคนทั่วไปทั้งหลายในสังคม ตัวอย่างการเรียกร้องกดดัน หรือเสนอแนะรัฐบาล เช่น การ
ก่อตั้ง ชมรมเมาไม่ขับ ในประเทศไทย เพ่ือชี้ให้เห็นถึงอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการเสพสุรา เป็นต้น 

5) กลุ่มสมาคมวิชาชีพ (Professional Associations and Occupational Groups) กลุ่ม
วิชาชีพด้านต่าง ๆ มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเป็นจ านวนมาก เช่น สภาทนายความ แพทยสภา สมาคม
สถาปนิก สภาวิศวกรรม เป็นต้น สมาคมวิชาชีพเหล่านี้มักกดดันเรียกร้องรัฐบาล ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบ กฎเกณฑ์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

กลยุทธ์การล็อบบี้ จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ถูกใช้ในการผ่านกฎหมายอยู่เสมอ โดยงานศึกษาที่ใช้
กลยุทธ์การล็อบบี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้กลยุทธ์การล็อบบี้โดยบุคคล และกลุ่มที่ใช้
กลยุทธ์การล็อบบี้โดยกลุ่มองค์กร 

กลุ่มที่ใช้กลยุทธ์การล็อบบี้โดยบุคคล เป็นกลุ่มที่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการเข้าถึงผู้
มีอ านาจในการผ่านกฎหมาย ประกิต วาทีสาธกกิจ (2553) อธิบายการวิ่งเต้นเพ่ือให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติผ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เมื่อปี พ.ศ.2530  ในครั้งนั้นได้เดินสายวิ่งเต้นกรรมาธิการสาธารณสุขให้ผ่านกฎหมาย 2 ฉบับ
ดังกล่าว ก่อนที่จะหมดอายุของสภา และร่างกฎหมายจะตกไป โดยเริ่มจากการวิ่งเต้นขอให้ส านัก
เลขานุการคณะรัฐมนตรี เร่งส่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับไปยังส านักงานเลขานุการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้เร็วที่สุด พบว่า กฎหมายถูกส่งไปให้คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพิจารณา 
จึงไปขอรายชื่อคณะกรรมาธิการเพ่ือจะวิ่งเต้นรายบุคคล มีทั้งการขอเข้าพบที่บ้านพัก โทรศัพท์
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ทางไกล ผลของการประสานส่งผลให้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้รับ
การพิจารณาวาระที่ 1 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าของวันที่มีการประชุม
พิจารณาวาระ ได้พาเด็กจ านวนหนึ่งไปที่อาคารรัฐสภา เพ่ือมอบดอกไม้ให้แก่นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้
ก าลังใจแก่ฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมาย โดยกรรมาธิการท่านหนึ่งที่ประสานเล่าให้ฟังว่า มีพ่อค้าน าเข้า
บุหรี่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเพ่ือนของลูกสาวได้ขอพบท่าน และขอให้ท่านช่วยไม่ให้กฎหมายนี้ออกมา
เช่นกัน 

ณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) ศึกษาการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ (Media Advocacy) ของกลุ่ม
สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย และพบว่า 
กลยุทธ์การล็อบบี้  เป็นกลยุทธ์การสื่อสารหนึ่งที่ ใช้โน้มน้ าวใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
กลุ่มเป้าหมายคนส าคัญ โดยในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  การล็
อบบี้เป็นวิธีการที่จ าเป็นมากในการขับเคลื่อนและมักต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ซึ่งทั้งกลุ่ม
สนับสนุนและธุรกิจบุหรี่ทั้งในประเทศและบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการเข้าถึงผู้มีอ านาจใน
การออกกฎหมาย (Policy maker) เช่นกัน แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มสนับสนุนและพบว่า 
มีรูปแบบการล็อบบี้ 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่  

1) การล็อบบี้โดยที่แกนน าในกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่เป็นผู้ล็อบบี้ด้วยตนเอง การล็อบบี้
ลักษณะนี้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สนิทและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายนั่นคือ ผู้มีอ านาจในการออก
กฎหมาย  

2) การล็อบบี้โดยผ่านบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพและมีอ านาจต่อรองกับนักการเมืองหรือผู้มี
อ านาจในการออกกฎหมาย เป็นกลยุทธ์ที่แกนน ากลุ่มสนับสนุนหาช่องทางในการเข้าถึงผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจกลุ่มที่ตนเองไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วย เพ่ือช่วยให้ประเด็นประสบความส าเร็จ 

ความส าเร็จของการล็อบบี้เพ่ือขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทยผู้ศึกษาให้
เหตุผลว่า นอกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของกลุ่มแกนน ากับผู้ก าหนดนโยบายแล้ว ยังต้องอาศัยบุคคล
ที่มีศักยภาพคนอ่ืน ๆ ช่วย และบุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนับถือจาก
สังคมด้วย 

จุติพร ปริญโญกุล (2554) ศึกษากลยุทธ์การบริหารประเด็นและกลยุทธ์การสื่อสารในการ
บริหารประเด็นของฝ่ายสนับสนุนในการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การขอเข้าพบเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ข้อมูลเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ฝ่าย
สนับสนุนจะหยิบยกมาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 3 ช่วงของการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ช่วง
เตรียมการน าเสนอและผลักดันกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาวาระแรก ช่วงการผลักดันในขณะที่
กฎหมายอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ และช่วงการผลักดันในขณะที่กฎหมายอยู่ในชั้นสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติวาระ 2-3 โดยการเข้าพบจะอยู่ในลักษณะการเข้าพบเนื่องจากต้องการให้ปรากฏเป็น
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ข่าว และการเข้าพบโดยที่ไม่ต้องการให้เป็นข่าว จะเลือกลักษณะใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
เคลื่อนไหว มีประโยชน์ส าคัญ คือ เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยผลักดัน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ยกตัวอย่าง ในขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
สภานิติบัญญัติมีหน้าที่พิจารณากฎหมายหลายฉบับ ฉะนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติบางท่านอาจมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ การเข้าพบจะช่วยเสริมความรู้
ความเข้าใจ และชี้ให้เห็นความส าคัญ แต่ทั้งนี้มีทางลัด หากสามารถหาผู้มีอ านาจตัดสินใจที่มีอิทธิพล
ต่อคนอ่ืน ๆ ด้วย (Kay man) บุคคลนี้อาจจะช่วยส่งต่อประเด็นให้เราไปถึงคนอ่ืน ๆ ที่เราไม่สามารถ
เข้าพบได ้

กลยุทธ์การเข้าพบเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ข้อมูล ของฝ่ายสนับสนุนแบ่งวิธีการเป็น 2 วิธี 
เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ได้แก่ การให้ข้อมูล
ทางตรงและทางอ้อม การให้ข้อมูลทางตรง เป็นการเข้าพบปะกันส่วนตัวทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการมีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอข้อมูล โน้มน้าวให้เห็นด้วย และป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้าน เป็น
ส าคัญ ขณะที่การให้ข้อมูลทางอ้อมเน้นไปที่การเชิญชวนให้เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฯ บทบาทหลัก
อยู่ที่เครือข่ายภาคประชาชน สร้างให้เกิดพลังกดดัน โดยอาจผ่านทางเวทีการชุมนุม การแถลงข่าว 
เป็นต้น 

ขณะที่กลยุทธ์การล็อบบี้โดยกลุ่มองค์กร เป็นการรวมตัวกันของบุคคลที่มีอุดมการณ์เรื่องใด
เรื่องหนึ่งร่วมกันรวมตัวกัน จนสามารถเพ่ิมอ านาจในการกดดัน และพลังในการสนับสนุนประเด็นต่าง 
ๆ  กับผู้มีอ านาจในการผ่านกฎหมาย ชิตาพร กันหลง (2543) ศึกษากระบวนการสื่อสารในการ
ผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 
2540 กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการผลักดันกฎหมาย และปัจจัยที่เอื้อต่อการมีส่วน
ร่วม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะจุดประเด็น เป็นระยะเริ่มต้น มีกลุ่มนักคิดหัวก้าวหน้าเป็น
ผู้จุดประเด็น โดยมีกลุ่มพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และกลุ่มพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนด้านการเมือง
การปกครองและรัฐธรรมนูญเข้ามาผลักดัน 2) ระยะพัฒนาเครือข่าย เป็นระยะที่กลุ่มองค์กรในระยะ
จุดประเด็น เริ่มแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชนอ่ืน ๆ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว
และระดมพันธมิตร จนในที่สุดเกิดเป็น 360 องค์กรประชาธิปไตย 3) ระยะจัดเวทีเชิงรุก เป็นช่วงกลุ่ม 
300 องค์กรประชาธิปไตย สร้างกระแสและระดมเสียงสนับสนุน โดยมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการยื่นหนังสือเรียกร้องรายมาตราต่าง ๆ ต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
4) ระยะการสร้างกระแสกดดันร่างรัฐธรรมนูญ เป็นระยะระหว่างรอรัฐสภาพิจารณาลงมติ เน้นที่การ
สร้างกระแสกดดัน และระดมเสียงสนับสนุนครั้งสุดท้ายจากประชาชนเพื่อกดดันรัฐสภา 
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โดยกลุ่มองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน จะแบ่งเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ กลุ่มแกนน า กลุ่มสนับสนุน 
และกลุ่มตามกระแส ขณะที่กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มองค์กรที่ผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าว จะ
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักคิดหัวก้าวหน้า กลุ่มแนวร่วม 30 องค์กร กลุ่มองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
และ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่โดยตรง ซึ่งแต่ละกลุ่ม ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน ตามตาราง
ที่ 2.7  
ตารางที่ 2.7 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันของกลุ่มองค์กรที่ผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

กลยุทธ์การสื่อสาร 

กลุ่มองค์กรที่ผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

กลุ่มนักคิด
หัวก้าวหน้า 

กลุ่มแนวร่วม  
30 องค์กร 

กลุ่มองค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐที่มีหน้าที่

โดยตรง 
1.กลยุทธ์การจุดประเด็นโดยผู้
มีชื่อเสียง 

    

2. กลยุทธ์การประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือเพ่ิม
พลังการเคลื่อนไหว 

    

3. กลยุทธ์การหาแนวร่วม     
4. กลยุทธ์การใช้เครือข่าย     
5. กลยุทธ์ การแทรกตั ว แป็
นคณะท า งานของสภาร่ า ง
รัฐธรรมนูญ 

    

6. การล็อบบี ้     
7. การใช้สื่อบุคคล     
8. ก า ร ใ ช้ สื่ อ กิ จ ก ร ร ม
ประชาสัมพันธ์ 

    

9. การท าตัวให้เป็นข่าว     
10. การแชร์เนื้อที่ข่าว     
11. การใช้สัญลักษณ์สี เขียว
ตองอ่อน 

    

12. การสร้างภาพศัตรูที่ชัดเจน     
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กลยุทธ์การสื่อสาร 

กลุ่มองค์กรที่ผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

กลุ่มนักคิด
หัวก้าวหน้า 

กลุ่มแนวร่วม  
30 องค์กร 

กลุ่มองค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐที่มีหน้าที่

โดยตรง 
13. ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล สู่
ประชาชน 

    

14. การไม่ท าตั วแข่ งกับสื่ อ 
หมายถึง ไม่ต้องการสร้างศัตรู
กับสื่อ 

    

15. การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน 

    

กลยุทธ์การล็อบบี้ เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่ม 30 องค์กรประชาธิปไตย น ามาใช้กับกลุ่มสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ที่อาจมาจากการเคยร่วมงานกันในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเคยรู้จักกันมาก่อน โดยพิจารณาว่าเนื้อหาต่าง 
ๆ ที่คิดจะขอเสียงสนับสนุนไม่ขัดต่อทัศนคติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญท่านนั้น มีข้ันตอนเริ่มจาก
กลุ่ม 30 องค์กรประชาธิปไตย ประชุมหารือถึงข้อประเด็นเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นข้อ
เรียกร้องในสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ที่กลุ่มเห็นพ้องกันว่าควรมีบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
จากนั้นจึงพิมพ์ข้อเรียกร้อง จัดท าเป็นหนังสือแล้วจึงให้ตัวแทนน าไปยื่นต่อผู้มีอ านาจ และเมื่อยื่น
หนังสือเรียบร้อยแล้ว ก็จะน าเอาเนื้อหาข้อเรียกร้องนั้นไปพูดคุยกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ตน
คุ้นเคยเชิงขอความร่วมมือให้ช่วยเสนอประเด็นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมของสภาร่ าง
รัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมน้ าหนักความส าคัญให้กับข้อเรียกร้องเหล่านี้ อีกท้ังยังมีปัจจัยร่วม ได้แก่ 
สื่อมวลชน บริบททางสังคม การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวแทนของประชาชน ลักษณะการน าเสนอ
ข้อมูลภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อบ่อยครั้ง การเข้ าไปรับฟังความคิดเห็น
และจัดเวทีในพื้นท่ีรวมไปถึงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เว็บไซต์ เฝ้าระวัง SourceWatch สร้างขึ้นโดย องค์กรศึกษาและป้องกันยาสูบแห่ง
สหรัฐอเมริกา หรือ American legacy foundation ได้สรุปบทเรียนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบ
ต่างๆ ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเทคนิคที่บริษัทบุหรี่ใช้ มักเป็นต้นแบบให้การด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ด้วยนั้น ประกอบไปด้วย 

1) ว่าจ้าง / ก่อตั้ง บริษัทวิจัย เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ โดยช่วง ธันวาคม ปี 1953 มีการ
ก่อตั้งคณะกรรมการวิจัยอุตสาหกรรมยาสูบ (TIRC) ซึ่งระดมทุนเพ่ือหาค าตอบส าหรับค าถามและ
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ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการก่อตั้งศูนย์นี้ช่วย
ขจัดความหวาดกลัวของผู้คนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ได้อีกด้วย 

2) สร้างข้อโต้แย้งด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ โดยการว่าจ้าง "ผู้เชี่ยวชาญ" สร้าง
งานวิจัยที่เป็นมิตรกับอุตสาหกรรม เพ่ือสื่อสารกับสาธารณะ ซึ่งมักเป็นการจัดท ารายงานสิ่งตีพิมพ์การ
วางแนวความคิดเห็นและการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3) การเปลี่ยนโฟกัส หมายถึง การเปลี่ยนประเด็นส าคัญของปัญหา (เช่นเปลี่ยนการ
ถกเถียงจากขยะมูลฝอยสู่สาธารณสุข / ความปลอดภัยของประชาชน)" 

4) สร้างความหวาดกลัว เป็นแนวทางจัดการกับความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับ
ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น การต่อต้านการเพ่ิมภาษีบุหรี่ โดยการให้เหตุผลเกี่ยวกับความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ  การสูญเสียงาน การลักลอบน าเข้าบุหรี่ เป็นต้น 

5) การขยายประเด็น (Broadening the issue) เป็นการดึงความสนใจออกไปจากประเด็น
ที่จะถูกโต้แย้ง ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบประเด็นเรื่องควันบุหรี่มือสอง ไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับ
คุณภาพอากาศ มลพิษนอกเหนือจากควันบุหรี่ เช่น ควันรถยนต์ ไอเสีย เป็นต้น 

6) สนับสนุนองค์กรอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ  
7) เปลี่ยนความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับยาสูบ 
8) สร้างข้อพิพาท  
9) มีอิทธิพลต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

ดังที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ผู้วิจัยน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของงานวิจัยชิ้นนี้ 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 รูปแบบ 
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Content Analysis)  และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Deep Interview) เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
โดยในหัวข้อระเบียบวิธีวิจัยนี้ ผู้ศึกษาจะอธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แล้วจึงอธิบายการ

การให้รหัสข้อมูล (Coding) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
และการน าเสนอข้อมูล ตามล าดับ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Document 
Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In Deep Interview) 

3.1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นการน าข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง           

มาตีความโดยนักวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ลักษณะของการวิเคราะห์เอกสารจึง
คล้ายคลึงกับการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์ เพียงแต่แหล่งที่มาของข้อมูล อาจไม่ใช่บุคคลแต่เป็น
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Document) คือ เอกสารที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ อาจ
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เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ หรือบันทึกส่วนตัว หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Document) คือ 
เอกสารที่เขียนขึ้นโดยผู้ที่ทราบข้อมูลจากประจักษ์พยานด้วยการสนทนาหรือเคยอ่านผลงานของผู้อยู่
ในเหตุการณ์ (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2554) การวิเคราะห์เอกสารจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
เพราะเอกสารเป็นทรัพยากรที่สามารถจัดการได้และเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมีอยู่ทั่วไป หลายรูปแบบ 
ท าให้เอกสารเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เอกสารไม่ใช่เพียง
วิเคราะห์สิ่งที่เห็น แต่จ าเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาแฝงหมายถึง รูปแบบ ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่
มีอยู่ในเอกสาร โดยอาจต้องมีการประเมินความถูกต้องของเอกสาร ส ารวจอคติ ส ารวจข้อมูลพ้ืนหลัง 
(เช่นวัตถุประสงค์) รวมถึงอาจตั้งค าถามเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ใครเป็นผู้ผลิตหนังสือ ท าไม เมื่อไร 
ประเภทข้อมูล เป็นต้น (O’Leary, 2014, อ้างถึงใน Research Methodology in Education, 2016) 

รูปแบบของเอกสารที่น ามาวิ เคราะห์สามารถแบ่ งได้ เป็น 3 ประเภท (Research 
Methodology in Education, 2016) ได้แก่  1) บันทึกสาธารณะ (Public Records) หมายถึง 
เอกสารที่มีการบันทึกและเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อเนื่อง เช่น แถลงการณ์ รายงานประจ าปี คู่มือ 
นโยบาย หนังสือ แผนยุทธศาสตร์ หลักสูตร การถ่ายทอดเสียง เป็นต้น  2) เอกสารส่วนบุคคล 
(Personal Documents) หมายถึง เอกสารที่เกิดจากประสบการณ์หรือความเชื่อของแต่ละบุคคล 
อาจเป็นข้อมูลที่เขียนขึ้นเป็นบันทึกส่วนตัว หรือเอกสารอ่ืน เช่น ภาพถ่าย บันทึกทางการแพทย์ 
จดหมายส่วนบุคคล รวมไปถึง บล็อก (Blog) การแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ค (Facebook) ด้วย 3) 
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หรือ สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) หมายถึง วัตถุที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทีศ่ึกษา เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ วาระการประชุม คู่มือ เอกสารการฝึกอบรม เป็นต้น 

โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้เอกสาร 2 ประเภท ประกอบด้วยบันทึกสาธารณะ และ หลักฐาน
ทางกายภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้  

1) บันทึกสาธารณะ ได้แก่ 
- แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 
- แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 
- รายงานประจ าปีโรงงานยาสูบ พ.ศ.2554 – 2560 
- รายงานประจ าปี ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด พ.ศ.2554 - 2560 

2) หลักฐานทางกายภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ 
- สมุดปกขาว ข้อเท็จจริงและความจ าเป็นของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ฉบับเดือนธันวาคม2557 ฉบับปรับปรุง มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 และ 
เมษายน 2558 

- สมุดปกขาว ปัญหาและข้อเท็จจริงของของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
กุมภาพันธ์ 2558 
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- ข้อมูลกราฟิก (InfoGraphic) 
ดังที่กล่าวมา เพ่ือให้การศึกษา“กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ ด้วยการศึกษาผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร อันจะน าไปสู่กระบวนการสื่อสารที่ ฝั่งคัดค้านและ
สนับสนุนใช้เพ่ือผลักดันกฎหมายฉบับนี้ โดยเอกสารที่น ามาวิเคราะห์มีแหล่งข้อมูล และวิธีเก็บข้อมูล 
(Data collection) ดังนี้ 

1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่จะเป็นประโยชน์เพ่ือน ามาวิเคราะห์

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และมีค าส าคัญ (Keywords) คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ / กฎหมายยาสูบ / พรบ. คุมบุหรี่ / พรบ.ควบคุมยาสูบ / กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ / 
กฎหมายควบคุมยาสูบ ซึ่งเอกสารต่าง ๆ จะมาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน ดังตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบเอกสาร ชื่อเอกสารและแหล่งที่มาของเอกสาร 

รูปแบบเอกสาร ชื่อเอกสาร แหล่งที่มา 

เอกสารประเภทบันทึกสาธารณะ  
1. รายงาน
ประจ าปี 

1. แผนยุทธศาสตร์
ก า ร ควบคุ ม ย าสู บ
แห่งชาติ พ.ศ.2553-
2557 
2. แผนยุทธศาสตร์
ก า ร ควบคุ ม ย าสู บ
แห่งชาติ ฉบับที่สอง 
พ.ศ.2559-2562 
3. รายงานประจ าปี
โรงงานยาสูบ พ.ศ.
2554 – 2560 
4. รายงานประจ าปี 
ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิ
เ ต็ ด )  จ า กั ด  พ . ศ .
2554-2560 

1. เว็บไซต์ Resource center ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
http://resource.thaihealth.or.th/library/13537 
2. เว็บไซต์ ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  
http://bit.ly/2hGTPAM 
 
 
3. เว็บไซต์โรงงานยาสูบ 
http://www.thaitobacco.or.th/th/ 
4. เว็บไซต์ 
https://www.pmi.com/markets/thailand/th 

เอกสารประเภทหลักฐานทางกายภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
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รูปแบบเอกสาร ชื่อเอกสาร แหล่งที่มา 
2. สมุดปกขาว 1. ส มุ ด ป ก ข า ว 

ข้อเท็จจริงและความ
จ าเป็นของร่าง พ.ร.บ.
ค วบคุ ม ผลิ ตภัณ ฑ์
ย า สู บ  ฉ บั บ เ ดื อ น
ธันวาคม2557 และ
ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง 
ม ก ร า ค ม  2558 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2558 
และ เมษายน 2558 
2. สมุดปกขาว ปัญหา
และข้อเท็จจริงของ
ข อ ง ร่ า ง  พ . ร . บ .
ค วบคุ ม ผลิ ตภัณ ฑ์
ย า สู บ  กุ มภ า พัน ธ์  
2558 

1. เ ว็ บ ไซต์ มู ลนิ ธิ รณร งค์ เ พ่ื อกา ร ไม่ สู บบุ ห รี่    
http://www.ashthailand.or.th/th/ 
data_center.php?id=55 
 
 
 
 
2. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส ม า ค ม ก า ร ค้ า ย า สู บ ไ ท ย 
http://ttta.or.th/news-events 

3. ข้อมูลกราฟิก 
(InfoGraphic) 

 1. เพจเฟซบุ๊ค มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  
2. เพจเฟซบุ๊ค สมาคมการค้ายาสูบไทย 
3. เพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้านร่างพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ด าเนินการโดย สมาคมการค้ายาสูบไทย 

จากตารางที่ 3.1 ผู้ศึกษาแบ่งรูปแบบเอกสารที่จะน ามาวิเคราะห์จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
รายงานประจ าปี สมุดปกขาว งานวิจัย / งานศึกษา ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Poll) และ ข้อมูลกราฟิก 
(InfoGraphic) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ประกอบได้ด้วย แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ ของ 
โรงงานยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทย ฟิลลิป  มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด  มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่ ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
และแหล่งข้อมูลประเภทสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ค มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ สมาคม
การค้ายาสูบไทย และ เราคัดค้านร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

2) วิธีเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร (Data collection) 



 

 

108 

เมื่อผู้วิจัยได้เอกสารจากแหล่งข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ศึกษาจะน ามาบันทึก
ข้อมูลใส่ตารางเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร 
เพ่ือการผลักดันและคัดค้านกฎหมาย โดยแต่ละหัวข้อก าหนดให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 

- ล าดับ ระบุล าดับที่ของข่าว  
- วันที่เผยแพร่ ระบุวันที่เอกสารเผยแพร่ 
- หน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสาร 
- ชื่อเอกสาร ระบุชื่อเอกสารที่เผยแพร่ 
- แหล่งข่าว ระบุเจ้าของเรื่อง หรือผู้น าเสนอประเด็นเอกสาร 
- ประเด็น ระบุรายละเอียดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ประเด็นการแบ่งบุหรี่

เป็นมวนประเด็นซองบุหรี่แบบเรียบ 
- รูปแบบเอกสาร ระบุรูปแบบเอกสาร เช่น รายงานประจ าปี สมุดปกขาว เป็นต้น 
- วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะของประเด็น เช่น สนับสนุนกฎหมาย คัดค้าน

กฎหมาย ท าให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชื่อเสียง เป็นต้น 
- ค าส าคัญ  ระบุค าส าคัญท่ีปรากฏในเอกสาร 
- ความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือเหตุการณ์ ระบุความเกี่ยวข้องกับบุคคล เหตุการณ์ หรือ

บริบทที่เกิดข้ึนก่อนหน้านี้ 

3.1.2 การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) 
การวิ เ ค ร าะห์ เ นื้ อห า เ ชิ ง คุณภ าพ  ( Qualitative Content Analysis)  ถู กน า ม า ใ ช้   

เพ่ือวิเคราะห์บทสวด บทความหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การโฆษณา หรือสุนทรพจน์ทางการเมือง ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 (ELO S. & KYNGA ELO S. & KYNGAS H., 2010) การวิเคราะห์รูปแบบนี้เป็นการ
วิเคราะห์จากการศึกษาข้อมูลชุดหนึ่ง น าไปสู่บริบทหรือข้อเท็จจริงและแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน โดยรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้สนใจเพียงข้อความที่ปรากฏในเอกสาร แต่พยายาม
ค้นหาและตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้น โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการ
อ่ืน หรือข้อมูลภูมิหลังสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ มาประกอบการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลใน
เอกสาร (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) ดังนั้น เนื้อหาที่จะได้รับจากการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพจึง
ควรพิจารณา 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาจากข้อความที่เป็นเนื้อหาหลัก ข้อมูลหรือบริบทที่เป็นเนื้อหาแฝง 
รวมไปถึงแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลซึ่งอาจส่งผลให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย (Mayring, 
2000)  
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ดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงจะใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพจากกฤตภาคข่าว (News 
Clipping) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ใช้ในการชิ้นนี้ น ามาศึกษากระบวนการชี้แนะสาธารณะผ่าน
สื่อของกลุ่มผลักดันกฎหมาย และกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มคัดค้านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
ศึกษาชิ้นนี้ โดยมีแหล่งข้อมูล  และวิธีเก็บข้อมูล (Data collection) ดังนี้ 

 
 
1) แหล่งข้อมูล 
ผู้วิจัยจะศึกษาโดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพจากกฤตภาคข่าว ที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2554 – เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จนถึงช่วงที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ สืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้กฤตภาคข่าวที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวจากส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- เว็บไซต์ http://www.ashthailand.or.th/th/  หัวข้อ ศูนย์ข่าวปลอดควัน หัวข้อ ข่าว

บุหรี่ในไทย (Clipping News) 
- เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ สมาคมการค้ายาสูบ

ไทย และ เราคัดค้านร่างพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
2) วิธีเก็บข้อมูล (Data collection) 
เมื่อผู้วิจัยได้ค้นคว้ากฤตภาคข่าวจากแหล่งข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจะคัดเลือก 

กฤตภาคข่าวที่เกี่ยวข้องจากส านักพิมพ์ทั้งที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและช่องทางออนไลน์ โดยอ้างอิงจาก
พฤติกรรมการรับสื่อของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่พบว่าหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งใน
ช่องทางหลักของรัฐบาลชุดนี้ (ไทยพับลิก้า, เมษายน, 1, 2558) ดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงหนังสือพิมพ์ที่คณะรัฐมนตรีประยุทธ์อ่าน 
แหล่งที่มา: ไทยพับลิก้า, เมษายน, 1, 2558. 
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ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงรวบรวมกฤตภาคข่าวจาก
หนังสือพิมพ์รวมทั้งสิ้น 16 ฉบับ สรุปได้ดังนี้  

(1) หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม (Popular Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มุ่ง
เสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์หรือข่าวเบา (Soft News) มักใช้ถ้อยค าหวีอหวาเกินจริงเร้าอารมณ์ของ
ผู้อ่าน เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเพศ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวบันเทิง ข่าว
แวดวงสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง ฯลฯ  (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์, 2550) รวมทั้งสิ้น 7 ส านัก 
ได้แก่  ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด บ้านเมือง แนวหน้า คมชัดลึก และ ผู้จัดการ 

(2) หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (Quality Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มุ่งสนอง
ความรู้ ความคิดของผู้อ่านเป็นส าคัญ มีลักษณะค่อนข้างจริงจัง เนื้อหาเน้นหนักไปทางรายละเอียด
ข้อเท็จจริง การแสดงคิดความคิดเห็นจะใช้เหตุผลมากกว่าเล่นส านวน ผู้อ่านเป็นกลุ่มผู้บริหารหรือผู้มี
การศึกษา เป็นส าคัญ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) รวมทั้งสิ้น 9 ส านัก  ได้แก่ มติชน ฐานเศรษฐกิจ 
สยามรัฐ สยามธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจและบางกอกทูเดย์ 

โดยคัดเลือกกฤตภาคข่าวที่มีค าส าคัญ (Key words) ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ / กฎหมายยาสูบ / พรบ. คุมบุหรี่ / พรบ.ควบคุม

ยาสูบ / กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ / กฎหมายควบคุมยาสูบ 
- บริษัทบุหรี่ / บ.บุหรี่ / บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 
- ภาคีเครือข่ายยาสูบ 
หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะเรียบเรียงล าดับข่าว ตามล าดับเหตุการณ์ และน ามาบันทึกข้อมูลใส่

ตารางเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ กระบวนการสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสาร เพ่ือการ
ผลักดันและคัดค้านกฎหมาย โดยก าหนดหัวข้อและระบุรายละเอียด เช่นเดียวกับการบันทึกข้อมูล
ตามวิธีเก็บข้อมูลของเครื่องมือการวิเคราะห์เอกสาร แต่ปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบของกฤตภาคข่าว
ประกอบด้วย เปลี่ยนจากหน่วยงาน เป็นส านักพิมพ์ เปลี่ยนชื่อเอกสาร เป็นชื่อคอลัมน์ และเปลี่ยน
รูปแบบเอกสาร เป็นรูปแบบกิจกรรม  

3.1.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Deep Interview) 
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูล ที่ใช้การสนทนาหรือการเจรจาอย่างมี

จุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ นักวิจัย (ผู้สัมภาษณ์) และผู้ให้ข้อมูล (ผู้ถูกสัมภาษณ์) ภายใต้
บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (มานพ คณะโต, 2550) ขณะที่เมื่อเป็นการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก จะเป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึก
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ล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย (กรแก้ว จันท
ภาษา, 2560)  

ในการศึกษาชิ้นนี้ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือหนึ่งเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีแหล่งข้อมูล และวิธีเก็บข้อมูล (Data collection) ดังนี้ 

 
1) แหล่งข้อมูล 
ผู้วิจัยแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มสื่อมวลชน และ

กลุ่มรัฐบาล  
(1) กลุ่มนักวิชาการ สัมภาษณ์นักวิชาการ 3 แขนง ประกอบด้วย 

1.1 ผศ.ดร.ณัฐวิภา  สินสุวรรณ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ จากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1.2 รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาตระรุจิ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.3 ผศ.ดร.เอ้ืออารีย์  อ้ิงจะนิล นักวิชาการด้านกฎหมาย จากคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.4 รศ.ดร .สุชาดา  ตั้ งทางธรรม  นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์  จาก                            
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2) กลุ่มสื่อมวลชน สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนส่วนกลาง ประกอบด้วย 
2.1  นายราม ปั้นสนธิ ผู้สื่อข่าวส านักพิมพ์ไทยโพสต์ ประจ าท าเนียบรัฐบาล    
2.2 นายชูชาติ อุทัยชิต ผู้สื่อข่าวสมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง                      

จ.สุโขทัย 
(3)  กลุ่มรัฐบาล 

3.1 พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
3.2   นายจิระวัฒน์  อยู่สะบาย นักกฎหมาย ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

2) วิธีเก็บข้อมูล (Data collection) 
ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์โดยอิงโครงสร้างปานกลาง (Semi Structure Interview)  หมายถึง การ

สัมภาษณ์ที่มลีักษณะกึ่งกลางระหว่าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) คือ การ
สัมภาษณ์ที่มีแบบฟอร์ม มีการเตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ์ และการบริหารการสัมภาษณ์จัดเตรียม
ไว้อย่างแน่นอน ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกัน ค าถามในการสัมภาษณ์เรียงกัน
ตามล าดับ กับ การสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง (Unstructure Interview) คือ การสัมภาษณ์แบบเปิด
กว้าง ไม่เป็นทางการมากนัก ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารปรับเปลี่ยนการซักถามให้
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เหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์แต่ละคนได้ (สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, ม.ป.ป.) โดยผู้วิจัยจะเน้นสัมภาษณ์ด้วย
ค าถามปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนด 
โดยประเด็นที่ก าหนดไว้ประกอบด้วย 

 
 

(1) ข้อมูลจากกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านเข้าถึงผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างไร 
1.1 มาจากแหล่งใด 
1.2 มาในรูปแบบใด 
1.3 ผ่านช่องทางใด 

(2) การรับรู้หรือความเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

2.1  เข้าใจวัตถุประสงค์หลักท่ีฝั่งสนับสนุน หรือคัดค้านพยายามจะสื่อสารหรือไม่ 
2.2  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นที่มีการสื่อสาร หรือไม่ อย่างไร 
2.3  การเข้าถึงผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

(3) ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ คัดค้าน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็น
อย่างไร 

3.2 การให้รหัสข้อมูล (Coding) 

การให้รหัสข้อมูล (Coding) เป็นกระบวนการส าคัญที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
สมบูรณ์และเป็นระบบ เมื่อพบข้อความที่มีความหมายตรงประเด็นตามที่ต้องการ เลือกเฉพาะส่วนที่มี
ความหมายสามารถเชื่อมโยงกันได้กับประเด็นหรือเรื่องส าคัญ แล้วจึงน ามาก าหนดรหัสแทน
ความหมายของข้อความที่จะมีผลโดยตรงต่อการตอบค าถามในการวิจัย โดยการให้รหัสข้อมูลในเชิง
คุณภาพ ท าได้ 2 แบบ คือ แบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Induction) โดยการให้รหัสแบบนิร
นัย หมายถึง การตั้งรหัสไว้ล่วงหน้า เป็นการรายการไว้ขั้นต้นและใช้เป็นแนวทางในการอ่านและเลือก
ข้อความส าหรับให้รหัสในตอนหลัง ขณะที่การให้รหัสแบบอุปนัย หมายถึง การให้รหัสหลังจากได้มี
การอ่านข้อมูลให้เข้าใจแล้ว เมื่อเจอข้อความที่ให้ความหมายสอดคล้องหรือไปกันได้กับประเด็นส าคัญ 
ข้อความเหล่านั้นจึงจะถูกเลือกมาท าเป็นรหัส (ชาย โพธิสิตา, 2552)  

ในที่นี้ผู้วิจัยจะผนวกการให้รหัสทั้ง 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการเก็บข้อมูลเป็นไป
อย่างมีทิศทางตามแบบการให้รหัสข้อมูลแบบนิรนัย แต่ยังต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือเห็นภาพที่กว้าง
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ยิ่งขึ้น ตามแนวทางการให้รหัสข้อมูลแบบอุปนัย  โดยรหัสข้อมูลและนิยาม ผู้วิจัยก าหนดตาม
คุณลักษณะการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสาร แสดงตามตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงการให้รหัสข้อมูลและนิยามตามคุณลักษณะและกลยุทธ์การสื่อสาร 

ล าดับ คุณลักษณะการสื่อสาร ชื่อ
รหัส 

นิยาม 

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
1.  หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ 1001 ห นั ง สื อ พิ ม พ์  9  ส า นั ก  ไ ด้ แ ก่  ม ติ ช น 

ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ สยามธุรกิจ กรุงเทพ
ธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ
และบางกอกทูเดย์ 

2.  หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ 1002 หนังสือพิมพ์ 7 ส านัก ได้แก่  ไทยรัฐ เดลินิวส์ 
ข่าวสด บ้านเมือง แนวหน้า คมชัดลึก และ 
ผู้จัดการ 

ระดับของการสื่อสาร 
3.  การสื่อสารระดับบุคคล 2001 การสื่อสารภายในตัวมนุษย ์
4.  การสื่อสารระดับระหว่าง

บุคคล 
2002 การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคนสองคน 

5.  การสื่อสารระดับกลุ่มเล็ก 2003 การสื่อสารระหว่างบุคคล 3 คนข้ึนไป 
6.  การสื่อสารระดับกลุ่มใหญ่ 2004 การสื่อสารเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์ 
7.  การสื่อสารระดับสาธารณะ 2005 การสื่อสารที่เป็นกระแสสังคม 
8.  การสื่อสารมวลชน 2006 การสื่อสารกับมวลชนจ านวนมาก 

แกนของการสื่อสาร 
9.  แกนดิ่ง 3001 การสื่อสารแบบสั่งการ บนลงล่าง 
10.  แกนราบ 3002 การสื่อสารแบบจากล่าง 

ประเภทของสื่อ 
11.  สื่อบุคคล 4001 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติผู้อื่น 
12.  สื่อเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ 4002 สื่อที่มีเนื้อท่ีส าหรับวางเนื้อหา 
13.  สื่อ มวลชน 4003 สื่อที่ส่งสารจ านวนมาก 
14.  สื่อเฉพาะกิจ 4004 สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะ 
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ล าดับ คุณลักษณะการสื่อสาร ชื่อ
รหัส 

นิยาม 

15.  สื่ออินเทอร์เน็ต 4005 สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ 
มิติการสื่อสาร 

16.  เศรษฐกิจ 5001 การสื่อสารที่มีเนื้อหาทางเศรษฐกิจ 
17.  การเมือง 5002 การสื่อสารที่มีเนื้อหาทางการเมือง 
18.  วัฒนธรรม 5003 การสื่อสารที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรม 
19.  สังคม 5004 การสื่อสารที่มีเนื้อหาทางสังคม 

กลยุทธ์การสื่อสาร 
20.  ออกแบบกราฟฟิก 6001 การออกแบบที่มีการจัดองค์ประกอบ 
21.  ออกแบบข้อมูล 6002 การออกแบบรายละเอียดของข้อมูล 
22.  ออกแบบการเรียนการสอน 6003 การออกแบบทุกรูปแบ 
23.  ออกแบบมวลชน 6004 การออกแบบเพื่อความบันเทิง 
24.  ออกแบบเชิญชวน 6005 การออกแบบที่เน้นการโน้มน้าว 
25.  วาระทางสื่อ 6006 สื่อมวลชนก าหนดข่าวสาร 
26.  วาระทางการเมือง 6007 รัฐบาลก าหนดข่าวสาร 
27.  วาระสาธารณะ 6008 สถานการณ์สังคมก าหนดข่าวสาร 
28.  การรณรงค์ 6009 การสื่อสารที่มีการวางแผน 
29.  เครือข่ายเชิงพื้นที ่ 6010 การรวมตัวโดยอาศัยพื้นที่เป็นปัจจัยหลัก 
30.  เครือข่ายเชิงกิจกรรม 6011 การรวมตัวโดยอาศัยประเด็นเป็นปัจจัยหลัก 
31.  เครือข่ายโครงสร้างหน้าที่ 6012 การรวมตัวภายใต้เป้าหมายของหน่วยงาน 
32.  การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 

ด้วยการให้ข้อเท็จจริง 
6013  การน าเสนอประเด็นผ่านสื่อ ด้วยการอ้างอิงจาก

หลักฐานทางวิชาการ 
33.  การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ

ด้วยการให้ความคิดเห็น 
6014  การน าเสนอประเด็นผ่านสื่อ ด้วยการให้ความ

คิดเห็นประกอบข้อเท็จจริง 
34.  การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ

ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ต่างประเทศ 

6015 การน าเสนอประเด็นผ่านสื่อ ด้วยการเสริม
เนื้อหาจากข้อมูลต่างประเทศ 

35.  การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ
ด้วยการใช้ความน่ากลัว 

6016 การน าเสนอประเด็นผ่านสื่อ ด้วยการตอกย้ า
ผลกระทบที่รุนแรง 
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ล าดับ คุณลักษณะการสื่อสาร ชื่อ
รหัส 

นิยาม 

36.  การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ
ด้ ว ย ก า ร แ ส ด ง พ ลั ง
สนับสนุนนักการเมือง 

6017 การน าเสนอประเด็นผ่านสื่อ ด้วยการให้เครดิต
กับนักการเมือง 

37.  การประชาสัมพันธ์ 6018 การสื่อสารที่มีการวางแผน 
38.  การมีส่วนร่วมรับรู้ 6019 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร 
39.  การมีส่วนร่วมคิด 6020 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 
40.  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 6021 ผู้เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ 
41.  การมีส่วนร่วมด าเนินการ 6022 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลงมือท า 
42.  การมีส่วนร่วมติดตาม 6023 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล 
43.  การมีส่วนร่วมรับผล 6024 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนในการรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึน 
44.  การต่อรองแบบร่วมมือ 6025 การเจรจาต่อรองที่มุ่งผลประโยชน์ร่วมระหว่างคู่

เจรจา 
45.  การต่อรองแบบแข่งขัน 6026 การเจรจาต่อรองที่มุ่งผลประโยชน์ของตนเอง 
46.  ก า ร ต่ อ ร อ ง แ บ บ ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์ 
6027 การเจรจาต่อรองที่มุ่ งความสัมพันธ์ไม่ เน้น

ผลประโยชน์ 
47.  ท าซีเอสอาร์แบบส่งเสริม

การรับรู้ประเด็นทางสังคม 
6028 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมการรับรู้

ประเด็นทางสังคม 
48.  ท าซีเอสอาร์แบบการตลาด

เกี่ยวโยงกับประเด็นทาง
สังคม 

6029 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเชื่ อมโยง
ประเด็นทางสังคม 

49.  ท าซีเอสอาร์แบบการตลาด
มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม 

6030 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใช้การตลาดมุ่ง
แก้ไขปัญหาสังคม 

50.  ท า ซี เ อ ส อ า ร์ แ บ บ ก า ร
บริจาคเพ่ือการกุศล 

6031 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาคเพ่ือการ
กุศล 

51.  ท าซีเอสอาร์แบบการอาสา
ช่วยเหลือชุมชน 

6032 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการอาสาช่วยเหลือ
ชุมชน 
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ล าดับ คุณลักษณะการสื่อสาร ชื่อ
รหัส 

นิยาม 

52.  ท า ซี เ อ ส อ า ร์ แ บ บ ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ บ บ
รับผิดชอบต่อสังคม 

6033 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาทางสังคม 

53.  ท าซี เอสอาร์แบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

6034 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการท าผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพ 

54.  การล็อบบี้โดยตรง 6035 การพบปะส่วนตัว 
55.  การล็อบบี้ทางอ้อม 6036 การพบปะแบบเชิญชวนให้ประชาชนเห็นด้วย 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection) 

ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกฤตภาคข่าวเพื่อให้ได้กลยุทธ์การ
สื่อสารออกมาก่อน จากนั้นจึงสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือ ประมวลข้อมูลข้อมูลทั้งหมด น าไปสู่ผล
การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร ประกอบด้วย เป้าหมายของการสื่อสาร ระดับการสื่อสาร  แกนของ
การสื่อสาร ประเภทของสื่อ และมิติการสื่อสาร รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของการผลักดันกฎหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อของงานวิจัย 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เป็นการตรวจสอบว่าข้อสรุปที่ได้มานั้นถูกต้องและ
น่าเชื่อถือเพียงใด แบ่งออกเป็น การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพสิ่งที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ข้อมูลและวิธีการ
ได้มาซึ่งข้อมูล เหมาะสมและมีคุณภาพดีพอหรือไม่ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับการน าข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์ โดยในขั้นต้นผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ประกอบด้วย เว็บไซต์หรือแฟนเพจหลักของกลุ่มที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

การตรวจสอบภายนอก หมายถึง การตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีต่างๆ   มีวิธีอย่างง่าย 
คือ การน าผลการวิเคราะห์ไปให้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าวอ่านและให้
ความเห็น (peer review) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้มีการวิเคราะห์เอกสารกับเนื้อหา และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกอยู่แล้ว ดังนั้น จึงจะตรวจสอบคุณของเครื่องมือโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า  
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Triangulation หมายถึง  การตรวจสอบเพ่ือให้ความได้ความถูกต้อง โดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ได้แก่  ใช้ข้อมูลต่างกัน แหล่งข้อมูลต่างกัน วิเคราะห์จากมุมมองต่างกัน หรือนักวิจัยต่างคนกัน 
(Denzin, 1989, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552)  ซึ่งในท่ีนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีรวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องและน่าเชื่อจากข้อมูลที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 
แหล่งข้อมูลบุคคล และให้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของงานศึกษาชิ้นนี้ 

3.5 การน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
เรียบเรียงข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น โดยจะเรียงการน าเสนอจ าก
กระบวนการสื่อสารสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กระบวนการสื่อสาร
คัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามล าดับ 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 รูปแบบ 
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) ที่ได้จาก การเก็บก
ฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จ านวน 17 ฉบับ รวม 1,197 ข่าว การ
วิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) ประกอบด้วย สมุดปกขาว ข้อเท็จจริง และความจ าเป็น 
ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รายงานประจ าปี ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข และวารสาร SMART  และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In Depth 
Interview) แหล่งข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ 3 แขนง ประกอบด้วย นักวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์ นักวิชาการด้านกฎหมาย และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข และ
กลุ่มสื่อมวลชน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ได้แก่  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560   

2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560  

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
โดยในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้ศึกษาจะอภิปรายผลโดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การ

วิจัยดังที่กล่าวข้างต้น 

4.1 กระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                  
พ.ศ. 2560 

การอธิบายผลการศึกษากระบวนการสื่อสารในการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ผู้ศึกษาจะอภิปรายผลเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

4.1.1 กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
4.1.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
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4.1.1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

การอภิปรายกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ             
พ.ศ.2560 ผู้ศึกษาจะอภิปรายผลการศึกษาที่ได้ จากการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Content 
Analysis) ด้วยการเก็บข้อมูลจากกฤตภาคข่าว เป็นข้อมูลตั้งต้น แล้วจึงเสริมด้วยข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 คน 

ผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูล กฤตภาคข่าว ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – วันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ จ านวนทั้งสิ้น 1,197 ข่าว เป็นข่าวที่
น าเสนอเพ่ือสนับสนุนกฎหมายจ านวน 626 ข่าว คัดค้าน 417 ข่าว และเป็นข่าวเกี่ยวกับกฎหมายตาม
วาระของสื่อมวลชนจ านวน 154 ข่าว  

จากกลุ่มข่าวที่น าเสนอเพ่ือสนับสนุนกฎหมาย จ านวน 626 ข่าว สามารถแบ่งตามรูปแบบ
การน าเสนอในหนังสือพิมพ์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข่าวปกติ (Press Release) สกู๊ปข่าว (Scoop) ภาพ
ข่าว (Photo Release) และข่าวโฆษณา (Advertising) จ าแนกดังตารางท่ี 4.1 
ตารางที่ 4.1 จ าแนกรูปแบบข่าวของกลุ่มสนับสนุนพระราชบัญญัติฯ 

   รูปแบบข่าว จ านวน(ข่าว) คิดเป็นร้อยละ 

ข่าวปกติ (Press Release) 443 70.7 
สกู๊ปข่าว (Scoop) 111 17.7 
ภาพข่าว (Photo Release) 29 4.7 
ข่าวโฆษณา (Advertising) 43 6.9 

รวม 626 100 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข่าวที่สนับสนุนกฎหมายถูกน าเสนอในรูปแบบข่าวปกติ (Press 
Pelease) มากที่สุด จ านวน 443 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงมาเป็นรูปแบบสกู๊ปข่าว (Scoop) 
จ านวน 111 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 17.7 ข่าวโฆษณา (Advertising) จ านวน 43 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 6.9  
และ ภาพข่าว (Photo Release) จ านวน 29 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดับ  

จากรูปแบบของข่าวทั้ง 4 รูปแบบ ศึกษาเปรียบเทียบกันในหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น
หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด บ้านเมือง แนวหน้า คมชัดลึก 
และผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ได้แก่ มติชน ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ สยามธุรกิจ กรุงเทพ
ธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ บางกอกทูเดย์ เนชั่น และประชาชาติธุรกิจ รวม 17 ฉบับที่เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา สามารถจ าแนกได้ ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 จ าแนกรูปแบบของข่าวสนับสนุน 4 รูปแบบ เปรียบเทียบในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

ประเภท
หนังสือพิมพ์ /
รูปแบบข่าว 

หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ 
จ านวน 
(ข่าว) 

ร้อยละ จ านวน 
(ข่าว) 

ร้อยละ 

ข่าวปกติ 
(Press Release) 

173 27.7 270 43.1 

สกู๊ปข่าว 
(Scoop) 

40 6.3 71 11.4 

ภาพข่าว 
(Photo 

Release) 

12 1.9 17 2.7 

ข่าวโฆษณา 
(Advertising) 

17 2.7 26 4.2 

จากตารางที่ 4.2  พบว่า ข่าวปกติในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ พบมากที่สุด จ านวน 270 ข่าว 
คิดเป็น ร้อยละ 43.1 รองลงมา เป็นข่าวปกติในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ จ านวน 173 ข่าว คิดเป็น    
ร้อยละ 27.7  ล าดับต่อมาได้แก่ สกู๊ปข่าว (Scoop) ในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ จ านวน 71 ข่าว                
คิดเป็นร้อยละ 11.4 โดยพบภาพข่าว (Photo Release) ในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณน้อยที่สุด จ านวน               
12 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.9 

โดยผลการศึกษากลุ่มที่สนับสนุน พบว่า กลุ่มสนับสนุนการผลักดันพระราชบัญญัติฯ แบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
1) ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
2) คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
3) ผู้อ านวยการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
4) ผู้มีต าแหน่งอ่ืน ๆ ในกระทรวง เช่น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นต้น 
 กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการเฉพาะด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ ประกอบด้วย  เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ด าเนินการเรื่องควบคุมยาสูบมาอย่างต่อเนื่อง บางท่านอาจเคยมี
ส่วนในการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเดิม ปี 2535 ประกอบไปด้วย  
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1) นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย 
2) ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
3) ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคม 
4) นางสาวบังอร  ฤทธิภักดี ผู้อ านวยการมูลนิธิเพ่ือสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ 
5) ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการควบคุม

ยาสูบ 
6) กลุ่มนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ดร.ศรัณญา  เบญจกุล รศ.ดร สุชาดา ตั้งทางธรรม  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ผศ.ดร.เอ้ืออารีย์   อ้ิงจะนิล คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ, ผศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ นักวิชาการศูนย์กฎหมายสุขภาพและ                     
จริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ 
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา , รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์อิสระ  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มภาคีสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด้วย 
1) ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส 
2) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
3) นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
4) ภก.สงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
5) นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผอ.ส านักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุภาพ (สวน.) 
6) รศ.นพ.วิโรจน์  ศรีอุฬารพงศ์ นายกสมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
7) นางสายชล ศรทัตต์ ตัวแทนเครือข่ายโรคอ่ืน ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ 

มะเร็ง ไต เบาหวาน และหัวใจ 
8) ศ.(พิเศษ) พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย 
9) รศ.ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์อิสระ  
10) ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
11) นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
12) นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ นักวิชาการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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13) ส านักวิจัยซุเปอร์โพล 
14) นายสง่า ดามาพงษ์ 
15) นายเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพ่ือความสุขชุมชน 
16) พลต ารวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ 
17) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
18) เครือข่ายเยาวชน 
19) สมาคมเวชบ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย 
20) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
21) เครือข่ายเยาวชน  
22) เครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงกทม 
23) สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย 
24) ภาคีรวมตัวในนาม ภาคีเครือข่าย 700 องค์กร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 21 องค์กร สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศ
ไทย 

กลุ่มท่ี 4 คอลัมนิสต์ ประกอบด้วย 
1) นามปากกา คุณนายกิมฮวย คอลัมน์แยกรัชวิภา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 
2) ชัย ราชวัตร คอลัมน์ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
3) อัศวชิงชัย คอลัมน์ เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 
4) ลมกรด คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
5) ตุลย์ ณ ราชด าเนิน หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
6) ลมเปลี่ยนทิศ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
7) กิเลนประลองเชิง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
8) ทีมข่าวเดลินิวส์ 38 

จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพจากข่าว พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่กลุ่มสนับสนุนทั้ง 
3 กลุ่มใช้ มีทั้งสิ้น 11 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์การออกแบบสาร กลยุทธ์การก าหนดวาระ กล
ยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กล
ยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์การล็อบบี้ กลยุทธ์การสร้างความไม่น่าเชื่อถือ กลยุทธ์การตอบ
โต้ กลยุทธ์การรณรงค์ และกลยุทธ์การต่อรอง โดยเมื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทั้ง 11 กลยุทธ์ ที่
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ปรากฎตามรูปแบบของข่าวในหนังสือพิมพ์ทั้ง 17 ฉบับ พบว่ามีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบ
ดังที่กล่าวมาจ านวน  919 ครั้ง กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย จ าแนกได้ดังตารางที่ 
4.3 
ตารางที่ 4.3 จ าแนกกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติฯ 

ล าดับ
ที ่

กลยุทธ์การสื่อสาร จ านวน (ข่าว) คิดเป็น (ร้อยละ) 

1.  กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 324 35.2 
2.  กลยุทธ์การล็อบบี้ 123 13.4 
3.  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 88 9.5 
4.  กลยุทธ์การออกแบบสาร 77 8.4 
5.  กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ 77 8.4 
6.  กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 70 7.6 
7.  กลยุทธ์การรณรงค์ 61 6.6 
8.  กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม 53 5.8 
9.  กลยุทธ์การตอบโต้ 35 3.8 

10.  กลยุทธ์การก าหนดวาระ 7 0.8 
11.  กลยุทธ์การต่อรอง 4 0.4 

 รวม 919 100 

ตารางที่ 4.3 อธิบายว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้เพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติฯ กลยุทธ์ที่พบ
มากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ จ านวน 324 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 35.2 
รองลงมาได้แก่  กลยุทธ์การล็อบบี้จ านวน 123 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.4 และกลยุทธ์                                      
การประชาสัมพันธ์ จ านวน 85 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 9.2 โดยพบกลยุทธ์การต่รองน้อยที่สุด                     
จ านวน 4 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.4 

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้เพ่ือผลักดันกฎหมาย ทั้ง 11 กลยุทธ์ปรากฏใน               
กฤตภาคข่าวหลากหลายรูปแบบ และมีผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการวิเคราะห์เอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สนับสนุนดังนี้ 

4.1.1.1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ

ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
 



 

 

124 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อที่กลุ่มสนับสนุนใช้มีจ านวน 324 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 

35.2 สามารถแบ่งรูปแบบกลยุทธ์ได้เป็น 5 รูปแบบ  ประกอบด้วย กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่าน
สื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด จ านวน 134 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาได้แก่การชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น จ านวน 112 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 34.6  การชี้แนะสาธารณะ
ผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศ จ านวน 37 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 11.4 การชี้แนะสาธารณะผ่าน
สื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง จ านวน 24 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 7.4 และการชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว จ านวน 17 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.2 

1) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง 
กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง ใน 4 

ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ว่ามีมาตรการใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง 
การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติการสูบบุหรี่ อาทิ อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ที่มีแนวโน้มสูบ
บุหรี่มากขึ้น ทั้งจากนักวิชาการและส านักงานสถิติแห่งชาติ การให้ข้อเท็จจริงจากงานวิจัย ซึ่งเป็น
งานวิจัยสนับสนุนข้อบัญญัติในกฎหมาย เช่น การก าหนดมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ การโฆษณา
ส่งเสริมการขายบุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบในกลุ่มเยาวชน   การสื่อสารของตลาด
แบบใหม่ของบริษัทบุหรี่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเยาวชน และการให้ข้อเท็จจริงจากผลส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน อาทิ ความเห็นของประชาชนเรื่องการโฆษณาแฝง และความมุ่งหวังของ
เยาวชนเกี่ยวกับกฎหมาย  ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย
มาสเตอร์โพล รวมถึงเสียงสะท้อนของประชาชนต่อการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ และการ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ ของส านักวิจัยซูเปอร์โพล กลุ่มสนับสนุนที่มักใช้กล
ยุทธ์นี้ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ได้แก่ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านการควบคุม
ยาสูบ, ดร.ศรัณญา เบญจกุล  และกลุ่มกระทรวงสาธารณสุข  

... สาระส าคัญ ก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิม 18 
ปี เป็น 20 ปี ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวน และห้ามขายผ่านรูปแบบของ 
พริตตี้ รวมถึงห้ามขายในสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด สถานบริการ สาธารณสุข สถานศึกษา 
สวนสาธารณะ นอกจากนี้ ห้ามการโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวดและ
การแข่งขัน นอกเหนือจากการห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่
มีสารนิโคติน เป็นส่วนประกอบ เช่น มอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และ
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ห้ามผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจ าหน่าย ด าเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ 
หรือการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ที่ส าคัญได้เพ่ิมเติมอ านาจเจ้าหน้าที่มี
อ านาจในการออกใบสั่ง ยึดหรืออายัด และเพ่ิมอัตราโทษการขายให้บุคคลที่มีอายุต่ า
กว่าที่กฎหมายก าหนด จากโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเพ่ิมโทษการสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ จากปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  (“เผยร่าง
พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ เครื่องมือสกัด ‘นักสูบรุ่นเยาว์,’ 2558, 1 มิถุนายน, น.5) 

... ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติในช่วงปี 2534-2554 จาก 12.26 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรทั้งประเทศไทย ในปี 2534 เหลือจ านวน 11.4 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของประชากรทั่วประเทศ จากผลส ารวจพบว่า ในปี 2557 
ประเทศไทย มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 54.8 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูบบุหรี่ 11.4 
ล้านคน เทียบกับปีที่แล้ว มีจ านวนผู้สูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นในเพศชายจากร้อยละ 39 เป็น 
40.5 ในเพศหญิง จากร้อยละ 2.1 เป็น 2.2 โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง 18.4 เท่า ผลส ารวจยังระบุว่า อายุของนักสูบหน้าใหม่ซึ่งเป็นเยาวชน ลดลงจาก
เริ่มสูบเมื่ออายุ 16.2 ปี เป็นเริ่มสูบเมื่ออายุ 15.6 ปี กระทรวงสาธารณสุขจึงพิจารณา
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ (“หมายเหตุประชาชน หนุนปรับปรุง พ.ร.บ.
ยาสูบ ปกป้องเด็กเป็นสิงห์อมควัน.,” 2558, 11 มิถุนายน, น. 5)  

... ผศ.ดร.ศรีรัช  ลาภใหญ่ นักวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
กล่าวว่า จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในเรื่องการซื้อขายบุหรี่ พบว่า เยาวชน 56.1% ระบุว่า มีรุ่น
พ่ี รุ่นน้อง หรือเพ่ือนที่โรงเรียนน าบุหรี่มาแบ่งขายเป็นมวน ๆ ในโรงเรียน รวมทั้ง
สามารถซื้อบุหรี่ได้จากทั้งหน้าโรงเรียน หรือร้านช าแถวบ้าน โดยพบว่า ร้านค้าจ านวน
มากที่แบ่งขายบุหรี่เป็นมวน ๆ ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยกลุ่มตัวอย่าง 74.4% ระบุ
ว่า สามารถซื้อบุหรี่ได้ง่าย ๆ เพราะผู้ขายไม่เคยขอดูบัตรประชาชน ท าให้เด็กสามารถ
เข้าถึงบุหรี่ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว (“ผลโพลชี้เด็กไทยเข้าถึงบุหรี่งง่ายกว่า 50% มี
ขายในโรงเรียน,” 2555, 2 สิงหาคม, น.11)  

... จากการส ารวจเยาวชนอายุ 15-24 ปี เคยเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขาย
บุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเห็นการส่งเสริมการ
ขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 28.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 34.2 ในปี 2554 ข้อเท็จจริงที่มิ
อาจปฏิเสธได้ของวัตถุประสงค์การโฆษณาส่งเสริมการขายคือ ต้องการกระตุ้นให้ เกิด
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ลูกค้าใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ ให้ครอบคลุมถึงการห้ามโฆษณา
ทางอ้อม เช่น การใช้สื่อบุคคล “พริตตี้” การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคม ในทุกสื่อด้วย (“เยาวชนร้อง รบ.ดันร่างพ.ร.บ.ยาสูบ หวังป้องกันนักสูบหน้าใหม่
เพ่ิมข้ึน,” 2558, 6 มกราคม, น.15)  

... ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพ่ือวิจัยความสุข
ชุมชน ส านักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลส ารวจ เรื่อง เสียงสะท้อนของประชาชนต่อ
การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบและการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนหน้าใหม่ ว่า ร้อยละ 95.6 ระบุ กฎหมายบุหรี่ใช้มาแล้ว 25 ปี ต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเพ่ือรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชน
หน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ร้อยละ 92.4 ระบุ งานวิจัยจากท่ัวโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่น าไปสู่
สิ่งเสพติดชนิดอ่ืน การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบจะช่วยป้องกันการติดยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่  (“โพลชี้ กม.บุหรี่ล้าสมัย หนุนรัฐแก้ ,” 2559, 15 
ธันวาคม, น.11) 

2) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น  เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่ม
นักวิชาการเฉพาะด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ อาทิ  นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริม
สุขภาพไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ผศ.ดร.ลักขณา 
เติมศิริกุลชัย ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาก าลังคนเพ่ือการควบคุมยาสูบ และ และกลุ่มภาคีสนับสนุน
พระราชบัญญัติฯ ได้แก่ นักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก โดยให้ความเห็น
สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในกฎหมาย ได้แก่ การห้ามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม  
การแจกแจงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของบริษัทบุหรี่ การห้ามการโฆษณาและส่งเสริมการขาย การขึ้น
ภาษี และการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพค าเตือนรวมถึงมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ฯลฯ โดยให้
ความเห็นว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อย ไม่มีผลกระทบต่อ
ชาวไร่ยาสูบ และน าไปสู่การลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ได้ในที่สุด รวมถึงให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดยืนของ
หน่วยงานในการสนับสนุนร่างกฎหมาย และ กระตุ้นให้สังคมพิจารณาการคัดค้านของธุรกิจยาสูบว่า
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ และกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วย 

... วันนี้ผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับองค์การอนามัยโลก กรมควบคุมโรค และ 
มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกขึ้นภาษีบุหรี่ทุก
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ชนิดให้แพงลิ่ว ไม่เว้นแม้แต่ยาเส้น ที่เป็นบุหรี่คนจน เพ่ือบีบบังคับให้คนสูบบุหรี่ลดลง
ให้ได้ ... ในประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศจะตั้งอัตราภาษีสูงมาก ท าให้บุหรี่มี
ราคาแพงถึงซองละ 200-300 บาท เพ่ือให้คนจนคนที่มีฐานะไม่ค่อยดี และเยาวชน ไม่
มีเงินพอจะซื้อบุหรี่สูบได้ จะได้เลิกสูบบุหรี่ไปในที่สุด (“หมายเหตุประเทศไทย: ขึ้น
ภาษีบุหรี่และยาเส้นภารกิจกอบกู้ชีวิตคนไทย,” 2557, 21 พฤษภาคม, น.5) 

... ดร.วีรา ลุยซ์ ดา คอสต้า เอ ซิลวา ประธานคณะเลขาธิการในกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework 
Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) ... ขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุน
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมาย พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าว จะเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับมาตรการปกป้องประชาชนไทยจากพิษภัยของ
ยาสูบ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกประเทศควรให้ความส าคัญ ไม่ใช่แค่เพียง
กรอบทางกฎหมายที่เหมาะสม แต่รวมไปถึงการจัดตั้งและรักษากลไกการเงินที่ยั่งยืน
เพ่ือการควบคุมยาสูบ และการจัดสรรรายได้จากภาษียาสูบมาใช้เพ่ือควบคุมยาสูบด้วย 
โดยประเทศไทยมีการก่อตั้ง สสส. ท าให้เกิดขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักที่ท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ... 
ซึ่งประเทศไทยจะถือเป็นผู้น าและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจการควบคุมยาสูบ และการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาด้วย (“ฮู หนุนกม.ยาสูบใหม่ห่วงบข้ามชาติ
แทรกแซง.” 2558, 24 พฤศจิกายน, น.8) 

... นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า จาก
ประสบการณ์ด้านการควบคุมยาสูบพบว่า การพัฒนากฎหมายและมาตรการเพ่ือ
ควบคุมยาสูบของประเทศไทย ถูกแทรกแซงจากต่างชาติมาโดยตลอด โดยใช้ทุกวิถีทาง
ที่จะเข้าถึงตัวผู้ก าหนดนโยบายในรัฐบาลเพ่ือยับยั้งการออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น แต่ละประเทศต้องรู้เท่าทัน และใช้ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือปกป้องประเทศของ
ตน (“หวั่นกม.คุมยาสูบฉบับใหม่ โดนสกัด แนะใช้ความรู้สู้ด้ วยปัญญา,” 2558, 6 
สิงหาคม, น.10) 

... นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่ตนเป็นกุมารแพทย์ซึ่งดูแล
เด็กและเยาวชนไทยมาโดยตลอด จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลควรจะแก้ไข พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยวันที่ 2 มี.ค. 60 จะมีการประชุมวาระที่ 3 เพ่ือลงมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับ พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น ตนเห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่คณะท างานจะรับรองในรายละเอียดที่เดิมก าหนดไว้ดีอยู่แล้ว เช่น การ
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พิมพ์ค าเตือนบนซองบุหรี่ เพ่ือไม่ให้ผู้ผลิตถือโอกาสท าซองบุหรี่ฉูดฉาดบาดตา เป็นการ
ใช้จิตวิทยาในการโฆษณาดึงดูดใจ นักสูบหน้าใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน
แทบท้ังนั้น (“โพลเผย ปชช.สนับสนุนแก้ไข พรบ.ยาสูบ,” 2560, 2 มีนาคม, น.6) 

นอกจากนั้น ยังมีการแสดงความคิดเห็นในกรณีเฉพาะ ได้แก่ กรณี ยุทธศาสตร์
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ ทีพีพี (Transpacific Partnership) ของสหรัฐอเมริกา ชวนไทยเข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนในยุทธศาสตร์นี้ด้วย โดยกลุ่มนี้ให้ความเห็นว่า รัฐบาลไทยไม่ควรเข้าร่วมเพราะ  ทีพีพีจะเป็น
เครื่องมือในการเปิดเสรีทางการค้าของสหรัฐ ที่เปิดช่องให้บริษัทบุหรี่ฟ้องยับยั้งกฎหมายควบคุมยาสูบ
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งกลุ่มที่ออกมาแสดงความคิดเห็น คือ นักวิชาการเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบ นพ.หทัย ชิ
ตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ รศ.สุชาดา ตั้งทาง
ธรรม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

... ขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการตั้งทีมเศรษฐกิจขึ้น
มาแล้ว ถ้าพบว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีก สถาบันฯ พร้อมที่จะน าเสนอเหตุผล ข้อ
คัดค้านที่มั่นคงว่า TPP เป็นอันตรายต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
เหมือนการสูญเสียอ านาจอธิปไตยในการควบคุมยาสูบของชาติ ... ไทยไม่ควรเข้าร่วม
กลุ่ม TPP เพราะปัจจุบันเป็นสมาชิกของกลุ่มเศรษฐกิจอยู่แล้วหลายกลุ่ม มองว่าควร
สร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มอาเซียนมากกว่า และอย่ามองแค่ GDP แต่ควรมองว่า
คนไทยทั้งประเทศจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน รวมถึงควรค านึงถึงผลกระทบ
การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่หันกลับมารุกในภูมิภาค
เอเชียมากขึ้น (“เตือนมะกันอย่าจุ้นชวนไทยเข้า TPP,” 2557, 11 มิถุนายน, น.15) 

... หากไทยเข้าร่วม TPP จะท าให้อธิปไตยในการควบคุมยาสูบของประเทศ
เสียหาย เนื่องจากในข้อตกลงการค้าฉบับนี้ จะเปิดโอกาสให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติ
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของไทย โดยการฟ้องร้องในประเทศ หรือจะเป็นการ
ฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแทน โดยจะมีอนุญาโตตุลาการ 3 คน ที่จะยัง
มีปัญหาเรื่องความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี เพราะ
อนุญาโตตุลาการบางคนที่มีการขึ้นบัญชีไว้นั้น อาจเคยว่าความให้บริษัทบุหรี่มาก่อน 
เมื่อแพ้คดีรัฐบาลก็ต้องยุติมาตรการที่ถูกฟ้องร้องและต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่า
มหาศาล ... หากไทยเข้าร่วม TPP อาจมีกรณีรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐถูกฟ้อง 
อย่างเช่น เรื่องการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ส่งผลให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติ จะมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น ในการต่อต้านนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย  (“เตือนรับ 
TPP บ.บุหรี่ต่างชาติคุมยาสูบไทย,” 2559, 29 กรกฎาคม, น.8) 
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3) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศ 
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศ  กลุ่ม

สนับสนุนที่ใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย มูลนิธิเพ่ือ
สังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมี ตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก
ประจ าประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมยาสูบของประเทศภาคี มัก
ใช้เพ่ือเปรียบเทียบตัวอย่างการควบคุมยาสูบของต่างประเทศ ให้เห็นแนวทางการท างานเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย  โดยสื่อสารว่ามีหลายประเทศ
ก าหนดข้อกฎหมายเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยก าลังแก้ไข และถ้าประเทศไทยมีข้อกฎหมายเดียวกันนี้ 
ก็จะช่วยอัตราการบริโภคยาสูบได้เช่นกัน  เช่น รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้า
บุหรี่ การผ่านมาตรการภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% ของประเทศอินเดีย  รวมไปถึงมาตรการ
ซองบุหรี่แบบเรียบที่มีข้อขัดแย้งมาก มีการยกตัวอย่างและข้อมูลจากต่างประเทศเพ่ือชี้ให้เห็นว่าไทย
สามารถด าเนินมาตรการนี้ได ้รวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาบุหรี่ และการห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก 

... กฎหมายใหม่ของนครนิวยอร์กที่เพ่ิมอายุขั้นต่ าส าหรับซื้อบุหรี่ได้จาก 18 
ปี เป็น 21 ปี มีผลบังคับใช้แล้ว ร้านค้ามีป้ายเตือนว่าจะไม่ขายบุหรี่ให้แก่ลูกค้าที่ไม่มี
บัตรประจ าตัวยืนยันอายุ นับเป็นความพยายามล่าสุดของนิวยอร์กที่จะยกระดับ
สุขภาพของประชาชน... ทางการนิวยอร์กหวังว่ากฎหมายใหม่จะลดอัตราสูบบุหรี่ในคน
วัยหนุ่มสาว 18-20 ปี ลงกว่าครึ่งและหวังจะเป็นแรงกระตุ้นให้เมืองอ่ืน ๆ ท าตาม 
(“ย่อโลก: นิวยอร์กเพ่ิมอายุขั้นต่ าซื้อบุหรี่เป็น 21 ปี,” 2557, 20 พฤษภาคม, น.5) 

... สมัชชาแห่งชาติหรือรัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้า
บุหรี่ ที่มีบทบัญญัติห้ามการขายบุหรี่แก่ผู้เยาว์ ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และการ
ห้ามโฆษณาบุหรรี่ในเกือบทุกรูปแบบที่มี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันประชาชนเป็นโรคร้ายที่เป็น
ผลเกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ (“แวดวงอาเซียน: เขมรออกกม.ควบคุมบุหรี่,” 2558, 
11 เมษายน, น.12) 

... รัฐบาลอินเดียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าบุหรี่และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทที่จ าหน่ายในอินเดียตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ต้องพิมพ์
ภาพค าเตือนขนาดร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ซองบุหรี่ทั้งสองข้าง จากกฎหมายปัจจุบันที่
ภาพค าเตือนมีขนาดร้อยละ 40 และพิมพ์อยู่เพียงด้านเดียว (“อินเดียบังคับภาพค า
เตือนยาสูบ,” 2557, 23 ตุลาคม, น.11) 
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... ศาลออสเตรเลียเห็นชอบกฎหมายซองบุหรี่ไร้ยี่ห้อ คณะผู้พิพากษาศาล
สูงสุดของออสเตรเลีย ออกค าพิพากษาคดีฟ้องร้องระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับ
บริษัทบุหรี่อย่าง บริติช อเมริกัน โทแบคโค และฟิลิป มอร์ริส โดยศาลยืนยันว่า 
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งบัญญัติให้ซองบุหรี่ที่จ าหน่ายในประเทศห้ามแสดงยี่ห้อ
สินค้า เป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และไม่ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยทางการกล่าวว่า ซองบุหรี่แบบใหม่นี้  จะช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ได้  (“ศาล
ออสเตรเลียเห็นชอบกฎหมายซองบุหรี่ ‘ไร้ยี่ห้อ,’” 2555, 18 สิงหาคม, น. 12) 

4) กลยุทธ์การชี้ แนะสาธารณะผ่านสื่ อด้ วยการแสดงพลั งสนับสนุน
นักการเมือง 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง 
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจของนักการเมือง หรือ ใช้เพ่ือให้ก าลังใจว่าสิ่งที่กระท าไปนั้น
ถูกต้องแล้ว โดยมีการสนับสนุนรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ผลักดันออกกฎหมาย และ สนับสนุน
นายกรัฐมนตรีที่จะมีส่วนในการกระตุ้นให้กระบวนการในการออกกฎหมายคืบหน้า ดังภาพที่ 4.1และ
ผ่านมติคณะรัฐมนตรีในที่สุด กลุ่มสนับสนุนที่ใช้กลยุทธ์นี้ คือ กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ที่ให้ก าลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าของพระราชบัญญัติฯ โดยมี
องคก์รต่างประเทศ กลุ่มภาคีสนับสนุนกฎหมาย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ สมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่  คอลัมนิสต์ ลมเปลี่ยนทิศ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมไปถึง กลุ่มเยาวชน ได้แก่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษา เยาวชนแก็งส์ปากดี และ
เยาวชนที่มาท ากิจกรรมเฉพาะกิจแต่ละครั้ง โดยส่วนมากเป็นกลุ่มที่เคยขอเข้าพบหรือสื่อสารผ่านสื่อ
กับผู้ก าหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ก าหนดนโยบายสนับสนุนกฎหมายมาก่อนหน้านี้  

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้  ถูกพบมากช่วงที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและบริษัทบุหรี่ 3 บริษัท ได้แก่ สมาคมการค้ายาสูบไทย ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์)ลิมิ -
เต็ด และบริษัท เจแปน โทแบคโก อินเตอร์เนชั่นแนล กรณีที่ทั้ง 3 บริษัท ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข
ต่อศาลปกครอง ที่ออกประกาศให้เพ่ิมขนาดค าเตือนบนซองบุหรี่จาก 55% เป็น 85% และช่วงที่
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบกฎหมายและให้มีการพิจารณาในล าดับถัดไป 

... บรรทัดนี้ “ไต้ฝุ่น” ขอแสดงความชื่นชม นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ 
รัฐมนตรีสาธารณสุขที่ตัดสินใจให้เพ่ิมขนาดค าเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ที่ขายในไทย
เป็นร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ซอง เพ่ือเตือนถึงพิษภัยบุหรี่ ท าให้ผู้สูบบุหรี่อยากเลิกสูบ 
และเด็กอยากสูบน้อยลง (ไต้ฝุ่น, 2556, 21 กุมภาพันธ์, น.5) 



 

 

131 

... ในที่สุด ครม.ก็ไฟเขียวอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ฉบับใหม่ตามที่กระทรวงหมอน าเสนอ นั่นหมายถึงจะต้องมีการยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ถ้า
กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา ... ต้องยกความดีความชอบให้ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกฯ 
ที่เป็นตัวตั้งตัวตีมาตั้งแต่ต้น แต่ยังต้องลุ้นตอนเข้าสภา บริษัทบุหรี่คงไม่หยุดนิ่งแค่
นี้(“ครม.ไฟเขียว กม.คุมบุหรี่,” 2558, 27 พฤษภาคม, น. 4) 

. . . “อัศวชิงชัย” ต้องขอขอบคุณรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความส าคัญกับการไม่สูบบุหรี่ โดยที่ประชุม ครม.มีมติเมื่อวัน
อังคารที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ไฟเขียว ผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
เป็นการขอแก้ไขกฎหมายเดิม โดยให้ยกเลิก พ.ร.บ.เก่า 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
เพราะล้าสมัย ไม่ทันยุคสมัย ไม่ทันกลยุทธ์การหากินของธุรกิจยาสูบ (อัศวชิงชัย, 
2558, 31 พฤษภาคม, น.11) 

... สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายต่าง ๆ 
ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์อันยาวไกล และเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ
สมาชิก สนช.ทุกคน ที่สนับสนุนให้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ได้ตรา
ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
การเสพติดบุหรี่ นับเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์การปกป้องมหันตภัยของบุหรี่ที่จะมีต่อ
เด็ก เยาวชนไทย และประชาชนคนไทยจ านวนมาก (“สมาพันธ์ปลอดบุหรี่ขอบคุณผ่าน 
กม.คุมยาสูบ,” 2560 ,7 มีนาคม, น.6) 

. . . ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกับเยาวชนจากประเทศอาเซียน น าโดย                 
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้า
พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อขอบคุณท่ีให้ความส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายและสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการปกป้องเด็กและเยาวชน
จากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะช่วยผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
2560 จนมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป (“เยาวชนอาเซียนขอบคุณลุงตู่ ช่วยหนุนต้าน
บุหรี่ สารเสพติด,” 2560, 3 มิถุนายน, น. 18) 

 
 



 

 

132 

5) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว 
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว กลุ่มสนับสนุนใช้

การชี้แนะความน่ากลัวเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และแนวโน้มการติดบุหรี่ในเยาวชน           
โดยมีการพูดถึงความน่ากลัวทางด้านเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐจะสูญเสียไปกับ
การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลซึ่งเทียบไม่ได้กับก าไรที่บริษัท
บุหรี่ได้รับเล็กน้อย กลุ่มสนับสนุนที่ใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขรวมถึง กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ด าเนินงานควบคุมยาสูบ เป็นต้น 

...การสูบบุหรี่ 1 มวน จะท าให้อายุคนสั้นลงไป 7 นาที ถ้าใครสูบบุหรี่วันละ 
20 มวน อายุก็สั้นไปวันละ 140 นาที ปีละ 51,100 นาที หรือ 851.67 ชั่วโมง เท่ากับ 
35.5 วัน หมายความว่า สูบบุหรี่วันละซอง อายุของคุณจะสั้นลงไปปีละ 35.5 วัน หรือ 
1 เดือน กับ 5 วันครึ่ง สูบ 10 ปี อายุขัยของคุณจะหายไป 355 วันหรือ 1 ปีพอดี ยิ่ง
สูบมาก อายุก็ยิ่งสั้นมาก ใครมีพ่อแม่ลูกหลานที่ยังสูบบุหรี่ ช่วยเอาตัวเลขนี้ไปบอกเขา
ด้วยครับ ... คุณหมอนพพร บอกว่า ในช่วง 2 ปีสุดท้ายก่อนจะตาย จะเป็นช่วงที่
ทรมานที่สุดในชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่ง
พอง ซึ่งจะทรมานลูกหลานของตัวเองที่ต้องนั่งดูพ่อแม่ตัวเองค่อย ๆ ตายไปต่อหน้าทุก
วัน แถมต้องเสียเงินค่ารักษาโรคที่ไม่มีวันหาย มีแต่ทรุดลงไปทุกวัน ใครไม่รวยพอก็
อาจจะหมดเนื้อหมดตัว เพราะความกตัญญูก็ได้ (ลมเปลี่ยนทิศ, 2557, 21 พฤษภาคม, 
น.10) 

... ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 60-70 เกิดจากการสูบบุหรี่ ปัจจุบันผู้ชายมี
ความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากมีอัตราการสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 40 แต่
พบว่าผู้หญิงโดยเฉพาะแม่บ้านหรือผู้อยู่บ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านก็มี อัตราเสี่ยง
พอ ๆ กันจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง จากสถานการณ์ดังกล่าวทุกฝ่ายจึงจ าเป็นต้อง
ช่วยกันผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... หากมีผลบังคับใช้จะช่วยให้
มาตรการลดผู้สูบบุหรี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะลดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ลด
คนที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ถือเป็นการลงทุนทางสุขภาพที่คุ้มค่ากว่าการ
รักษา (“วอนนายกฯไฟเขียว พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ,” 2558, 19 มีนาคม, น.9)  

อย่างไรก็ตามในช่วงที่อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กลุ่ ม
สนับสนุนได้ก่อตั้งเครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ โดยมีสมาคมผู้ไร้กล่องเสียง
แห่งประเทศไทยร่วมก่อตั้ง ยิ่งตอกย้ าให้เห็นภาพความน่ากลัวของบุหรี่ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 
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. . .  ผศ.นพ.สุทัศน์   รุ่ ง เรืองหิรัญญา อาจารย์ประจ าอายุรศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวว่า อุตสาหกรรมบุหรี่
ก าลังท าร้ายลูกค้าของตนเองอย่างเลือดเย็นที่สุด คนที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้ล้วนได้รับ
ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส และความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นมิได้เกิดแค่ผู้สูบบุหรี่
เท่านั้น แต่ยังสร้างภาระทั้งทางร่างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่ายให้แก่คนในครอบครัวด้วย 
ที่ส าคัญบุหรี่ยังสร้างงบประมาณให้แก่แผ่นดินและคนไทยทั้งประเทศ (“เปิดตัว
เครือข่ายผู้ป่วย และได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ตอกย้ าสังคมไทยควรไร้บุหรี่ ,” 
2558, 10 กันยายน, น.6) 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
ดังที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 5 รูปแบบที่กลุ่มสนับสนุน

ใช้เพื่อผลักดันกฎหมาย โดยเฉพาะการให้ข้อเท็จจริง สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553 – 2557 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 – 2562 ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าเพ่ือควบคุมมาตรการการควบคุมยาสูบที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ ยุทธวิธีที่ 6 ปรับปรุงกฎหมายและระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เอ้ือต่อการควบคุมยาสูบของ
ประเทศ ระบุว่า ให้ชี้แจงกฎหมาย ประกาศกระทรวง กฎหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาสูบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กระทรวงสาธารณสุข, 2559, น.23) รวมถึงในวารสาร SMART 
ของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ได้เปิดเผยว่า การด าเนินงานตามแผนงานของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี่ช่วง 2556 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นสนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายควบคุมยาสูบของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการด าเนินการ ระบุว่ามีการให้ข้อมูลผ่านสื่อในประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2557, น.4)  

โดยหนึ่งในสื่อที่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ได้แก่  สมุด
ปกขาว ข้อเท็จจริงและความจ าเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จากการเก็บข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เอกสารดังกล่าว พบว่า มีการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อในรูปแบบ การให้ข้อเท็จจริง ให้
ข้อคิดเห็น การให้ข้อมูลต่างประเทศ และการใช้ความน่ากลัว 

การชี้แนะข้อเท็จจริง เป็นการชี้แจงข้อมูลในการจัดท าเอกสาร โดยระบุว่าเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขณะที่การให้ข้อคิดเห็นจะชี้แนะให้เห็นถึงข้อดีของมาตรการที่จะช่วยควบคุม
การบริโภคยาสูบทั้งในกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้อย่างไร การใช้ความน่ากลัว ผู้ให้ข้อมูลจะ
กล่าวถึงอ านาจการเสพติดและสารพิษต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และการให้ข้อมูลต่างประเทศ
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ในเอกสารจะยกตัวอย่างประเทศที่มีการด าเนินมาตรการควบคุมยาสูบเหมือนที่ประเทศไทยก าลัง
ผลักดัน  

... สมุดปกขาวเล่มนี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกฝ่ายใน
สังคมไทย เพ่ือสนับสนุนให้ร่างกฎหมายได้รับการพิจารณาโดยไม่รอช้า ตามกลยุทธ์
การคัดค้านของบริษัทบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.2) 

... มาตรการต่าง ๆ ใน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมีผลท าให้จ านวนเยาวชนราย
ใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง โดยพัฒนามาจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันกับกล
ยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ และจ ากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชนที่
กฎหมายฉบับปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ... มาตรการต่าง ๆ ใน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
ส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ เกื้อหนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น อันจะท า
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และรัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ได้มากข้ึน (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.3) 

... มาตรการต่าง ๆ ใน ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ มีมาตรการที่มีประเทศอ่ืน ๆ ในโลก
ด าเนินการมาแล้วทั้งสิ้น มาตรการต่าง ๆ มีความจ าเป็น มีความชอบธรรม และได้
สัดส่วน กับธรรมชาติของสินค้ายาสูบ ที่มีอ านาจเสพติดสูงมาก และคร่าชีวิตครึ่งหนึ่ง
ของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ซึ่งในประเทศไทย เด็กไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คน จะเลิกสูบ
ไม่ได้ไปตลอดชีวิต หากเทียบกับสินค้าบริโภคทั่วไป เช่น สินค้าอาหาร ถ้าตรวจพบว่ามี
สารก่อมะเร็งเจือปน แม้แต่ชนิดเดียว สินค้านั้นจะถูกห้ามขายทันที ขณะที่สินค้ายาสูบ
มีสารก่อมะเร็งมากถึง 70 ชนิด  (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.9) 

... การห้ามขายบุหรี่เป็นมวน ๆ อาจท าให้ร้านค้าปลีกก าไรลดลงบ้าง แต่สิทธิ
เสรีภาพในการประกอบธุรกิจก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงอนาคตของ
เด็ก ๆ ด้วย ประเทศต่าง ๆ 97 ประเทศ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน ลาว พม่า สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และบรูไน ล้วนมีกฎหมายนี้แล้ว ถ้าประเทศไทยไม่มีกฎหมายนี้ นานาชาติจะ
มองประเทศไทยด้วยสายตาอย่างไร (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.11) 

ขณะที่ในวารสาร SMART นอกจากจะปรากฏกลยุทธ์การให้ข้อเท็จจริง การให้
ข้อคิดเห็น การใช้ความน่ากลัวและการให้ข้อมูลต่างประเทศ ในลักษณะที่คล้ายกับเนื้อหาข่าวและ
สมุดปกขาวแล้ว ยังปรากฏกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุน
นักการเมือง โดยมีภาพตัวแทนเครือข่ายหมออนามัยและเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร มอบช่อ
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ดอกไม้ เพ่ือแสดงความขอบคุณประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ วาระ 1 ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง 
ที่มา: ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2559, น.2. 

นอกจากเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ยกมา จากการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบสื่อ
ภาพ ( info graphic)  จ าก  2  เ ว็ บ ไซต์  ได้ แก่  เ ว็ บ ไซต์ มู ลนิ ธิ รณรงค์ เ พ่ื อการ ไม่ สู บบุหรี่  
www.ashthailand.or.th  แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ค ว บ คุ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ย า สู บ  
http://btc.ddc.moph.go.th/th/index.php  ปรากฎกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อเช่นกัน 
โดยพบการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 2 รูปแบบ ได้แก่ การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้
ข้อเท็จจริง และการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น 

การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง เป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
มาตรการต่าง ๆ ในกฎหมาย โดยมีรูปแบบภาพทั่วไป เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเป็นชุด 1 
ชุด จ านวน 12 ภาพ ดังภาพที่ 4.2 อธิบายเหตุผลที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมยาสูบ
ฉบับใหม่ ขณะที่การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น เป็นการให้ข้อคิดเห็นจากเจ้าของ
ร้านโชห่วย โดยให้ความเห็นว่า สนับสนุน พ.ร.บ.ยาสูบเพราะช่วยปกป้องลูกหลาน ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.2 แสดง info graphic กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง 
ที่มา: เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558 

 
ภาพที่ 4.3 แสดง info graphic กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น 
ที่มา: เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558 

 



 

 

137 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ โดยเฉพาะการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้

ข้อเท็จจริงของกลุ่มสนับสนุน สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 6 คน ที่ให้ความเห็น
ว่า การให้ข้อเท็จจริงเป็นจุดเด่นของกลุ่มสนับสนุน ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ                                1. 
มีคลังข้อมูลที่จะสนับสนุนประเด็นและมาตรการต่าง ๆ ในกฎหมายจากกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control :FCTC) และ 2. การสื่อสารจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องเน้นการสื่อสารเพื่อให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนไม่สามารถบิดเบือนได้  

คลังข้อมูลเราใหญ่มาก คลังข้อมูลเราคือ FCTC คลังข้อมูลวิชาการเราสั่งสม
มาเยอะ เราค่อย ๆ ทยอยออก จุดเด่นของเรา คือเรื่องข้อมูล คือมันจะสลับกันเลย สิ่ง
ที่เป็นจุดอ่อนของเขาคือข้อมูล เขาไม่มีข้อมูลชุดใหม่ ขณะที่เรามีข้อมูลชุดใหม่ ข้อมูล
มาเป็นจุดแข็งของเรา แต่ด้วยความที่มันเป็นข้อมูลวิชาการ เข้าถึงยาก มัน เลยเป็น
จุดอ่อนของเรา อ.ประกิตพูด ประชาชนคนกลาง ๆ ก็เข้าถึงข้อมูลยาก เราต้องท าให้
หลุดจากวิชาการ ของเราจะเป็นค ายาว ๆ (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์,                        
1 เมษายน 2561)  

เนื้อหา เป็นเนื้อหาที่จริงใจ เราเขียนอย่างไรในฐานะภาครัฐ เราไม่สามารถ
บิดเบือนได้ หรือเอาข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมาน าเสนอ ฉะนั้น ข้อมูลที่น าเสนอจึงเป็นความ
จริง ที่เราเขียนลงไป เช่นเราบอกว่าเราจะเพ่ิมอายุของเด็กที่จะซื้อบุหรี่ได้เป็น 20 ปี 
เราก็สื่อสารไปแบบนี้ ไม่สามารถที่จะบิดเบือนเป็นอย่างอ่ืนได้ เพราะมันมีความจริงที่
ก าหนดอยู่ (ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

รัฐก็เหมือนจะให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลของรัฐมันมีข้อมูลในเชิงการรักษา ตัวเลข 
การสูญเสียงบประมาณ อันนี้น่าจะเป็นข้อเท็จจริง มีผู้ป่วยเท่าไร เสียงบประมาณใน
การรักษาเท่าไร พูดถึงตัวเลขสถิติ ความเจ็บป่วยยังไง ต่างประเทศเขาเริ่มนโยบายตรง 
ๆ นี้ไปแล้ว ท าไมต้องเริ่มบ้าง เพ่ือนบ้านเราท าไปแล้ว อันนี้คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
(เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561 ) 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง ผู้ให้ข้อมูล 1 
คน ให้ข้อมูลว่ามีการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง และการให้
ข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักใช้เพ่ือผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบอยู่เสมอ และการผลักดัน
กฎหมายควบคุมยาสูบนี้ก็มีลักษณะแบบเดียวกัน 
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สิ่งหนึ่งที่เห็นเป็น Event และทุกอันที่  Media advocacy  ในประเทศไทย
เรื่องบุหรี่ใช้ คือการไปให้ก าลังใจนักการเมือง อันนี้ต้องมี เพราะตอนนี้ที่ท าก็เจอ 
เหมือนกันเลย ขนาดผ่านไป 10 ปี อย่างเรื่องภาพค าเตือนสมัยนั้นไม่ถึงกับถูกฟ้องแต่
บริษัทบุหรี่ก็คัดค้านไม่เห็นด้วยจะเปลี่ยนภาพไปมันสิ้นเปลือง เขาต้องไปท าลายสินค้า
เกา่ สินค้าล้างสต๊อก ร้านโชห่วยเขาสต๊อกสินค้าไว้ เขาจะขายไม่ได้ เป็นเรื่องของมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไปเลย ธุรกิจก็จะพูดประมาณนั้น กลุ่มที่ผลักดันกฎหมายก็ต้องไปให้
ก าลังใจนักการเมืองว่าเธอต้องสู้ต่อนะ แล้วก็จะมีไปมอบดอกไม้ ในปัจจุบันตอนไป
ฟ้องร้องเรื่องภาพค าเตือนก็มีไปให้ก าลังใจ จ าได้ว่าเคยไปสัมภาษณ์ ศ.เกียรติคุณ พญ.
สมศรี เผ่าสวัสดิ์ คุณหมอบอกว่า ก็ต้องไปให้ก าลังใจ เพราะเขาถูกฟ้อง NGO ไม่โดน
ฟ้องอยู่แล้ว เขาฟ้องรัฐ ฟ้องรัฐมนตรี ฟ้องนายกฯ ในฐานะที่เป็นประธาน ก็เลยต้องไป
ให้ก าลังใจท่าน ว่าท่านไม่ได้สู้คนเดียวนะ ยังมีพวกเรา ก็ขอให้สู้เพ่ือสุขภาพของคนทั้ง
ประเทศ อีกอันหนึ่งเรื่องบุหรี่เราจะมีข้อมูลต่างประเทศสนับสนุน อาจจะเป็นข้อดีของ
การมี FCTC ช่วย (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะ
ผ่านสื่อ 5 รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.4 
ตารางที่ 4.4 แสดงกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การให้ข้อเท็จจริง 
✓ ✓ ✓ 

การให้ข้อคิดเห็น 
✓ ✓  

การให้ข้อมูลต่างประเทศ 
✓ ✓ ✓ 

ก า ร แ ส ด ง พ ลั ง ส นั บ ส นุ น
นักการเมือง 

✓ ✓ ✓ 

การใช้ความน่ากลัว 
✓ ✓  

4.1.1.2 กลยุทธ์การล็อบบี ้
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การล็อบบี้เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
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กลยุทธ์การล็อบบี้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากกฤตภาคข่าว พบว่า กลยุทธ์การล็อบบี้ พบจ านวน 123 
ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.4 โดยพบกลยุทธ์การล็อบบี้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การล็อบบี้ทางตรง จ านวน 69 
ข่าว คิดเป็นร้อยละ 56.1 และการล็อบบี้ทางอ้อม จ านวน 55 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 43.9 

1) การล็อบบี้ทางตรง  

กลยุทธ์การล็อบบี้ทางตรง พบในลักษณะที่กลุ่มสนับสนุนได้เข้ายื่นหนังสือถึง
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ อาทิ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข ในนาม คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แห่งชาติ ยื่นหนังสือเปิดผนึกส่งถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปฏิบัติต่อสินค้าบุหรี่ภายใต้เงื่อนไข
การค้าระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลกไม่ใช่การลงทุนเหมือนสินค้าอ่ืน ผู้อ านวยการใหญ่
องค์การอนามัยโลก ส่งจดหมายสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่องภาพค าเตือนบนซอง
บุหรี่ร้อยละ 85 ตัวแทนเครือข่ายโรคอ่ืน ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ยื่นหนังสือถึง นาง
พรพันธุ์ บุญรัตพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจ าประเทศไทย และ สถาบันและองค์กรที่ท างานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล  นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ
ฯ ประกอบไปกับการให้ข้อคิดเห็น และชี้แจงข้อบัญญัติในกฎหมาย  

... เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่รัฐสภา นางสายชล ศรทัตต์  ตัวแทนเครือข่ายโรคอ่ืน 
ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ร่วมกับตัวแทนส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยื่นหนังสือต่อ นางพรพันธุ์ บุญรัตพันธ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขอให้สนับสนุน
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... เนื่องจากบุหรี่เป็นสารเสพติดที่ก่อให้ เกิด
มะเร็งและโรคต่าง ๆ อีกทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ก็แก้ไขมานาน ซึ่งไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (“ยื่นหนังสือถึง สปช.”, 2557,25 ธันวาคม, น.13)  

... เผย ดร.โยนาส เทคเกิน ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจ า
ประเทศไทย และเลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบส่งจด
หมายถึงนายกรัฐมนตรี หนุนไทยออกกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว ชี้ไทยมาถูกทางที่คุมเข้ม
เรื่องบุหรี่เหมือนที่นานาประเทศก าลังท า ... ข้อความในจดหมายของ ผอ.ใหญ่ WHO 
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ได้แจ้งว่า WHO สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศให้
ครอบคลุมตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัย
โลก และชี้ว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน ถือเป็นก้าวส าคัญที่ท าให้
การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยเป็นผลยิ่งขึ้น (“ผอ. WHO ส่งจม.เชียร์ไทย
เร่งออกกม.บุหรี่ฉบับใหม่,” 2558, 19 กุมภาพันธ์, น.15) 

... ในนามของสถาบันและองค์กรที่ท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนไทย จึงส่งจดหมายเปิดผนึกถึง นายกฯ วิงวอนให้ท่านและรัฐบาลให้
ความส าคัญกับการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ โดย
เร่งรัดออก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเร็ว ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าว (“มหิดลจี้ 
รบ.เร่ง กม.คุมยาสูบ,” 2558, 21 กุมภาพันธ์, น.11) 

นอกจากนั้ นยั งมีกลุ่ มภาคี เครื อข่ ายที่ เ ข้ าพบ 3 ผู้ ก าหนดนโยบาย 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าพบโดย เครือข่ายแม่ 4 ภาค สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช. ) เข้าพบโดย เครือข่ายผู้หญิ งยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ                             
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายสตรีภาคใต้ และมูลนิธิเพ่ือนหญิง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบโดยกลุ่มสมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้มอบ
รายชื่อประชาชนที่ลงชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติฯกว่า 10 ล้านรายชื่อ  ดังภาพที่ 4.4  

 
ภาพที่ 4.4 สมาพันธ์เครือข่ายฯส่งมอบรายชื่อประชาชนสนับสนุนกฎหมาย 
ที่มา: สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ, 2558, 31 พฤษภาคม. 
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... เครือข่ายแม่ 4 ภาค เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ...เพ่ือ
มอบดอกไม้ให้ก าลังใจที่รัฐบาลประกาศสนับสนุนนโยบายลดการบริโภคเครื่องดื่มแอ
ลอกฮอล์และบุหรี่ .. พร้อมขอให้รัฐบาลเร่งรัดร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับ
ใหม่ ผ่านไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพ่ือเป็นของขวัญวันแม่ และประกาศใช้
เป็นกฎหมายโดยเร็ว เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายแม่และ
ประชาชนกว่า 15 ล้านคน (“เครือข่ายแม่ 4 ภาค เข้าพบนายกฯ ให้ก าลังใจสนับสนุน
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่,” 2559, 6 สิงหาคม, น.10) 

การล็อบบี้ทางตรงในระยะนี้ กลุ่มภาคีสนับสนุนมีการเข้าพบกลุ่มผู้ก าหนด
นโยบาย ได้แก่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2  และท่านตวง                              
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

... อัฐพงษ์  ค าภาแสง ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน 
พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือ ต่อ พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) คนที่ 2 และตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยไม่แปรญัตติ แก้ไขเนื้อหาเป็นอย่างอ่ืน ให้ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.ห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 
ปี 2. หา้มขายบุหรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้ามขายบุหรี่ที่บรรจุซองน้อยกว่ายี่สิบมวน 
ห้ามแบ่งขายบุหรี่มวน และ 4. เพ่ิมมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ณ รัฐสภา 
(“ควบคุมยาสูบ,” 2559, 21 พฤศจิกายน, น.3) 

2) การล็อบบี้ทางอ้อม 
การล็อบบี้ทางอ้อม เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านควบคุมยาสูบ 

ได้แก่  นพ.หทัย ชิตานนท์ และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ใช้ควบคู่ไปกับการชี้แนะสาธารณะผ่าน
สื่อรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีกลุ่มภาคีสนับสนุนกฎหมาย กลุ่มนักวิชาการ อาทิ ภก.สงกรานต์  ภาค
โชคดี ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  นพ.ทักษพล ธรรมรังสี  ผอ.ส านักวิจัยนโยบาย
สร้างเสริมสุภาพ (สวน.) หรือ สง่า ดามาพงษ์ รวมถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยทิศทางในการน าเสนอ จะเน้นไปที่การกระตุ้นให้รัฐบาลฉุกคิดว่า
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่จะต้องท าให้เกิดพระราชบัญญัติฯ และเครือข่ายเสนอข้อ
เรียกร้องผ่านสื่อไปถึงรัฐบาล และ สนช. เพ่ือเร่งรัดพิจารณาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ฉบับใหม่โดยเร็วและยังคงสาระส าคัญของกฎหมายไว้อย่างครบถ้วน  



 

 

142 

. . .  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อดีต
นายกรัฐมนตรี ผู้ริเริ่มแผนควบคุมยาสูบระดับชาติ กล่าวไว้ว่า  “เราไม่ควรหาเงินจาก
การท าให้สุขภาพของคนไทยเสีย” ผมก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้ สนช.ทุกท่าน จะเห็นแก่ชาติ
และสุขภาพของคนไทย 67 ล้านคน อนุมัติกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ตามเนื้อหา
เดิม ที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้ว ไม่โอน
เอียงไปกับพ่อค้าบุหรี่ต่างชาติ สุขภาพที่ดีของประชากรไทย เป็นเรื่องส าคัญที่สุด ... ผม
ขอให้สนช.ทุกท่านนึกถึงความรู้สึกของท่านเอง ที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน เพราะเป็นห่วงลูก
และภรรยาจะได้รับพิษร้ายจากบุหรี่ แล้วใช้ความรู้สึกนี้ในการตัดสินใจ ผมหวังว่า สนช.
ทุกท่าน จะตัดสินใจเพ่ือสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศครับ (ไต้ฝุ่น, 2560, 1 มีนาคม, 
น.7) 

... สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดพิธีประกาศ
ปฏิญญา แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข อาวุโส  “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตคนไทย” เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.)ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (“แพทย์อาวุโสหนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่”, 2558, 8 
เมษายน, น.7) ดังภาพที่ 4.5 

 
ภาพที่ 4.5 พิธีประกาศปฏิญญา แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข อาวุโส  “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ฯ” 
ที่มา: แพทย์อาวุโสลุกฮือ หนุน พ.ร.บ.ควบคุมบุหรี่ซัดธุรกิจยาสูบชักใยต่อต้าน. 2558, 31 มีนาคม, น.
11. 

... บทเรียนในประเทศต่าง ๆ ล้วนยืนยันแล้วว่า หากรัฐบาลออกมาตรการ
อะไร แล้วบริษัทบุหรี่เฉยๆ  แสดงว่ามาตรการนั้น ไม่มีผลต่อการลดการสูบบุหรี่ แต่
หากบริษัทบุหรี่ลุกขึ้นมาคัดค้าน มาตรการใด แสดงว่ามาตรการนั้นมีผลต่อยอดขาย
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ของเขา ... อนาคตของประเทศไทยและคนไทย จึงอยู่ท่ีว่ารัฐบาลจะสู้อิทธิพลและการล็
อบบี้ของบริษัทบุหรี่ได้หรือไม่  (บังอร ฤทธิภักดี, 2558, 4 เมษายน, น. 1,7) 

... กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ 375 องค์กร ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 
เพ่ือผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบฯ ฉบับใหม่ 1. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ สนช. เร่งรัด
พิจารณาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่โดยเร็ว และยังคง
สาระส าคัญของกฎหมายไว้อย่างครบถ้วน 2. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ สนช. อย่า
ยินยอมให้บริษัทบุหรี่แทรกแซงในขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกกฎหมายให้ล่าช้าหรือท า
ให้กฎหมายอ่อนลง (“คอลัมน์: แยกรัชวิภา เดินหน้าร่างพ.ร.บ.ยาสูบฯ ,” 2559, 1 
สิงหาคม, น.3) 

... ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ฯ เปิดเผยว่า สมัชชาเด็กและเยาวชนจากทั่ว
ประเทศกว่า 100 คน มีมติให้รัฐบาลเร่งรัดออก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ 
เนื่องจากปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยติดบุหรี่มากถึงเกือบ 2 ล้านคน และในเด็กไทย 
10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คน จะเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่ตลอดชีวิต และมีแนวโน้มติดยา
เสพติดชนิดอ่ืน ๆ น าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ด้วย (“สมัชชาเด็กเร่งออกกฎหมาย”, 
2558, 20 กันยายน, น.12) 

อย่างไรก็ตาม อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์การล็อบบี้ทางอ้อมผ่านสื่อมาก ได้แก่ 
คอลัมนิสต์หลายคอลัมต์ เช่น ไต้ฝุ่น อัศวชิงชัย คุณนายกิมฮวย  ลมเปลี่ยนทิศ โดยมีข้อเรียกร้องผ่าน
สื่อไปถึงรัฐบาล และ สนช. โดยเฉพาะ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือเร่งรัดพิจารณาผ่าน ร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่โดยเร็วและยังคงสาระส าคัญของกฎหมายไว้อย่างครบถ้วน 

... บรรทัดนี้ “ไต้ฝุ่น” ชักธงเชียร์ คณะแพทย์และบุคคลสาธารณสุขอาวุโสที่
ออกมาร่วมกันประกาศปฏิญญาสนับสนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย ... 
งานนี้ “ไต้ฝุ่น” ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องโชว์ความกล้าหาญเป็นผู้น าในการแก้ไข
กฎหมายบุหรี่ใหม่ เพ่ือปกป้องชีวิตคนไทยและเยาวชนไทยในอนาคต จากการบ่อน
ท าลายสุขภาพและชีวิตของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ (ไต้ฝุ่น, 2558, 1 เมษายน, น. 4) 

... บรรทัดนี้ “อัศวชิงชัย” ขอให้นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้วิกฤติ
เป็นโอกาส ภายใต้ “อ านาจพิเศษ” เดินหน้าแก้ไขกฎหมายยาสูบ เพ่ือป้องกันเยาวชน
ให้ออกห่างจากพิษภัยบุหรี่ หลังผ่านมา 1 ปี ชีวิตเยาวชนยังลูกผี ลูกคน ทั้งที่ข้อเสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้แก้ไขร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ล้วนแต่เป็น
ผลบวกต่อสังคม เป็นเรื่องดีต่อเยาวชนลูกหลาน ช่วยให้คนไทยห่างไกลจากนรกยาสูบ 
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... งานนี้ก็ต้องอยู่ที่ใจ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์” รองนายกฯ ที่ประกาศเข็นเข้าคณะรัฐมนตรี
ใน 2-3 สัปดาห์นี้ จะสวมบทบู๊เดินลุยแลกหมัด รบแตกหักเหมือนต านานยอดมวยไทย
ตลอดกาล “เขาทราย กาแล็คซี่” (อัศวชิงชัย, 2558, 8 พฤษภาคม, น.3) 

... ฮัดเช้ย ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ที่ก าลังมีการแปรญัตติอยู่ในสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติตอนนี้ บริษัทบุหรี่และพ่อค้าบุหรี่ต่างชาติ ก าลังวิ่งล็อบบี้กันขนาดหนัก
เนื่องจากกฎหมายใหม่มุ่งปกป้องเด็กและเยาวชนไทยให้พ้นจากการเสพติดบุหรี่ โดย
ห้ามแบ่งมวนขาย ไต้ฝุ่นได้แต่หวังว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้  จะท างานเพ่ือชาติ
บ้านเมืองตามท่ีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ตกเป็นเครื่องมือพ่อค้าบุหรี่แปรญัตติให้เนื้อหา
กฎหมายฉบับนี้เพี้ยนไป (ไต้ฝุ่น, 2559, 24 พฤศจิกายน, น.4) 

กลยุทธ์การล็อบบี้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า มีการใช้กลยุทธ์การล็อบบี้ในลักษณะ การล็อบบี้

ทางอ้อม โดยพบในวารสาร SMART โดยมีการส่งสารถึงกับนายกรัฐมนตรีโปรดปกป้องอนาคตเด็ก
และเยาวชนด้วยนะคะ โปรดอย่ายอมให้ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องล่าช้าเพราะบริษัท
บุหรี่ ประกอบกับภาพเยาวชนถึงป้ายสนับสนุนกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ (ภาคผนวก ก.) 

นอกจากนั้น ยังมีการส่งสารถึงคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ให้ออกกฎหมายที่ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของธุรกิจ 

... ประเด็นที่มีการเสนอแปรญัตตินี้ ล้วนเป็นประเด็นใหม่ที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม
จากฎหมายเก่า ตามข้อผูกพันทางกฎหมายในฐานะท่ีไทย เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาควบคุม
ยาสูบ องค์การอนามัยโลก จึงต้องเฝ้าจับตาดูว่า สาระของร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่เห็นชอบโดย 
ครม.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศเจตนารมณ์ว่า เป็นรัฐบาลปฏิรูป ให้
กระทรวงต่าง ๆ ปฏิรูปกฎหมายสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแสดงบทบาทอย่างไร
ในการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ เพราะหากประเด็นที่เพ่ิมเติมเข้าในร่างกฎหมายใหม่ถูก
แก้ไขไปยิ่งมากประเด็นเท่าไร ร่างกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจปรับปรุงให้
ดีกว่ากฎหมายเก่าที่ใช้มา 25 ปี ก็จะยิ่งคล้ายกฎหมายเก่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น แล้ว
ประชาชนจะได้อะไรจากร่างกฎหมายใหม่ จึงหวังว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.14) 

กลยุทธ์การล็อบบี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 ใน 6 เสียง ให้ข้อมูลว่ากลุ่มสนับสนุน

ใช้กลยุทธ์การล็อบบี้ โดยที่ 2 ใน 4 เสียงที่พูดถึงกลยุทธ์การล็อบบี้ อธิบายกลยุทธ์การล็อบบี้ว่ากลุ่ม
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สนับสนุนมีการล็อบบี้ด้วยการให้เครือข่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กน าทีมเข้าพบ ซึ่งการกระท าลักษณะนี้ 
มันจะส่งผลต่อกระบวนการพิจารณากฎหมายด้วย 

... การล็อบบี้มีนะ เห็นอยู่เหมือนกันตามสื่อทั้งหมด เวลาเขาจะเข้าพบ เขาก็
จะมีการน าทีมในเครือข่าย เด็ก ๆหรือผู้ได้รับผลกระทบแล้วเขาก็จะขยายข่าว ว่าเขาไป
พบมาแล้วนะ แสดงการสนับสนุน… แต่เป็นลักษณะค่อนข้างเปิดเผย เพราะทั้งสองฝั่ง
เขาก็ต้องการพ้ืนที่สื่อ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือต่อต้าน (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, 
สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

... พอมีการยื่นหนังสือ บางอย่างก็จะถูกดีเลย์ไป กระบวนการในการ
พิจารณาก็จะถูกสั่งให้ทบทวนเยอะขึ้น แต่พออีกฝั่งยื่น มันก็จะเกิดอีกอย่างหนึ่ง 
เพราะฉะนั้น การท าแบบนี้ค่อนข้างจะมีผลกับทั้งสองฝั่ง (จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, 
สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

ขณะที่ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มองว่ามีการล็อบบี้
เป็นเรื่องปกติ แต่ฝั่งสนับสนุนจะล็อบบี้แบบมีข้อมูลสนับสนุน ซึ่งอยู่ในรูปแบบการล็อบบี้ทางอ้อม 
และ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มองว่า ใช้การล็อบบี้แบบลับ ๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการบล็อกโหวต  

... ปกติเขาก็ต้องมีการล็อบบี้กันอยู่แล้ว เหมือนในอเมริกา มันก็อยู่ที่ผู้
ก าหนดนโยบายบ้านเราว่าคณะรัฐมนตรี เป็นกลุ่มคนที่ดีหรือไม่ดี มองประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ส่วนรวม แน่นอนถ้าเขามองประโยชน์ส่วนตัวรวมต้องออกกฎหมายนี้ ไม่
ชักช้าที่ออกเรื่องดี ๆ แต่ทุกประเทศมันก็มีแบบนี้ ในอเมริกาเองเป็นประเทศที่เจริญ
แล้วเหมือนกัน เค้ายังมีทั้งดีและไม่ดี อย่างเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า CNN ก็ออกข่าวว่าของเขา
ว่าเด็กสูบเยอะ แสดงว่าเขาก็มีฝ่ายสุขภาพท่ีเข้มแข้ง ฝั่งธุรกิจเขาก็พยายามดึงให้เด็กมา
สูบบุหรี่ ทุกประเทศต่อสู้กันเองทั้งนั้นแหล่ะ อยู่ที่รัฐบาล ถ้าดีเค้าก็จะออกมาตรการดี 
ๆ ออกมา อย่างออสเตรเลีย เขาก าหนดมาตรการดีๆ กับคนของเขา แต่เราจะท าได้
มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรัฐบาลของเรา บางทีเราออกมาดี แต่การบังคับใช้กฎหมายไม่
ดี ก็ออกมาไม่ได้ ทางฝ่ายสุขภาพเราจะได้ยินทาง สสส. เคยพูดอยู่เรื่อยว่า สามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา เขาก็จะมีฝ่ายวิชาการด้วย ทั้ง ศจย. สวส. แยกให้มีฝ่ายวิชาการ อย่าง
ในช่วงนี้ ศจย. ก็ต้องท าหน้าที่วิชาการเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสนับสนุน (สุชาดา ตั้ งทางธรรม, 
สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

... มันมีอยู่แล้ว ล็อบบี้อยู่แล้ว ทั้งสองฝ่าย มันอยู่ที่ผู้ก าหนดนโยบายจะเชื่อ
ข้อมูลใด มันขึ้นอยู่กับคนที่จะบล็อกโหวตในสภา จบ ในโลกของความเป็นจริง เป็น
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อย่างนี้ มันอยู่ที่คนกลบฝุ่น เพราะฉะนั้นเราต้องท า Policy advocacy ให้ชัดไง (กุล
ทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 3 เครื่องมือ จึงพบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์
การล็อบบี้ 3 รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  จ าแนกตามตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 แสดงกลยุทธ์การล็อบบี้ของกลุ่มสนับสนุนจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การล็อบบี้ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การล็อบบี้ทางตรง ✓  ✓ 
การล็อบบี้ทางอ้อม ✓ ✓ ✓ 
การล็อบบี้ทางลับ   ✓ 

4.1.1.3 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูล

ด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในระยะนี้  พบจ านวน 88 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 9.5  โดยกลุ่ม

สนับสนุนที่ใช้กลยุทธ์นี้ มีทั้งกลุ่มกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบ 
และกลุ่มภาคีเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรม พบมากที่สุดจ านวน 66 ข่าว คิดเป็นร้อยละ  75  รองลงมาเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พบจ านวน 12 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.6  และการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจ จ านวน 3 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.4 

1) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม  

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มสนับสนุนใช้
เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งการแถลงข่าว การเข้ายื่นหนังสือ การจัด
ประชุมสัมมนา โดยกลุ่มสนับสนุนที่ใช้กลยุทธ์นี้ อาทิ กรมควบคุมโรคจัดเวทีสาธารณะรับฟังความ
คิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ   การจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศไทย จัดแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”  สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  แถลงข่าว สนับสนุนกฎหมาย (ภาคผนวก ก.) “เครือข่ายผู้
ได้รับผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ” พิธีประกาศปฏิญญา “แพทย์และบุคลากร สาธารณสุขอาวุโส 
หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย”  นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมของ ตัวแทนสมาพันธ์นิสิต
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นักศึกษาและเยาวชนที่เข้ายื่นหนังสือต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกิจกรรมของสถาบัน
ส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ สสส. ร่วมด้วย 

... กรมควบคุมโรค จัดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นต่อ “ร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
การบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....” ในวันที่ 14 ก.ย. เวลา 09.30 - 16.00 น. ที่โรงแรม
ริชมอนด์ จ.นนทบุรี (“เวทีพ.ร.บ.”, 2555, 11 กันยายน, น.12) 

... สังคมวันพฤหัสบดี 08.30 นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่
สูบบุหรี่ จัดแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่” ที่โรงแรมสยาม
ซิต้ี (“รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”, 2555, 17 พฤษภาคม, น.15) 

... เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอด
บุหรี่ พร้อมด้วยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ จัดพิธีประกาศปฏิญญา “แพทย์และบุคลากร 
สาธารณสุขอาวุโส หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย” น าโดย ศ.เกียรติ
คุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ หัวหน้าแพทย์ประจ าพระองค์ อดีตนายกแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เสนอกฎหมายให้พิมพ์ภาพค าเตือน
ข้างซองบุหรี่ เป็นคนแรกของประเทศไทย และคณะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
อาวุโส ประมาณ 100 คน ร่วมแสดงจุดยืนประกาศปฏิญญาเรียกร้องให้คณะรัฐบาล
เห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (“พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 
อีกหนึ่งความหวังแพทย์ไทย,” 2558, 6 เมษายน, น.4) 

... สังคมวันพุธ 09.30 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่
สูบบุหรี่จัดแถลงข่าว “เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ” ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (“แถลงข่าวเครือข่ายผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ”, 2558, 6 พฤษภาคม, น.10) 
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ภาพที่ 4.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิธีแถลงข่าว หนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ที่มา: นพ.หทัย ชิตานนท์, 2558, 8 กรกฎาคม, น.23. 

2) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
การแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะนี้ กลุ่มสนับสนุนโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข   ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และที่ปรึกษา นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 
ประชาสัมพันธ์แก้ไขความใจผิดเกี่ยวกับมาตรการในกฎหมายใหม่ที่กลุ่มคัดค้าน เข้าใจผิด ในประเด็น
ที่บทบัญญัติในกฎหมาย อาจจะสร้างภาระให้กับร้านค้าหรือโชห่วย และกระทบกับชาวไร่ยาสูบจน
อาจท าให้หมดอาชีพ ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง 

... นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.
ฉบับใหม่ไม่ได้ห้ามร้านค้าปลีกหรือโชห่วยขายบุหรี่ และไม่ได้เป็นการเพ่ิมภาระให้
ร้านค้าเหล่านี้ แต่เป็นการก าหนดอายุผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี ... สาระส าคัญ
ของร่าง พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ อาทิ การปรับปรุงความหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และมอระกู่ เป็นต้น ก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามขายบุหรี่แบบแบ่งซอง และเพ่ิมการ
ห้ามขายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ 
จุดขาย ในลักษณะจูงใจให้อยากสูบบุหรี่ เป็นต้น (“สธ.ดันพรบ.ยาสูบฉบับใหม่มุ่งลด 
เยาวชน ติดบุหรี่เพ่ิม,” 2557, 19 ธันวาคม, น.16,13) 

... ศ.นพ.รัชตะ กล่าวยืนยันว่า สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ไม่มี
ประเด็นใดท่ีเป็นการกีดกันการค้าหรือขัดต่อกฎกติกาการค้าโลก โดยกฎหมายฉบับใหม่
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ได้ก าหนดอายุขั้นต่ าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจาก 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามขายบุหรี่แบบ
แบ่งซอง เพ่ือป้องกันเยาวชนที่มีเงินน้อย ซื้อบุหรี่แบบแบ่งซอง เพ่ือลดการเข้าถึงบุหรี่ 
และเพ่ิมการห้ามขายทางอินเทอร์เน็ต ห้ามแสดงราคา ณ จุดขาย ห้ามขายในสถานที่
ต่าง ๆ ห้ามโฆษณาและสื่อสารการตลาด ซึ่งกฎหมายเช่นนี้บังคับใช้แล้วใน ลาว พม่า 
สิงคโปร์ และบรูไน ทั้งนี้ หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะช่วยลดเยาวชนไทยที่จะ
ติดบุหรี่ใหม่ปีละ 1 แสนคน (“สาระส าคัญร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับใหม่”, 2557, 19 ธันวาคม
, น.10) 

3) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์เป็นกลยุทธ์ที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงในช่วง 3 เดือนที่เข้ามารับต าแหน่ง 
... การบริหารงานในรอบ 3 เดือน (12 กันยายน – 12 ธันวาคม 2557) ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน  และ นพ.
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีก าลังส าคัญอย่าง 
นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารระดับสูงทุก
หน่วยงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับท าให้ประชาชนทุกพ้ืนที่เข้าถึงบริการได้ง่าย และ
รวดเร็วขึ้น ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญในการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข ลด
ความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานและจ าเป็น โดยเฉพาะในระดับ
รากหญ้า โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวง 10 เรื่อง และแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นกิจกรรม / โครงการไม่ต่ ากว่า 50 โครงการย่อย มีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมในรอบ 3 เดือน ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การ
พัฒนาระบบบริการ 2. การควบคุมป้องกันโรค 3. สร้างความโปร่งใสขององค์กรและ 4. 
การออกกฎหมายส าคัญเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสาธารณสุข (“ผลงานชิ้น
โบแดง สธ.ยุคผู้บริหาร คสช. ยกระดับคุณภาพบริการ ลดความเหลื่อมล้ า เน้นเข้าถึง
ประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะ รากหญ้า,” 2558, 1 มกราคม, น.6) 

4)  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจ 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวใจ พบว่า เป็นการโน้มน้าวใจด้านความเชื่อ เป็น

การโน้มน้าวด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กไทยว่าอยู่ในระดับที่สูง ฉะนั้น กฎหมายฉบับ
นี้จะปกป้องเด็กไทย   

... เชื่อหรือไม่ว่าเด็กไทยอายุต่ ากว่า 18 ปี กว่า 400,000 คน ติดบุหรี่กันจน
งอมแงม และที่น่าตกใจกว่านั้นคือ 7 ใน 10 คน เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังเด็ก เขาจะ
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กลายเป็นคนติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตจนโตเป็นผู้ใหญ่ และจะเกิดการเจ็บป่วยและล้มตาย
ก่อนวัยอันควร ด้วยพิษร้ายของบุหรี่ แม้ว่าการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของประเทศไทยจะ
ประสบความส าเร็จในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยสูบบุหรี่จาก 12.3 ล้านคนในปี 2535 
ลดลงเหลือ 11.5 ล้านคนในปี 2556 แต่จ านวนคนที่สูบบุหรี่ที่ลดลงดังกล่าวส่วนมาก
ลดในกลุ่มของผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ดีกว่า ... พวกเราใน
ฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกหลานที่เขายังไม่สามารถลุกข้ึนมาคุ้มครองสิทธิ
ของตัวเองได้นั้น เราจะต้องมาช่วยกันหาทางปกป้องให้ลูกหลานเราพ้นภัยจากพิษบุหรี่ 
เพ่ือไม่ให้พวกเขาต้องล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร (สง่า ดามาพงษ์ , 2558, 6 
เมษายน, น.7) 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

จากการวิเคราะห์เอกสาร 3 แบบ ได้แก่ รายงานประจ าปีส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วารสาร SMART และสมุดปกขาว ข้อเท็จจริง และความจ าเป็น 
ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนการออก
กฎหมาย ซึ่งน าเสนอเพ่ือให้ประชาชนเห็นว่าการผลักดันกฎหมายมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และ มี
การเผยแพร่กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น เยาวชนเข้าพบนายกรัฐมนตรี ขอให้สนับสนุน
กฎหมาย มอบ 10.9 ล้านรายชื่อให้แก่สมาชิก สนช. และมอบดอกไม้ขอบคุณ รองประธาน สนช. คน
ที่ 1 ดังภาพที่ 4.7 เป็นต้น 

... ความก้าวหน้าในการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติหลักการ
ร่างกฎหมาย ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเพ่ิมเติม  2 ประเด็น 1. ให้กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตาม
แนวทางแบ่งส่วนราชการแล้วแจ้งผลให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 2. ให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือก าหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบแก่
เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ ในกรณีที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการบังคับ ใช้
กฎหมาย ขณะนี้ ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ได้ เข้าชี้แจง ร่างกฎหมาย ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่  10 ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างต่อเนื่อง (ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2558, น.40) 
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ภาพที่ 4.7 แสดงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ที่มา: ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2560, น.24. 

การประชาสัมพันธ์ เ พ่ือแก้ ไขข้อผิดพลาดเรื่องใดเรื่ องหนึ่ ง  เป็นรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่ปรากฎในสมุดปกขาวฯ โดยชี้แจงข้อมูลส่วนที่กลุ่มคัดค้านเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริง และเป็นข้อโต้แย้งกันบนหน้าสื่อ เช่น กรณี พ.ร.บ.ใหม่ให้อ านาจแก่ข้าราชการออก
กฎหมายลูกต่าง ๆ จ านวนมาก โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภาและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
การจ ากัดลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการท ากิจกรรมต่างๆ  
กับหน่วยงานราชการที่ชาวไร่ยาสูบต้องท าประจ า อาทิ กรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ หรือ กฎหมาย
ส่งผลกระทบต่ออาชีพและวิถีชีวิตการท ามาหากินของชาวไร่ยาสูบ จะท าให้ชาวไร่ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมาก เป็นต้น 

... ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ให้อ านาจแก่ข้าราชการออกกฎหมายลูกต่าง ๆ จ านวน
มาก ในภายหลังตามอ าเภอใจ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเท็จจริงการที่รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศ
เพ่ิมเติม อาทิ การออกประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่เพ่ิมเติม ลักษณะเขตปลอดบุหรี่ 
และเขตสูบบุหรี่ การแสดงสื่อรณรงค์ ณ จุดขายปลีก การก าหนดสถานที่ห้ามจ าหน่าย
ยาสูบเพ่ิมเติม การห้ามการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ หากประเด็นเหล่านี้ต้องผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภา จะเป็นภาระแก่รัฐสภามากเกินจ าเป็น และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ที่ส าคัญร่าง พ.ร.บ.ใหม่และระเบียบต่าง ๆ ที่จะก าหนดออกมาไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้อง
กับชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มใบยาเลย (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, เมษายน
,น.14) 
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... ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ จ ากัดและลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์และการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่ชาวไร่ยาสูบต้อง
ท าเป็นประจ า อาทิ กรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ ข้อเท็จจริง ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ ก าหนด
แนวทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้แทนธุรกิจยาสูบให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส เปิดเผย ตามแนวทางที่ก าหนดขึ้น แต่มีข้อยกเว้นส าหรับการติดต่อระหว่ าง
ชาวไร่ยาสูบ หรือธุรกิจยาสูบกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ยาสูบ เช่น กรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ ซึ่งยังสามารถติดต่อและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างกันได้เช่นเดิม(มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, เมษายน, น.11) 

... ร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออาชีพและวิถีชีวิตการท ามาหากิน
ของชาวไร่ยาสูบ จะท าให้ชาวไร่ได้รับความเดือดร้อน ข้อเท็จจริง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวกับการท าไร่ การบ่มใบยา และการค้าใบ
ยาสูบเลย ชาวไร่ยาสูบจึงสามารถที่จะมีวิถีชีวิต ท ามาหากิน ท าไร่ยาสูบ ตามปกติ
ดังเช่นในปัจจุบัน (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, เมษายน,น.15) 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)  

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 6 คน เห็นว่า ทั้งสองฝั่งมีข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ออกมา พอ ๆ กัน รวมถึงประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ โดยมองว่าการ
ประชาสัมพันธ์ดีในระดับหนึ่ง ไม่อย่างนั้นกฎหมายก็อาจจะมีผู้คัดค้านมากกว่านี้ อีกความเห็นหนึ่ง คือ
มองว่าประเด็นกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ มันเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับผู้คนมาก ดังนั้นน่าจะสร้าง
การสนับสนุนกับประชาชนได้มาก เปรียบให้เห็นภาพกับประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เพราะ ณ ขณะนี้ใน
ประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าฝั่งสุขภาพซึ่งเป็นฝั่งคัดค้านออกมาน้อยมาก เมื่อเทียบกับฝั่ง
สนับสนุนให้เปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้า 

... ถ้าถามว่าประชาสัมพันธ์เพียงพอหรือยัง มันก็วัดยาก แต่ถ้าให้ตอบว่ามันดี
หรือยัง เราก็คิดว่า ของเราดีแล้ว เพราะว่า ถ้าประชาสัมพันธ์ไม่ดีคนก็จะคัดค้านเยอะ  
(จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

... ทั้งสองฝ่ายน่าจะประชาสัมพันธ์พอ ๆ กัน แต่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะ
สนับสนุน เพราะถ้ามองถึงคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เขาก็คิด
ว่าน่าจะดีส าหรับลูกหลานเขา เพราะมันเป็นกฎหมายควบคุมยาสูบ มีใครอยากให้
ลูกหลานสูบบุหรี่ ไหม คนที่สูบบุหรี่ เอง เขายังไม่อยากให้ลูกหลานสูบบุหรี่ เลย 
เพราะฉะนั้น ถ้ากฎหมายจะออกมาเป็นประโยชน์กับลูกหลานเขา  เขาน่าจะสนับสนุน 
เว้นแต่บางคนที่อาจจะมองว่า ฉันจะสูบก็เรื่องของฉันมายุ่งอะไรด้วย เพ่ิมราคา เพ่ิม
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ภาษีมันก็กระทบกับคนจน อันนี้มันก็มีส่วนหนึ่ง แต่คงมีไม่มาก ถ้าเป็นพ่อแม่ ครูที่
โรงเรียน คงไม่อยากให้เด็กสูบ โดยภาพรวมคนทั่วไป คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง น่าจะ
สนับสนุนส าหรับกฎหมายนี้ แต่ถ้ามอง ณ ขณะนี้ กับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผ่าน ๆ มามัน
จะมีข่าวฝั่งบุหรี่ไฟฟ้าออกมาเยอะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าสังคม คนทั่วไปที่เขาดูข่าว 
เขาอาจจะมองแล้วเห็นด้วยกับกลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้ กลุ่มทั่วไปเขาก็ไม่มีข้อมูล
มาก เขาเองพยายามพูดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน บุหรี่มวนคุณยังขายได้แล้ว
ท าไมบุหรี่ไฟฟ้าคุณถึงมาห้าม ข้ออ้างว่าถ้าไม่ถูกกฎหมาย ก็ไปขายใต้ดิน รัฐบาลก็เก็บ
ภาษีไม่ได้ ถ้าคนทั่วไปได้ฟังเขาอาจจะคล้อยตามได้ ถ้าฝ่ายสุขภาพไม่ออกมา นี่คือสิ่งที่
ต่างกันกับ พ.ร.บ.ยาสูบ กฎหมายนั้นมันจะดีกับลูกหลานเขา แต่กฎหมายนี้ เป็น
กฎหมายที่เขาอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เขาเลยอาจจะเห็นว่า มันก็
จริงนะ ท าไมบุหรี่มวนยังขายได้เลย หรือว่ารัฐบาลปกป้องโรงงานยาสูบจะขายบุหรี่
มวน อันนี้ต่างกัน ความรู้สึกของสังคมโดยทั่วไปส าหรับกฎหมายทั้งข้อ (สุชาดา ตั้งทาง
ธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่า ผู้สัมภาษณ์มองถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือ
น าไปสู่การรับรู้และสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับนี้ 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 3 เครื่องมือ จึงพบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  จ าแนกตามตารางที่ 4.6 
ตารางที่ 4.6  แสดงกลยุทธ์การล็อบบี้ของกลุ่มสนับสนุนจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

ให้ความรู้ ✓ ✓ ✓ 
กิจกรรม ✓ ✓ ✓ 
สร้างภาพลักษณ ์ ✓   
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 

✓ ✓ ✓ 

เพ่ือโน้มน้าวใจ ✓   
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4.1.1.4 กลยุทธ์การออกแบบสาร 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การออกแบบสารเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การออกแบบสารจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การออกแบบสาร พบจ านวน 77 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 8.4  ประกอบด้วย การ

ออกแบบสาร 4 รูปแบบ ได้แก่ การออกแบบเชิญชวน จ านวน 39 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมา
เป็นการออกแบบกราฟฟิก จ านวน 14 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 18.2 โดยพบการออกแบบข้อมูล และการ
ออกแบบมวลชน จ านวน 12 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 15.6 

1) กลยุทธ์การออกแบบเชิญชวน 
กลยุทธ์การออกแบบเชิญชวนที่กลุ่มสนับสนุนใช้ เป็นการออกแบบกราฟฟิก

รูปแบบหนึ่ง แต่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือเชิญชวนให้ผู้อ่านท ากิจกรรมบางอย่าง ในที่นี้กลุ่มสนับสนุน
ใส่ข้อมูล เชิญชวนสนับสนุนพระราชบัญญัติฯผ่านเว็บไซต์  change.org/tobacco-bill และ 
vote4tobaccolaw   ด้วยการให้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย ซึ่งพบว่า มีการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) 
ของการสนับสนุนกฎหมายเฉพาะด้วย (ภาคผนวก ก) 

 
ภาพที่ 4.8 กราฟฟิกเชิญชวนของกลุ่มสนับสนุน ประเด็น ขอบคุณที่ช่วยให้พวกผมไม่ติดบุหรี่ 
ที่มา: “โฆษณาขอบคุณที่ช่วยให้พวกผมไม่ติดบุหรี่” ,2557, 29 ธันวาคม, น.15. 
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ภาพที่ 4.9 กราฟฟิกเชิญชวนของกลุ่มสนับสนุน “คุณคือหนึ่งใน 10 ล้านเสียง” 
ที่มา: “โฆษณา ขอเชิญชวนร่วมลงนามเป็น 1 ใน 10 ล้านเสียง", 2558, 19 พฤษภาคม, น.21. 

2) กลยุทธ์การออกแบบกราฟฟิก 
การออกแบบกราฟฟิก เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มสนับสนุนพระราชบัญญัติฯ ได้แก่ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี เป็นผู้ใช้กลยุทธ์ผ่านการท าโฆษณา
ในหน้าหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการก าหนดมาตรการควบคุมยาสูบเช่น เรื่องควัน
บุหรี่ สอดคล้องกับมาตรการก าหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ดังภาพที่ 4.10 ประเด็นเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบ 
ดังภาพที่ 4.11  เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.10 แสดงการออกแบบกราฟฟิกอันตรายจากควันบุหรี่ 
ที่มา : “ควันบุหรี่อันตรายจริง ๆ ผมเป็นมะเร็งกล่องเสียงทั้งๆที่ผมไม่ได้สูบบุหรี่", 2556, 30 กันยายน, 
น.2. 
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ภาพที่ 4.11 แสดงการออกแบบกราฟฟิกภาพค าเตือนที่มีขนาดใหญ่ ท าให้วัยรุ่นติดบุหรี่น้อยลง 
ที่มา: “ภาพค าเตือนที่มีขนาดใหญ่ท าให้วัยรุ่นติดบุหรี่น้อยลง", 2556, 17 กรกฎาคม, น.1. 

นอกจากนั้น ยังมีการออกแบบกราฟฟิกของคอลัมนิสต์ ชัย ราชวัตร โดย
ออกแบบกราฟฟิกที่สื่อถึงกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบที่ใช้กลุ่มเกษตรกรมาคัดค้านกฎหมาย ดังภาพที่ 
4.12 

 
ภาพที่ 4.12 กราฟฟิกของคอลัมนิสต์ ชัย ราชวัตร 
ที่มา: ชัย ราชวัตร, 2558, 12 เมษายน, น.5. 

3) กลยุทธ์การออกแบบข้อมูล 
การออกแบบข้อมูลพบว่ากลุ่มสนับสนุนมีการจัดท าสมุดปกขาวท าขึ้นเพ่ือชี้แจง

ข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพ่ือความ
เข้าใจที่ถูกต้องของทุกฝ่ายในสังคมไทย  
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... สมุดปกขาวของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ที่เพ่ิงออกมานี้ ท า
ขึ้นเพ่ือนชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกฝ่ายในสังคมไทย ... สมาคม
การค้ายาสูบไทย และสมาคมผู้ปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้ายาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของบริษัทบุหรี่ ได้ออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยที่
ข้อมูลที่องค์การเหล่านี้ กล่าวอ้างว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากฎหมาย ตรงนี้แหละครับ ที่สมุดปกขาวเล่มนี้
ออกมาเพ่ือท าความเข้าใจ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบ และสภาที่
เกี่ยวข้องกับการตราพระราชบัญญัตินี้ต่อไป (เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ , 2557, 22 
ธันวาคม, น.12)  

4) การออกแบบเพ่ือความบันเทิง 
การออกแบบเพ่ือความบันเทิง พบจ านวน  12 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 9.0 โดย

สมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมคอนเสริ์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้าน
รายชื่อ สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลดิ์ ดังภาพที่ 4.13 

 
ภาพที่ 4.13 แสดงการออกแบบมวลชนด้วยการจัดคอนเสริ์ตสนับสนุน พรบ.ยาสูบ 
ที่มา: “คอนเสริ์ตสร้างสังคมปลอดบุหรี่”, 2557, 27 กรกฎาคม, น.7.  

 



 

 

158 

กลยุทธ์การออกแบบสารจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
การออกแบบสารจากการวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย รายงานประจ าปี ส านักควบคุมการ

บริโภคยาสูบ วารสาร SMART และภาพสื่อจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ พบว่า มีการ
ออกแบบสารใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบข้อมูล และการออกแบบเชิญ
ชวน 

โดยการออกแบบกราฟฟิก จะเห็นได้จากการออกแบบโลโก สนับสนุนพระราชบัญญัติฯ ดัง
ภาพที่ 4.14 ซึ่งปรากฏในสื่อที่ผลิตออกมาใช้เพ่ือรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
เช่น ป้ายในกิจกรรมการประชุมสัมมนา ป้ายถ่ายรูปงานแถลงข่าว พัด เสื้อ ฯลฯ ดังภาพที่ 4.15 

 
ภาพที่ 4.14 แสดงการออกแบบโลโกจากการวิเคราะห์เอกสาร 
ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ,2558, มกราคม, น.7. 

 
ภาพที่ 4.15 แสดงการออกแบบกราฟฟิกในสื่อต่าง ๆ จากการวิเคราะห์เอกสาร 
ที่มา: กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการแทรกแซงนโยบาย, 2557, น.5. 
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นอกจากนั้นยังมีการออกแบบข้อมูลเป็น เอกสารที่น าเสนอข้อมูลเฉพาะส าหรับผู้ก าหนด
นโยบาย ได้แก่ สมุดปกขาว ข้อเท็จจริง และความจ าเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และวารสาร SMART ฉบับนโยบาย โดยในสมุดปกขาว ได้ระบุข้อความว่า  

... สมุดปกขาวเล่มนี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกฝ่ายใน
สังคมไทย เพ่ือสนับสนุนให้ร่างกฎหมายได้รับการพิจารณาโดยไม่รอช้า ตามกลยุทธ์
การคัดค้านของบริษัทบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, 4 เมษายน, น.2) 

ขณะที่ วารสาร SMART ได้ระบุว่า เพ่ือปรับปรุงให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ได้จัดท า
วารสาร SMART ฉบับนโยบาย เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลักดันให้รัฐบาลผ่านกฎหมาย โดยพบว่าวารสาร 
SMART ฉบับนโยบาย มีการน าเสนอ 4 ฉบับ 4 ประเด็น ได้แก่ ภาษียิ่งเพ่ิม คนตายยิ่งลด, การท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) โดยบริษัทบุหรี่, บริษัทบุหรี่แทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบอย่างไร? 
และสิ่งที่รัฐต้องท า ผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจของการควบคุมยาสูบ  

...  เข้าสู่ปีที่ 17 ของวารสาร SMART เพ่ือคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ยังคงพัฒนา
ข้อมูลและรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ความทันสมัยของเทคโนโลยี 
... ส าหรับ SMART ฉบับนโยบาย เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น SMART ได้
มุ่งเน้นการเสนอข้อมูลให้ความส าคัญและสาระความรู้ในเรื่องของ (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ด้วยการสร้างกระแส และเป็นศูนย์รวมความเคลื่อนไหวของ
เครือข่าย ในการแสดงจุดยืนร่วมกันผลักดันร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ต่อรัฐบาล ให้
ผ่านออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ให้เร็วที่สุด เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนไทยให้พ้นจาก
ภัยบุหรี่ โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดส่งฉบับนโยบาย จะเผยแพร่ให้กับผู้ก าหนด
นโยบาย อาทิ ผู้บริหารประเทศระดับสูง ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นักวิชาการ
สาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.
3) 

ขณะที่การออกแบบสารจากสื่อภาพ ( info graphic) จากเพจมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่
สูบบุหรี่ พบว่า มีรูปแบบการออกแบบเชิญชวน โดยเชิญชวนให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย
บุหรี่ฉบับใหม่ผ่านทาง Chang.org/tobacco-bill อย่างไรก็ตาม มีการโลโกสนับสนุน พ.ร.บ. 
โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น ปรากฎอยู่ในภาพด้วย 
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ภาพที่ 4.16 แสดงกลยุทธ์การออกแบบสารเชิญชวน 
ที่มา: เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, มีนาคม. 

กลยุทธ์การออกแบบสารจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล พบว่ามี  2 ท่าน ที่ ให้ข้อมูลว่ากลุ่มสนับสนุนใช้               
กลยุทธ์การออกแบบสาร โดย ผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ให้ความเห็น
ว่าสมุดปกขาวที่ท าออกมามีประโยชน์และนับว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มสนับสนุนได้ ซึ่งในที่นี้เป็นกลุ่มผู้
ก าหนดนโยบายก็น่าจะมีประโยชน์ แต่กับกลุ่มอ่ืนอาจต้องค านึงถึงว่ามันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงค าที่ใช้ประกอบกับการออกแบบ ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ข้อความที่ใช้ยังไม่ติดหู ควรต้องสื่อสารให้สั้น กระชับ มากกว่านี้ ซึ่งจะต่างกับฝั่ง
ธุรกิจ ที่เขาสามารถใช้ค าท่ีสื่อความหมายและได้อารมณ์มากกว่า 

... ฝั่งของเราจะใช้ค าว่าปกป้องเยาวชน ทุกกฎหมายที่เป็นมาตรการใหม่ๆ
ของยาสูบที่ออกมาเขาก็จะเน้นเรื่องเยาวชน วัยที่ส าคัญคือเยาวชน เพราะฉะนั้น พอ
มันเป็นเรื่องของกฎหมาย เขาคงต้องใช้เรื่องข้อเท็จจริง เพราะกฎหมายมันส่งผล
กระทบต่อทุกคน มันจะมาพูดกันด้วยมโน หรือ adjective ว่ากฎหมายนี้มันดีที่สุด มัน
พูดไม่ได้ มันเลยต้องพูดว่า มันจะเป็นประโยชน์ ช่วยปกป้องนักสูบหน้าใหม่ ฝ่าย
สนับสนุนเขาไม่สามารถพูดได้ว่ากฎหมายจะปกป้องเยาวชน 100% มันพูดไม่ได้ ไม่
เหมือนฝั่งตรงข้าม (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

... ค าของฝั่งสนับสนุนมันไม่มี key word คนสมัยนี้มันไปพูดอะไรเยอะมัน
เท่านั้น มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือมันอาจจะเป็นมานานแล้วก็ได้ 
ประสิทธิภาพในการสื่อสารควรต้องมี key word มีอะไรบางอย่างให้คนมันติดหู ติดตา 
สั้น ๆ ท าให้สื่อสารมันมีประสิทธิภาพและ hit the point ที่สุด ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
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น าเสนอ แทนค าทั้งก้อนด้วยค าค าเดียว แน่นอนว่าฝ่ายที่กลุ่มต่อต้าน                   กลุ่ม
ธุรกิจเขาก็มี (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 3 เครื่องมือ จึงพบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การ
ออกแบบสาร 4 รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ดังตารางที่ 4.7 
ตารางที่ 4.7 แสดงกลยุทธ์การออกแบบสารของกลุ่มสนับสนุนจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การออกแบบสาร 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การออกแบบกราฟฟิก ✓ ✓  
การออกแบบข้อมูล ✓ ✓ ✓ 
การออกแบบมวลชน ✓   
การออกแบบเชิญชวน ✓ ✓  

4.1.1.5 กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูล

ด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ พบจ านวน 77 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 8.4 เป็นกลยุทธ์ที่
กลุ่มสนับสนุนใช้ลดความเชื่อถือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่บริษัทบุหรี่ใช้เพ่ือล็อบบี้การออกกฎหมายของทั่ว
โลก โดยเฉพาะบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพ่ือท าให้ข้อมูลที่กลุ่มคัดค้านน าเสนอไม่มีน้ าหนักเพียงพอ และจะ
มั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ก าหนดนโยบายในการตัดสินใจผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เข้าสู่การ
พิจารณาในล าดับต่อไป โดยกลุ่มที่ใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านควบคุมยาสูบ ศ.พญ.
สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธก
กิจ นางสาวบังอร ฤทธิภักดี ผู้อ านวยการมูลนิธิเพ่ือสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ โดยมุ่งไปที่การลดความ
น่าเชื่อถือของธุรกิจยาสูบ ที่พยายามยกสมาคมชาวไร่ยาสูบ มาเป็นผู้คัดค้านมาตรการที่จะออกมาเพ่ือ
ควบคุมยาสูบ รวมถึง การที่บริษัทบุหรี่ ขอเข้าพบรัฐมนตรีของไทย หรือ จ้างนักล็อบบี้ยิสต์วิ่ง เต้นกับ
สมาชิกสภาของสหภาพยุโรป 

... ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า บริษัทบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติ 
พยายามอย่างไม่ลดละเลยที่จะท าให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น ... บริษัทบุหรี่มุ่งแต่จะเอาก าไร
เป็นส าคัญ โดยไม่สนใจว่าคนจะป่วยจะตายอย่างไร โดยท าทุกวิถีทาง ทั้งล็อบบี้ผู้ คน 
ล้อบบี้คนที่ออกกฎหมาย ล็อบบี้รัฐบาล ท าร้อยแปดที่จะขายให้ได้ เป็นเรื่องที่ไร้
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ศีลธรรมอย่างยิ่ง ... บางคนกลัวว่าจะไปกระทบกับอาชีพคนปลูกยาสูบ จากการวิจัยใน
ทั่วโลกพบว่า มันจะไม่กระทบรุนแรง แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาชีพนี้ก็ยังมีอยู่
เหมือนเดิม แล้วก็มีเวลาที่จะปรับไปเป็นอาชีพอ่ืนในระยะยาว (“หมอประเวศเตือน
ผ่านกม.บุหรี่,” 2558, 6 พฤษภาคม, น.10) 

... ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า ผมขอยกสักตัวอย่างนึงคือ เมื่อ
ประมาณ 2 ปีที่แล้ว บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ระดับโลก มีหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าขอส่งตัวแทนบริษัทเข้ามา เขาใช้ค าว่าเยี่ยมค านับ แต่จริง ๆ มันมี Agenda ติด
อยู่ด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วการเยี่ยมค านับ ไม่ควรจะมี Agenda ก็คือ มาถึงก็เข้ามาเคารพ
ท่านรัฐมนตรี แล้วก็คุยกันอย่างเป็นมิตร แต่นี่เขามี Agenda คือมันต้องมีเรื่องที่จะเข้า
มาพิจารณา มาคุยกัน ทางกระทรวงได้รับ Agenda มาเรียบร้อย เหลือเวลาอีก 2 วัน
เท่านั้นเอง เราเลยต้องให้สัมภาษณ์ออกสื่อฝากบอกไปยังรัฐมนตรีว่า อย่าให้เขาเข้าพบ 
และอย่าพิจารณาร่างนั้น เพราะมันผิดมาตรา 5.3 นพ.หทัย กล่าว (“กฎหมายควบคุม
ยาสูบฝันไกลที่ยากจะไปให้ถึง?,” 2556, 10 มกราคม, น.5) 

... เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา PMI ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าท างานโดย
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคือ มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ รอบรู้เรื่องการ
เมืองไทย เข้าใจกลไกการท างานของรัฐบาล การก าหนดนโยบายและการออกกฎหมาย
ของไทย สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ท างานได้
โดยล าพัง ถ้าจ าเป็นสามารถใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเจรจาต่อรองกับ
ข้าราชการระดับสูง นักการเมืองและผู้น าธุรกิจ ได้รับปริญญาทางรัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ หรือกฎหมายจากมหาวิทยาลัยชั้นน า และมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี หากเป็นข้าราชการหรือเคยท างานกับบริษัท
ข้ามชาติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังหรือกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้นนี้ บ่งบอกให้ทราบถึงอะไร ... บริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีกล
ยุทธ์และมีเงินมหาศาล สามารถเสนอผลประโยชน์ให้ตัวแทนหรือผู้มีอุปการคุณได้อย่าง
ถึงใจที่ผ่านมาเราได้เห็นการด าเนินการของกลุ่มตัวแทนทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยของ
บริษัทบุหรี่ข้ามชาติในการขัดขวางการควบคุมการบริโภคยาสูบ ข้อมูลจากเอกสารลับ
ของบริษัทบุหรี่เปิดเผยในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก แสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารของบริษัทบุหรี่เข้าพบผู้น าหรือผู้ก าหนดนโยบายหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย เพ่ือชักจูงให้ด าเนินนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ตน (“มุมมองบ้านสาม
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ย่าน:กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบเรื่องดีแต่ท าไมมีคนค้าน”, 2555, 11 ตุลาคม, 
น.10) 

... ฟิลลิป มอร์ริส ได้เตรียมการอย่างแยบยล เพ่ือสกัดร่าง พ.ร.บ.ฯ โดยเมื่อรู้
ว่ากระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเมื่อปี พ.ศ.
2554 ฟิลลิป มอร์ริส ก็เริ่มโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวไร่ยาสูบ ใน 11 
จังหวัด สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมชาวไร่ยาสูบจังหวัดต่าง ๆ เคลื่อนไหวคัดค้าน
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2555  ... สังคมไทยต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของบริษัทฟิลลิป 
มอร์ริส หากปฏิบัติการยับยั้งหรือแก้ไขให้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่อนลงท า
ได้ส าเร็จ ประเทศไทยจะได้รับผลเสียทั้งด้านสุขภาพ ที่ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายให้
มีประสิทธิภาพขึ้น รยส.จะถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ไปมากขึ้น และชาวไร่ยาสูบไทย
จะได้รับผลกระทบจากความต้องการใบยาสูบของ รยส.ที่ลดลง ขณะที่ชาวไร่จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกับฟิลลิป มอร์ริส คือ ชาวไร่ยาสูบประเทศฟิลิปปินส์ บนความสูญเสีย
ของชาวไร่ยาสูบไทย และท่ีน่าเจ็บช้ ามากที่สุด คือ บริษัทบุหรี่นอกจะกระหยิ่มใจว่า คน
ไทยไม่รู้เท่าทันเกมท่ีเขาวางไว้ (อัศวชิงชัย, 2558, 9 พฤษภาคม, น.3) 

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มคอลัมนิสต์ ได้แก่ กิเลน ประลองเชิง คอลัมน์ ชักธงรบ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไต้ฝุ่น คอลัมน์ บุคคลในข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อัศวชิงชัย คอลัมน์ เลขที่ 1 ซอย
ปลื้มมณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ คอลัมน์ โลกาภิวัตน์ หนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์ โดยลดความน่าเชื่อถือของบริษัทบุหรี่ในรูปแบบการลดความน่าเชื่อถือด้านกลยุทธ์ที่บริษัทบุหรี่
ใช้ โดยพูดถึงกลยุทธ์ที่บริษัทบุหรี่วางแผนเมื่อรู้ว่าประเทศไทยจะมีการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการเข้า
พบผู้ก าหนดนโยบายให้มีการแปรญัตติกฎหมายด้วย 

... ฮัดเช้ย มีข่าวเม้าท์กันในสภาว่า จะมีการแปรญัตติกฎหมายยาสูบฉบับ
ใหม่ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เพ่ือท าให้เนื้อหาในกฎหมายอ่อนลง 
ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาลือกัน ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ คงต้องจัดงานเลี้ยง
ฉลองใหญ่ เพราะได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ (ไต้ฝุ่น, 2560, 9 กุมภาพันธ์, น.4) 

... เริ่มแรกของด าริดังกล่าวที่จะแก้ไขกฎหมายนี้ บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ท า
หนังสือถึงกรมควบคุมโรค ขอเข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขล่วงมาอีกไม่น่า ในปี 2555 บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 
สนับสนุนให้มีการตั้งสมาคมการค้ายาสูบ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟิลลิป 
มอร์ริส นั่นเอง เป็นกรรมการสมาคมด้วย ... ในปี 2555 นั้นเอง บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 
เริ่มให้ทุนการศึกษาบุตรชาวไร่ยาสูบใน 11 จังหวัด ที่มีการเพาะปลูกยาสูบ 
ขณะเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขก็เดินสายท าประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปรากฏว่าบรรดาสมาคมชาวไร่ยาสูบจังหวัดต่าง ๆ เดินออกมาคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบนี้ ... ตลอดเวลาจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกวิ่งเต้น
คัดค้านจากสมาคมการค้ายาสูบอย่างหนัก จนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 นั้นเอง ที่
ประชุม ครม. จึงเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.และส่งต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา แม้
กระนั้นการคัดค้านก็ยังมีต่อมาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยซ้ าไป คัดค้านยันมาจนถึง
เดือนเมษายน 2559 ดึงให้ล่าช้าให้การพิจารณากฎหมายนี้ ท าได้ไม่ทันในอายุของ
รัฐบาล คสช.(เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, 2560, 1 มีนาคม, น.10) 

กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

จากการวิเคราะห์เอกสารประกอบด้วยสมุดปกขาว ข้อเท็จจริง และความจ าเป็น ของ 
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วารสาร SMART ฉบับนโยบาย และสื่อภาพ (info graphic) จาก
เพจมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มสนับสนุนโดยเฉพาะมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
ใช้กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือของฝั่งตรงข้าม โดยใน วารสาร SMART ซึ่งเปิดเผยผลการด าเนินงาน
สนับสนุนนโยบาย ปี 2556 ระบุว่า มีการวางยุทธศาสตร์ในการ Denormalization บริษัทบุหรี่ ชู
ประเด็นรณรงค์ “บุหรี่ = ยาเสพติด” (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2557, น.5)  

แต่อย่างไรก็ตามในเอกสารวารสาร SMART  ฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการลดความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทบุหรี่ ด้วยการเปิดโปงกลยุทธ์การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทย 

... ตัวอย่างกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการแทรกแซงนโยบาย 1. การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป้าหมายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ก าหนดนโยบาย ซื้อความเงียบผู้ที่ร่วมท า CSR กับธุรกิจยาสูบ ให้
เฉื่อยชาต่อการควบคุมยาสูบ 2. ใช้องค์กรบังหน้า เป้าหมายให้เห็นว่ามีมวลชนแนวร่วม
ในการคัดค้านนโยบายกฎหมาย อาทิ ชาวไร่ยาสูบ ผู้ค้าปลีก ผู้สูบบุหรี่ สหภาพแรงงาน
ยาสูบ ให้เป็นองค์กรที่ออกหน้าคัดค้านแทนบริษัทบุหรี่ 3.สนับสนุนการวิจัย เป้าหมาย
เพ่ือสร้างความสับสนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการควบคุมยาสูบ อาทิ ระดับของ
บุหรี่หนีภาษี การท าไร่ยาสูบ 4.ข่มขู่ เป้าหมายขู่ให้ฝ่ายที่สนับสนุนการควบคุมยาสูบ
กลัวด้วยการจะฟ้องร้อง หรือใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ 5.อ้างข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ เป้าหมาย เพ่ือยับยั้งการเสนอกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยธุรกิจ
ยาสูบเป็นผู้ด าเนินการเอง ผ่านการฟ้องตรงไปยังอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
โดยอ้างว่าขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหรือข้อตกลงการค้าเสรี 6. การฟ้องศาล 
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เป้าหมาย ชะลอการบังคับใช้กฎหมาย ระงับการบังคับใช้กฎหมาย และอาศัยกลยุทธ์ 
เชือดไก่ให้ลิงดู เพ่ือไม่ให้ท าอีก หรือไม่ให้ประเทศอ่ืนท า 7. ขอเข้าร่วมทุน ร่วมผลิต 
เป้าหมาย เพ่ือเข้ามามีบทบาทยับยั้งนโยบาย / กฎหมายควบคุมยาสูบ เพ่ือค่อย ๆ ฮุบ
กิจการยาสูบของรัฐ 8. วิ่งเต้นล็อบบี้ เป้าหมายเพ่ือแทรกแซง / ชะลอให้กฎหมายอ่อน
ลงหรือยับยั้งการออกกฎหมาย 9. การบริจาคเงินให้นักการเมือง เป้าหมาย เพ่ือให้
นักการเมืองไม่สนับสนุนนโยบายควบคุมยาสูบ 10. การบริจาคให้แก่สาธารณะ 11. 
โครงการป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ เป้าหมายเพ่ือสร้างภาพว่าไม่ต้องการให้เยาวชน
สูบบุหรี่และการสูบบุหรี่เป็นทางเลือกของผู้ใหญ่ 12.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมายเพื่อโน้มน้าวกระแสสังคมให้มีแนวคิดคล้อยตามเป้าหมายของบริษัทบุหรี่ 13. 
สิทธิ์ / ชมรมผู้สูบบุหรี่ เป้าหมาย เพ่ือสร้างภาพว่าเป็นการสนับสนุน (ธุรกิจยาสูบ) จาก
รากหญ้า 14. การแอบสนับสนุนให้เกิดบุหรี่หนีภาษี เป้าหมาย เพ่ือเป็นข้ออ้างในการ
ป้องกันการขึ้นภาษีของรัฐบาล (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2557, น.1-2) 

ขณะที่ในสมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจ าเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบมีการเสนอข้อมูลลดความน่าเชื่อถือของธุรกิจยาสูบ ด้วยการเปิดเผยว่าเครือข่ายที่ออกมา
คัดค้านกฎหมายเป็นองค์กรบังหน้าของธุรกิจยาสูบ และธุรกิจยาสูบออกมาคัดค้านกฎหมายเพ่ือ
ปกป้องผลก าไร 

... สมาคมการค้ายาสูบไทย และสมาคมผู้ปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบแห่ ง
ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทบุหรี่ ได้ออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง โดยที่ข้อมูลที่องค์กรเหล่านี้กล่าวอ้างเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากฎหมายท าให้เกิดความกังวล
และลังเล ที่จะตัดสินใจเดินหน้าตามขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย กลยุทธ์ของฝ่าย
คัดค้านคือ พยายามหน่วงเหนี่ยวการพิจารณากฎหมายในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขัดขวาง
การพิจารณาของ ครม. คณะกรรมการกฤษฎีกาและสุดท้ายที่ สนช. เป้าหมายคือ ให้
กฎหมายไม่เสร็จทันในสมัยของรัฐบาลนี้ (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558,น.
17) 

... จึงเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก ที่บริษัทบุหรี่อาศัยสมาคมผู้ค้าปลีกยาสูบ 
และสมาคมชาวไร่ยาสูบออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน กฎหมายควบคุมยาสูบ เพ่ือปกป้อง
ผลก าไรของบริษัทบุหรี่เอง และหากเปรียบเทียบความสูญเสียของสังคมไทยที่เกิดจาก
การใช้ยาสูบ มาตรการที่ก าหนดในร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ นับว่าเป็นมาตรการที่ยังไม่ได้
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สัดส่วนกับปัญหาที่สินค้ายาสูบก่อให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่, 2558, น.10) 

... สมาคมผู้ค้ายาสูบไทยได้รับการตั้งขึ้นและสนับสนุนการด าเนินการโดยฟิล
ลิป มอร์ริส ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากว่า แท้จริงแล้วฟิลลิป มอร์ริส ต่างหาก
ที่ต้องการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพ่ือปกป้องผลก าไรปีละ 3,000 ล้านบาทใน
ประเทศไทย แต่เนื่องจากสังคมไม่ให้น้ าหนักการคัดค้านของบริษัทบุหรี่ บริษัทฟิลลิป 
มอร์ริส จึงใช้กลยุทธ์ผ่านทางร้านค้าปลีกออกมาคัดค้าน การที่อ้างว่าร่าง พ.ร.บ.ใหม่นี้ 
จะส่งผลกระทบไปเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมจึงเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยที่สุด 
(มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.11) 

สอดคล้องกับ สื่อภาพ (Info graphic) จากเพจมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ที่กลุ่ม
สนับสนุนใช้การลดความน่าเชื่อถือกลุ่มคัดค้าน โดยเนื้อความอ้างว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการคัดค้าน
กฎหมาย เพราะว่าสามารถท าป้ายโฆษณาคัดค้านและจ้างนักล็อบบี้ยิสต์ ล็อบบี้รัฐมนตรีหลาย
กระทรวง ดังภาพที่ 4.17 

 
ภาพที่ 4.17 แสดงกลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือของกลุ่มสนับสนุน 
ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, 16 มีนาคม. 

กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า 4 ใน 6 คน เห็นว่ากลุ่มสนับสนุนมีการลด
ความเชื่อถือกลุ่มคัดค้าน โดย 2 เสียง ที่มองว่าการลดความน่าเชื่อถือเป็นกลยุทธ์ทั่วไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่
กับวิจารณญาณของผู้รับสาร  

... มันน่าจะเป็นธรรมดาไหม ของสองฝั่งที่ก าลังจะสู้กันด้วยสงครามของ
ข้อมูล มันก็จะมีการน าเสนอข้อมูลของทั้งสองฝั่ง ถ้าสมมุติมองในแง่นักวิชาการ เราก็
จะต้องรับฟังทั้งสองฝ่าย บางทีข้อมูลเราอาจจะไม่ชัด เช่นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า มันเป็นเรื่อง
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ใหม่มาก แล้วเราเองเป็นนักวิชาการซึ่งข้อมูลยังไม่ชัด ท้ายที่สุดข้อมูลในเรื่องของสาร
วัตถุดิบในบุหรี่ไฟฟ้า มันมีอะไรแค่ไหน เพราะฉะนั้น discredit ไหม คิดว่าต่างฝ่ายต่าง
เอาข้อดี หรืออาจจะผ่านการท าความเข้าใจ ของแต่ละฝั่งมาให้ข้อมูล การ discredit 
มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ ที่พยายามสู้กันในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งก็ต้องเป็นวิจารณญาณของคน
รับสารทั้งสองฝั่ง (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

... การ Discredit ฝั่งตรงข้าม ภาครัฐเนี่ย อย่างที่บอกเราต้องเสนอแต่สิ่งที่
เป็นข้อเท็จจริง หากมันเข้าข่ายการ Discredit แต่ก็เป็นความจริง เช่น การที่สมาคม
ผู้ค้าปลีก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เป็นเรื่องที่เป็น
ข้อเท็จจริง เพราะมันปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของสมาคมเอง ฉะนั้น การ Discredit ก็อยู่
ที่ผู้รับสื่อว่าเวลารับสื่อไปแล้วเชื่อโดยพินิจถึงข้อเท็จจริงหรือเชื่อเลย อันนี้มันบอกยาก 
เพราะสังคมปัจจุบัน คนมักเชื่อสื่อ โดยเฉพาะสื่อ Social  สื่อ Social เหมือนคน
ใกล้ชิดของเรา เรารับสื่อต้องพินิจพิจารณาด้วย ถามว่าวิธีการนี้ได้ผลหรือไม่ ? บอก
ยากเพราะคนรับสื่อเราไม่รู้ว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อ แม้เราเสนอข้อเท็จจริงคนอาจจะไม่
เชื่อก็ได้ แต่อีกฝั่งเสนอที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็อาจมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ ไม่ได้ 100% 
(ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

นอกจากนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 เสียง มองว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการ Discredit 
เพราะในด้านการสื่อสารอาจเกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 เสียงให้
ความเห็นในแนวที่ต่างกันว่าข้อมูลที่ไม่เพียงพอเป็นเพียงประเด็นหนึ่ง แต่ด้วยเป้าหมายของสองฝั่งที่
ไม่ตรงกัน ต่อให้สนับสนุนข้อมูลมากมายอย่างไรก็อาจจะไม่ได้ท าให้เข้าใจกันมากข้ึน 

... บางทีก็ไม่ใช่เขา discredit เราก็ท าตัวเองที่สื่อสาร not enough เราอย่า
ไปมองว่าเขา discredit เรา เราต้องมองกลับกันว่า เอ๊ะ ท าไมเขาเข้าใจผิดแบบนี้ 
เพราะทุกคนสามารถท่ีจะสื่อประเด็นให้มันชัดเจนได้ เขาคิดรอบด้านหมดอะ ใครบ้างที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้ รู้ละ ใครแวดล้อมใคร ใคร influence เขา ใครที่จะมาเกี่ยวข้องได้บ้าง 
ใครเป็นบอร์ด ใครยังไง (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

… Discredit พ่ีว่าไม่ค่อยเห็น พ่ีมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เราชิงข้อมูลกันคน
ละชุด เราก็จะไม่ค่อยเห็น เราจะบอกแบบหนึ่ง เขาก็บอกว่ามีแบบนั้น กระทบแบบนี้ ก็
ให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง discredit พ่ีว่าไม่ค่อยเห็นส าหรับการเคลื่อนไหว  ประเด็นการ 
Discredit หนึ่งอาจจะข้อมูลไม่เพียงพอ แต่จุดร่วมของแนวคิดของสองฝั่งยังไงมันก็ไม่
ตรงกัน ฝั่งอยากได้ กับฝั่งไม่อยากให้ได้  ไม่อยากให้มี ถึงจะให้ข้อมูลเต็มร้อย แต่เขามี
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ความเชื่อว่าเขาจะไม่เอา จะไม่ให้มันมี มันก็คงยังเป็นแบบนี้   (จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, 
สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุป จึงพบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ สนับสนุนด้วยข้อมูล
จากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 3 เครื่องมือ 

4.1.1.6 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ

ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
การมีส่วนร่วมของกลุ่มสนับสนุนพบจ านวน 70 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 7.6 โดยพบรูปแบบ

การมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐบาล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมคิด จ านวน 31 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 44.3 การมีส่วนร่วมติดตาม จ านวน 16 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
2.3 การมีส่วนร่วมด าเนินการ จ านวน 14 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 20 และการมีส่วนร่วมรับรู้ จ านวน 9 
ข่าว คิดเป็นร้อยละ 12.8 

1) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมคิด 
การมีส่วนร่วมคิดในระดับการมีส่วนร่วมคิด โดยเป็นการมีส่วนร่วมคิดและแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในกฎหมาย และรูปแบบการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม จากภาค
ประชาสังคม เช่น รูปแบบการปรับผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ มาตรการด้านภาษี ซึ่งสนับสนุนให้มีการ
ขึ้นภาษียาเส้น 

... ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ... การบังคับใช้กฎหมายก็มีปัญหา เนื่องจาก
ใช้เวลาหลายชั่วโมงที่จะปรับคนท าผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข ให้ความรู้
สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ด้วยการติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ การบังคับใช้กฎหมายที่มี
ขั้นตอนค่อนข้างยาว ควรปรับด้วยการออกเป็นใบสั่ง เมื่อเจอผู้กระท าผิด เหมือนผู้ที่ท า
ผิดกฎจราจร เมื่อออกใบสั่งแล้ว ก็ต้องไปเสียค่าปรับภายใน 2 สัปดาห์ ... ถ้าแก้
กฎหมายให้ขั้นตอนเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืนสั้นลง จะต้องระบุด้วยว่า เมื่อเจอผู้ที่สูบในที่ห้าม
สูบจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ไหน อย่างไร เพราะปัจจุบันเมื่อผู้ฝ่าฝืนแล้วไม่รู้ว่าจะต้องแจ้ง
ใคร หากปรับเป็นรูปแบบของใบสั่ง จะลดเวลาของเจ้าหน้าที่ลง ส่งผลให้เกิดการลด
การฝ่าฝืนการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เพราะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น ขณะที่
ปัจจุบันไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่กระท าผิดในเรื่องนี้เลย (“ชมสาธารณสุขออกใบสั่ง”, 
2557, 24 มิถุนายน, น.25) 
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... นพ.ชัย กฤติยาภิชาติกุล ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การลดการบริโภคยาสูบคือ 1. หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ 
ต้องด าเนินมาตรการอย่างเข้มแข็งและนโยบายของรัฐบาลจะต้องสนับสนุนการลด
จ านวนการสูบบุหรี่ 2. การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มข้นขึ้น มีการจับ ปรับจริง และ 3. 
ต้องควบคุมธุรกิจยาสูบที่ปัจจุบันมั่งเน้นท าการตลาดเชิงรุกในกลุ่มเยาวชน ท าให้มีนัก
สูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น (“รณรงค์เลิกบุหรี่เหลว”, 2555, 22, มิถุนายน, น.8) 

... นพ.หทัย กล่าวว่า ปัจจุบันกรมสรรพสามิตเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงาน
ที่บริษัทบุหรี่น าเข้าหรือผลิตในประเทศเป็นผู้ส าแดงโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ส าแดง
ราคาเพียง 7.60 บาท/ซอง แต่ราคาขายสูงถึง 70-80 บาท ขณะที่บริษัทบุหรี่ใน
ประเทศส าแดงราคาหน้าโรงงาน 25บาท/ซอง ราคาขาย 35-40 บาทเท่านั้น สะท้อน
ถึงการส าแดงข้อมูลราคาที่เป็นเท็จเพ่ือหลบเลี่ยงภาษีซึ่งท ามานาน จึงมีข้อเสนอการ
จัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่จากกลุ่มนักวิชาการควบคุมยาสูบ คือ 1.ก าหนดอัตรายาสูบ
แบบตายตัวทั้งหมด ไม่ว่าบุหรี่น าเข้าหรือผลิตในประเทศ และ 2.จัดเก็บโดยค านวณ
ภาษีจากราคาขายปลีก ซึ่งทางที่ดีควรใช้ทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน และควรปรับขึ้นอัตราภาษี
อย่างต่อเนื่อง (“จี้รัฐรื้อคดีภาษีบุหรี่ 6.8 หมื่นล้าน เสนอ 2 วิธีจัดเก็บรูปแบบใหม่”, 
2555, 12 มีนาคม, น.10) 

2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมติดตาม 
การมีส่วนร่วมติดตาม  เป็นกลยุทธ์ที่ภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน และ

มูลนิธิ เครือข่ายครอบครัว การติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดให้ผู้ พิจารณากฎหมายผ่าน
พระราชบัญญัติฯ (ภาคผนวก ก) 

... นางฐาณิชชา  ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวถึงความ
คืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ปรากฏว่าผ่านมากว่า 
2 เดือน ยังไม่มีวี่แววว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เครือข่ายจึงเป็นกังวล หาก ครม. ยังไม่น ากฎหมายมาพิจารณา อาจไม่
ทันในรัฐบาล จะเข้าทางสิ่งที่บริษัทบุหรี่ตั้งเป้าหมายไว้  และท าส าเร็จมาแล้วในหลาย
ประเทศ คือการจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ระดับโลก วิ่งเต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ เพ่ือล้มมาตรการทางกฎหมายที่จะออกมาปกป้องประชาชน
จากยาสูบ ... เครือข่ายหวังว่ารัฐบาลจะให้ความส าคัญ เพราะเป็นมาตรการที่บรรดา
พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศรอคอยและมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า 
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กฎหมายดี ๆ แบบนี้จะผ่านได้ในรัฐบาลนี้ (วอนนายกหนุนกฎหมายยาสูบ, 2558, 31 
มีนาคม, น.8) 

... เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล น.ส.สุภาพรรณ์ โพธิ์
อ่อง แกนน าเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่าย
เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายเกสรชุมชน กทม. และเครือข่ายเยาวชนแก็งส์ปากดี 
พร้อมด้วยแกนน านักเรียน 30 คน เข้าพบนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
ติดตามความคืบหน้า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังภาพที่ 4.18 

 
ภาพที่ 4.18 ตัวแทนเยาวชนเข้าพบรองนายกรัฐมนตรียื่นหนังสือขอให้รัฐบาลสนับสนุนกฎหมาย 
ที่มา: “กลุ่มเยาวชนบุก ครม.จี้รัฐบาล เร่งคลอดกมคุมยาสูบเพื่อชาติ,” 2558, 11 เมษายน, น.3. 

นอกจากการติดตามความคืบหน้าการผลักดันพระราชบัญญัติ ยังมีการติดตาม
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การโฆษณาภาพลักษณ์สินค้าหรือการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)  
มาตรการหนึ่งในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ที่กฎหมายฉบับเดิมปี พ.ศ.2535 ได้บัญญัติไว้แต่ยังไม่
ครอบคลุมและโรงงานยาสูบอาศัยช่องโหว่นั้นตีความและได้โฆษณาภาพลักษณ์องค์กรฉายในโรง
ภาพยนตร์หลายแห่ง กลุ่มสนับสนุนโดย ศ.นพ.ประกิต และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ได้ติดตามการ
ด าเนินการในกรณีนี้ และกล่าวว่าที่ผ่านมามีการท าหนังสือไปถึงกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก ากับโรงงานยาสูบ เพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ปัจจุบันยังไม่มีการยุติการโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์แต่อย่างใด ทั้งที่มีมติ ค.ร.ม. ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 ให้ยุติการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบทุกรูปแบบแล้วก็ตาม  
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... ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า จะมีการท าจดหมายเปิดผนึกอีกครั้ง เพ่ือส่งถึง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ให้แสดงความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว รวมถึงหา
มาตรการต่อไป เพ่ือเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก าลังปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ 
พ.ศ. .... ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นที่ยังมีช่องโหว่ในกฎหมาย เช่น การท า
กิจกรรมเพื่อสังคม การโฆษณาและขายผ่านอินเตอร์เน็ต การเปรียบเทียบปรับ สถานที่
ห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น (“จี้โรงงานยาสูบรับผิดชอบต่อสังคม,” 2557, 22 พฤษภาคม, น.
15) 

... กลยุทธ์ซีเอสอาร์ยังรุกคืบเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ที่ชัดเจนคือ โรงงาน
ยาสูบในสังกัดกระทรวงการคลังมีการท าซีเอสอาร์และท าการตลาดในโรงภาพยนตร์ 
ทั้ง ๆ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการห้ามธุรกิจยาสูบท ากิจกรรมซีเอสอาร์ แต่ 1 ปีที่ผ่านไปยังไม่มีการด าเนินการ
ใด ๆ ตามมติ ครม. ซึ่งไม่เพียงขัดมติ ครม. แต่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนด้วย ล่าสุดเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ... 
ได้ร่วมกันท าหนังสือถึง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพ่ือสอบถามความคืบหน้าในเรื่องนี้ (“เอ็นจีโอยาสูบยึดมติ ครม.ยุติ
ซีเอสอาร์ในโรงหนัง,” 2556, 23 พฤษภาคม, น.10) 

3) การมีส่วนร่วมด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมด าเนินการเป็นการมีส่วนร่วมจากภาคียาสูบ ที่มีการลงชื่อ

สนับสนุนกว่า 10 ล้านรายชื่อ โดยความมีส่วนร่วมของภาคี อาทิ ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย  และ
หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ  

... ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สนับสุนนร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กไทยจากโทษภัยของบุหรี่ เนื่องในวัน
งดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2558 โดยมีความเห็นว่า การขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย
สาธารณะระดับประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายด้านสุขภาพเพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ติดบุหรี่
มากขึ้น ถือเป็นภารกิจหลักของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ทุกคน จึง
ท าให้เกิดการรวมพลัง อสม. 1 ล้านคน รวบรวมรายชื่อประชาชน 10 ล้านรายชื่อ 
สนับสนุนกฎหมายควบคุมยาสูบ (“ชมรม อสม.ล่า 10 ล้านรายชื่อหนุนก าหมายคุม
ยาสูบ จี้รัฐเร่งดัน,” 2558, 30 พฤษภาคม, น.16,13) 
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... รายชื่อ 10,964,903 รายชื่อที่ลงชื่อสนับสนุนรัฐบาลและสภานิติบัญญัติ
แ ห่ ง ช า ติ ใ ห้ อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ  ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.vote4tobaccolaw.com  เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของ
การสูบบุหรี่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (“ยื่น 10 ล้านรายชื่อหนุน กม.บุหรี่ฉบับ
ใหม,่” 2558, 1 มิถุนายน, น.12) 

... กรรมการเครือข่ายฯ จะได้จัดประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงพิษภัย
อันตรายจากบุหรี่  พร้อมทั้งร่วมกันลงชื่อเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ านวน 15 ล้านรายชื่อ ทั่วประเทศ ยื่นสนับสนุนพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้เสร็จทันรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน “(สสจ.บุรีรัมย์ประชุมเคลื่อน
กฎหมายยาสูบ”, 2558, 17 ตุลาคม, น.12) 

นอกจากหน่วยงานสาธารณสุขยังมีการด าเนินการของกลุ่มเยาวชนในฐานะกลุ่ม
สนับสนุนได้จัดกิจกรรมสร้างกระแสคัดค้านฟิลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ที่ฟ้องกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎหมายเพ่ิมขนาดภาพค าเตือน ด้วยการล้มประท้วงของเครือข่ายเยาวชนฯท า
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยล้มลงพร้อมกัน 140 คน ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
(ภาคผนวก ก)  และ กลุ่มเยาวชนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน ที่ด าเนินการสนับสนุนกฎหมาย 
ด้วยการเข้ายื่นหนังสือต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

... นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน เข้า
ยื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 
และนายตองอันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เพ่ือ
ขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ให้
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1. ห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้มีอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี 2. ห้ามขายบุหรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้ามขายบุหรี่ที่บรรจุซองน้อย
กว่ายี่สิบมวน ห้ามแบ่งขายบุหรี่มวน และ 4. เพ่ิมมาตรการความคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี่ (“จี้ สนช.แก้ พรบ.ยาสูบ,” 2559, 4 พฤศจิกายน, น.15) 

4) การมีส่วนร่วมรับรู้ 
การมีส่วนร่วมรับรู้พบว่ามีการสื่อสารจากสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของ

ประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัด เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ว่าได้รับรู้ว่ามีการแก้ไขร่าง
กฎหมาย และขอสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้  

... นพ.จรัสพงษ์ สุขกร สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากข้อมูลการสูบ
บุหรี่ของ จ.สตูล นับวันจะทวีความรุนแรงและเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ จ.สตูลอยู่ใน
อันดับ 1 ของประเทศท่ีมีนักสูบบุหรี่มากที่สุด บางหมู่บ้านมีถึง 100% ก็ว่าได้ ... ดังนั้น 
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ทาง สสจ.สตูล ได้ร่วมกับปฏิญญาภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (“ข่าวสั้นทุกทิศ: สตูล,” 2558, 14 กันยายน, น.14) 

... นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยมีสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส านักงานสาธารณสุขทุกอ าเภอ และผู้รับผิดชอบ
งานบุหรี่ของทุกโรงพยาบาล และเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เ พ่ือให้
หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบถึง
ข้อมูล (“สสจ.บุรีรัมย์ประชุมขับเคลื่อน”, 2558, 17 ตุลาคม, น.15) 

กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
จากการวิเคราะห์เอกสาร วารสาร SMART ฉบับนโยบาย พบว่า กลุ่มสนับสนุน 

โดยเฉพาะนักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ได้มีส่วนร่วมคิด โดยเฉพาะนโยบายเพ่ือควบคุมยาสูบ 
เช่น ข้อเสนอแนะส าหรับสมาชิกประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในการด าเนินการด้านภาษี ซึ่งถือเป็น
มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพราะจะส่งผลกับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ า 
อีกท้ังยังเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนที่คิดจะเริ่มต้นหรือเข้าถึงการสูบบุหรี่อีกด้วย  

… ข้อเสนอแนะส าหรับสมาชิกประเทศ 1. รัฐภาคีควรพิจารณาปรับระดับ
ภาษีให้เพ่ิมขึ้นเป็นระยะตามการเพ่ิมขึ้นของก าลังซื้อ 2. ควรใช้โครงสร้างภาษีที่ไม่
ซับซ้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ก าหนดภาระภาษีที่เหมาะสมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านการสาธารณสุขและด้านการคลัง โดยมีการปรับขึ้นเป็นระยะๆ   4. ก าหนดภาระ
ภาษีที่เท่าเทียมกันส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท 5. มีระบบป้องกันการกักตุน
ก่อนการขึ้นภาษีที่มีประสิทธิภาพ 6. รัฐภาคีอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นการ
เฉพาะ (dedicated) ส าหรับการควบคุมยาสูบและการสร้างเสริมสุขภาพ (มูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2557, น.3) 

ขณะที่ใน สมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจ าเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ได้เสนอมาตรการบรรเทาความกังวลของชาวไร่ยาสูบ เรื่องผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
และรายได้จากร่างกฎหมาย โดยมีส่วนร่วมคิดเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการบรรเทาความกังวลของ
ชาวไร่ยาสูบ 

... ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการบรรเทาความกังวลของชาวไร่ยาสูบ ให้มีการ
แต่งตั้งคณะท างาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอ่ืนที่
เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรและเสนอมาตรการ



 

 

174 

เพ่ือบรรเทาปัญหา ตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก มาตรการ 17 เรื่อง บทบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ และมาตรา 18 เรื่องการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมภาคีอนุสัญญาฯ 
ครั้งที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบ กรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นความต้องการของชาวไร่ยาสูบที่
ต้องการปลูกพืชทดแทนการปลูกยาสูบ (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.19) 

อย่างไรก็ตาม จากเอกสารรายงานประจ าปี ของส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้
เสนอกระบวนการออกกฎหมายและการพิจารณากฎหมาย ในปี 2557 ช่วงที่ก าลังมีการผลักดัน
กฏหมาย ได้มีการระบุว่า หน่วยงาน / ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในส่วนของ
ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการผลักดันให้ ครม.มีมติอนุมัติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 
(ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ,2558) แต่ในเอกสารเดียวกันของปี 2560 เมื่อมีการผลักดัน
พระราชบัญญัติฯ จนมีผลบังคับใช้แล้วว่าในเอกสารได้ระบุ ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการด าเนินการ
เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2560, น.27)  

กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 4 ใน 6 เสียง เห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของหลายภาค
ส่วนสนับสนุนและผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับนี้ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 เสียง โดยกลุ่มแรกเห็นว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มได้
สนับสนุนได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ส่วนราชการ รัฐบาล ไปถึงประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
ขณะที่กระทรวงต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ และรัฐบาลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้พ.ร.บ.
ผ่านออกมา 

 ... พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็น พ.ร.บ. ที่จะออกมาเพ่ือ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
เจตนารมณ์มีอยู่ ถ้าดูจากเจตนารมณ์ ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
แน่นอนว่ากลุ่มที่จะสนับสนุนกฎหมาย ก็จะมีทั้ง กระทรวงสาธารณสุขเอง ซึ่งเป็นผู้
เสนอกฎหมาย ได้รับการสนับสนุนทุกระดับ ไปจนผู้บริหารระดับสูง ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือที่จะให้มีออกมาใช้ในสังคมไทย นอกจากในส่วนของภาครัฐที่เป็น
กระทรวงสาธารณสุขแล้ว หน่วยงานอ่ืนก็มีส่วนในการสนับสนุนเช่นกัน ถึงแม้จะไม่
ปรากฏทางสื่อ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชน 
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รวมถึงกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ผลกระทบต่าง ๆ จากการสูบบุหรี่ ในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีบางหน่วยงานที่มีการตั้งข้อสังเกตบ้าง แต่ในภาพรวมก็
ได้รับการสนับสนุนทุกกระทรวง เห็นได้จากการที่เราเสนอเรื่องเข้า คณะรัฐมนตรี ทุก
กระทรวงก็ตอบกลับมาว่าเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ที่เราเสนอ เมื่อเสนอเข้าไปแล้ว ส่วน
ที่สนับสนุน แน่นอน รัฐบาล ครม. เพราะมีมติเห็นชอบ ให้การสนับสนุน เมื่อขั้นตอนไป
ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการปรับค าพูดในภาษากฎหมายให้ถูกต้องและชัดเจน
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นลักษณะของกลาง ๆ ไม่ขัดแย้ง หลังจากนั้นในส่วน
ของการขับเคลื่อนผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็คงจะชัดเจนว่าผลการลงคะแนนของ 
สนช. ไม่มีผู้ใดคัดค้าน เห็นชอบทั้งหมด มีไม่ออกเสียงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่มีใครคัดค้าน 
การสนับสนุนไล่ในภาครัฐและภาคนิติบัญญัติ ให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ ในส่วนของ
ภาคส่วนอื่น ๆ ในภาคประชาสังคม ก็จะเห็นว่าการสนับสนุนด้วยการลงชื่อสนับสนุนถึง 
15 ล้านเสียง เป็นการสนับสนุนที่มากมาย เพราะว่าการที่จะได้รายชื่อ 15 ล้านเสียงที่
จะเข้ามาสนับสนุนไม่ได้จะมีคนเห็นด้วยได้ง่าย ๆ  (ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , 
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

... เราก็ถือว่ามีการสร้างการมีส่วนร่วมเพราะว่าเรามีเวทีที่หลากหลาย ทั้งตัว 
speaker เอง ตัววิธีท างาน การยื่นหนังสือ รูปแบบที่มันหลากหลาย มากกว่าที่แค่
อาจารย์ประกิตพูด มันมีความหลากหลาย มันก็คือการมีส่วนร่วม และความร่วมมือ
ของหลาย  ๆ กลุ่ม  (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

อีกกลุ่มหนึ่ง เห็นว่ามีการสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกภาคส่วนด้วยข้อจ ากัด
บางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น สื่อมวลชนก็จะมีแต่สายสุขภาพแต่ขาดสื่อมวลชนสายอ่ืน รวมถึง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนก็ยังเป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกก าหนดไว้อยู่แล้ว 

. . .  กฎหมายนี้  Stake holder ยังไม่ครบ คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณะ กลุ่ม public กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มสื่อมวลชนก็จะเห็นว่ามีแต่
กลุ่มสื่อมวลชนของสายสุขภาพเท่านั้น ไม่ได้มองสื่อมวลชนสายสิ่งแวดล้อม ท า 
สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ เสียยังไง ไม่ได้มองสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงว่ายังสร้าง
การมีส่วนร่วมได้ไม่ครบทุกด้าน (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

... คือถ้าเรามองในแง่ของระหว่างกระบวนการร่าง ถ้าจ าไม่ผิด ก็ยังรู้สึกว่า
บทบาทของประชาชนก็ยังมีส่วนร่วมน้อยอยู่ จริง ๆ ไม่ใช่แค่กฎหมายฉบับนี้หรอก 
กฎหมายหลายๆ ฉบับ กระบวนการร่างจะอยู่ในฝ่ายราชการ ส่วนงานราชการเป็นหลัก 
อาจมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมา ในด้านประชาชนก็มักจะเป็นขั้นตอนที่กฎหมาย
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มันร่างมาเสร็จแล้ว ก็จะเข้าขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ หรืออะไรแบบนั้นซึ่งมันเป็น 
package อยู่แล้วให้ประชาชนเห็น แล้วหลังจากนั้นประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร 
ค่อยเอากลับไปให้รัฐพิจารณา ซึ่งมันไม่มีข้อผูกพันด้วย ว่ารัฐจะต้องแก้ไขตามที่ 
ประชาชน สังคม เสนอมา อันนี้คือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าภาคประชาชนเข้ามาไม่เต็มที่ ทีนี้
มันก็อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะก าหนดค าว่าภาคประชาชนว่าอย่างไร ประชาชนอาจจะมาใน
แง่ของ NGO ก็ได้ มาจากภาคอะไรสารพัดเข้ามา ซึ่งก็อาจจะยังไม่มากนะ จ าได้ว่า
กฎหมายฉบับนี้มันก็มีภาคส่วนของประชาชนที่เขาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ส่วนภาคธุรกิจ
อาจจะด้วยข้อจ ากัดนี้ที่ท าให้ภาคธุรกิจไม่มีส่วนร่วม คือเงื่อนไข 5.3 คือต้องอธิบายเพ่ิม
ว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ก าหนดเอาไว้ว่าต้องระมัดระวังว่าในขั้นตอนการออกกฎหมาย การพิจารณา
กฎหมาย ไม่ควรที่จะมีภาคธุรกิจเข้ามา เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ก็อาจจะมีลักษณะต่าง
กับกฎหมายชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ให้ธุรกิจเข้ามาในกระบวนการร่าง (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล , 
สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 3 เครื่องมือ จึงพบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  จ าแนกตามตารางที่ 4.8 
ตารางที่ 4.8 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มสนับสนุนจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

มีส่วนร่วมรับรู้ ✓  ✓ 
มีส่วนร่วมคิด ✓ ✓  
มีส่วนร่วมตัดสินใจ ✓  ✓ 
มีส่วนร่วมด าเนินการ ✓  ✓ 
มีส่วนร่วมติดตาม ✓   

4.1.1.7 กลยุทธ์การรณรงค์ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูล

ด้วยเครื่องมือ 2 รูปแบบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร 

กลยุทธ์การรณรงค์จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การรณรงค์พบ จ านวน 61 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 6.6 เป็นการรณรงค์ประเด็น

เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2555 ประเด็นจับตาเฝ้าระวัง  ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ 
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(Tobacco industry interference.) ปี 2556 ประเด็นไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย 
ท าลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship.) ปี 2557 บุหรี่: ภาษียิ่ง
เพ่ิม คนตายยิ่งลด ปี 2558 ประเด็น “หนุนกฎหมายใหม่ เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย” และ ปี พ.ศ.2559 
ประเด็น “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” นอกจากนั้น ยังมีการรณรงค์สถานีขนส่งปลอด
บุหรี่ และการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ร่วมด้วย  

...เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมท่ีไร้ควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปี 
2556 นี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 56 ได้มีการก าหนดค าขวัญรณรงค์พร้อมกันทั่ว
โลกว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ท าลายชีวิต” (Ban Tobacco 
Advertising, Promotion and Sponsorship) เพ่ือให้นานาประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทย เกิดการรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมี
จุดเน้นอยู่ที่การสร้างกระแสปลุกจิตส านึกให้สังคมร่วมมือกันไม่สนับสนุนกลยุทธ์
การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาด กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์แอบแฝงของอุตสาหกรรมยาสูบ 
หรือบริษัทบุหรี่ต่าง ๆ ในประเทศไทย และน าข้อมูลข่าวสารนั้นมาเปิดโปงให้คนไทยได้
รู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เพ่ือจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ 
และจะหยุดยั้งการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ต่อไป (“ปลุกกระแสสังคมไม่สนับสนุนกล
ยุทธ์ทางการตลาดบุหรี่,” 2556, 9 มิถุนายน, น.16) 

... คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับ
ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ท า
ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่มีข้อกังวลแล้ว ซึ่งระหว่างรอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ด้าน สธ. จะด าเนินการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 สธ. และภาคี
เครือข่าย ได้ก าหนดค าขวัญการรณรงค์ “หนุนกฎหมายใหม่ เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย” 
เพ่ือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (“ครม.เห็นชอบร่างพรบ.บุหรี่ฉบับ
ใหม่เน้นปกป้องเด็ก”, 2558, 29 พฤษภาคม, น.12) 

... ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) นายจิรุตม์  วิศาลจิตร รอง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อ านวยการส านัก
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นาย
วุฒิชัย กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บ.ข.ส.) และผู้แทน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สถานีขนส่งผู้โดยสาร
และรถโดยสารสาธารณะปลอดบุหรี่” พร้อมมอบสติ๊กเกอร์และป้ายถาวร “ขอบคุณที่
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ไม่สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ห้ามสูบตามกฎหมาย” เพ่ือสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากควัน
บุหรี่มือสอง เคารพสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่  (“สถานีขนส่งปลอดบุหรี่”, 2557, 22 
ธันวาคม, น.8) 

... สัปดาห์สุดท้ายของปีแล้ว เรามาช่วยกันรณรงค์เรื่องงดสูบบุหรี่กันดีกว่า 
ท าความดีท้ายปีกันหน่อย อย่างน้อยก็จะได้เตือนนักสูบบุหรี่ อย่าอวดโก้โชว์กันนัก กับ
การดูดบุหรี่ในเทศกาลปีใหม่ที่ก าลังมาถึง การตายด้วยโรคถุงลมโป่งพอง เพราะสาเหตุ
จากการสูบบุหรี่นั้น ไม่โสภาเลย มันตายยากตายเย็น ทั้งท่ีผู้เป็นอยากตายให้พ้นเวรพ้น
กรรม ทรมานเหลือเกินกว่าจะตาย แล้วก็ยังอยากจะตายแบบนั้น (“รัฐมนตรีสธ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ”, 2557, 1 ตุลาคม, น.10) 

กลยุทธ์การรณรงค์จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

จากการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ รายงานประจ าปี ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และวารสาร SMART พบว่า ทุกปีส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ
จะมีกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นวันงดสูบบุหรี่โลกในทุก ๆ 
ปี จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และสื่ออ่ืน ๆ โดยในช่วงปี พ.ศ.2555-2560 มีประเด็นการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย 4 ประเด็น ได้แก่ ปี 2557 ประเด็นการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลก คือ “Raise taxes 
on Tobacco” ซึ่งประเทศไทย ได้ขานรับแนวทางดังกล่าว และได้ก าหนดค าขวัญภาษาไทยว่า “บุหรี่ 
: ภาษียิ่งเพ่ิม คนตายยิ่งลด”  (ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2558) ประเด็นรณรงค์ปี 2559 
ประเด็นการรณรงค์ คือ “Get ready for plain packaging” หรือ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ 
ลดโรค”  ซึ่งมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบนั้น มีที่มาจากแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก WHO – Framework Convention on Tobacco Control 
(WHO FCTC) (ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2559) และ ปี 2560 ก าหนดประเด็นการรณรงค์ คือ 
“Tobacco a threat to development” หรือ “บุหรี่: ตัวร้ายท าลายการพัฒนา” (ส านักควบคุม
การบริโภคยาสูบ, 2560) 

อย่างไรก็ตาม ทุกปีค าขวัญภาษาไทยจะสอดคล้องกับประเด็นรณรงค์ขององค์การ
อนามัยโลก แต่ปี 2558 มีการปรับเปลี่ยนประเด็นให้สอดคล้องกับการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่ง ณ ขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในช่วง
การผลักดันให้ออกเป็นกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย จึงได้มีมติให้ประเด็นการรณรงค์
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558 เป็น “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย” โดยใช้
สัญลักษณ์เดียวกับสัญลักษณ์สนับสนุนกฎหมาย ดังภาพที่ 4.19 



 

 

179 

 
ภาพที่ 4.19 แสดงโลโกวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558 
ที่มา: ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ,2558, น.42. 

นอกจากนั้น ในเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ยังมีการรณรงค์ในประเด็น
กฎหมายด้วยภาพสื่อ 1 ชุดจ านวน 10 ภาพ ดังภาพที่ 4.20 

 
ภาพที่ 4.20 แสดงสื่อภาพรณรงค์ให้สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ที่มา: เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, 16 มีนาคม. 

สรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา จึงพบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การรณรงค์ในการ
ผลักดันพ.ร.บ. สนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์
เนื้อหาในกฤตภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร   

4.1.1.8 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ

ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
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กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม พบจ านวน 53 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.8 โดยเป็น
รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมเชิงกิจกรรม โดยเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับ                  
สนุนกฎหมาย แบ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วและเข้ามาสนับสนุนกฎหมายและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งทั้ ง 2 
กลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันคือ สนับสนุนพระราชบัญญัติฯ 

กลุ่มที่มีอยู่แล้วและเข้ามาสนับสนุนกฎหมาย ได้แก่ ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ภาคี
เครือข่ายหมออนามัย  กลุ่มแพทย์อาวุโส เครือข่ายโรคอ่ืน ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ 
มะเร็ง ไต เบาหวาน และหัวใจ ภาคีด้านสุขภาพในนาม ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 721 องค์กร อาทิ ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 21 องค์กร, สมาคมหมออนามัย 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงใน
ประเทศไทย  ซึ่งมีหน่วยงานเชื่อม ได้แก่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดังภาพ
ที่ 4.21 

... ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กไทยจากโทษภัยบุหรี่ โดยมีความเห็น
ว่า การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะระดับประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อน
ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายด้านสุขภาพเพ่ือ
ปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ติดบุหรี่มากขึ้น ถือเป็นภารกิจหลักของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคน จึงท าให้เกิดการรวมพลัง อสม. 1 ล้านคน 
รวบรวมรายชื่อประชาชน 10 ล้านรายชื่อ สนับสนุนกฎหมายควบคุมยาสูบ (“ชมรม 
อสม.ล่า 10 ล้านรายชื่อหนุนก าหมายคุมยาสูบ จี้รัฐเร่งดัน,” 2558, 30 พฤษภาคม, น.
16,15) 

... ในการประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
“พ.ร.บ.วิชาชีพก้าวไกล นักสาธารณสุขไทยก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี หนุน
กฎหมายใหม่ เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย” ภาคีเครือข่ายหมออนามัย  ประกอบด้วย 
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย 
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมชมรมสาธารณสุข และเครือข่ายหมออนามัยใน
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแถลงข่าวแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ และการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และลดอัตราการ
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บริโภคยาสูบของประชาชน (“หมออนามัยเร่งรัฐ สนช.ผ่าน กม.บุหรี่,” 2558, 18 
กันยายน, น.16,13) 

 
ภาพที่ 4.21 แถลงข่าวแพทย์อาวุโสแสดงจุดยืนสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฯ 
ที่มา: “แพทย์อาวุโสร่วมพลังจี้รัฐผ่าน กม.ควบคุมผลิตยาสูบ,” 2558, 31 มีนาคม, น.2. 

 
ภาพที่ 4.22 แถลงข่าว 700 องค์กรร่วมลงชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติฯ 
ที่มา: “700 องค์กรหนุนกฎหมายบุหรี่,” 2558, 17 มกราคม, น.12 

ขณะที่กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
โดยการจัดตั้งมีภารกิจส าคัญ ณ ขณะนั้นเพ่ือให้ความจริงกับสังคมให้ตระหนักถึงกลยุทธ์ของบริษัท
บุหรี่ที่เข้ามาสกัดกั้นมาตรการการเพ่ิมขนาดค าเตือนบนซองบุหรี่ ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดกรณีธุรกิจบุหรี่
พยายามสกัดกั้นมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข และศาลได้มีค าสั่งให้
ชะลอการบังคับใช้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ และเครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบ
บุหรี่ โดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ และมูลนิธิ รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
ร่วมกับ สสส.   
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... การเปิดตัวเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ครั้งแรก
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเครือข่ายนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้สูบบุหรี่ ญาติ 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เพ่ือเป็นการประกาศและตอกย้ าให้สังคมไทยได้
ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งภารกิจของเครือข่ายจะมุ่งเน้น
ในการปกป้องลูกหลานไทย ไม่ให้ตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่ทุกรูปแบบเพ่ือ
หลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ และเป็นเสียง
สนับสนุนให้รัฐบาลผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพ่ือ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่ (“เปิดตัวเครือข่ายผู้ป่วย และได้รับผลกระทบ
จากการสูบบุหรี่ ตอกย้ าสังคมไทยควรไร้บุหรี่,” 2558, 10 กันยายน, น.13) 

... เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
ประธานเครือข่ายแพทย์ละบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า 
แพทย์ที่ท างานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การไม่สูบบุหรี่ 450 องค์กร รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือสังคมไทยปลอด
บุหรี่ รณรงค์ให้ความจริงแก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงกลยุทธ์ของบริษัท
บุหรี่ที่เข้ามาสกัดก้ันมาตรการเรื่องการเพิ่มขนาดค าเตือนซองบุหรี่ เนื่องจากบริษัทบุหรี่
ข้ามชาติ พยายามสกัดกั้นมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยการฟ้องศาลปกครองให้ทุเลาและยกเลิกประกาศ สธ. (“700 องค์กรหนุนภาพค า
เตือนบนซอง”, 2556, 2 ตุลาคม, น.11)  

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

จากการวิเคราะห์เอกสารรายงานประจ าปี ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข และวารสาร SMART พบว่า การสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นกลยุทธ์ที่กลุ่ม
สนับสนุนใช้เพ่ือผลักดันกฎหมาย โดยส่วนของส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ มีการบทบาทและความ
รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย ระบุว่าให้ พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ประเทศและต่างประเทศด้านกฎหมาย ทั้งการผลักดันและสนับสนุน (ส านักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ, 2557) ขณะที่ในวารสาร SMART ได้เขียนถึงการสนับสนุนนโยบายของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ
ไม่สูบบุหรี่ ปี 2556 ผลการด าเนินงานระบุว่า  

... การระดมเครือข่ายให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนในเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีองค์กรต่าง ๆ ร่วมประชุมมากกว่า 50 องค์กรในแต่
ละภาค อาทิเช่น เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายนักวิชาการ 
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ตัวแทนนักเรยีนนักศึกษา เยาวชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ
ไม่สูบบุหรี่, 2557,น.4) 

หลังจากนั้น ในวารสาร SMART ปี 2558 ได้เผยแพร่ ข้อมูลของ สมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ส าคัญหนึ่งในการผลักดันกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ด้วย (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, มกราคม, น.8) 

... สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
สมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น เครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพฯ เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านการศึกษา แรงงาน ศิลปิน ดารา มูลนิธิ 
มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 639 
องค์กร ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่เสนอโดยกระทรวง
สาธารณสุข เพราะจะช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ ภารกิจที่ส าคัญ 
ๆ คือ 

1. ยื่นหนังสือถึงโรงงานยาสูบ ให้ยุติการฉายสปอตโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 
ซึ่งขัดเจตนารมณ์ของกฎหมาย และฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามบริษัทบุหรี่ท าสิ่งที่
เรียกว่า “การท ากิจกรรมเพื่อสังคม” (CSR) 

2. ท าหนังสือถึงประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แสดงความห่วงว่าที่
บริษัทบุหรี่แจกบุหรี่ให้แก่ทหาร เป็นการส่งเสริมให้ทหารสูบบุหรี่ และเป็นการท าผิด
กฎหมายที่แจกบุหรี่ รวมทั้งได้ส่งยาอดบุหรี่เพื่อช่วยให้ทหารเลิกสูบ 

3. ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ที่
บริษัทบุหรี่นอกใช้องค์กรบังหน้าเพ่ือคัดค้านการร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 

โดยในวารสาร SMART ปี 2559 ได้มีการเผยแพร่ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในขณะนั้น  

... องค์กรต่าง ๆ มากมาย ได้จับมือร่วมกัน อย่างเช่น สมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายมูลนิธิหมออนามัย เครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร 
ฯลฯ ภาครัฐ รัฐมนตรีสาธารณสุขแถลงข่าวเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อ ครม. มูลนิธิรณรงค์
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ น าเยาวชนมอบดอกไม้ให้
ก าลังใจ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ชี้แจงและยืนยันต่อผู้แทน
เกษตรกรและชาวไร่ยาสูบว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ชาวไร่ยาสูบจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
ทั้งสิ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้อ านวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก 
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ร่วมแถลงข่าว และส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หนุนให้
คลอดกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว ภาคเอกชน มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่สมุด
ปกขาว ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ให้กับผู้ก าหนดนโยบาย ภาคี
ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน แพทย์และบุคลากรอาวุโส แถลงข่าวร่วมหนุนกฎหมาย
บุหรี่ใหม่ เพ่ือสุขภาพชีวิตคนไทยและปกป้องเด็กไทย เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ยื่นหนังสือถึงผู้ก าหนดนโยบาย 700 องค์กร
จับมือสมาคมแพทย์หนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ สร้างกระแสสนับสนุน พ.ร.บ.
ฉบับใหม่ โดยจัดคอนเสริ์ต และจัดแข่งขันฟุตบอล (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ , 
2559, มกราคม, น.5) 

ดังนั้น จากการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร เห็นได้ว่า กลุ่ มสนับสนุนมีการ
สร้างเครือข่ายเชิงกิจกรรม โดยมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ใน 6 เสียง เห็นว่ากลุ่มสนับสนุนใช้กล
ยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมในการสนับสนุนกฎหมาย โดยเครือข่ายที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นพ้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ว่าท าให้เกิดกระแสในสังคมได้มาก คือ กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายผู้
ได้รับผลกระทบ  

... ส่วนใหญ่กลุ่มสนับสนุนใช้เครือข่ายเด็ก มองในแง่ของเยาวชนในการช่วย
รณรงค์ และกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เพราะ
เรามีคนที่เป็นเหยื่อ คนที่ได้รับกระทบจริง สูบมากได้รับผลกระทบมาก แล้วก็ยังมีคนที่
จะเป็นเหยื่อ คือเด็กและเยาวชน ส่วนหนึ่งนะที่เห็นภาครัฐพยายามใช้ส่วนนี้ (เอ้ืออารีย์ 
อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

... แน่นอนฝ่ายร่างกฎหมายก็มีส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น ผู้ป่วย ญาติ หรือว่า หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างฝ่ายก็มีฝ่ายที่
สนับสนุนตัวเอง ในฝ่ายที่สนับสนุน พ.ร.บ. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงไปแล้ว ในขณะ
ที่ฝ่ายผู้ที่คัดค้าน พ.ร.บ. กลัวว่าจะได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 
เพราะ พ.ร.บ.มันยังไม่เกิด อันนี้คือความต่างกัน เพราะฉะนั้น ผลกระทบที่เกิดไปแล้ว 
แล้วค่อยออก พ.ร.บ.กับยังไม่ออก ขอค้านก่อน เพราะจะได้รับผลกระทบ ผู้พิจารณา
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กฎหมายก็ต้องชั่งใจว่าเราจะเยียวยาให้ฝ่ายไหน  (ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , 
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

นอกจากนั้น ยังมีการพูดถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายซึ่งจะส่งผลไปถึง
การสร้างให้เกิดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ที่มีพลังเพียงพอจะส่งสารไปถึงผู้
ก าหนดนโยบายหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ก าหนดนโยบายได้ 

... เยาวชนที่ออกมา มันอาจจะไม่ใช่อยู่ ๆ แบบเยาวชนในมหาวิทยาลัยของ
อาจารย์รู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมจังเลยแล้วเดินออกมา แน่นอนเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบ
นั้น รู้ว่าเป็นเครือข่ายที่ท างานด้วยกันมา จริงๆการเปลี่ยนหน้าดีนะ อาจารย์ประกิต
อาจจะเชี่ยวชาญในแง่ของเรื่องสุขภาพ แต่ อ.ประกิตก็ไม่ใช่เยาวชน เราเรียนสื่อสารเรา
จะรู้ว่า ถ้าเราอยากได้ความน่าเชื่อถือ สารที่มีความน่าเชื่อถือ ควรมาจากคนที่รู้เรื่องนั้น
หรือเก่ียวข้องกับเขาโดยตรง เช่น ให้เยาวชนพูดเรื่องของเขาจะดีกว่า หรือ สูบบุหรี่แล้ว
เป็นมะเร็งกล่องเสียง ก็จะมีสมาคมผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ อีกอย่างโดยธรรมชาติ
ของสื่อ เขาไม่ชอบอะไรที่มันจ าเจหรอก เขาจะบอกว่าชอบอะไรแปลกใหม่ ถ้าเรื่ อง
บุหรี่ อ.ประกิต หรือ อ.หทัย มีความเชี่ยวชาญ เป็น celebrity ด้านบุหรี่อยู่แล้ว แต่ถ้า
ออกมาพูดทุกเรื่อง เรื่องเศรษฐศาสตร์อาจารย์ก็พูด ภาษี อาจารย์ก็พูด สุขภาพ 
อาจารย์ก็พูด เยาวชน อาจารย์ก็พูด ผู้หญิงอาจารย์ก็พูด ผู้ได้รับผลกระทบเป็นเหยื่อ 
อาจารย์ก็พูด มันก็คือหน้าเดิม  สื่อจะไม่ชอบอะไรแบบนี้ สื่อชอบอะไรแปลกใหม่ เช่น 
เอาเยาวชนมาพูดหรอ พ่ีมองว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งเลยแหล่ะ ที่ใช้คนพูดหลากหลายตาม
สถานการณ์ ซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเด็นบุหรี่นะ พ่ีศึกษาประเด็นเหล้าเขาก็เป็น แต่เขาก็จะ
มี Key man อยู่ในเรื่องของเขา (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

... ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบเครือข่าย ขึ้นอยู่กับ audience สมมุติ
ครูพูดในคลาสมันก็มีพลังอยู่แล้ว แต่ถ้าไปพูดให้กับคอนเสริ์ต มันก็ไม่มีพลัง มันขึ้นอยู่
กับ  audience จริง ๆ ถามว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้กี่คนรู้จักอาจารย์ประกิต หรือแม้แต่ถ้า 
audience เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ก็ยังต้องดูว่าเป็นใครเพราะมันหลากหลายมาก กลุ่ม 
สนช. มาจากหลากหลาย ก็ต้องมาดูว่ากลุ่ม สนช. เขารับรู้ เขาฟังใคร ฟังลุงตู่ก็ต้องให้
ลุงตู่สื่อสาร สนช.ส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ มาจากทหาร ก็ต้องดูว่าคนนี้เขาเชื่อใคร
รับสื่ออะไร สมมุติเขาเชื่อ พระเทพฯ เขารักพระเทพฯ อะไรแบบนี้ กลุ่มชาวบ้านก็เชื่อ 
แอด คาราบาว เด็กรุ่นกลางใหม่ก็เชื่อพ่ีตูน ก็ต้องรู้ถ้าจะใช้ influencer เข้ามา (กุล
ทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 
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ขณะที่ 1 เสียงให้ความเห็นว่า การมีเครือข่ายในการสนับสนุนกฎหมายถือเป็นจุดเด่น
และน าไปสู่ปัจจัยที่ท าให้การผลักดันกฎหมายประสบความส าเร็จ 

... เรามีกลไกของคณะท างานทั้งทีมกฎหมายและทีมสนับสนุนวิชาการที่
ท างานอย่างเป็นระบบ มาตราเราก็จะมีหลักฐานรับรอง ถ้าเขาถามมาตรานี้ก าหนดมา
ท าไม ตอบไม่ได้ หลายกฎหมายก็เลยถูกตัด จุดไฮไลท์อย่างที่พ่ีน าเสนอในเวทีประชุม
วิชาการ APACT ก็คือ การบูรณาการของความหลากหลายของวิชาชีพ ท าให้กฎหมาย
ฉบับนี้ออกมาได้ครบถ้วนไม่ถูกตัด นี่คือปัจจัยความส าเร็จหนึ่งที่ซ้อนอยู่ เรามี รศ.ดร.
กิตติ กันภัย นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ เรามีนักระบาด นักสถิติ นักสาธารณสุข หมอ 
ทุกวิชาชีพ นักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ เรามีกลไก ภาคีท่ีช่วยขับเคลื่อน ตามความถนัด
ไปแต่ละด้าน ในขณะที่กฎหมายอ่ืน ๆ วันดีคืนดี สาธารณสุขก็ร่างกันไป 3 คน 7 คน 
แบบนี้ อันนี้เลยเป็นปัจจัยความส าเร็จแบบหนึ่ง  (จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 28 
มีนาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 3 เครื่องมือ พบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การ
สร้างเครือข่ายทางสังคม สนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ตามตารางที่ 4.9 
ตารางที่ 4.9 แสดงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มสนับสนุนตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

เชิงพ้ืนที่    
เชิงกิจกรรม ✓ ✓ ✓ 
เชิงโครงสร้างหน้าที่    

4.1.1.9 กลยุทธ์การตอบโต้ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การตอบโต้เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว และการสัมภาษณ์เชิงลึก อธิบาย
ได้ดังนี ้

กลยุทธ์การตอบโต้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การตอบโต้ พบจ านวน 35 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.8 เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มสนับสนุน

ใช้เพ่ือโต้กลับความคิด ค าสัมภาษณ์ ของกลุ่มคัดค้านที่เสนอผ่านสื่อมวลชน โดยหากกลุ่มคัดค้าน
น าเสนอด้วยสื่อฉบับใด หากกลุ่มสนับสนุนเห็นว่าเป็นข้อมูลอาจท าให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนได้ 
กลุ่มสนับสนุนก็จะให้ข้อมูลตอบโต้กลุ่มคัดค้าน ซ่ึงมีกลุ่มสนับสนุนหลายกลุ่มท่ีใช้กลยุทธ์นี้  
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กลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบที่ใช้กลยุทธ์นี้ เริ่มจาก ศ.นพ.ประกิต                 
วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  เป็นคนแรก เขียนตอบโต้ในกรณีที่
ผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ แสดงทัศนะผ่านคอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง ดาบอาญา
สิทธิ์ ฟันเหล้า-บุหรี่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 นัยยะว่า มาตรการภาพค าเตือน ไม่ส่งผลต่อยอดขาย
โดยรวม แต่กระตุ้นพฤติกรรมคนสูบบุหรี่ให้หนีหันไปหาบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่มวนมากขึ้น ศ.นพ.
ประกิต จึงเขียนตอบ ผ่านคอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1 เรื่อง ดาบอาญาสิทธิ์ ฟันธุรกิจค้าบุหรี่ ในวันที่ 17 
เมษายน 2556 นัยยะว่า การเพ่ิมขนาดภาพค าเตือนส่งผลต่อต้นทุนในจ านวนที่น้อยมาก ภาพค าเตือน
ลดความดึงดูดของบุหรี่ต่างประเทศมากกว่าบุหรี่โรงงาน คิดให้รอบคอบว่าจะร่วมกับบริษัทข้ามชาติ
เพราะอะไร เพราะเค้าคือศัตรูไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก ก) 

... สิ่งที่โรงงานยาสูบควรท า คือ เรียกร้องและปันส่วนก าไรให้แก่รัฐบาล เพ่ือ
ยกเครื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่
ยาเส้น ... คิดให้รอบคอบเวลาจะร่วมบริษัทบุหรี่ข้ามชาติท าอะไร เพราะบริษัทบุหรี่
ข้ามชาตินั่นแหล่ะ คือศัตรูตัวจริงของโรงงานยาสูบ ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข ... 
ในขณะที่ชายไทยยังสูบบุหรี่สูงถึง 42.5 เปอร์เซ็นต์ แต่โรงงานยาสูบ รวมถึงบริษัทบุหรี่
ข้ามชาติ ยังต้องการเข่นฆ่าคนไทยให้ได้มาก ๆ และนาน ๆ เพียงเพ่ือรักษาผลก าไรไว้
เท่านั้น (“ดาบอาญาสิทธิ์ ฟันธุรกิจค้าบุหรี่,” 2556, 17 เมษายน, น.1,5) 

หลังจากนั้น ก็มีกรณีที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ได้เขียนคอลัมน์ในหัวเรื่องปฏิรูปเหลื่อมล้ าอีกด้าน พ.ร.บ.ยาสูบ โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ นาง
วราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ชี้ถึงความไม่ เหมาะสมของร่างกฎหมาย มี
เนื้อความโดยสรุปว่า  ในการเดินหน้าผลักดันกฎหมาฉบับใหม่เหรียญอีกด้าน ก็ยังมีหลายประเด็นที่
เป็นข้อโต้แย้งคัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้มีการทบทวนแก้ไข พิจารณาอย่างรอบคอบบนหลังนิติ
ธรรม เนื่องจากมีการอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชน แต่มาตรการ
หลายอย่างกลับไม่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด อีกทั้ง ไม่มีการระบุหลักการและ
เหตุผลที่ชัดเจนในร่างกฎหมาย และขอบเขตของร่างกฎหมายฯ เกินเลยกว่าเรื่องการดูแลสุขภาพ แต่
กลับเข้ามาจ ากัดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการประกอบการอย่างไม่ได้สัดส่วน ถ้ามุ่งหวังปฏิรูป ลด
เหลื่อมล้ ากันอย่างจริงจับควรสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมดุล 

จากกรณีดังกล่าว ศ.นพ.ประกิต จึงเขียนตอบโต้ ผ่านคอลัมน์เดียวกันนี้ ในวันที่ 13 
กรกฎาคม หัวเรื่อง ฟันธงข้อเท็จจริงกติกาคุมยาสูบโดยเนื้อหาในการตอบโต้ ตอบโต้เป็นรายข้อใน
ประเด็นที่เป็นข้อกังวล ได้แก่ ประเด็นที่กล่าวว่าครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สูบบุหรี่ของเด็ก ได้ให้ข้อชี้แจงเป็นรายงานกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาที่สรุปว่าผู้ประกอบการ
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ยาสูบจงใจผลิตบุหรี่ เพ่ือให้เด็กติดง่าย กรณีกฎหมายฉบับนี้วัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชน
แต่มาตรการหลายอย่างกลับไม่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ขอบเขตของร่างกฎหมายเกินเลยกว่า
เรื่องสุขภาพ ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายมุ่งคุมมาตรการทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเป้าหมายหลักอยู่
ที่เด็ก แต่ละมาตรการจึงเกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีการควบคุมยาสูบไม่อาจมองในมิติสุขภาพอย่างเดียว 
ต้องมองมิติการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ด้วย ให้ข้อชี้แจงว่า ธนาคารโลกแสดงจุดยืน
มากกว่า 20 ปีแล้ว ว่าการใช้ยาสูบนอกจากก่อให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพ ยังก่อนให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งระดับครอบครัวและประเทศ เพราะผู้สูบบุหรี่ที่ฐานะยากจนต้องเสียเงินที่มี
น้อยอยู่แล้วไปกับการสูบบุหรี่ ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ตัดสินกันด้วยข้อเท็จจริงว่า แท้จริงแล้วสมาคม
การค้ายาสูบไทย ต่อสู้เพ่ือปกป้องร้านโชห่วย หรือเพียงอ้างโชห่วยในการปกป้องผลก าไรของบริษัท
บุหรี่ข้ามชาติ 

... ในการพิจารณาข้อโต้แย้งที่มาจากคุณวราภรณ์ นพ.ประกิตบอกว่า มี
ความจ าเป็นที่ผู้รับฟังต้องทราบข้อมูลที่ว่า สมาคมการค้ายาสูบไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
องค์กรหัวหอก ที่ท าการตอบโต้ คัดค้าน ชี้ชวนให้เห็นว่ามีช่องโหว่ ต่าง ๆ ในร่าง
กฎหมายฉบับนี้อย่างเอาเป็นเอาตายนั้น เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก 
บ.ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมยาสูบของโลก ... 
หากเราต้องการที่จะลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ทุกมาตรการในร่างกฎหมายใหม่ น ามาจาก
อนุสัญญาควบคุมฯยาสูบ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มาจากหลักฐานประจักษ์ที่ 
180 ประเทศภาคีสมาชิก มีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ ... บริษัทบุหรี่เพียรที่จะบอกว่า
รัฐบาลไทยไม่เห็นจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศนี้ เป็นความเห็นที่เห็นแก่
ผลประโยชน์ของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว (“สกู๊ปหน้า 1 ฟันธงข้อเท็จจริงกติกาคุมยาสูบ,” 
2558, 13 กรกฎาคม, น.1,5) 

ต่อมาจึงเริ่มมีการตอบโต้จากนักวิชาการท่านอ่ืนมากขึ้น ได้แก่ น.ส.บังอร ฤทธิภักดี  
ผู้อ านวยการมูลนิธิเพ่ือสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ และ ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รวมถึงกลุ่มกระทรวง
สาธารณสุข ตอบโต้กับกลุ่มคัดค้านในประเด็นที่ถูกโจมตี ได้แก่ การตอบโต้ สภาหอการค้าอเมริกันแห่ง
ประเทศไทย สภาธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน และสภาหอการค้าอเมริกันจากวอชิงตัน ว่ากฎหมายละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และการตอบโต้ที่ระบุว่าไม่ควรออกกฎหมายฉบับนี้ 

. . .  ผ ศ . ด ร . ป ก ป้ อ ง  ศ รี ส นิ ท  ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ก ฎ ห ม า ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... ยืนยันว่าร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอต่อ ครม.พิจารณานั้น ไม่มีบทบัญญัติใดที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่สภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย 
สภาธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน และสภาหอการค้าอเมริกันจากวอชิงตัน ระบุในจดหมายที่
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ส่งถึง มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รมว.
การต่างประเทศ และเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ...  (“โต้ 
พ.ร.บ.บุหรี่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา,” 2558, 19 มกราคม, น.12) 

... น.ส.บังอร กล่าวว่า การที่บริษัทบุหรี่สนับสนุนให้กลุ่มต่าง ๆ ออกโรงแทน 
... เนื่องจากสังคมไม่ให้น้ าหนักการคัดค้านของบริษัทข้ามชาติ จึงใช้กลยุทธ์ผ่านทาง
ร้านค้าปลีก ออกมาคัดค้าน อีกประเด็นที่สมาคมการค้ายาสูบลุกขึ้นมาบอกกับสังคม
คือ กฎหมายนี้ “ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน” กลุ่มเหล่านี้ท าเสมือนมองไม่เห็นว่าการเสพติด
บุหรี่ของเยาวชนไทยที่น าไปสู่การเจ็บป่วยและการตายก่อนเวลาเป็นเรื่องไม่ส าคัญ มอง
ว่าการท่ีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่วันละ 140 คน ปีละ 50,710 คน แต่ละคนตาย
ก่อนเวลา 12 ปี เป็นเรื่องไม่เร่งด่วน (กลางกระแส: ชีวิตเด็กกับก าไรจากการขายบุหรี่
อะไรมีค่ามากกว่ากัน, 2557, 21 ธันวาคม, น.15) 

อย่างไรก็ตามในระยะนี้ มีประเด็นการตอบโต้เฉพาะที่พบในระยะนี้ เป็นกรณีที่  
ผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ (รยส.) เตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้โรงงานยาสูบต้อส่งงบประมาณ
เข้าคลัง แทนการจัดสรรให้ สสส. และไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เพ่ือให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) เข้าไปตรวจสอบได้  และกรณีนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ดร.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงหลัก สสส. เป็นผู้ตอบโต้กลับโรงงานยาสูบโดยแสดงทัศนะว่าโรงงานยาสูบมีวาระซ่อนเร้นที่ยก
ประเด็นเรื่องการจัดงบให้ สสส. และไทยพีบีเอส ขึ้นมาทั้งที่หน่วยงานมีระบบการจัดการงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ 

... ดร.สุปริดา กล่าวอีกว่า ส าหรับแนวคิดของรักษาการผู้อ านวยการ รยส. 
หากมองในฐานะหน่วยงาน ก็อาจจะออกมาแสดงความเห็นได้ แต่ในส่วนงานที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับข้อเสนอในการที่จะขอไม่ให้ส่งเงินให้แก่ สสส. หรือ ทีพีบีเอส ตามที่
กฎหมายก าหนด โดยให้เหตุผลที่ขาดน้ าหนักและคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงนั้น ก็
คงต้องพิจารณาว่าจะเข้าข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ อีกท้ังเป็นที่น่าสังเกตว่า หลัก
จากที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีข้อเสนอให้มีการน าเงิน 2 เปอร์เซ็นจาก
ภาษีสุรา และยาสูบมาจัดตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ก็ทราบว่า มี
ขบวนการที่พยายามเคลื่อนไหวส่งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และให้ร้ายการท างานของ 
สสส.อยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่แน่ใจว่า เป็นเจตนาจากผู้เสียประโยชน์หากก าหนดให้มีการ
เก็บภาษีเพ่ิมขึ้นหรือไม่ (“โวยยาสูบ มีวาระซ่อนเร้น ขวางจัดงบ สสส.ไทยพีบีเอส ,” 
2557, 10 กันยายน, น.7-8) 
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... ดร.บัณฑิต ศรไพศาล ... กล่าวถึง กรณีสมาคมการค้ายาสูบไทย ออกมา
คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและระบุว่า ผลการด าเนินงานลดการบริโภค
สุราและยาสูบของ สสส. สวนทางกับสถิติที่เพ่ิมขึ้น ว่า หากนับจากปีที่ สสส.ตั้งขึ้น ถึง
ปัจจุบัน อัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากเดิมถึง 22% มีผู้สูบบุหรี่ลดลง 1.21 ล้านคน ... 
สสส. เป็นองค์กรที่ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เข้าใจว่ามีความพยายามให้ข้อมูล
ที่บิดเบือนต่อการด าเนินงานของ สสส.อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอยากฝากให้สังคมช่วยจับ
ตามองแหล่งทุนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ คือ ผู้ค้าปลีกหรืออุตสาหกรรมบุหรี่
ข้ามชาติหรือไม่ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ต้องปกป้องผลก าไรปีละกว่า 3,000 ล้านบาท ใน
ประเทศไทย (“อัดทุนข้ามชาติล้ม กม.บุหรี่ สสส.ซัดหวั่นก าไรในไทยวูบ ,” 2558, 24 
มีนาคม, น.4) 

ขณะที่ในกรณีของคอลัมนิสต์ ผู้เขียนนามปากกา ไต้ฝุ่น เขียนผ่านคอลัมน์ บุคคลในข่าว 
ว่า การท าประชาสัมพันธ์ทางอ้อมของโรงงานยาสูบ ที่ใช้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็น
ข้ออ้าง เพราะกฎหมายห้ามท าประชาสัมพันธ์บุหรี่ทางอ้อมไม่รูปแบบใด นายต่อศักดิ์ โชติมงคล 
ผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ จึงเขียนมาชี้แจงว่า ไม่มีนโยบายเน้นการเพ่ิมยอดขาย แต่อ้างว่าด้วย                 
พันธกิจที่ต้องน าเงินส่งกระทรวงการคลัง จึงพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมก าไร และยังมีภาระ
ต้องดูแลชาวไร่ยาสูบ และผู้ค้าเกือบ 1 ล้านครอบครัว ซึ่ง ไต้ฝุ่น ได้เขียนตอบกลับนัยยะว่า ถึงแม้บุหรี่
มวนเองมีส่วนแบ่งตลาดมากอย่างไรก็ตาม ธุรกิจบุหรี่ก็ไม่ควรท าประชาสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ดังที่ยกมา 

... ต่อศักดิ์ อ้างถึงความรับผิดชอบผู้สูบบุหรี่ว่าได้เพ่ิมนวัตกรรมในการลด
ปริมาณทาร์และนิโคตินลง คิดนวัตกรรมห้องสูบบุหรี่เทคโนโลยีไฮโดรชีวภาพ เพ่ือช่วย
ขจัดควันบุหรี่ และร่วมกับ ศศินทร์ ท าวิจัยเรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า ล้วนไม่ได้ช่วยให้คนสูบบุหรี่
ลดลง แต่กลับท าให้คนสูบบุหรี่มากข้ึนเพราะคิดว่าอันตรายน้อยลง ... ปัจจุบันบุหรี่มวน
เองมีส่วนแบ่งตลาดถึง 45% ... สมควรที่กรมสรรพสามิต จะแก้กฎหมาย เก็บภาษียา
เส้นที่ใช้บุหรี่มวนเองให้แพงขึ้นอีกหลายเท่าตัว คนไทยจะได้สูบบุหรี่น้อยลง โดยเฉพาะ
คนในชนบทและต่างจังหวัด แต่ ไม่ว่ าด้ วยเหตุผลใด ธุ รกิจบุหรี่ ก็ ไม่ควรท า
ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม เพราะการท าประชาสัมพันธ์ ก็คือ การโฆษณา
รูปแบบหนึ่งนั่นเอง และเป็นการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ยิ่งอันตรายขึ้นไปอีก 
เพราะกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ทั่วโลก บังคับใช้พิมพ์ภาพน่าเกลียดของโรคจากบุหรี่ข้าง
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ซองทุกซอง ก็เพ่ือท าลายภาพลักษณ์ของบุหรี่ แต่คุณต่อศักดิ์ กลับไปสร้างภาพลักษณ์
บริษัทผู้ผลิตและบุหรี่มันผิดเต็มประตูเลย (ไต้ฝุ่น, 2557, 1 พฤษภาคม, น.5) 

กลยุทธ์การตอบโต้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 6 คน เห็นว่ามีการตอบโต้กัน
ระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน โดยเห็นในลักษณะเดียวกันว่าเป็นการตอบโต้กันด้วยประเด็น 
ไม่ใช่การสร้างให้เกิดความขัดแย้ง 

... การตอบโต้ผ่านหน้าสื่อ เป็นการให้ข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็นการจุดกระแสให้
เกิดความขัดแย้งในสังคมเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง  (ปานทิพย์                
โชติเบญจมาภรณ์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

... ที่เห็นอีกอันคือ การตอบโต้กันในประเด็น เช่น ถ้าบอกว่าสุดโต่ง ทางหมอ
ประกิตก็จะออกมาบอกว่า มันเป็นการลิดรอนเครื่องหมายทางการค้า อีกฝั่งก็จะ
ออกมา คือโต้กันด้วยประเด็น (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กลุ่ม
สนับสนุนใช้กลยุทธ์การตอบโต้เพื่อสื่อสารผลักดันกฎหมายฉบับนี้ด้วย  

4.1.1.10 กลยุทธ์การก าหนดวาระ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การก าหนดวาระเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว  และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
Depth Interview) 

กลยุทธ์การก าหนดวาระจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การก าหนดวาระ พบกลยุทธ์การก าหนดวาระของสื่อมวลชน เพียงรูปแบบเดียว 

จ านวน 7 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.8  กลยุทธ์ที่พบเป็นการก าหนดวาระโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข่าวค าตัดสินของ ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่ง กลับค าสั่งศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับใช้ภาพค าเตือน โดยระบุว่าประกาศข้อก าหนดดังกล่าวไม่น่าจะเกินขอบเขต
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย และให้ปฏิบัติทันที ซึ่งถูกน าเสนอผ่านสื่อจ านวน 7 ฉบับ ในช่วง 1 สัปดาห์ 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 

... แถลงความคืบหน้ากรณีบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพข้อความค าเตือนเกี่ยวกับพิษภัย ที่
ก าหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องพิมพ์ภาพค าเตือนพิษภัยบุหรี่ เพ่ิมจากร้อยละ 55 เป็น
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ร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ซองบุหรี่ และศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว ว่า 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งที่ 269/2557 ให้ยกเลิกการ
คุ้มครองชั่วคราว โดยระบุว่า สธ.ด าเนินงานถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว ส่งผลให้ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน หรือ ตั้งแต่วันที่ 23 
กันยายน 2557 เป็นต้นไป (“สธ.ขยายรูปบนซองบุหรี่,” 2557, 28 มิถุนายน, น.11) 

กลยุทธ์การก าหนดวาระจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 3 ใน 6 เสียง ให้ความเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 

ถูกน าเสนอทางหน้าสื่อ โดย 1 เสียง เห็นว่า เป็นเพราะทั้งสองฝั่งต้องชิงหน้าสื่อให้ได้มากที่สุด ขณะที่
อีก 1 เสียง เห็นว่าการผลักดันกฎหมายเป็นวาระของสื่อมวลชน แต่เป็นได้ในช่วงระยะสั้ น ๆ เพราะ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก และเสียงสุดท้ายเห็นว่ามีการ
น าเสนอหน้าสื่อ แต่อาจยังไม่เพียงพอถึงเป็นวาระของประชาชนหรือสังคม ถ้าเทียบกับกระแส
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เห็นได้ชัดอย่างกระแสละครบุพเพสันนิวาส เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ท่านให้
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ทั้งฝั่งสนับสนุนและคัดค้านมีพ้ืนที่สื่อพอ ๆ กัน 

กลุ่มสนับสนุนสามารถท าให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน พ.ร.บ.  เป็นวาระของ
สื่อมวลชนได้ และสองฝั่งต่างก็มีพ้ืนที่สื่อพอ ๆ กัน แต่ทั้งสามเสียงให้รายละเอียดที่ต่างกัน 

... เป็นวาระของสื่อมวลชนได้ เพราะจริงๆ คือ เขาและเราก็ต้องการ ต้องการ
ให้ประเด็นนั้นมันเป็นประเด็นที่ขายประชาชน ขายคนทั่วไป ใครจะชิงหน้าสื่อได้
มากกว่ากัน เสนอข้อมูล พ.ร.บ. ว่าคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาเป็นหลัก คือสามารถ
ท าให้ออกทางสื่อได้เยอะทั้งคู่ ประเด็นนั้น ประเด็นนี้ รวมถึงพวกผลกระทบ   (จิ
ระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561)  

... เป็นวาระของประชาชนได้อยู่ แต่ประเทศไทยมันมีเรื่องอ่ืนเยอะ มันมี
ประเด็นใหม่ๆ ขึ้นมาตลอด เพราะ point ส าคัญคือทุกคนสามารถที่จะสร้าง สร้าง
ประเด็นให้คนสนใจได้ สังคมมันไปเร็วขึ้น สมมติสนใจเรื่องเพศที่สาม สนใจเรื่องอาหาร
ปลอดภัย magic skin ก็ไปละ แล้วคนเสพตามประเด็น ทุกคน set agenda ได้ คือ
มันก็เป็นวาระได้ แต่ว่ามันก็จะไปไว (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 
2561) 

... บางคนเขาไปมองว่าโพลคือตัวสะท้อนว่านี่คือวาระของประชาชน เพราะ
ทุกครั้งเวลาที่เขาจะผลักดันกฎหมายอะไร เขาจะบอกว่านี่ไงคนสนับสนุน 80% หรือไม่
ก็วิ่งล่ารายชื่อ 13 ล้านอะไรก็ว่าไป เขาคิดว่านี่คือวาระของประชาชน แต่ถ้าในทางของ
ทฤษฎีหรือแนวคิด วาระของประชาชนต้องมี impact อะไรมากกว่านี้ อย่างเช่นเรา
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บอกว่า บุพเพสันนิวาส เป็นวาระของประชาชน เพราะเหมือนกับเรายิงกราดไปแล้วเรา
ต้องเจอหมด แต่นี่มันเฉพาะ หรือว่าเราบอกว่าคน 10 กว่าล้านคนเขาก็สนับสนุนนะ 
หรือคน 80% เขาก็สนับสนุน แต่มันเป็นเรื่องที่คนพูดถึงหรือไม่  หรือมันเป็น
ลักษณะเฉพาะ วาระของประชาชนมันต้องเป็นประเด็นที่เกิดการถกเถียง ดีเบทกันใน
สังคม เคสของ พ.ร.บ. มันไปถึงการดีเบทกันอย่างนั้นรึเปล่า ถ้าเทียบกับบุพเพสันนิวาส 
คนไปตั้งกระทู้ คนเกิดการแชร์ คอมเม้นต์ สื่อต่าง ๆ พูดถึง วาระของประชาชนเรา
อยากได้แบบนั้นรึเปล่า หรือเราหมายถึงแค่ Stake holder ที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าพูดถึง 
Stake holder ที่เกี่ยวข้อง เมื่อไรที่เป็นเรื่องของกฎหมาย ประชาชนก็คือ Stake 
holder แต่ในมุมจริงเราท าไปถึงขนาดนั้นไม่ได้หรอกมั้ง เพราะยิ่งคนเยอะก็จะยิ่ง
ล าบาก ในแง่ของกฎหมายที่มันมี Conflict บางอย่าง เช่น เรามีคู่ต่อสู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม 
(ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

ดังที่กล่าวมา จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
กลุ่มสนับสนุนสามารถท าให้การผลักดันกฎหมายเป็นวาระทางหน้าสื่อมวลชนได้ในบางประเด็น แต่
ยังอาจไปไม่ถึงเป็นวาระของประชาชน   

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากทั้ง 2 เครื่องมือ กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การ
ก าหนดวาระของสื่อมวลชนสนับสนุนด้วยข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  การวิเคราะห์เนื้อหา
จากกฤตภาคข่าว และการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 4.10 
ตารางที่ 4.10 แสดงกลยุทธ์การก าหนดวาระของกลุ่มสนับสนุนจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การก าหนดวาระ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การก าหนดวาระของประชาชน    
การก าหนดวาระของสื่อมวลชน ✓  ✓ 
การก าหนดวาระของสาธารณะ    

4.1.1.11 กลยุทธ์การต่อรอง 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การต่อรองเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย การ

วิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นกลยุทธ์การต่อรองแบบสร้างความสัมพันธ์ 
พบจ านวน 4 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.4 เป็นกลยุทธ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกตัวแทนสมาคมผู้บ่ม   ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ สมาคมการค้า
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ยาสูบไทย และตัวแทนชาวไร่ยาสูบกว่า 30 คน เข้ามาชี้แจงเหตุผลกรณีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  

... ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า การเชิญมาครั้งนี้ก็เพ่ือท าความเข้าใจต่อกันว่า 
สาระส าคัญของร่างกฎหมายใหม่นี้เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของเด็ก เยาวชน และสตรี ในที่
ประชุมกลุ่มตัวแทนผู้ปลูกใบยาสูบเสนอให้ สธ.ชะลอการเสนอ พ.ร.บ.ยาสูบไว้ก่อน 
หรือให้ยุติและให้มาร่วมพิจารณาใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง ซึ่งทาง สธ.เห็นว่าการชะลอร่างฯ 
ดังกล่าวอาจไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรี 
และการออกกฎหมายต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน โดยขณะนี้ได้ส่งร่างฯ เสนอส านักเลขา
ฯ คณะรัฐมนตรี อยู่ในขั้นตอนของแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิจารณาให้
ความเห็นก่อนที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งต้องใช้
เวลาหลายเดือน โดยชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมชี้แจง 
แสดงความคิด เห็นได้อย่ าง เต็มที่ ในขั้ นตอนของกฤษฎีกา กับขั้ นตอนของ
คณะกรรมาธิการ 3 วาระ ซึ่งเรื่องนี้ สธ. จะรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีรอบคอบที่สุด 
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ในประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกร (“สธ.ดันร่าง 
พ.ร.บ.คุมยาสูบยันเยียวยาเกษตรกร,” 2558, 13 มกราคม, น.4) 

อย่างไรก็ตาม การต่อรองที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไม่เป็นผลเพราะจากการหารือ 1 ชั่วโมงปรากฏว่าทางกลุ่มสมาคมการค้ายาสูบต่างพากัน
เดินออกนอกหอ้งประชุมอย่างไม่พอใจ 

ดังที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การสื่อสารทั้ง 12 กลยุทธ์ ที่กลุ่มสนับสนุนใช้ 
สนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการเก็บกฤตภาคข่าว การวิเคราะห์เอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 4.11 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารของฝั่งสนับสนุนในการผลักดันพระราชบัญญัติฯ 

ล าดับ กลยุทธ์ วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

1.  กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
✓ ✓ ✓ 

2.  กลยุทธ์การล็อบบี้ ✓ ✓ ✓ 
3.  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ✓ ✓ ✓ 
4.  กลยุทธ์การออกแบบสาร ✓ ✓ ✓ 
5.  กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ ✓ ✓ ✓ 
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ล าดับ กลยุทธ์ วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

6.  กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ✓ ✓ ✓ 
7.  กลยุทธ์การรณรงค์ ✓ ✓ - 
8.  กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม ✓ ✓ ✓ 
9.  กลยุทธ์การตอบโต้ ✓ - ✓ 
10.  กลยุทธ์การก าหนดวาระ ✓ - ✓ 
11.  กลยุทธ์การต่อรอง ✓ - - 

จากตารางที่ 4.11 อธิบายว่า มี 7 กลยุทธ์ที่มีข้อมูลสนับสนุนจากการวิเคราะห์กฤตภาค
ข่าว การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ ได้แก่ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ การล็อบบี้ 
การประชาสัมพันธ์ การออกแบบสาร การลดความน่าเชื่อถือ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม ขณะที่ มี 1 กลยุทธ์ ที่สนับสนุนด้วยการวิเคราะห์กฤตภาคข่าวและการ
วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ กลยุทธ์การรณรงค์  ส่วนกลยุทธ์ที่สนับสนุนด้วยการวิเคราะห์กฤตภาคข่าว
และการสัมภาษณ์ มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การตอบโต้ และกลยุทธ์การก าหนดวาระ โดยมี 1             
กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การต่อรอง ที่สนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์กฤตภาคข่าว เพียงอย่าง
เดียว 

4.1.2 กระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 

การอธิบายผลการศึกษากระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผู้ศึกษาจะอภิปรายผล ตั้งต้นจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเป็นหลัก และสนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารหรือการเก็บกฤตภาคข่าว 
ดังนี้ 

4.1.2.1 เป้าหมายของการสื่อสาร 
4.1.2.2 ระดับของการสื่อสาร 
4.1.2.3 แกนของการสื่อสาร 
4.1.2.4 ประเภทของสื่อ 
4.1.2.5 มิติการสื่อสาร 
4.1.2.6 กลยุทธ์การสื่อสาร 
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4.1.2.1 เป้าหมายของการสื่อสาร 
เป้าหมายของการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

2560 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน  ให้ความเห็นว่า เป้าหมายของกลุ่ม
สนับสนุน ประกอบไปด้วย  2 เป้าหมาย ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลกับผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้สนับสนุนกฎหมาย และผ่านกฎหมายแบบ
ไม่ให้มีการแปรญัตติ 

2. แย่งชิงคนที่มีความเห็นตรงกลาง ไม่สนับสนุน ไม่คัดค้านกฎหมายให้สนับสนุน 

... เป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุน ก็ต้องเพ่ือผลักดันให้เกิด
การตราพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล , 
สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

... ฝ่ายสนับสนุน หวังว่าจะมี พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบปี 60 ใช้ เพราะอันเก่าก็
ใช้มานาน ตั้งแต่ปี 35 ก็เกือบ 30 ปีแล้ว พวกสถานการณ์ กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบมันก็
เปลี่ยนแปลงไป อย่างสมัยก่อนที่ออกเรื่อง พ.ร.บ. ไม่มีเรื่องออนไลน์ เดี๋ยวนี้
สถานการณ์ของสื่อ ภูมิทัศน์ของสื่อมันมีออนไลน์ ก็เลยจ าเป็นต้องมีกฎหมายที่มัน
อัพเดตให้ทันกับสถานการณ์ ก็เลยต้องผลักดันนโยบายอันใหม่ออกมา (ณัฐวิภา                
สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

. . .  กลุ่ มสนับสนุน พุ่ ง เป้ าท า ให้ ร ะดับ  policy maker ยอมรับ  และ
เปลี่ยนแปลงสังคม แม้ว่าเราจะสื่อกับประชาชนทั่วไป เราก็ต้องการให้ประชาชน
กระทบไปถึงผู้ก าหนดนโยบายก็คือ นายกฯ ที่ออกข่าว ๆ เยอะๆ ก็ต้องนึกว่า นายกฯ
จะเปิดข่าวเล่มนี้ เล่มนี้ อะไรต่ออะไรพวกนี้ท้ายที่สุดต้องการให้นายกฯ เห็นด้วย
มากกว่า (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

... เป้าหมายของรัฐบาลต้องให้มีกฎหมายออกมาให้ได้ เพราะว่าถ้ารัฐบาล
ออกนโยบาย มันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไปออก cessation อย่างอ่ืน รณรงค์  Quit line 
หรือ แผ่นแปะ มันก็ยังมีค่าใช้จ่าย แต่เรื่องของกฎหมายให้ออกเป็นกฎหมายออกมา ถ้า
มันบังคับใช้ได้ผลรัฐบาลไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเลย  (สุชาดา ตั้งทางธรรม , 
สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

... กลุ่มสนับสนุนต้องการให้สังคมเห็นว่าบุหรี่มันไม่ดี เพราะว่ารัฐบาลยังไงก็
ต้องท าตามกระแสสังคม ถ้าสังคมเห็นว่าไม่ดีแล้วจุดประเด็นติด หนูจะผลักดันห้ามขาย
บุหรี่ทั้งประเทศเลยก็ได้ ถ้าสังคมเห็นด้วย (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2561) 
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... พยายามสร้างความเข้าใจ เหมือนศึกชิงประชาชน สร้างความเข้าใจว่า
เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ ฝั่งนู้นก็บอกกระทบกับเศรษฐกิจ ฝั่งนี้ก็บอกอย่างงี้ แต่ไม่ค่อยออก
หน้าทั้งสองฝั่ง (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

… คิดว่าอีกส่วนหนึ่งน่าจะสื่อสารกับคนที่มีความคิดกลาง  ๆ คนที่มีความ
คิดเห็นเฉยๆ สองฝ่ายต้องแย่งคนกลุ่มนี้มาเป็นฐานสนับสนุนตัวเอง กลยุทธ์ของฝั่งที่
ดีกว่ามันก็อาจจะไปส่งผลกระทบกับคนกลุ่มนี้ แต่ก็อยู่ที่สองฝั่งใครจะ delivery 
message ไปถึงคนกลุ่มก้อนตรงกลางได้มากกว่ากัน ไปถึงคนเหล่านี้แล้วเขาอ่าน เขา
สนใจ เขาเข้าใจได้มากกว่ากัน   (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 
2561) 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ที่พุ่งเป้าไปที่ การให้ข้อมูลกับผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้
สนับสนุนกฎหมาย และผ่านกฎหมายแบบไม่ให้มีการแปรญัตติ  สอดคล้องกับการสื่อสารใน
หนังสือพิมพ์จากการเก็บกฤตภาคข่าว ซึ่งพบว่าคอลัมนิสต์ นักวิชาการเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบ 
และภาคีเครือข่าย จะออกมาสื่อสารถึงผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่ นายกรัฐมนตรีและ สนช. ให้ผ่าน
กฎหมายฉบับนี้โดยไม่หลงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งจะท าทุกวิถีทางให้กฎหมายอ่อนลง  

... ฮัดเช้ย มีข่าวเม้าท์กันในสภาว่า จะมีการแปรญัตติกฎหมายยาสูบฉบับ
ใหม่ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เพ่ือทาให้เนื้อหาในกฎหมายอ่อนลง 
ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาลือกัน ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ คงต้องจัดงานเลี้ยง
ฉลองใหญ่ เพราะได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ (ไต้ฝุ่น, 2560, 9 กุมภาพันธ์,น.4) 

... อัฐพงษ์ คาภาแสง ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน พร้อมคณะ 
เข้ายื่นหนังสือ ต่อ พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 
2 และตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ฉบับใหม่ โดยไม่แปรญัตติ แก้ไขเนื้อหาเป็นอย่างอ่ืน ให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 4 
ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.ห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 2. ห้ามขายบุหรี่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้ามขายบุหรี่ที่บรรจุซองน้อยกว่ายี่สิบมวน ห้ามแบ่งขายบุหรี่
มวน และ 4. เพ่ิมมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ณ รัฐสภา (“ควบคุมยาสูบ,” 
2559, 21 พฤศจิกายน, น. 22) 

... ประเด็นที่มีการเสนอแปรญัตตินี้ ล้วนเป็นประเด็นใหม่ที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม
จากฎหมายเก่า ตามข้อผูกพันทางกฎหมายในฐานะท่ีไทย เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาควบคุม
ยาสูบ องค์การอนามัยโลก จึงต้องเฝ้าจับตาดูว่า สาระของร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่เห็นชอบโดย 
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ครม.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศเจตนารมณ์ว่า เป็นรัฐบาลปฏิรูป ให้
กระทรวงต่าง ๆ ปฏิรูปกฎหมายสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแสดงบทบาทอย่างไร
ในการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ เพราะหากประเด็นที่เพ่ิมเติมเข้าในร่างกฎหมายใหม่ถู
แก้ไขไปยิ่งมากประเด็นเท่าไร ร่างกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจปรับปรุงให้
ดีกว่ากฎหมายเก่าที่ใช้มา 25 ปี ก็จะยิ่งคล้ายกฎหมายเก่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น แล้ว
ประชาชนจะได้อะไรจากร่างกฎหมายใหม่ จึงหวังว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, เมษายน) 

4.1.2.2 ระดับของการสื่อสาร 
ระดับของการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่าทั้ง 7 คน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่ม
สนับสนุนมีการสื่อสารใน 3 ระดับ โดยมีการสื่อสารมวลชนมากที่สุด ร่วมกับการสื่อสารกลุ่มเล็ก และ
การสื่อสารระหว่างบุคคล ขณะที่จากการเก็บกฤตภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า มีระดับ
การสื่อสารองค์กรร่วมด้วย 

การสื่อสารมวลชน ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 7 ท่าน เห็นว่ามีการสื่อสารมวลชนเห็นได้จากข่าว 
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ 

… การสื่อสารระหว่างบุคคลมีแน่นอน เพราะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างคน
ที่จะประสานเชื่อม กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารของกลุ่มเล็ก มีแน่นอนเพราะมันต้อง
มีประชุมอะไรกัน การสื่อสารมวลชนแน่นอนว่ามันมีข่าวปรากฏให้เห็น ฉะนั้น มีการ
สื่อมวลชนแน่นอน (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2561) 

... หนังสือพิมพ์นะที่เห็น ส่วนตัวเจอข่าวสนับสนุนมากกว่า (สุชาดา ตั้งทาง
ธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

... ใครมี connection ส่วนตัว อย่าง สนช.รายบุคคล ใครรู้จักใคร คนนั้นก็
เข้าไป พูดคุย กลุ่มสนับสนุนมันก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย , 
สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

… กลุ่มสนับสนุนน่าจะมีการสื่อสารระหว่างบุคคลบ้างในเรื่องของการ               
ล็อบบี้ แล้วก็น่าจะสื่อสารหารือกับภาคีสนับสนุนต่าง ๆ (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 
พฤษภาคม 2561) 

... การล็อบบี้มีอยู่แล้ว มีการสื่อสารในกลุ่มเล็ก ๆ ก็มีเดี๋ยวนี้ก็เป็นกลุ่มไลน์ 
อย่างเช่นกลุ่มนักวิชาการด้านสุขภาพ ได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในไลน์กรุ๊ป (กุลทิพย์ 
ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 
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ดังที่กล่าวมา นอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นว่าเป็น
การสื่อสารที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ก าหนดนโยบายแต่ละบุคคล และการสื่อสารมวลชนที่เห็นได้
จากจ านวนข่าวที่น าเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ดังที่ได้น าเสนอมาก่อนหน้านี้ การสื่อสารกลุ่มเล็ก และ
การสื่อสารองค์กร มีข้อมูลสนับสนุนจากการวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการเก็บกฤตภาคข่าวและการ
วิเคราะห์เอกสารร่วมด้วย 

การสื่อสารในกลุ่มเล็ก เป็นการสื่อสารระหว่างเครือข่าย โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่ามีการ
สื่อสารในกลุ่มเล็ก เพราะการสนับสนุนกฎหมายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนรูปแบบของภาคีเครือข่ายจึง
ต้องมีการประชุม หารือ ร่วมกัน จากการเก็บกฤตภาคข่าว พบว่า มีการสื่อสารในกลุ่มเล็ก เช่น ใน
กรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกตัวแทนสมาคม
ผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทย และตัวแทนชาวไร่ยาสูบกว่า 30 คน เข้า
มาชี้แจงเหตุผลกรณีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (ไทยโพสต์, 2558, 13 
มกราคม) ซึ่งสอดคล้องกันกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วย 

ขณะที่ การสื่อสารองค์กร กลุ่มองค์กรที่มีการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ประกอบด้วย ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายที่มีการก่อตั้งขึ้นในช่วงนี้ ได้แก่ สมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นต้น โดยเป็นการสื่อสารไปถึงผู้ก าหนดนโยบาย เช่น ใน
กรณีท่ีมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ชี้แจงการจัดท าสมุดปกขาว ว่าได้จัดท าขึ้นเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง
ของทุกฝ่ายในสังคมไทย เพ่ือสนับสนุนให้ร่างกฎหมายได้รับการพิจารณาโดยไม่รอช้า ตามกลยุทธ์การ
คัดค้านของบริษัทบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, น.2)  รวมถึงสื่อสารความคิดเห็นไป
ยังกลุ่มธุรกิจยาสูบ เช่น กรณีที่สื่อสารไปถึงโรงงานยาสูบ ว่าสิ่งที่โรงงานยาสูบควรท า คือ เรียกร้อง
และปันส่วนก าไรให้แก่รัฐบาลเพ่ือยกเครื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียกร้องให้
รัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่ยาเส้น คิดให้รอบคอบเวลาจะร่วมกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติท าอะไร เพราะบุหรี่ข้าม
ชาตินั่นแหล่ะ คือศัตรูตัวจริงของโรงงานยาสูบ ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข (ดาบอาญาสิทธิ์ฟันธุรกิจค้า
บุหรี่, 2556, 17 เมษายน, น.5)  

4.1.2.3 แกนของการสื่อสาร 
แกนของการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7 คน พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 5 ใน 7 คนให้ความคิดเห็นว่า
การสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนเป็นการสื่อสารแบบบนลงล่างและแบบแนวระนาบสลับกัน  
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การสื่อสารแบบบนลงล่าง ระดับบนหมายถึง กลุ่มแกนหลักในการสนับสนุนกฎหมาย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่รวมตัวกัน ประกอบไปด้วย มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข 
นักวิชาการด้านต่าง ๆ มีแนวทางว่าจะผลักดันไปในทิศทางใด จากนั้นจึงสื่อสารถึงเครือข่ายว่ามี
แนวทางแบบนี้ภาคีท่ีเกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนอย่างไร ขณะที่การสื่อสารแบบระนาบ เป็นการสื่อสารของ
คนระดับเดียวกันสื่อสารกัน คือ ระดับผู้น าในการสนับสนุนกฎหมายจากส่วนกลางก็สื่อสารกับผู้
ก าหนดนโยบาย กลุ่มภาคีเครือข่ายก็สื่อสารกับภาคีด้วยกันและประชาชน  รวมไปถึง การสื่อสาร
ระหว่างแกนหลักกับภาคีเครือข่าย จะไม่ใช่ลักษณะการสั่งให้ท า แต่เป็นการประชุมหารือเพ่ือให้ภาคี
ช่วยคิดว่าจะท าอะไรให้สอดคล้องตามแนวทางที่กลุ่มแกนหลักได้คิดไว้  

ฝั่งสนับสนุน มีการประสานงานในแนวระนาบ คือ เป็นการประสานงานกัน
ระหว่างเครือข่าย เช่น กลุ่มคุ้มครองสุขภาพ / กลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่  (เอ้ืออารีย์ อ้ิง
จะนิล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

มันไม่ค่อยเป็นบนลงล่าง มันอยู่ชั้นใครชั้นมัน ระดับบน ก็คุยกัน ระดับ พวก
ตัวที่คุยกันตัวล่าง ๆ ก็คุยกันตัวล่าง ๆ แต่ไม่ใช่แบบ มีการคุยกับ policy ข้างบน เช่น 
อ.สมศรีคุยกับนายกฯ เสร็จ แล้วทุกอย่างมันก็สั่งการลงมา พ่ีว่ามันไม่ใช่ ทุกระดับมันมี
การที่จะไป advocate สังคม เกือบทั้งหมดทุกระดับ ฝั่งสนับสนุนเห็นชัดเจนเพราะ
ต้องอยู่ในวงจร จะเห็นว่าอะ ไปเข้าพบนายกฯ ไปล็อบบี้ อ.วิษณุ อะไรต่ออะไรพวกนี้ 
(จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

จากที่เคยสัมภาษณ์ พ่ีคิดว่ามันมี 2 รูปแบบ แนวระนาบ คือ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกันคุยกัน แบบ top dawn พ่ีคิดว่ามันจะมี Warroom ที่อาจจะมี มูลนิธิฯ  มี 
ส านัก อาจจะมีนโยบายว่าจะผลักนโยบายอะไร แล้วก็จะมีกลุ่มของเครือข่าย คุณบังอร              
ฤทธิภักดี คุณชวาลา ภวภูตานนท์ฯ คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย นักวิชาการ อ.กิตติ ผสมๆ
กันไป อาจจะอยู่ที่กาลเทศะว่าจะใช้แบบไหนอย่างไร เช่นเคยสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชน ว่า
มาเข้าร่วม advocacy มูลนิธิฯสั่งมา หรือว่ายังไง เขาก็บอกว่าไม่นะ เป็นการแชร์ 
idea กัน เป็นการเข้ามามีส่วนร่วม น้อง ๆ มีไอเดียอะไรจะน าเสนอ ก็แชร์กัน ไม่ใช่
ลักษณะการสั่งการ เครือข่ายครูก็เหมือนกัน เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกสั่งการ แต่เข้ามา
มีส่วนร่วม เขาก็จะเข้าใจประเด็น ปิ๊งไอเดียว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้ มีอะไรที่
เขาอยากท า  (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2561) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลอีก 2 คน ให้ความเห็นว่า การสื่อสารประเด็นนี้เป็นการสื่อสาร
แบบบนลงล่าง ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ โดยระดับบนหมายถึงผู้ก าหนดนโยบาย รัฐบาลหรือ
นายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจมากจนเกินไปจนให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพน้อยมาก  
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... เรื่องนี้เป็นการสื่อสารแบบบนลงล่าง เพราะว่าเรื่องนี้ซับซ้อนและไกลตัว
เขา ประเทศไทยก็ยังต้องคิดเรื่องปากท้อง คนเราถ้าไม่เจอของจริง ยาสูบมันไม่เหมือน
อุบัติเหตุที่มันรับรู้ง่าย มันต้อง สั่งสมประชาชนค่อนข้างที่จะต้อง educate แล้ว
ประเทศเรามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมด ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว  (กุลทิพย์ ศาส
ตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

... ฝั่งสนับสนุนมีเป้าหมายชัดเจน ส่งสารจากบนลงล่างเหมือนกัน แต่ว่าคนที่
รับเป็นคนละกลุ่ม เพราะเป็นกลุ่มที่เห็นกับสุขภาพมากกว่าเศรษฐกิจ จริง ๆ เรื่องนี้จะ
จบเร็วกว่านี้ ถ้านายกฯ พูดเรื่องสุขภาพ ถ้าข้างบนเห็นกับเรื่องสุขภาพเมื่อไรจบ (ชูชาติ 
อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

ดังที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า แกนการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
แบบบนลงล่างกับแบบแนวระนาบสลับกัน 

4.1.2.4 ประเภทของสื่อ 
ประเภทของการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่าทั้ง 7 คน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่ม
สนับสนุนใช้สื่อ 5 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อ
อินเทอร์เน็ต  

... สื่อที่ฝั่งสนับสนุนใช้ก็มีทุกแบบ ใช้คน มีเอกสาร factsheet บ้าง Info 
graphic บ้าง สื่อมวลชนเห็น ๆ อยู่แล้ว ประชุมเสวนาบ่อย ๆ แล้วก็ส่งข้อมูลทางไลน์มี
หมด (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

... ฝั่งสนับสนุนใช้สื่อทุกรูปแบบ ทั้งสื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชน พวกประชุม เสวนาอะไรต่าง ๆ สื่อออนไลน์ ในหนังสือพิมพ์เป็นหลักเลย 
แต่วิทยุกับโทรทัศน์ก็เคยเห็นบ้างนะ ข้อมูลที่ได้อีกทางหนึ่งอินเตอร์เน็ต สื่อ Social 
media  (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

... ฝั่งสนับสนุนใช้สื่อบุคคล อย่าง อ.ประกิต พี่แอ๋ว อ.หทัย อ.สมศรี บางทีก็
มีส านักควบคุมยาสูบ อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่พูดเรื่องขั้นตอนความคืบหน้าของ
กฎหมายว่าถึงไหนแล้ว (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

... ฝั่งสนับสนุนก็มีหลัก ๆ อ.ประกิต อ.หทัย พ่ีแอ๋ว อ.สมศรี แต่ก็มีบุคคลที่
ออกมาพูดเรื่องนี้อีกหลายคน เอกสารที่มีมีเกือบทุกอย่าง แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ 
Factsheet สมุดปกขาว มีหลากหลายพอสมควร ส่วนมากก็หนังสือพิมพ์ แต่วิทยุกับ
โทรทัศน์ก็มี ประชุมสัมมนา อะไรแบบนี้อีก เป็นรูปแบบแบบนี้มีประโยชน์นะ สื่อสาร
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กับคนกลุ่มหนึ่ง เขาไปสื่อต่อได้อีก ใช้คล้าย ๆ กันทั้งฝั่งสนับสนุนและฝั่งคัดค้าน (จิ
ระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

... รูปแบบก็มาเป็นข่าวมาเป็น press release จัด Event จัดงานสัมมนา 
ส่วนตัวจับงานด้านนี้อยู่ ก็เลยท าให้อาจจะรู้เยอะกว่านักข่าวคนอ่ืน ๆ Press release  
Photo release มีหมดนะ ฝั่งสนับสนุน แต่ข้อด้อยคือ มันไม่ค่อยพร้อมใช้ ต้องเอามา
ย่อยอีกที (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น ามาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บกฤต
ภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า สื่อแต่ละประเภททั้ง สื่อบุคคล สื่อเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต มีข้อมูลสนับสนุน ดังนี้ 

1)  สื่อบุคคล 
สื่อบุคคลที่กลุ่มสนับสนุนใช้เพ่ือสนับสนุนกฎหมาย พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

ให้ข้อมูลว่า พบ 4 บุคคล เป็นหลัก ได้แก่ ศ.นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย 
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ไทย และคุณบังอร ฤทธิภักดี   ผู้อ านวยมูลนิธิ
เพ่ือสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่  

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการเก็บกฤตภาคข่าว พบว่า นอกจาก
สื่อบุคคลหลักทั้ง 4 ท่าน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการสนับสนุนกฎหมาย ยังมี 3 
บุคคลส าคัญท่ีกลุ่มสนับสนุนหยิบยกค าพูดมาน าเสนอเพ่ือกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งพิจารณากฎหมาย ได้แก่ 
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภูมิพลอดุลย เดช รั ชกาลที่  9  ศ .นพ.ประเวศ วะสี  และ                             
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เป็นท่านหนึ่งที่กลุ่ม
สนับสนุนหยิบยกพระราชด ารัสของท่านขึ้นมาเผยแพร่ในช่วงที่ก าลังผลักดันกฎหมาย โดยให้ข้อมูลว่า
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ นอกจากในรัชสมัยของท่านได้มี
การผ่านกฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบับในปี 2535 ยังมีพระราชด ารัสว่าการสูบบุหรี่ไม่เป็นผลดีต่อคน
ทุกวัย ซึ่งน าไปสู่การผลักดันมาตรการควบคุมยาสูบต่างๆ  ในประเทศไทย 

... ผลงานความส าเร็จที่อาศัยเวลายาวนานกว่า 25 ปี ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในถิ่นขวานทอง เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยการปกครองของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปีที่ 46-70 (2535-2559) โดย
รัฐบาลไทยมีมติผ่านกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่ส าคัญ2 ฉบับ ในปี 2535 ได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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ทรงตรัสแสดงความห่วงใยปัญหาการสูบบุรี่ในหมู่เยาวชนและพิษภัยของบุหรี่ แก่
คณะรัฐมนตรี และคณะบุคคลของภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลฝ่าระลองธุลีพระบาท 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันลงมือแก้ไข ดังความตอน
หนึ่งว่า   คนที่สูบบุหรี่ สมองก็ทึบ ท าไปท ามาก็ทึบขึ้นทุกที เพราะว่าทึบเพราะว่าเส้น
เลือดในสมองมันตีบ คิดอะไรไม่ออก ตอนแรกนึกว่าคิดออก แต่ทีหลังมันก็คิดไม่ออก ที
แรกนึกว่าคนเราสูบบุหรี่ท าให้กระฉับกระเฉง ตรงข้าม ไม่กระฉับกระเฉง ท าให้รู้สึกว่า
ทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน ก็เลยเห็นว่าเลิกสูบบุหรี่ดีกว่า เห็นมีการรณรงค์ให้เลิก
สูบบุหรี่ แล้วก็ห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่จริงเด็กอายุ 50 ก็ควรจะห้าม 
พระราชด ารัสนี้ ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องต่างตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบและด าเนินการอย่างจริงจังมากขึ้น (“การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในถิ่นขวานทอง”, 2559, 2 พฤศจิกายน) 

สอดคล้องกับข้อมูลจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ได้เผยแพร่
ข้อความดังกล่าวและจัดท าข่าวเผยแพร่ (Press release) ที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาเห็นว่า 
ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการควบคุมยาสูบ เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอ่ืนได้จึงจัดให้มีการจัดงาน
วันไม่สูบบุหรี่โลก พ.ศ.2543 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษและท าพิธีถวายโล่เกียรติยศแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีการรวบรวมการปฏิบัติหลังมีกระแสพระราชด ารัส อาทิ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ให้สัมภาษณ์ว่า ยืนยันว่ารัฐบาลจะน้อมน ากระแสพระ
ราชด ารัสมาปฏิบัติ หรือ การประกาศของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ห้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในสังกัด แสดงโฆษณา การได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้แทน 
จ าหน่ายซึ่งยาสูบ หรือ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขขณะนั้น ให้สัมภาษณ์
จะผลักดันให้มกีารปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามขายบุหรี่และสุราแก่เด็ก เป็นต้น (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่
สูบบุหรี่, 2558, 18 มีนาคม) 

อีกสองท่าน ได้แก่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ได้ให้
สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนวิงวอน และเตือนให้รัฐบาลฉุกคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและรีบออก
กฎหมายเพื่อชีวิตของเยาวชนไทยและคนไทยทั้งหมด  

... ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายบุหรี่รอเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีอยู่หลายเดือนแล้ว กฎหมายนี้มีความส าคัญมาก เพราะกฎหมายที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน ออกมาตั้งแต่ปี 2535 มันไม่พอ ไม่ทัน สถานการณ์แล้ว บริษัทบุหรี่เขามี     
กลยุทธ์ต่าง ๆ มากมายที่จะท าให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย  เพราะว่า
การสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะท าให้สุขภาพเสีย และเป็นโรคต่าง ๆ มากมาย และเป็น
สาเหตุของการตายที่ส าคัญที่สุด สินค้าอย่างอ่ืน ๆ ยังมีบวกลบบ้าง แต่บุหรี่เรียกว่ า 



 

 

204 

100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าสูบไป ท าให้สุขภาพเสีย ท าให้เป็นมะเร็ง โรคหัวใจ โรคอ่ืน ๆ และ
ตายเร็ว ชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นจริง ๆ แล้ว ธุรกิจบุหรี่ไม่ใช่สัมมาชีพ  สัมมาชีพเป็น
อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม (“หมอ
ประเวศเตือนผ่านกม.บุหรี่,” 2558, 6 พฤษภาคม, น.10) 

. . .  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อดีต
นายกรัฐมนตรี ผู้ริเริ่มแผนควบคุมยาสูบระดับชาติ กล่าวไว้ว่า  “เราไม่ควรหาเงินจาก
การท าให้สุขภาพของคนไทยเสีย” ผมก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้ สนช.ทุกท่าน จะเห็นแก่ชาติ
และสุขภาพของคนไทย 67 ล้านคน อนุมัติกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ตามเนื้อหา
เดิม ที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้ว ไม่โอน
เอียงไปกับพ่อค้าบุหรี่ต่างชาติ สุขภาพที่ดีของประชากรไทย เป็นเรื่องส าคัญที่สุด ... ผม
ขอให้สนช.ทุกท่านนึกถึงความรู้สึกของท่านเอง ที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน เพราะเป็นห่วงลูก
และภรรยาจะได้รับพิษร้ายจากบุหรี่ แล้วใช้ความรู้สึกนี้ในการตัดสินใจ ผมหวังว่า สนช.
ทุกท่าน จะตัดสินใจเพ่ือสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศครับ (ลมเปลี่ยนทิศ, 2560, 1 
มีนาคม, น.5) 

ดังที่กล่าวมา สื่อบุคคลที่กลุ่มสนับสนุนใช้จึงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สื่อบุคคลที่
ให้ข้อมูลกับสื่อ และสื่อบุคคลที่ส่งผลกระทบกับสื่อ 

2)  สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่พบในการสนับสนุนกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า

พบหลากหลายรูปแบบ อาทิ  เอกสารให้ข้อเท็จจริง สมุดปกขาว สติ๊กเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์                     
แผ่นพับ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และส านักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เผยแพร่สื่อสนับสนุนกฎหมายในเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 1) โปสเตอร์ 2) เอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3) สมุดปกขาว 4) จดหมายเปิดผนึก 
5) ข่าวเผยแพร่ (Press Release)  6) ข่าวโฆษณา (Press Ad.) 7) ภาพข่าว (Photo release)                     
8) ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 9) ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Roll up)  10) พัด 11) สติ๊กเกอร์ 
(ภาคผนวก ก)  
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ภาพที่ 4.23 แสดงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ของฝั่งสนับสนุน 
ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, 16 มีนาคม. 

 
ภาพที่ 4.24 แสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ พัด สติ๊กเกอร์ ของฝั่งสนับสนุน 
ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, 16 มีนาคม. 

3) สื่อมวลชน 
สื่อมวลชนที่พบเป็นสื่อสนับสนุนกฎหมายพบว่า มี 2 สื่อหลัก ได้แก่ สื่อ

หนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุ  โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 7 ท่านให้ข้อมูลว่าใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อหลัก และ 
2 ใน 7 คน ให้ความเห็นว่ามีสื่อวิทยุเสริมด้วย และ 1 คนที่ให้ข้อมูลว่ามีสื่อโทรทัศน์ จากข้อมูลที่ได้
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จากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับข้อมูลจากการเก็บกฤตภาคข่าวที่พบว่ามีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์
ตลอดการขับเคลื่อนกฎหมาย โดยเฉพาะมีกลุ่มคอลัมนิสต์ที่จะเขียนข่าวให้การสนับสนุนกฎหมายอยู่
เสมอ อาทิ อัศวชิงชัย คอลัมน์ เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ลมเปลี่ยนทิศ คอลัมน์
หมายเหตุประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หรือ ตุลย์ ณ ราชด าเนิน จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นต้น 

... บรรทัดนี้ “ไต้ฝุ่น” ชักธงเชียร์ คณะแพทย์และบุคคลสาธารณสุขอาวุโสที่
ออกมาร่วมกันประกาศปฏิญญาสนับสนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย ... 
งานนี้ “ไต้ฝุ่น” ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องโชว์ความกล้าหาญเป็นผู้นาในการแก้ไข
กฎหมายบุหรี่ใหม่ เพ่ือปกป้องชีวิตคนไทยและเยาวชนไทยในอนาคต จากการบ่อนทา
ลายสุขภาพและชีวิตของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ (ไต้ฝุ่น, 2558, 1 เมษายน, น.4) 

... ส่งท้ายการเมือง อัศวชิงชัย ได้กลิ่นทะแม่ง ๆ มีทุนจากบริษัทบุหรี่วิ่งเต้น 
ล็อบบี้ กรรมาธิการ ให้มีการเปลี่ยนแปลง หัวใจส าคัญ เพ่ือตัดเนื้อหา ห้ามแบ่งขาย 
ออกจากร่างกฎหมาย เพ่ือทาให้ร้านค้า ยังสามารถแบ่งขายบุหรี่ได้ตามอ าเภอใจ
เหมือนเดิม ทั้งที่เป็นเป็นเนื้อหาสาระส าคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพ่ือป้องกัน นักสูบหน้า
ใหม่ ฝากสังคมช่วยจับตา กรรมาธิการคนไหน ตัดข้อความเนื้อหานี้ออก ต้องเอาชื่อมา
ประจาน ช่วยกันสาปแช่งสร้างบาปกรรมให้กับลูกหลานไทย (อัศวชิงชัย, 2559, 25 
ธันวาคม, น.4) 

นอกจากสื่อ หนังสือพิมพ์แล้วจากค าสัมภาษณ์ว่ากลุ่มสนับสนุนใช้สื่อวิทยุร่วมด้วย  
มีข้อมูลจากเว็บไซต์ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเผยแพร่สปอตวิทยุความยาว 0.32 นาที มี
เนื้อหาเชิญชวนให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพ่ือช่วยปกป้องเด็ก
และเยาวชน (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2558, 16 มีนาคม) ขณะที่สื่อโทรทัศน์ จากการค้นหา
ผ่านเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) พบว่ามีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการชี้ชัดจัดเต็ม 
จากช่องสปริงนิวส์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 (SpringNews, 2558, 27 มกราคม) และรายการ
เด่นข่าวดึก ช่อง News TV  (เด่นข่าวดึก newtv, 2558, 26 มกราคม) 

 
ภาพที่ 4.25 แสดงสื่อโทรทัศน์ที่กลุ่มสนับสนุนใช้เพ่ือสนับสนุนกฎหมาย 
ที่มา: SpringNews, 2558, 27 มกราคม. 
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4)  สื่อเฉพาะกิจ 
สื่อเฉพาะกิจ หมายถึงสื่อที่จัดท าขึ้นเฉพาะกิจมีจุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่ม

สนับสนุนมีการใช้สื่อเฉพาะกิจใน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) แถลงข่าว 2) เสวนา 3) กิจกรรมสร้าง
กระแสเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 4 คนใน 7 คน ให้ข้อมูลว่ากลุ่มสนับสนุนใช้การสื่อสารใน
รูปแบบนี้ จากรูปแบบทั้ง 3 สอดคล้องกับข้อมูลจากการเก็บกฤตภาคข่าวที่น าเสนอในบทก่อนที่หน้า
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายสื่อสารด้วยสื่อเฉพาะกิจอย่างหลากหลาย  

การแถลงข่าว กลุ่มสนับสนุน จะใช้เมื่อมีกลุ่มสนับสนุนกลุ่มใหม่ ๆ ประกาศ
สนับสนุนกฎหมาย อาทิ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วยเครือข่าย
วิชาชีพแพทย์ จัดพิธีประกาศปฏิญญา แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโส หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่
เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย แถลงข่าว เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ ดังภาพที่ 4 .26 
หรือ รัฐมนตรีสาธารณสุขแถลงข่าวเสนอร่าง พ.ร.บ.ต่อ คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

 “แพทย์และบุคลากร สาธารณสุขอาวุโส หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพ่ือ
คุณภาพชีวิตคนไทย” นาโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ 
หัวหน้าแพทย์ประจาพระองค์ อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ผู้เสนอกฎหมายให้พิมพ์ภาพคาเตือนข้างซองบุหรี่ เป็นคนแรกของประเทศ
ไทย และคณะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโส ประมาณ 100 คน ร่วมแสดง
จุดยืนประกาศปฏิญญาเรียกร้องให้คณะรัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (“พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบอีกหนึ่งความหวังแพทย์ไทย”, 2558, 6 
เมษายน, น.4) 

ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวในการ
แถลงข่าว การตั้งเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ว่า เครือข่ายนี้
เป็นการรวมตัวกันของผู้สูบบุหรี่ ญาติและผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เพ่ือเป็น
การประกาศและตอกย้ าให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงพิษภัย และอันตรายที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ ภารกิจของเครือข่ายจะมุ่งเน้นในการปกป้องลูกหลานไทยไม่ให้ตก เป็นทาส
ของการเสพติดบุหรี่ทุกรูปแบบ หลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจาก
การสูบบุหรี่ นายการุญ ตระกูลเผด็จไกร นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย 
ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการสูบบุหรี่ กล่าวว่า พิษ
ภัยบุหรี่ท าให้เกิดโรคภัยสารพัดโดยเฉพาะมะเร็งกล่องเสียง กล่องเสียงถูกตัดไปท าให้
พูดไม่ได้ เป็นใบ้ กลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต  ผู้ไร้กล่องเสียงหลายคนฆ่าตัวตาย
เพราะสื่อสารกับสังคมไม่ได้ หลายคนเสียชีวิตเพราะมะเร็งก าเริบ ปัจจุบันสมาชิกของ
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สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย มีจ านวน 2,900 คนทั่วประเทศที่มีชีวิตอยู่อย่าง
ไร้กล่องเสียง เครือข่ายนี้จะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารความคิดระหว่างผู้ป่วย ที่ได้รับพิษ
ภัยอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชน
ได้เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย อันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญในการควบคุมการ บริโภคยาสูบของคนไทย  (“ตั้งเครือข่าย
ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่”, 2558, 9 กันยายน, น.12) 

 
ภาพที่ 4.26 แสดงกิจกรรมแถลงข่าวสนับสนุนกฎหมายภาคีเครือข่าย 
ที่มา: “ตั้งเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่”, 2558, 9 กันยายน, น.12. 

รัฐมนตรีสาธารณสุขแถลงข่าวเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อ ครม. รวมถึงองค์การ
อนามัยโลก ร่วมแถลงข่าว และส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา หนุนให้คลอดกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2559) 

การสัมมนาและเสวนา เป็นรูปแบบการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณีที่กลุ่มสนับสนุน
ต้องการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ก าหนดนโยบายรวมถึงสาธารณชน เช่น สัมมนา
วิชาการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย จัดโดยส านักควบคุม
การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  

การจัดกิจกรรมสร้างกระแสเชิงสัญลักษณ์ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความคิดกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง กิจกรรมที่กลุ่มสนับสนุนใช้ เป็นการล้ม
ประท้วงของเครือข่ายเยาวชน ที่ล้มพร้อมกัน 140 คน ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรณี
ที่ ฟิลลิป มอร์ริส ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขที่มีการขยายขนาดภาพค าเตือนบนซองบุหรี่จาก 55 เป็น 
ร้อยละ 85 (ภาคผนวก ก) 
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5)  สื่ออินเทอร์เน็ต 
สื่ออินเทอร์เน็ตที่กลุ่มสนับสนุนใช้ พบว่า มีการสื่อสารโดยใช้เว็บไซต์และเพจ

เฟซบุ๊คของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่เป็นหลัก โดยสื่อที่ปรากฏในสื่ออินเทอร์เน็ตได้แก่ อินโฟ
กราฟฟิก (Info graphic) สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 7 คน ที่ให้ข้อมูลว่าได้รับ
ข้อมูลจากแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) ผ่านไลน์กลุ่ม และเพจเฟซบุ๊คมูลนิธิรณรงค์ฯ ข้อมูลที่สื่อสารบน
เว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊คของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  ปรากฏในรูปแบบของสื่อภาพอินโฟ
กราฟฟิก ทั้งภาพชุดและภาพเดียว ตัวอย่างดังภาพที่ 4.27 

 
ภาพที่ 4.27 แสดงสื่ออินโฟกราฟฟิกท่ีกลุ่มสนับสนุนใช้เพ่ือสนับสนุนกฎหมาย 
ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, มีนาคม, 16 มีนาคม. 

4.1.2.5 มิติการสื่อสาร 
มิติของการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่าทั้ง 7 ท่านให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่มสนับสนุน
ใช้มิติด้านสุขภาพสื่อสารเพ่ือสนับสนุนกฎหมาย  

... มิติการสื่อสารที่ฝั่งสนับสนุนจะใช้เป็นหลักก็เน้นเรื่องการสื่อสารสุขภาพ 
(จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

... ฝั่งสนับสนุน ส่วนมากเสนอข้อมูลมิติด้านสุขภาพ พูดถึงเหตุผลด้าน
สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 
2561) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นว่า ขณะที่กลุ่มคัดค้านเน้นการให้ข้อมูลในมิติ
ด้านเศรษฐกิจฝั่งสนับสนุนก็รู้ดีและเห็นว่า ข้อมูลในมิติด้านเศรษฐกิจเป็นจุดด้อยของกลุ่มสนับสนุน 
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... ถามว่าบุหรี่มันน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่า  หลายคนมองมุมนี้แต่จริงๆ 
แล้วถ้ามองให้ลึกบุหรี่มันก็ต้องเสียภาษี เหล้าบุหรี่ ถ้าเรื่องสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค แต่ถ้าเรื่องภาษี คือ กรมสรรพสามิต แต่ก่อนนั้นน าเข้าบุหรี่ก่อนที่เรา
จะเปิดเสรีอาเซียน มันก็จะมีการเก็บภาษีน าเข้าที่เรียกว่าภาษีศุลกากร  หลังเปิดการค้า
เสรีอาเซียน เขาจะให้ทุกประเทศเลยน าสินค้าตามที่เขาตกลงกันสินค้านี้ สินค้านี้จะลด
ภาษีเรื่อย ๆ จนเหลือศูนย์ ส าหรับภาษีน าเข้า เพราะฉะนั้น ถ้าจ าไม่ผิด ปี 53 เป็นต้น
มาภาษีบุหรี่น าเข้าเฉพาะส่วนที่เป็นภาษีศุลกากรเราก็เหลือศูนย์ แต่เรายังเก็บภาษี
สรรพสามิตอยู่  ฉะนั้นมันมี 2 ส่วนส าหรับเรื่องภาษี  อย่างนี้มันเป็นเรื่องของ
เศรษฐศาสตร์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้ และก็เรื่องของภาษี องค์การอนามัยโลก บอกไว้ว่า
แม้ว่ามีมาตรการหลาย ๆ อย่างในการควบคุมยาสูบ และเขาก็มองว่ามาตรการเรื่อง
ของภาษีเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อย่างที่หนูว่าอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มีน้อย
เรื่องนี้ก็มีน้อยด้วย มีไม่ก่ีคน (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

. . . ต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ เราจะมีเศรษฐศาสตร์สุขภาพบ้าง แต่เศรษฐกิจในภาพรวม เราไม่ได้อยู่
ในภาพรวม ไม่มีข้อมูลที่จะไปโต้แย้ง ต่อสู้ให้ทันเกมของเขาได้ นี่เป็นข้อด้อยในเรื่อง
ของข้อมูล (ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลจากกฤตภาคข่าว ที่พบว่ากลุ่มสนับสนุนสื่อสารประเด็นทาง
สุขภาพเพ่ือสนับสนุนกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนผ่านหนังสือพิมพ์ จะ
พบว่ามีการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติจ านวนผู้สูบบุหรี่ หรือ แนวโน้มจ านวนเยาวชนที่สูบบุหรี่สูงขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจในปี 2557 พบว่า ประเทศไทย มีประชากร
อายุ 15 ปี ขึ้น 54.8 ล้านคน ในจ านวนนี้ เป็นผู้สูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน เทียบกับปีที่แล้ว มีจ านวนผู้สูบ
บุหรี่เพ่ิมขึ้นในเพศชายจากร้อยละ 39 เป็น 40.5 ในเพศหญิงจากร้อยละ 2.1 เป็น 2.2 โดยอัตราการ
สูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 18.4 เท่า (“หมายเหตุประชาชนหนุนกฎหมาย”, 2558, 11 มิถุนายน
, น.8) หรือ กลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มสูบบุหรี่สูงขึ้น โดยเยาวชนอายุ 15-18 ปี เพิ่มเป็นร้อยละ 7.62 ในปี 
2552 และอายุ 19-24 ปี เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.1 ในปี 2552 หนึ่งสาเหตุที่หลากหลายคือ การ
จ าหน่ายจ่ายแจกสิ่งของต่าง ๆ ที่ส่งเสริมบุหรี่ (“คอเหล้าบุหรี่จ๊ากข้ึน 12 บาท”, 2555, 2 สิงหาคม, น.
15) รวมไปถึงการใช้ความน่ากลัว ก็เป็นการให้ความน่ากลัวด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 60-70 เกิดจากการสูบบุหรี่ ปัจจุบันผู้ชายมี
ความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากมีอัตราการสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 40 แต่พบว่าผู้หญิง
โดยเฉพาะแม่บ้านหรือผู้อยู่บ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านก็มีอัตราเสี่ยงพอ ๆ กันจากการได้รับควัน
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บุหรี่มือสอง จากสถานการณ์ดังกล่าวทุกฝ่ายจึงจ าเป็นต้องช่วยกันผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. .... (“วอนนายกไฟเขียว”, 2558, 19 มีนาคม, น.10) 

4.1.2.6 กลยุทธ์การสื่อสาร 
จากการเก็บข้อมูลด้วยกฤตภาคข่าว พบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารทั้งสิ้น 11 

กลยุทธ์  ดังภาพที่ 4.28   โดยแต่ละกลยุทธ์มีรูปแบบย่อยดังนี้ 1) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
ประกอบไปด้วย การให้ข้อเท็จจริง การให้ข้อคิดเห็น การให้ข้อมูลต่างประเทศ การแสดงพลัง
สนับสนุนนักการเมือง และ  การใช้ความน่ากลัว 2) กลยุทธ์การล็อบบี้ ประกอบด้วย การล็อบบี้
ทางตรงและการล็อบบี้ทางอ้อม 3) การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์
เพ่ือโน้มน้าวใจ 4) การออกแบบเนื้อหา ประกอบด้วย การออกแบบเชิญชวน การออกแบบกราฟฟิก 
การแบบข้อมูล และการออกแบบมวลชน 5) การลดความน่าเชื่อถือ 6)  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมติดตาม การมีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมรับรู้ 
7) การรณรงค์   8)  การสร้างเครือข่ายทางสังคมเชิงกิจกรรม 9) การตอบโต้ 10) การก าหนดวาระ
ของสื่อมวลชน  11)  การต่อรอง  

ดังที่กล่าวมา กระบวนการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จึงสามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.29 อธิบายได้ดังนี ้

เป้าหมายของการสื่อสาร  ของกลุ่มสนับสนุนแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  การให้ข้อมูลกับ
ผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้สนับสนุนกฎหมาย และผ่านกฎหมายแบบไม่ให้มีการแปรญัตติ และการแย่ง
ชิงคนท่ีมีความเห็นตรงกลาง ไม่สนับสนุน ไม่คัดค้านกฎหมายให้สนับสนุน 

ระดับการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ระดับ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มเล็ก การ
สื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน 

แกนการสื่อสาร  พบ 2 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารแบบบนลงล่าง และการสื่อสารแนบ
ระนาบ 

ประเภทของสื่อ พบ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน 
สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต 

ขณะที่มิติการสื่อสาร พบว่ากลุ่มสนับสนุนใช้มิติการสื่อสารด้านสุขภาพเป็นหลักเพ่ือสื่อสาร
ให้บรรลุวัตถุประสงค ์
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ภาพที่ 4.28 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มสนับสนุน พ.ร.บ.ฯ 
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ภาพที่ 4.29 แสดงกระบวนการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุน พ.ร.บ. 
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4.2 กระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                  
พ.ศ. 2560 

การอธิบายผลการศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ผู้ศึกษาจะอภิปรายผลเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

4.2.1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
4.2.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

4.2.1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

การอภิปรายกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ             
พ.ศ.2560 ผู้ศึกษาจะอภิปรายผลการศึกษาที่ได้ จากการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Content 
Analysis) ด้วยการเก็บข้อมูลจากกฤตภาคข่าว เป็นข้อมูลตั้งต้น แล้วจึงเสริมด้วยข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 คน 

ผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูล กฤตภาคข่าว ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – วันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ จ านวนทั้งสิ้น 1,197 ข่าว เป็นข่าวที่
น าเสนอเพ่ือสนับสนุนกฎหมายจ านวน 626 ข่าว คัดค้าน 417 ข่าว และเป็นข่าวเกี่ยวกับกฎหมายตาม
วาระของสื่อมวลชนจ านวน 154 ข่าว  

จากกลุ่มข่าวที่น าเสนอเพ่ือคัดค้านกฎหมาย จ านวน 417 ข่าว สามารถแบ่งตามรูปแบบการ
น าเสนอในหนังสือพิมพ์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข่าวปกติ (Press Release) สกู๊ปข่าว (Scoop) ภาพข่าว 
(Photo Release) และข่าวโฆษณา (Advertising) จ าแนกดังตารางท่ี 4.12 
ตารางที่ 4.12 จ าแนกรูปแบบข่าวของกลุ่มคัดค้านกฎหมาย 

   รูปแบบข่าว จ านวน(ข่าว) คิดเป็นร้อยละ 

ข่าวปกติ (Press Release) 258 61.8 
สกู๊ปข่าว (Scoop) 121 29.0 
ภาพข่าว (Photo Release) 17 4.2 
ข่าวโฆษณา (Advertising) 21 5.0 

รวม 417 100 

จากตารางที่ 4.12  พบว่า ข่าวที่คัดค้านกฎหมายถูกน าเสนอในรูปแบบข่าวปกติ (Press 
Pelease) มากที่สุด จ านวน 258 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาเป็นรูปแบบสกู๊ปข่าว (Scoop) 
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จ านวน 121ข่าว คิดเป็นร้อยละ 29.0  ข่าวโฆษณา (Advertising) จ านวน 21 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.0  
และ ภาพข่าว (Photo Release) จ านวน 17 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ  

จากรูปแบบของข่าวทั้ง 4 รูปแบบ ศึกษาเปรียบเทียบกันในหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น
หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด บ้านเมือง แนวหน้า คมชัดลึก 
และผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ได้แก่ มติชน ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ สยามธุรกิจ กรุงเทพ
ธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ บางกอกทูเดย์ เนชั่น และประชาชาติธุรกิจ รวม 17 ฉบับที่เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา สามารถจ าแนกได้ ดังตารางที่ 4.13 
ตารางที่ 4.13 จ าแนกรูปแบบของข่าวคัดค้าน 4 รูปแบบ เปรียบเทียบในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

ประเภท
หนังสือพิมพ์ /
รูปแบบข่าว 

หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ 
จ านวน 
(ข่าว) 

ร้อยละ จ านวน 
(ข่าว) 

ร้อยละ 

ข่าวปกติ 
(Press Release) 

118 28.3 147 35.2 

สกู๊ปข่าว 
(Scoop) 

54 12.9 64 15.3 

ภาพข่าว 
(Photo Release) 

3 0.7 12 2.9 

ข่าวโฆษณา 
(Advertising) 

4 0.9 15 3.6 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า ข่าวปกติในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ พบมากที่สุด จ านวน 147 
ข่าว คิดเป็น ร้อยละ 35.2 รองลงมา เป็นข่าวปกติในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ จ านวน 118 ข่าว คิด
เป็น    ร้อยละ 28.3  ล าดับต่อมาได้แก่ สกู๊ปข่าว (Scoop) ในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ จ านวน 64 
ข่าว  คิดเป็นร้อยละ 15.3 โดยพบภาพข่าว (Photo Release) ในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณน้อยที่สุด 
จ านวน 3 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.7 

โดยผลการศึกษากลุ่มที่คัดค้าน พบว่า กลุ่มคัดค้านพระราชบัญญัติฯ แบ่ง ได้เป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1  กระทรวงการคลัง 
1) รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง  
2) อธิบดีกรมศุลกากร 
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กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศ 
1) อุตสาหกรรมใบยา 

- น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อ านวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ 

- นายสมนึก ยิ้มปิ่น ชาวไร่ยาสูบและผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์                     
จ.สุโขทัย 

- นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่,
สมาคมพัฒนาชาวไร่ยาสูบบ่มเองเชียงใหม่, สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบ
ยาสบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, สมาคมโรงบ่มใบยาสูบ, สมาคมผู้บ่มใบยาสูบ
เชียงราย พะเยา, สมาคมผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย  

- บริษัทสหใบยาสูบไทย จ ากัด 

- นายวินนท์ แสงมาน อดีตประธานสหภาพแรงงานยาสูบ 
2) อุตสาหกรรมการค้า 

- นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย 

- นายกสมาคมค้าปลีก-ส่ง 
กลุ่มท่ี 3 อุตสาหกรรมยาสูบต่างประเทศ 

1) ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
2) นายพงศธร  อังศุสิ งห์  ผู้ อ านวยการฝ่ ายบรรษัทสัมพันธ์  ฟิลลิป มอร์ ริส                    

(ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
กลุ่มท่ี 4 ภาคีสนับสนุน 

1) คอลัมนิสต์ 

- เสือกระดาษ คอลัมน์มองต่างมุม หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน 

- สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา คอลัมน์เดินหน้าชน หนังสือพิมพ์มติชน 

- ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ผู้อ านวยการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าปลีก 

- ไกรวิชญ์ ดิชพงศ ์

- เขื่อนขันธ์ คอลัมน์: คมคิดคนเขียน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

- ธานี กุลแพทย์ 

- นารถ นเรนทร 
2) องค์กรต่างประเทศ 

- สภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย  
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- สภาธุรกิจอเมริกัน อาเซียน  

- สภาหอการค้าอเมริกันจาก วอชิงตัน ดีซี  

- สมาคมผู้ปลูกยาสูบนานาชาติ 

- สมาคมยุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) 
3) นักวิชาการ 

- รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและการก ากับดูแล (APaR) และคณบดีคณะนิติศาสตร์                   
ม.หอการค้าไทย 

จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพจากข่าว พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่กลุ่มคัดค้านทั้ง 4 
กลุ่มใช้ มีทั้งสิ้น 12 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์การออกแบบสาร กลยุทธ์การก าหนดวาระ                         
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์การล็อบบี้ กลยุทธ์การสร้างความไม่น่าเชื่อถือ  กลยุทธ์การ
ตอบโต้ กลยุทธ์การรณรงค์ กลยุทธ์การต่อรอง และกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเมื่อศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารทั้ง 12 กลยุทธ์ ที่ปรากฎตามรูปแบบของข่าวในหนังสือพิมพ์ทั้ง 17 ฉบับ พบว่ามีการ
ใช้กลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบดังที่กล่าวมาจ านวน  700 ครั้ง กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย จ าแนกได้ดังตารางที่ 4.14 
ตารางที่ 4.14 จ าแนกกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนกฎหมาย 

ล าดับ
ที ่

กลยุทธ์การสื่อสาร จ านวน (ข่าว) คิดเป็น (ร้อยละ) 

  1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 268 38.3 
2 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 147 21.0 
3 กลยุทธ์การล็อบบี้ 96 13.7 
4 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 54 7.7 
5 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม 35 5.0 
6 กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ 28 4.0 
7 กลยุทธ์การออกแบบสาร 25 3.6 
8 กลยุทธ์การตอบโต้ 16 2.3 
9 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 15 2.1 
10 กลยุทธ์การก าหนดวาระ 11 1.6 
11 กลยุทธ์การรณรงค์ 3 0.4 
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ล าดับ
ที ่

กลยุทธ์การสื่อสาร จ านวน (ข่าว) คิดเป็น (ร้อยละ) 

12 กลยุทธ์การต่อรอง 2 0.3 
 รวม 700 100 

ตารางที่ 4.14 อธิบายว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้เพ่ือคัดค้านพระราชบัญญัติฯ กลยุทธ์ที่พบ
มากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ จ านวน 238 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 38.3 
รองลงมาได้แก่ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ จ านวน 147 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 21.0 และกลยุทธ์ การ            
ล็อบบี้จ านวน 96 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.7  โดยพบกลยุทธ์การต่อรองน้อยที่สุด จ านวน 2 ข่าว คิด
เป็นร้อยละ 0.3 

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มคัดค้าน ทั้ง 12 กลยุทธ์ปรากฏในกฤตภาคข่าว
หลากหลายรูปแบบ และมีผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สนับสนุนดังนี้ 

4.2.1.1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ

ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อที่กลุ่ม
คัดค้านใช้มีจ านวน 268 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 38.3 สามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ  ประกอบด้วย                  
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็นมากที่สุด จ านวน 152 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
56.7 รองลงมาเป็นการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว จ านวน 50 ข่าว คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง จ านวน 37 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.8 การ
ชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศจ านวน 15 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.6  และการ
ชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง จ านวน 14 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.2  

1) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น 
การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มคัดค้านใช้

มากที่สุด โดยจะให้ข้อคิดเห็นตามข้อกังวลของตนเอง แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกระทรวง กลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มชาวไร่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และธุรกิจยาสูบต่างประเทศ 
ในระดับกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ดูแลโรงงานยาสูบที่กังวลว่าข้อ
กฎหมายอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ  กระทรวงพาณิชย์ ที่มีความเป็นห่วง ในมาตราที่อาจกระทบสิทธิ
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ผู้ประกอบการโดยสุจริต ผิด พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2535 และผิด พ.ร.บ.ความลับทางการค้า 
พ.ศ.2545  

... นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย
ภายหลังจากการหารือ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิตและเพาะปลูกใบยา เพ่ือ
คัดค้านการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ว่า การพิจารณากฎหมายควรมีการพิจารณาอย่าง
รอบด้าน เพราะอาจท าให้เกษตรกรปลูกใบยาสูบได้รับความเดือดร้อน ... ส่วนตัวเห็น
ว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวอาจส่งเสริมให้บุหรี่ปลอมไหลเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมือง ทั้งนี้ 
กระทรวงการคลังจะส่งผู้แทนร่วมแสดงความเห็นกฎหมายควบคุมยาสูบของกระทรวง
สาธารณสุขที่ก าลังยกร่างอยู่ด้วย และเห็นว่ายังไม่ควรน าร่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เพราะต้องระดมความเห็นทุกส่วนอย่างรอบด้าน เพราะมองว่าเป็นร่าง กม.ขัด
รัฐธรรมนูญ (“คลังค้าน พ.ร.บ.ยาสูบ”, 2555, 13 กันยายน,น.6 ) 

... กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า มาตรา 38 ที่ก าหนดให้ รมว.สาธารณสุขมี
อ านาจออกประกาศเพ่ือก าหนดลักษณะหีบห่อ สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งเครื่องหมาย
การค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอาจน าไปสู่การออกประกาศใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ที่
ไม่ได้พิมพ์เครื่องหมายการค้า อาจกระทบสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของ
ผู้ประกอบการได้ จึงเห็นควรออกประกาศห้ามการแสดงภาพ ข้อความ หรือ
เครื่องหมายการค้าที่จูงใจให้เกิดการสูบมากกว่า ส าหรับการใช้บุหรี่แบบเรียบ ขณะนี้
เป็นข้อพิพาทในองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบังคับ
ใช้ซองเรียบแล้ว ถูกประเทศต่าง ๆ เช่น ยูเครน ฮอนดูรัส โดมินิกัน และคิวบา ยื่นฟ้อง
เพราะเห็นว่าจ ากัดทางการค้า กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า ควรรอค าวินิจฉัยคดีก่อน 
เพราะหากไทยบังคับใช้ อาจขัดความตกลงระหว่างประเทศ และจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ประกอบการ ส่วนมาตรา 37 ก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผย
ส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบอันอาจเป็นความลับทางการค้า
นั้น กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขควรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความลับทาง
การค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลเพ่ือไม่ให้กระทบต่อสิทธิของเจ้าของความลับ เว้นแต่กรณี
ที่จ าเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของคนไทย (“กม.ยาสูบขัดข้อตกลงต่างประเทศ,” 
2559, 8 พฤศจิกายน, น.9) 

กลุ่มนักวิชาการ มีความเห็นของ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กฎหมายธุรกิจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และดร.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยให้ความคิดเห็นในประเด็นที่กฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่สามารถ
ออกระเบียบที่จะน าไปสู่การบังคับใช้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งข้อกฎหมายอาจน าไปสู่ข้อ
ถกเถียงและการฟ้องร้องอีกมาก อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องสมดุลและความได้สัดส่วนของกฎหมาย ที่
ต้องค านึงถึงท้ังการออกกฎระเบียบและเสรีภาพของพลเมือง 

... สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า ... การเปลี่ยนแปลงที่จะ
ส่งผลต่อสิทธิและความคุ้มครองที่กฎหมายให้มานาน เช่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่
ควรเกิดขึ้นผ่านการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสามารถท าได้ด้วย
เพียงการออกกฎหมายลูกที่เขียนออกมา เพียงแค่สั้น ๆ เท่านั้น แต่เป็นการให้อ านาจ
แบบเบ็ดเสร็จกับเจ้าหน้าที่ในการก าหนดข้อบังคับ การให้อ านาจหน้าที่ในลักษณะนี้จะ
น าไปสู่ขั้นตอนฟ้องร้องทางกฎหมายอีกมากมาย หากผู้ปฏิบัติเห็นว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ใช้
อ านาจเกินควรและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (“มองต่างมุม พรบ.คุมยาสูบกฎหมาย
สุดโต่งในมือ สนช.,” 2558, 19 มิถุนายน,น. 7-8) 

... ดร.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย บอกว่า ร่างกฎหมายใด ๆ ต้องค านึงถึงหลักตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
เป็นส าคัญ ทั้งยังต้องสร้างความสมดุลระหว่างมาตรการทางกฎหมายกับการจ ากัด
เสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งท า
ธุรกิจอย่างสุจริต สมควรต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายด้วยเช่นกัน ถ้ามองตาม
ความเป็นจริง พ.ร.บ.ยาสูบฉบับนี้มีเป้าหมายไม่ต่างกับ พ.ร.บ.สุรา ที่พยายามจะสกัด
นักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ซึ่งก็คือเหล่าเยาวชนนั่นเอง แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่า แม้จะมี
การปรับปรุงกฎหมายฉบับใหม่ให้เข้มงวดขึ้น เช่น ควบคุมการขายสุรา โดยก าหนดเวลา 
แต่ก็ยังพบว่าปัจจุบันคนไทยมีการดื่มสุราสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และมีอัตราการดื่ม
ที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งเมาแล้วขับยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้สถิตอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในเมืองไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกอีกด้วย แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือรณรงค์เรื่องการ ลด ละ เลิก ทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่ ได้
ละลายงบประมาณแต่ละปีหมดไปกับการรณรงค์สารพัดรูปแบบนับ พันล้านบาท ซึ่งก็
เป็นเงินที่มาจาภาษีบาปทั้งสิ้น แต่ค าถามก็คือ เหตุใดสถิตินักดื่มและนักสูบจึงไม่ลดลง
เลย ทั้งหมดนี้เราก าลังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอยู่หรือไม่ สุธรรมเห็นว่า  ปัญหาใหญ่ของ
เมืองไทยที่กลายสภาพเหมือนคนป่วยเรื้อรัง เป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ 
ไม่จริงจังต่อเนื่อง และบ่อยครั้งกฎหมายไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเท่าเทียมเสมอกันทุกคน
ในสังคมต่างหาก (“นักกฎหมายจับตา ร่างกม.ใหม่ยาสูบ”, 2558, 18 ธันวาคม, น.5) 
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กลุ่มชาวไร่ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดยกลุ่มที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ประกอบด้วย นายสุครีพ บุญชุ่ม นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย นายสมนึก ยิ้มปิ่น 
ผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม
และผู้ค้ายาสูบ จ.เชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ สิงหเสนี อดีตนายกสมาคมผู้บ่มใบยาสูบเชียงราย-พะเยา ให้
ความเห็นเกี่ยวกับ มาตรการที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มชาวไร่ และข้อกังวลที่ส าคัญคือ มาตรการในกฎหมายอาจถึงการท าให้ชาวไร่ยาสูบหมดอาชีพ 
รวมถึงไม่เพียงกระทบกับชาวไร่เท่านั้น แต่ยังกระทบตั้งแต่ต้นน้ าไปถึงปลายน้ า 

... นายสุครีพ บุญชุ่ม นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กล่าวว่า 
กฎหมายฉบับนี้มีข้อบกพร่องและมีข้อโต้แย้งมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มการท าประชา
พิจารณาในปี 2555 เนื่องจากเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.เข้าข่ายลิดรอนสิทธิและเสรีภาพให้
อ านาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลูกโดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
หรือสภาผู้แทนราษฎร ที่ส าคัญยังส่งผลกระทบผู้เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ า 
คือ ชาวไร่ยาสูบ 50,000 ครอบครัวทั่วประเทศไปจนถึงปลายน้ า คือ ร้านค้าปลีกที่ขาย
ยาสูบกว่า 500,000 ราย (“ห่วงพรบ.ควบคุมยาสูบ ท าลายอุตสาหกรรมทั้งระบบ ,” 
2557, 14 ธันวาคม, น.10) 

... นายสมนึก ยิ้มปิ่น ผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัย 
เปิดเผยว่า ขณะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบของจังหวัดใน 3 อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกใบยาสูบสายพันธุ์
เบอร์เลย์แหล่งใหญ่สุดของประเทศ มีความกังวลใจต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ พ.ศ. .... ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยสาระส าคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าว 
คือ การให้เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกใบยาสูบแล้วให้ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ซึ่งตรงนี้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มองว่าไม่เป็นธรรม เพราะรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าพืชที่จะ
น ามาให้เกษตรปลูกทดแทนเป็นพืชชนิดใด มีการประกันราคาหรือไม่ อีกท้ังยังเป็นการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ สมาคมได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีมาหลายครั้งแล้วแต่เรื่องก็เงียบ
หายไป  (“ชาวไร่สุโขทัยต้าน พ.ร.บ.ยาสูบ หวั่นเสียอาชีพ รายได้ดีระยะยาว ,” 2556, 
9 กุมภาพันธ์, น.6) 

... ผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การไม่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้ รัฐบาล
ควรจะต้องสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ
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เรื่องนี้ไม่ใช่เพิกเฉยต่อพวกเรา ... นโยบายเหล่านี้เป็นการคุกคามอาชีพการปลูกยาสูบ
ในประเทศไทย ซึ่งท ารายได้เลี้ยงดูชาวไร่ และเป็นอาชีพของครอบครัวที่ท ากันมาหลาย
ชั่วอายุคน ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะหยุดโจมตีชุมชนผู้ปลูกยาสูบ ด้วยกฎหมายที่แรงเกิน
กว่าเหตุ ควรจะหันมาดูแลชาวไร่ยาสูบบ้าง และควรเปลี่ยนความคิดที่จะออกกฎหมาย  
(“ชาวไร่โวยพ.ร.บ.ยาสูบไร้ส่วนร่วมท าลายอาชีพ,” 2556, 9 กุมภาพันธ์, น.6) 

... โดยร่างกฎหมายนี้มีความสุดโต่ง แต่ในขณะเดียวกันกลับละเลยการควบคุม
ยาเส้นมวนเอง ทั้ง ๆ ที่มีจ านวนผู้บริโภคจ านวนมาก ไม่ต่างจากการบริโภคยาสูบแบบ
ปกติทั่วไป ซึ่งมาตรการจะท าให้ผู้บริโภคหันไปนิยามสูบเส้นมวนเอง รวมถึงของผิด
กฎหมายหรือหนีภาษี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบรวมถึงรายได้ของภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังอ้างถึงกรอบอนุสัญญาควบคุมว่าด้วยการบริโภคยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (FCTC) ทั้งที่จริงแล้ว แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ได้มีพันธะผูกพันทาง
กฎหมายแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันกลับเป็นการเอากฎหมายของต่างชาติมาท าร้าย
คนไทยด้วยกัน โดยภาคียาสูบได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพิกถอนร่างกฎหมายฉบับ
นี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในทันที และขอให้มีการประชุมที่ เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการจัดฉากและแอบด าเนินการ (“ภาคียาสูบ วอน 
สธ. ถอนร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ยันพร้อมร่วมมือออกกม.ป้องเยาวชน”, 2558, 13 มกราคม, 
น.6)  

... นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบไทย 
จังหวัดล าปาง เปิดเผยว่า ตัวแทนจาก 6 สมาคมขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการ
บริโภคยาสูบ พ.ศ. .... หากมีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจริง จะส่งผลกระทบต่อ
ชาวไร่ยาสูบอย่างรุนแรง จนถึงขั้นหมดอาชีพ นอกจากนี้ มาตรา 14 ที่ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ท าหน้าที่ให้
ความเห็นและข้อเสนอต่อรัฐมนตรีในการออกกฎหมาย กลับพบว่ามีแต่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและผู้แทนภาคเอกชนเท่านั้น ไม่มีผู้แทนจากกลุ่มชาวไร่ยาสูบเลย (“ส.ย.ท.ขู่ล่าล้าน
ชื่อค้านควบคุมยาสูบหวั่นกระทบชาวไร่,” 2555, 5 กันยายน, น.6) 

... นายสุรศักดิ์  สิงหเสนี อดีตนายกสมาคมผู้บ่มใบยาสูบเชียงราย -พะเยา 
กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเนื้อหากระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยาสูบ
ไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูก ผู้ประกอบการผลิตยาสูบ รวมไปถึงผู้มีอาชีพร่วมที่
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ค้า ผู้จ าหน่าย ฯลฯ เพราะจะมีข้อกีดกันบุหรี่ไทยมากมาย แต่ขณะที่ใบ
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ยาสูบและบุหรี่ที่มาจากต่างประเทศที่มีราคาถูกและไม่ได้ถูกควบคุมสารพิษ เช่น ลาว 
เวียดนาม ฯลฯ ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการควบคุมสารพิษจะทะลักเข้ามาแข่งขันในตลาดบุหรี่
ของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี 
(“ชาวไร่ยาสูบร้อง สธ.สกัดพ.ร.บ.ใหม่ ชี้ให้อ านาจ จนทล้น กระทบรุนแรง,” 2557, 22 
ธันวาคม,น.13) 

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า โดยนางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการสมาคมการค้า
ยาสูบไทย และตัวแทนร้านค้า เห็นว่ากฎหมายจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้า โดยเฉพาะมาตรการ
ห้ามแบ่งมวนขายและซองบุหรี่แบบเรียบ ทั้งยังสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ  

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าว
ว่า ก่อนหน้านี้ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเตือนว่าข้อ
กฎหมายมีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ มีการให้อ านาจออกกฎหมายลูกโดยไม่
ผ่าน ครม. หรือสภาฯ จ านวนมาก รวมทั้งอาจละเมิดประเด็นทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ร้านค้าเห็นด้วยกับการปกป้องเด็กและเยาวชนเช่น การเพ่ิมอายุผู้ซื้อ แต่เรา
ขอคัดค้านมาตรการอ่ืน ๆ ที่สุดโต่งในร่าง กม.นี้ เช่น เรื่องห้ามแบ่งขาย ก าหนดสถานที่
ห้ามขาย เรื่องฉลากซอง เรื่องจ ากัดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งการ
จ ากัดการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เพราะนี่คือกฎหมายที่สร้างภาระ กลั่นแกล้งคนท ามา
หากิน สภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัวร่าง กม.นี้ จะท าให้การค้าขายยากล าบากมากขึ้นไป
อีก (“วอน ครม.ไม่รับร่างกม.ยาสูบใหม่,” 2558, 22 ธันวาคม,น.13) 

...กฎหมายการควบคุมยาสูบของประเทศที่ใช้อยู่ขณะนี้ เรียกว่าเป็น
กฎหมายควบคุมยาสูบที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จนได้รับการยก
ย่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เพียงแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายที่มีอยู่รวมทั้งประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงทั้งสิ้นกว่า 47 สมัย น่าจะ
เพียงพอต่อมาตรฐานการควบคุมยาสูบ น่าจะทุ่มเททรัพยากรทั้งบุคลากรและ
งบประมาณไปในการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดและรัดกุมจะดีกว่ามานั่งออก
กฎหมายใหม่ (ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์, 2557, 5 ธันวาคม,น.30) 

...นายดนัย สุรวัฒนาวรรณ เจ้าของร้านสหการค้า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า 
นับเป็นเรื่องดีอย่างมากที่ศาลรับพิจารณาความเห็นจากทุกคน กลุ่มผู้ต่อต้านบุหรี่ 
มักจะอ้างว่ากลุ่มบุหรี่แทรกแซงกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องจริง ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ
อุตสาหกรรม ถ้ากระทรวงฯ จะออกกฎหมายโดยที่ไม่ถามความเห็นจากภาคส่วนอ่ืน 
กฎหมายฉบับนั้นคงต้องมีปัญหาแน่นอน เพราะขาดการศึกษาจากฝั่งผู้ประกอบการ
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และร้านค้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าใจสถานการณ์ในการขายของหน้าร้านโดยตรง ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรรับฟังและพิจารณาความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนและ
พิจารณาถึงผลลัพธ์ทางลบที่อาจเกิดขึ้นดีกว่า  (“สมาคมค้ายาสูบวอนฟังผู้ค้าบุหรี่,” 
2556, 7 กันยายน, น.2) 

... นายสิทธิพันธ์ แซ่ปึง เจ้าของร้านขายของช าย่านเสาชิงช้า กล่าวว่า การ
ห้ามแบ่งขายบุหรี่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อร้านโชห่วย เพราะปัจจุบันยอดขายบุหรี่
แบบแบ่งขายในร้านมีประมาณร้อยละ 15-20 ของทั้งหมด และเป็นสินค้าที่ดึงให้ผู้ซื้อ
ซื้อสินค้าอย่างอ่ืนในร้านด้วย แม้เล็กน้อยแต่ส าคัญมาก เพราะในปัจจุบันอย่าหวังว่า
ลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าในร้านโชห่วยครั้งละมาก ๆ โดยเลือกซื้อในร้านสะดวกซื้อหรือ
โมเดริ์นเทรดมากกว่า ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตก็คือ มีลูกค้าจ านวนมากที่ซื้อ
บุหรี่แบ่งขายเพราะต้องการสูบบุหรี่ให้น้อยลงหรือพยายามเลิกบุหรี่ท าให้เลือกซ้ือเพียง
ครั้งละมวนสองมวน ทั้ง ๆ ที่มีเงินพอจะซื้อทั้งซองได้ ซึ่งการซื้อบุหรี่ทั้งซองท าให้ต้อง
สูบเป็นจ านวนมากขึ้นเนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งเสพติด ถ้ามีมากก็สูบมาก (“กังวลกม.ยาสูบ
ใหม่ดึงโชห่วยเจ๊ง,” 2559, 23 พฤศจิกายน,น.6) 

... นายสุวิทย์ จิตต์เนื่อง เจ้าของร้านขายของช าย่านลาดพร้าว กล่าวว่า 
ส าหรับเรื่องร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ผมเองได้ติดตามมาเป็นเวลา
พอสมควรเพราะมีผลกระทบต่อพวกเราที่เป็นร้านโชห่วยโดยตรง ข้อห้ามที่มีผลกระทบ
มากที่สุดซึ่งอาจถึงกับท าให้ร้านโชห่วยเล็ก ๆ เจ๊งได้ก็คือ การห้ามแบ่งขายบุหรี่ ผมเอง
เป็นคนค้าขาย เมื่อเห็นข้อห้ามนี้ นึกถึงเพ่ือนร่วมอาชีพเลยว่าพวกเราตายแน่ ๆ เพราะ
เหมือนเจตนาจะฆ่าร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งปัจจุบันเราก็ท าได้แค่ประคองตัวกันอยู่แล้วใน
สภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ การที่อ้างว่าเป็นการควบคุมไม่ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย 
ปัจจุบันก็มีการห้ามขายบุหรี่ให้กับเยาวชนอยู่แล้ว ซึ่งถ้ามีการบังคับใช้อย่างจริงจังก็ไม่
จ าเป็นที่จะต้องออกข้อห้ามที่ซ้ าซ้อน (“หวั่นกฎหมายยาสูบใหม่ท าห่วงโซ่เจ๊ง”, 2559, 
17 พฤศจิกายน, น.8) 

กลุ่มธุรกิจยาสูบต่างประเทศ นายพงศธร อังศุสิงห์ และ นายทรอย ม้อดลิน 
ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ของ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ที่แสดงความเห็น ว่าร่างกฎหมายมี
มาตรการที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังให้ความคิดเห็นในกรณีที่กลุ่มสนับสนุนโจมตีเรื่องคดีการ
หลีกเลี่ยงภาษีของบริษัท เป็นกลยุทธ์ของกลุ่มสนับสนุนที่พยายามเบี่ยงเบนข้อบกพร่องของกฎหมาย 

... นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ของฟิลลิป มอร์ริส 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ให้สัมภาษณ์ว่า เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อ เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
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ของผู้ประกอบธุรกิจ และยังมีความส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือ
สร้างความแตกต่างของสินค้าในหมู่ผู้บริโภค การห้ามใช้ตราสินค้าหรือเครื่องหมาย
การค้าตามนโยบายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) ในขณะนี้ก าลังถูกตั้ง
ค าถามในเรื่องประสิทธิภาพว่า มาตรการนี้จะช่วยลดการบริโภคยาสูบได้จริงหรือไม่ 
ตัวอย่างเช่น ในประเทศออสเตรเลียซึ่งบังคับใช้มาตรการดังกล่าวไปตั้งแต่ปี 2555 แต่
จากข้อมูลหลายแห่งของหน่วยงานรัฐบาลกลับแสดงให้เห็นว่าไม่มีผลต่อการลดลงของ
อัตราการสูบบุหรี่ในประเทศออสเตรเลีย และการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายกลับเพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย ที่ส าคัญเราเห็นว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลไทย
ในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (“ฟิลลิป มอร์ริส ท้วง กม.ซองเรียบ ,” 
2559, 29 พฤษภาคม, น.9) 

... นายทรอย ม้อดลิน ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ของฟิลลิป มอร์ริส
(ไทยแลนด์) จ ากัด กล่าวว่า ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ขอตั้งค าถามเกี่ยวกับความ
พยายามอย่างต่อเนื่องของเอ็นจีโอบุหรี่ที่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมาย 
โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มหนึ่ง เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) เพ่ือยื่นหนังสือเรียกร้องให้ดีเอสไอรายงานความคืบหน้าคดีกรมศุลกากร 
เรื่องการน าเข้าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ระหว่างยื่นหนังสือ เครือข่ายดังกล่าวกลับ
มุ่งเน้นไปยังประเด็นอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี แต่กลับเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งยังเป็นร่างกฎหมายที่เต็มไปด้วยข้อโต้แย้งมากมาย 
รวมถึงยังถูกตีกลับโดยรัฐบาลเพ่ือให้ไปแก้ไขพิจารณาเพ่ิมเติมมาแล้วถึงสองครั้ง นาย
ทรอยกล่าวว่า หากดูจากคดีความด้านศุลกากรเมื่อปี 2549 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก
หลายองค์กรทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและมีอ านาจในการ
ตัดสินและแก้ไขปัญหาด้านศุลกากรมีค าตัดสินอย่างชัดเจนว่า บริษัทไม่ได้กระท าใด ๆ 
ที่ผิดกฎหมาย ฉะนั้น ความพยายามของกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในการโจมตีผู้ที่มีความเห็น
แตกต่างดังกล่าว น่าจะเป็นเพียงความต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ก าหนด
นโยบายให้มองข้ามปัญหาในเชิงนโยบายของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ (“ฟิลลิป มอร์ริสข้อใจ 
เอ็นจีโอ โยงคดีภาษีค้านร่างกม.ยาสูบ,” 2558, 10 มิถุนายน, น.12) 

2) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว 
การใช้ความน่ากลัวของกลุ่มคัดค้านที่สื่อสารผ่านสื่อปรากฏใน 3 ลักษณะ ได้แก่  

การขู่ฟ้อง เป็นกลยุทธ์ที่สมาคมการค้ายาสูบไทย ร่วมกับร้านค้าส่ง ค้าปลีก  ฟิลลิป มอร์ริส (ไทย
แลนด์) ลิมิเต็ด เจแปนโทแบคโค อินเตอร์เนชั่นแนล (เจทีไอ)  เตรียมฟ้องศาลปกครองขอความเป็น
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ธรรม กรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศขยายภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ขาดทุน ทั้งยังไม่ลดจ านวนนักสูบ  อีกลักษณะหนึ่งเป็นรูปแบบการใช้ความน่ากลัวด้านเศรษฐกิจเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า หากมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบหรือภาคเกษตร
เท่านั้น แต่ยังส่งผลถึง ร้านค้าและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย  

... “เจแปน ทะเบคโค อินเตอร์แนชเนิล” (เจทีไอ) บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ของ
ญี่ปุ่น มีส านักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ผู้ผลิตและจ าหน่ายบุหรี่หลายยี่ห้อ รวมทั้งวินส
ตัน และเบนสัน แอนด์ เฮดเจส แถลงเมื่อ 26 มิ.ย. ว่า ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลไทยตั้งแต่ 19 
มิ.ย. กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไทยมีแผนจะพิมพ์ภาพค าเตือนพิษภัยบุหรี่บนซอง
บุหรี่ ให้มีขนาดใหญ่และสะดุดตาขึ้นจากเดิม ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 85 ของพ้ืนซองมี
ผลบังคับในเดือน ต.ค.นี้ ขณะที่ ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่คู่แข่ง เจ้าของยี่ห้อมาร์ลโบ
โร ก็เตรียมยื่นฟ้องเช่นกัน  (“2บ.บุหรี่ยักษ์ฟ้องไทยขยายภาพเตือนบนซอง,” 2556, 
27 มิถุนายน, น.2) 

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าว
ว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของผู้ค้าบุหรี่ 
เพราะผู้บริโภคอาจไม่ชื่นชอบภาพที่ปรากฎอยู่บนซอง จึงอาจหันไปบริโภคบุหรี่เถื่อน 
ที่ไม่มีภาวะค าเตือนเหล่านี้ กฎหมายที่ดีควรจะเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติได้ รวมทั้งการออกกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งนอกเหนืออ านาจของ สธ. 
เพราะมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่แล้ว อีกทั้งตั้งแต่มีการออกประกาศ
กระทรวงดังกล่าว ทางสมาคมได้ยื่นหนังสือต่อ สธ.มาตลอด แต่ไม่ได้การตอบรับใด ๆ  
ทั้งนี้ ทางสมาคมการค้ายาสูบไทย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
(ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จะยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว และ
ขอให้พิจารณาว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปด้วยความชอบธรรมหรือไม่ 
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 (“ผู้ค้าจ่อฟ้องภาพเตือนซองบุหรี่ร้องศาลปกครอง
คุ้มครองชั่วคราว,” 2556, 27 มิถุนายน, น.2) 

การใช้ความน่ากลัวด้านเศรษฐกิจเพ่ือแสดงให้เห็นว่า หากมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
จะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบหรือภาคเกษตรเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึง ร้านค้าและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมยาสูบที่ยิ่งท าให้ราคาบุหรี่ในประเทศสูงขึ้นเท่าไร ก็
จะยิ่งเปิดช่องให้เกิดบุหรี่เถื่อน ซึ่งน าเข้ามาตามชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้นเท่านั้น 



 

 

227 

... นายสมประสงค์ ขันสีมล แกนน าผู้ปลูกยาสูบ จ.ร้อยเอ็ด และภาคอิสาน 
กล่าวว่า จ.ร้อยเอ็ด ปลูกยาสูบเตอร์กิซมากที่สุดเกือบ 15,000 ราย มีพ้ืนที่ปลูกถึง 
38,074 ไร่ มีรายได้ปีละ 450-500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดของจังหวัดและ
ภาคอิสาน นโยบายของรัฐบาล ท าลายอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เพียงแต่ จ.ร้อยเอ็ด แต่เป็นการท าลายชีวิตของผู้ปลูกยาสูบทั้งประเทศ (ม็อบยาสูบ                  
อิสานประท้วงรัฐบาล, 2555, 7 กันยายน, น.11) 

... ปมปัญหามีว่า หมวดสินค้าบุหรี่ยาสูบ เป็นหมวดสินค้าที่ภาษีค้าปลีก
เรียกว่า Traffic Builder หรือ เป็นตัวเรียกลูกค้าเข้าร้าน หากเกิดการจ ากัดหรือมีข้อ
ห้ามในการจ าหน่ายสินค้าหมวดนี้ ยอดขายโดยรวมของร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกกว่า 
480,000 รายจะหายไปอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อรายได้ผู้ค้าปลีกหายไป กรม
สรรพสามิตที่ท าหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้าหมวดบุหรี่ยาสูบยาเส้นทั้งหลายกว่า 70,000 
ล้านบาทต่อปี ก็คงกระทบไม่น้อย ดร.ฉัตรชัย บอกว่า ยังไม่นับบุหรี่เถื่อนที่ทะลักเข้า
ประเทศปีละ 10 เปอร์เซ็น มูลค่านับพันล้านบาทที่ยังไม่มีการแก้ไขกวดขัน ก็อาจจะ
ทะลักเข้ามามากขึ้น (“สกู๊ปหน้า 1 กฎเหล็กคุมยาสูบคืนความสุขสุดโต่ง,” 2558, 5 
มกราคม,น. 5,1) 

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึง
สถานการณ์บุหรี่หนีภาษีและบุหรี่ปลอมแปลงที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ตะเข็บชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องว่า ล่าสุดได้รับแจ้งจากสมาชิก
รา้นค้าปลีกในหาดใหญ่ว่า ร้านที่ขายของหนีภาษีจ าพวกเหล้า-บุหรี่ เยอะมาก เป็นการ
ซื้อขายกันอย่างเปิดเผยและหาซื้อได้ง่าย... ระยะหลังมานี้ร้านถูกกฎหมายจะโดนของ
หนีภาษีเข้ามาตีมาก เพราะมีราคาถูกมาก เฉลี่ยอยู่ที่ซองละ                  25-30 บาท 
... พ้ืนที่อย่าง จ.สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง มีการเติบโตของบุหรี่หนีภาษีจากปลายปี 
2556 จนถึงต้นปี 2557 สูงขึ้นถึงสี่เท่า ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียเม็ดเงินมหาศาลจากการ
จัดเก็บรายได้เพราะภาษียาสูบปัจจุบันจะจัดเก็บตามฐานมูลค่า (“ร้านค้าภาคใต้โวย
บุหรี่เถื่อนระบาดวอนรัฐแก้ปัญหา,” 2557, 1 เมษายน, น.14) 

การใช้ความน่ากลัวด้วยการขู่น ากลุ่มเกษตรกรเข้ามาชุมนุมในท าเนียบเพ่ือ
คัดค้านร่างกฎหมาย โดยสหภาพรัฐวิสาหกิจยาสูบ 

... นายสรกฤต พลเคน ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจยาสูบ จะน ากลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบภาคเหนือ และกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อยเข้าร้องเรียนต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้นสัปดาห์หน้าเพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
เนื่องจากรวบรัดให้อ านาจเบ็ดเสร็จกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเอ็นจีโอ กลุ่มต้านบุหรี่ 
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ออกระเบียบได้ตามอ าเภอใจ จนกระทบอุตสาหกรรมยาสูบที่ถูกบีบทุกทางจากข้อห้าม
สารพัดจนการท าการค้าขายยากล าบาก (“บุกกรุงค้าน พรบ.ยาสูบ,” 2558, 1 เมษายน
, น.14) 

3) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง 
การให้ข้อเท็จจริงในระยะนี้ มีการให้ข้อเท็จจริงจากผลส ารวจความคิดเห็นของ

ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ โดยนิด้าโพลล์ ซึ่งผลส ารวจความคิดเห็นของร้านค้าเห็นว่า หากกฎหมายนี้มี
ผลบังคับใช้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้า เพราะการพิจารณา เป็นการพิจารณาข้อมูลด้านสุขภาพ
เพียงด้านเดียว ยังไม่รอบด้านเพียงพอ นอกจากสร้างภาระให้กับร้านค้ายังไม่ใช่กฎหมายเร่งด่วนที่ต้อง
พิจารณาในระยะนี้อีกด้วย 

... สมาคมการค้ายาสูบไทยส ารวจความคิดเห็นร้านค้าปลีกและส่งทั่ว
ประเทศจ านวน 1,011 ราย พบว่า 90% เชื่อว่า หากกฎหมายฉบับใหม่ยังมีข้อบกพร่อง
หลายอย่าง โดยเฉพาะข้อบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งจะท าให้เกิดการปลอมแปลง
ง่ายขึ้น และยังจะเอ้ือประโยชน์กับขบวนการลักลอบน าเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายตามตะเข็บ
ชายแดนมากขึ้น ขณะที่ 92% เห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะท าให้การบริหารจัดการสินค้า
และสต๊อกมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากซองบุหรี่แบบเรียบเหมือนกันหมด และยังตั้ง
ค าถามว่าการบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ จะช่วยลดจ านวนผู้สูบบุ หรี่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจริงหรือไม่ เพราะยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในระดับเวทีนานาชาติว่า
มาตรการดังกล่าว บังคับได้ผลจริงหรือไม่ (“กม.ใหม่บังคับบุหรี่ไม่ช่วยสิงห์อมควันลด,” 
2558, 2558, 17 สิงหาคม,น.A7) 

...นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย
เปิดเผยว่า สมาคมการค้ายาสูบไทยร่วมกับนิด้าโพลได้จัดท าผลส ารวจความคิดเห็น
ร้านค้าปลีกจ านวน 1,037 ร้านทั่วประเทศ ในประเด็นผลกระทบของร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ ผลส ารวจเผยว่าร้านค้า                  
โชห่วยร้อยละ 68.47 เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะส่งผลกระทบต่อสภาพธุรกิจการ
ค้าขายแน่นอนในขณะที่เกินครึ่งของร้านค้ามองว่ามาตรการซองเรียบ จะไม่ช่วยลดนัก
สูบ แต่จะท าร้ายธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ ร้านค้าร้อยละ 84.76 ให้เหตุผลว่าซองที่หน้าตา
เหมือนกันหมดทุกยี่ห้อจะท าให้ซองบุหรี่ปลอมง่ายขึ้น และมีบุหรี่ปลอมในตลาดมาก
ขึ้น ส่วนร้อยละ 82.84 มองว่ามาตรการซองเรียบจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกรายเล็ก 
เนื่องจากผู้บริโภคจะหันไปหาของถูกในตลาดมืดที่ซองยังคงมีตราสินค้าและมีแบรนด์ 
ในขณะที่ร้อยละ 82.16 มองว่าซองบุหรี่ที่เหมือนกันทุกยี่ห้อจะสร้างภาระที่ไม่จ าเป็น
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ในร้านและท าให้การด าเนินงานในร้านค้ายุ่งยากมากข้ึน เช่น การจัดเรียง การหยิบหรือ
การให้บริการลูกค้า และร้อยละ 80.42 มองว่าซองเรียบที่ห้ามไม่ให้มีชื่อผลิตภัณฑ์หรือ
สัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าบนซองนั้น จะท าให้รัฐบาลถูกมองว่าด าเนินการที่
ลิดรอนสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อยี่ห้อโดยสิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่นานาชาติ
ต่างก็ให้ความคุ้มครอง (“โพลชี้โชห่วยกระทบกม.ยาสูบใหม่ซองเรียบกระตุ้นบุหรี่เถื่อน
ปลอม,” 2559, 26 เมษายน, น.4) 

... ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) เป็นเผยผลส ารวจความคิดเห็นของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ที่ขายบุหรี่
จ านวน 1,030 ร้านทั่วประเทศในประเด็นผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 13-25 ม.ค. โดยระบุว่า ร้านค้าโชห่วยร้อยละ 78 
มองว่า ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการออกกฎหมายควบคุมยาสูบที่ส่งผลต่อการค้า
ขาย แต่ควรให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น เศรษฐกิจ และการปฏิรูป
ประเทศมากกว่า และร้อยละ 64 เห็นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรพิจารณา
ผลกระทบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งอุตสาหกรรม นอกจากเหตุผลเรื่องสุขภาพอนามัย
ของประชาชนเป็นหลักเพียงอย่างเดียว และให้ความส าคัญกับมุมมองของหน่วยงาน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย ส าหรับประเด็นบังคับให้บุหรี่ทุกยี่ห้อมีสีและรูปแบบซอง
เหมือนกันหมดนั้น ร้อยละ 83.50 มองว่า จะท าให้เกิดบุหรี่ปลอมมากขึ้น (“โชห่วย 
หวั่นร่าง พรบ.คุมยาสูบฯ กระทบ,” 2560, 16 กุมภาพันธ์, น.2) 

4) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศ 
การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศของกลุ่มคัดค้าน มีการให้ข้อมูล

ต่างประเทศในประเด็นการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพียงประเด็นเดียว ซึ่งเป็นผลการศึกษา กรณีศึกษา
การใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศออสเตรเลีย ที่แม้จะมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2555 แต่ก็ไม่ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการลดจ านวนนักสูบหน้าใหม่ทั้งยังส่งผลเป็นภาระให้กับร้านค้า 

... งานวิจัยที่ด าเนินการโดยองค์กรที่คอยเฝ้าดูอุตสาหกรรมยาสูบอย่างอินโฟ
วิว (InfoView) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ราคาถูกมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
32 เป็นร้อยละ 57 ในปีที่ผ่านมาและในส่วนการส ารวจด้านสุขภาพประชากรของรัฐนิว
เซาท์เวลส์ที่ด าเนินการเมื่อปีที่แล้วและตีพิมพ์ผลการส ารวจในเดือนที่ผ่านมาแสดงให้
เห็นว่าร้อยละ 16.4 ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดในรัฐเป็นผู้สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นจ านวนที่
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.7 เมื่อปี 2554 ส่วนในรัฐออสเตรเลียใต้ อัตราการสูบบุหรี่เพ่ิม
จากร้อยละ 16.7 เป็นร้อยละ19.4 ในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน นายเจฟฟ์โรกัต 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคมร้านสะดวกซื้อออสตราเซีย (Australasian 
Association of Convenience Stores) กล่าวว่า “บุหรี่อะไรที่ถูกที่สุดที่มี” โดยนัก
สูบชาวออสซี่ได้ให้ความเห็นว่าซองบุหรี่แบบเรียบนั้นไม่ได้ท าให้อยากเลิกสูบบุหรี่แต่
อย่างใด (“ผลการใช้กม.ซองแบบเรียบในออสเตรเลียและการผลักดันกม.ในไทย ,” 
2557, 8 กรกฎาคม, น.11) 

... สถาบันวิจัยชั้นน า Centre for Drug Use Research ในเมืองกลาสโกว์
เผยว่าจาก กรณีศึกษาจากออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่เริ่มใช้ซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่
ปี 2555 ต้องเผชิญกับความล้มเหลวในการลดจ านวนนักสูบซ้ ายังมีผู้สูบเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 
60,000 คน และยังส่งผลให้ออสเตรเลียต้องเผชิญต่อคดีฟ้องร้องจาก 5 ประเทศใน
องค์การการค้าโลก ได้แก่ ยูเครน ฮอนดูรัส สาธารณรัฐโดมินิกัน คิวบา และอินโดนีเซีย
ในประเด็นที่อาจะละเมิดต่อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า (“ส.ยาสูบไทยเตือนบุหรี่
ซองเรียบไม่ลดนักสูบหวั่นบุหรี่เถื่อนทะลัก,” 2558, 24 มีนาคม, น.19) 

... ผลวิจัยผลกระทบร้านค้าปลีกรายย่อยในออสเตรเลียจากการใช้ซองบุหรี่
แบบเรียบหรือ The Impact of Plain Packaging on Australia Small Retailers1 
จัดท าโดยบริษัทท าวิจัย Roy Morgan ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยสมาคมร้านสะดวกซื้อ
ในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือแสดงการรับรู้ของร้านค้าปลีกรายย่อยในออสเตรเลียว่า ผล
จากการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ท าให้การค้าบุหรี่ผิดกฎหมายนั้นมีอัตราสูงขึ้น โดย 3 ใน 
10 เผยว่ามีลูกค้ามาสอบถามเพราะต้องการซื้อบุหรี่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้น 2 ใน 3 
ของร้านค้าย่อยกล่าวว่าซองบุหรี่แบบเรียบส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจของพวกเขา 
ร้อยละ 78 ของร้านค้าประสบปัญหาในการใช้เวลาเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้บริการลูกค้า ร้อยละ 
62 ร้านค้าสับสน ดังนั้น ประเทศไทยต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้รอบคอบ เพ่ือ
ไม่ให้ร้านค้าปลีกกว่า 480,000 ราย ในประเทศไทยต้องประสบปัญหาเหมือนที่
ออสเตรเลีย (“ประดิษฐเด็กนายก รับรู้ไว้ระวังธุรกิจยาสูบเมินเพ่ือไทย ,” 2556, 22 
พฤศจิกายน,น.12-13) 

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศสได้มีการ
พิจารณาข้อเสนอบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ที่จะก าหนดให้ซองบุหรี่ทุกยี่ห้อต้องใช้สี
เดียวกันหมด ห้ามพิมพ์สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตใด ๆ ซึ่งมีความ
พยายามจากทางกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสผลักดันก็ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 228 
ต่อ 16 ไม่รับข้อเสนอดังกล่าว นับเป็นการลงมติคว่ าเป็นครั้งที่ 2 ภายในรอบ 3 เดือน 
ตามรายงานข่าวระบุว่า สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มาตรการดังกล่าว
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จะท าให้ซองบุหรี่กลายเป็นบรรจุภัณฑ์นิรนาม ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันไปหมด และ
เป็นการละเมิดและจ ากัดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของผลิตอีกด้วย (“แนะรัฐทบทวน
บุหรี่ซองเรียบของปลอมระบาด,” 2558, 22 พฤศจิกายน,น.12-13) 

5) กลยุทธ์การชี้ แนะสาธารณะผ่านสื่ อด้ วยการแสดงพลั งสนับสนุน
นักการเมือง 

การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง  ด้วยการ
แสดงความชื่นชมในการตัดสินใจ ประเด็นที่กระทรวงการคลัง สั่งการให้กรมสรรพสามิตทบทวนการ
ขึ้นภาษียาสูบใหม่และประเด็นที่ศาลปกครองกลางสั่งยับยั้งการบังคับใช้มาตรการเพ่ิมขนาดภาพค า
เตือนเป็นร้อยละ 85 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  อีกทั้งมีการให้ก าลังใจและสนับสนุน
นายกรัฐมนตรี ที่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคัดค้าน โดยกลุ่มที่ออกมาแสดงพลังสนับสนุน ได้แก่ 
สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มใบยาสูบจากภาคเหนือ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอิสานและสมาคมชาวไร่
ยาสูบภาคกลางตอนบน สมาคมผู้ค้าปลีก-ส่ง พร้อมเอกชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบรวม 
12 องค์กร   

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.สมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวชื่นชมค าสั่งของ
ศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
เพ่ิมเติมขนาดภาพค าเตือนเป็นร้อยละ 85 ว่า การที่กลุ่มรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่อ้าง
ข้อบังคับขององค์การอนามัยโลกเป็นเหตุในการไม่รับฟังถึงข้อกังวลจากร้านค้าและ
ภาคส่วนอื่น ๆ  ของอุตสาหกรรมยาสูบ เป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อแนวทางปฏิบัติ
ขององค์การอนามัยโลก และเป็นการเพิกเฉยต่อกฎหมายไทยที่ปกป้องคนไทยให้มีสิทธิ
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องขอขอบพระคุณศาล
ปกครองอย่างสูงที่พิจารณาคดีนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนถูกบังคับใช้อย่างไม่จ าเป็น (“สมาคม
ค้ายาสูบวอนฟังผู้ค้าบุหรี่,” 2556, 7 กันยายน, น.2) 

... นายสุรศักดิ์ สิงหเสนีย์  นายกสมาคมผู้บ่มใบยาสูบเชียงราย-พะเยา กล่าว
ขอบคุณกระทรวงการคลังที่ได้ให้ความส าคัญการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการต่าง 
ๆ อย่างรอบด้าน และไม่ควรกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ปลูกยาสูบ นอกจากนั้น สมาคมยัง
ขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณาส่งผู้แทนระดับสูงของกระทรวงเข้าร่วมคณะผู้แทน
ไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุ มยาสูบที่เกาหลีใต้ในเดือน
พฤศจิกายนนี้ด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าคณะผู้แทนจากประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เข้าใจเรื่องผลกระทบต่อชาวไร่ และไม่ร่วมรับรองเอกสารเกี่ยวกับการลดพ้ืนที่ปลูก
ยาสูบ การปลูกพืชทดแทน หรือการตัดความช่วยเหลือให้กับชาวไร่ โดยรับฟัง
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ผลกระทบอย่างรอบด้านต่อไป (“ชี้มาตรการควบคุมยาสูบอ่อนแอ ,” 2555, 8 
พฤศจิกายน, น.12) 

นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้ เพาะปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบ                        
จ.เชียงใหม่ และตัวแทนกลุ่มสมาคมชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ กล่าวว่า “ขอบคุณท่าน
นายกรัฐมนตรี รัฐบาล ส านักเลขาฯ ครม. และสนช. ที่กรุณารับฟังความเห็นและข้อ
ทักท้วงจากผู้ได้รับผลกระทบ ถึงเวลาแล้ว ที่สธ. ควรจะเลิกกีดกันภาคส่วนอ่ืน ๆ ออก
จากกระบวนการจัดท าร่างกฎหมาย และเริ่มรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
จริงจัง” (“ชาวไร่โชห่วยปลืมตีกลับกม.คุมยาสูบใหม่ สลค.สั่งสธ.คุยภาคเกษตร เอกชน
หาข้อสรุป,” 2558, 3 มีนาคม, น.19) 

... ต้องขอขอบคุณหลายฝ่ายที่กรุณารับฟังความเห็นและข้อทักท้วงจากผู้
ได้รับผลกระทบ เราเห็นด้วยกับการสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการปกป้องเยาวชน ซึ่ง
สามารถกระท าได้อยู่แล้วภายใต้กรอบกฎหมายเดิมที่มีอยู่ การส่งคืนร่างฯ แสดงให้เห็น
ว่านโยบายดังกล่าวมีปัญหาและข้อบกพร่องจริง ๆ เราพร้อมปฏิบัติตามโดยหวังว่าการ
พูดคุยที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปเพ่ือการหาทางออกร่วมกันและลดความขัดแย้งที่เกิดจาก
ร่าง พ.ร.บ. (ชาวไร่ยาสูบขอบคุณรัฐ, 2558, 4 มีนาคม, น.12) 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 5 รูปแบบที่กลุ่มคัดค้านใช้
เพ่ือผลักดันกฎหมาย เมื่อวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 
ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด ปี 2011 – 2016  รายงานประจ าปีโรงงานยาสูบ ปี 2555-2560 สมุด
ปกขาว ปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพจเฟซบุ๊คเราคัดค้าน 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พบ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 3 รูปแบบ ได้แก่ การให้
ข้อคิดเห็น การใช้ความน่ากลัว และการให้ข้อเท็จจริง 

1) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น 
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ความคิดเห็น สอดคล้องกับ 

เอกสารทั้งรายงานประจ าปี สมุดปกขาว และเพจเฟซบุ๊ค โดยเฉพาะการให้ความคิดเห็น พบว่า                  
มีการให้ความคิดเห็น  เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.2560 และมาตรการในกฎหมายฉบับนี้ 

การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก กลุ่มคัดค้านได้แก่ ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด บริษัทธุรกิจยาสูบข้ามชาติ ให้ความเห็น
ต่อมาตรการต่าง ๆ ในกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีสมาชิก 
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176 ประเทศทั่วโลก (Philip morris, 2015) โดยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย และให้ความเห็นในมาตรการ
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การข้ึนภาษี มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ การเปิดเผยส่วนประกอบ การจ ากัด
การติดต่อของธุรกิจกับส่วนราชการ การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย ขนาดภาพค าเตือนบนซอง
บุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น โดยความเห็นของ ฟิลลิป มอร์ริส ต่อประเด็นเหล่านี้ คือ 
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ช่วยลดจ านวนคนสูบบุหรี่ลงได้จริงตามที่องค์การ
อนามัยโลกกล่าวอ้าง ยิ่งไปกว่านั้น อาจเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ค้า ซึ่ง
หากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ มีนโยบายจะด าเนินการตามมาตรการเหล่านี้ อาจส่งผลท าให้เศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศแย่ลงด้วย 

We disagree with the provisions of the FCTC that call for a total 
ban on marketing, a total ban on public smoking, a ban on the sale of 
duty free cigarettes, and the use of litigation against the tobacco industry. 
We also believe the excessive taxation can have significant adverse 
consequences. (International Philip Morris, 2012, p. 29) 

These recommendations and the actions of the WHO and others 
reflect an extreme application of the treaty, are not based on sound 
evidence of a public health benefit, and in many cases are likely to lead 
to adverse consequences. The evidence does not show that these 
measures will help achieve the public health goals of the original treaty 
provisions. In fact, as we discuss below, some of these extreme measures 
are likely to undermine the original goals of the FCTC and public health 
by leading to a further increase in illicit trade, the proliferation of low-
price cigarettes and, in case of measures such as plain packaging, will 
result in the expropriation of our trademarks, harm competition and 
violate international treaties. (International Philip Morris, 2012, p. 30) 

We oppose such extreme tax measures. We believe that they 
undermine public health by encouraging consumers to turn to the illicit 
trade for cheaper tobacco products and ultimately undercut government 
revenue objectives, disrupt the competitive environment and encourage 
criminal activity. (International Philip Morris, 2013, P.18) 
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We oppose complete bans on advertising and communications 
that do not allow manufacturers to communicate directly and effectively 
with adult smokers. (International Philip Morris, 2013, P.20) 

We oppose display bans because they restrict competition by 
favoring established brands and encourage illicit trade, while not 
reducing smoking or otherwise benefiting public health. In some markets, 
our subsidiaries and, in some cases, individual retailers have commenced 
legal proceedings to overturn display bans. (International Philip Morris, 
2013, P.19) 

ในประเทศไทยเมื่อส านักควบคุมการบริโภคยาสูบได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับ
มาตรการขององค์การอนามัยโลก ซึ่งก็คือร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้อคิดเห็นของ 
ฟิลลิป มอร์ริส สอดคล้องกับความเห็นของภาคียาสูบที่จัดท าสมุดปกขาวขึ้น เพ่ือชี้แจงปัญหาและ
ข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประกอบการพิจารณาของรัฐบาล รวมถึงสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ โดยกลุ่มภาคียาสูบเห็นว่ามีเหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรผ่านร่างกฎหมาย ฉบับนี้ เนื่องจาก
ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบการ มีข้อบกพร่อง และกระทบต่อคนในวงกว้าง 

... 9 เหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 1) ร่าง 
พ.ร.บ.มีมาตรการต่าง ๆ ที่มีความ สุดโต่ง ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการ
ของผู้เกี่ยวข้อง 2) ร่าง พ.ร.บ. มีข้อบกพร่องมากมายเขียนด้วยถ้อยค าที่คลุมเครือ ไม่
ชัดเจน ก ากวม 3) ร่าง พ.ร.บ. มีลักษณะควบคุมการค้า ละการประกอบอาชีพที่สุดโต่ง 
ได้อ าพลางวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ที่ต้องการท าลายอุตสาหกรรมยาสูบ 4) ร่าง พ.ร.บ. 
ให้อ านาจรัฐมนตรี ในการออกกฎหมายลูกภายหลังตามดุลพินิจเป็นจ านวนมาก โดยไม่
ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภา 5) ร่าง พ.ร.บ. ขัดแย้งกับกฎหมายรัฐอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ 6) ร่าง พ.ร.บ. มีความสุ่มเสี่ยง
ที่จะท าให้ประเทศไทย ละเมิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การฟ้อง
ระดับโลก 7) ร่าง พ.ร.บ. ส่งผลกระทบต่อคนหมู่กว้าง 8) กระบวนการจัดท า ร่าง 
พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่มีความโปร่งใส กีดกันการมีส่วนร่วมเห็นได้ชัดจากการท าประชา
พิจารณ์ 9) กล่าวอ้างข้อผูกพันในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบโลก ของ
องค์การอนามัยโลก ถึงความจ าเป็นในการออกกฎหมาย (ภาคียาสูบ, 2558, น.3)  
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อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ ฟิลลิป มอร์ริส และกลุ่มภาคีเครือข่าย เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับความคิดเห็นของโรงงานยาสูบ ซึ่งได้ระบุว่าการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้
ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ิม
บทลงโทษและมาตรการต่าง ๆ เป็นปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลและผลกระทบหลักต่อองค์กร 

ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ด า เนินการยกร่ าง
พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข กฎหมายเพ่ิม
บทลงโทษและมาตรการต่างๆ เช่น  1) การเพ่ิมอายุขั้นต่ าในการห้ามบริโภคยาสูบจาก 
18 ปีเป็น 20 ปี 2) ห้ามแสดงราคาและห้ามลดราคาเพ่ือส่งเสริมการขาย 3) ห้ามแบ่ง
ขายเป็นมวน 4) ห้ามการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งหมายถึง การกระท าในรูปแบบต่างๆ 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้าและบริการ หรือสร้าง
ภาพลักษณ์โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้การอุปถัมภ์แก่บุคคลหรือองค์กร 
การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การขายหรือการส่งเสริมการขายโดยใช้
บุคคลเป็นการเฉพาะ และการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  5) ห้ามเผยแพร่กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถ้าร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ฉบับใหม่นี้ประสบความส าเร็จ จะมีผลกระทบ
ต่อโรงงานยาสูบทั้งด้านการจ าหน่ายและด้านการสื่อสารการตลาด (โรงงานยาสูบ
,2555, น.48) 

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีความคิดเห็น
ของ 2 กลุ่ม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก (โชห่วย) โดยมีภาพที่เผยแพร่ทั่วไป 1 
ภาพ ดังภาพที่ 4.30 และเผยแพร่เป็นชุดจ านวน 3 ภาพ เนื้อความว่า มาตรการต่าง ๆ ในกฎหมายจะ
สร้างความล าบากให้กับร้านค้าปลีกทั่วประเทศ มาตรการต่าง ๆ ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
ในขณะนี้ และกฎหมายเดิมที่บังคับใช้อยู่ร้านก็พยายามปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ กลุ่ม
ชาวไร่ยาสูบ โดยเป็นข้อคิดเห็นของนายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัย ที่ใ ห้ความ
คิดเห็นว่า ร่างกฎหมายมีหลายมาตรการที่จะกระทบกับอุตสาหกรรมยาสูบตั้งแต่ต้นน้ าจนปลายน้ า ดัง
ภาพที่ 4.31 
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ภาพที่ 4.30 แสดง info graphic ข้อคิดเห็นของร้านค้าปลีกเก่ียวกับร่างพ.ร.บ. จากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558. 

 
ภาพที่ 4.31 แสดง info graphic ข้อคิดเห็นของชาวไร่ยาสูบเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ. จากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558. 
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2) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว 

การใช้ความน่ากลัวของกลุ่มคัดค้าน พบว่าในรายงานประจ าปี ฟิลลิป มอร์ริส             
(ลิมิเต็ด) จ ากัด ได้พูดถึงมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบที่เป็นไปตามกรอบอนุสัญญาควบคุม
ยาสูบ ว่าจะท าให้เกิดบุหรี่เถื่อน เพราะคนหันไปซื้อบุหรี่ถูก โดยเฉพาะมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ที่
นอกจากจะท าให้บุหรี่ดูเป็นสินค้าราคาถูก ก็ยังจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการของธุรกิจ 
ถ้ารัฐบาลออกมาตรการแบบนี้ นอกจากจ านวนคนสูบบุหรี่ยังไม่ลดแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอีกด้วย 

… In fact, as we discuss below, they are likely to undermine 
public health by leading to further increase in illicit trade and low-price 
cigarettes and, in the case of measures such as plain packaging, will 
additionally result in the expropriation of our trademarks, harm 
competition and violate international treaties. If governments choose to 
implement regulation based on these extreme recommendations, such 
regulation may adversely affect our business, volume, result of 
operations, cash flows and financial position. ( International Philip 
Morris,2011, P.25) 

นอกจากนั้น ยังมีการใช้ความน่ากลัวที่สื่อสารผ่านเพจเราคัดค้านพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นการให้ความน่ากลัวของปัญหาบุหรี่ปลอมที่อาจทะลักเข้ามาในประเทศ
หากมีมาตรการเพ่ิมภาษีบุหรี่ เพราะบุหรี่ชายแดนมีราคาถูกกว่าบุหรี่ในประเทศ 

 
ภาพที่ 4.32 แสดง info graphic การใช้ความน่ากลัวเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ. จากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558. 
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3) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง 
การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง จากสมุดปกขาว ปัญหาและ

ข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลส ารวจความคิดเห็น
ของร้านค้าปลีกที่เกือบร้อยละ 80 เห็นว่ากฎหมายจะส่งผลกระทบต่อร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับ การให้
ข้อมูลจากเพจ เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่น าเสนอผลการส ารวจนี้เช่นกัน  
ดังภาพที่ 4.33 

 
ภาพที่ 4.33 แสดง info graphic ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2559. 

… จากผลส ารวจความคิดเห็นร้านค้าปลีก 1,011 ราย ทั่วประเทศ ข้อมูลเมื่อ
ตุลาคม 2557 จากแบบส ารวจความคิดเห็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ต่อร่าง 
พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ จัดท าโดยนิด้าโพลล์ และสมาคมการค้ายาสูบไทยกว่า
ร้อยละ 79 ของร้านค้าปลีกโชห่วย เชื่อมั่นว่า มาตรการต่าง ๆ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
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รวมถึง มาตราห้ามการแบ่งขายจะส่งกระทบ และสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจของ
พวกเขาอย่างแน่นอน เพราะรายได้ของร้านค้า มาจากการแบ่งขายเป็นหลัก (ภาคี
ยาสูบ, 2558, น.7) 

 

 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บกฤตภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 7 คน เห็นว่า
ฝั่งคัดค้านใช้กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็นมากที่สุด และถือเป็นจุดเด่นที่
สามารถให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่ละเอียดอ่อนและส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจได้มาก 

ในขณะเดียวกันฝั่งธุรกิจเอง เขาก็จะไม่ได้พูดถึงขนาดว่า เขาเสียก าไรเท่าไร 
เขาจะพูดในแง่ว่า รัฐก าลังออกกฎหมายมากระทบผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย ซึ่ง
เราจะไม่เห็นข้อมูลเชิงตัวเลข จากฝั่งต่อต้านหรือฝั่งธุรกิจว่ายังไง แต่จะรู้สึกว่าตัวเล็ก
ตัวน้อยผู้ประกอบการเขาได้รับผลกระทบนะ ถูกรบกวนนะ มันก็จะสร้างความรู้สึกร่วม 
ว่าท าไมฉันต้องเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ อีกประเด็นหนึ่งเขาจะพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพ
เพราะว่าจริงๆ บุหรี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมเรามาระยะหนึ่งแล้วนะ เพียงแต่ความนิยม  
อาจจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเท่าที่เห็นจากจ านวนคนสูบบุหรี่ที่น้อยลง อาจเพราะถูกจ ากัด
พ้ืนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สังคมก็ไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นบุหรี่มีพิษภัย แต่มันก็ไม่ถึงกับยา
เสพติด เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมองเหมือนกันว่า เขาพยายามเล่นเรื่องสิทธิเสรีภาพ
และความเป็นไปได้ของกฎหมาย นโยบาย ว่าการที่คุณออกกฎหมาย นโยบายแต่ละ
เรื่อง เช่นภาพค าเตือนอะไรสารพัด หรือการห้ามขายเด็ก หรืออะไรที่มันควบคุม
ทั้งหลาย มันเป็นไปได้หรือเปล่า คือเขาก าลังท้าทายรัฐในแง่ของความเป็นไปได้ของสิ่ง
ที่คุณออกมาเป็นกฎหมาย ว่ามันท าได้จริงไหม ซึ่งถ้าท าได้ท าไม่ได้ มันก็เหมือนจะเป็น
ค าถามกระตุ้นให้คนที่รับสื่อ ช่องทางการสื่อสารของธุรกิจ ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ เช่น 
ภาพค าเตือน เรารู้สึกมันไม่กระตุ้นอะไรเราเลย  คุณจะมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพอะไร
นักหนา ในเมื่อเรามีอายุระดับหนึ่งที่เข้าใจว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เพราะฉะนั้น ค าถามที่
ธุรกิจก าลังตีหลาย ๆ ประเด็นมันเป็นไปไม่ได้ เกินความจ าเป็นหรือไม่ได้สัดส่วน  (เอ้ือ
อารีย์ อ้ิงจะนิล, 26 เมษายน 2561) 
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ของฝั่งเห็นต่างเนี่ย จุดเด่นคือวิธีการสื่อสารและการเข้าถึง เขาเอา
สถานการณ์จริง เอาเรื่องของผลกระทบ ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็น
ละเอียดอ่อนของประเทศไทย ประเด็นที่ละเอียดอ่อนของผู้ก าหนดนโยบาย ระดับ
รัฐบาล มาเป็นประเด็นหลักในการสื่อสาร หากินอย่างไร กระทบกับประชาชนล าบาก
ขึ้น ไม่ต้องข้อมูลวิชาการอะไรสนับสนุน เอาโจทย์ที่คาดการณ์ในอนาคต                 (จิ
ระวัฒน์  อยู่สะบาย, 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

อย่างไรก็ตามผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 7 ท่าน ได้พูดถึงจุดอ่อนของกลุ่มสนับสนุนใน                   
กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อว่า อยู่ที่การให้ข้อเท็จจริง ท่านแรกให้ความเห็นว่ากลุ่มคัดค้านยังมี
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ ขณะที่อีกท่านหนึ่งให้ความเห็นว่ามีการให้ข้อเท็จจริงแล้ว แต่ด้วย
ความที่ฝั่งคัดค้านคือกลุ่มธุรกิจยาสูบจึงไม่มีความน่าเชื่อถือ  

จุดด้อยคือ บางทีเวลาเขาพูดเขาไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุน เช่นเขาให้
ความเห็นว่า เรื่องนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดจ านวนคนสูบไม่ได้หรอก เช่นเรื่องภาพค า
เตือน เขาอาจจะบอกว่าในประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้ช่วยลดเลยนะ แต่ก็ไม่เคยเห็น
หลักฐานงานวิจัยที่เขาอ้างถึง (ณัฐวิภา สินสุวรรณ, 20 เมษายน 2561) 

ข้อเท็จจริงเขาก็ต้องใช้เหมือนกัน เขาก็เสนอข้อเท็จจริงเหมือนกัน แต่บริษัท
บุหรี่ เครดิตมันไม่ดี เขาจะสื่อสารอะไรเขาก็ล าบากกว่ารณรงค์หลายเท่า (ราม ปั้นสนธิ, 
สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่าน
สื่อ 5 รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.15 
ตารางที่ 4.15 แสดงกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การให้ข้อคิดเห็น 
✓ ✓ ✓ 

การใช้ความน่ากลัว 
✓ ✓  

การให้ข้อเท็จจริง 
✓ ✓  

การแสดงพลังสนับสนุน
นักการเมือง 

✓   

การให้ข้อมูลต่างประเทศ 
✓   
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4.2.1.2 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูล

ด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์พบจ านวน 147 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 21.0 โดยพบการ

ประชาสัมพันธ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวใจ จ านวน 87 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
59.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม จ านวน 46 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 31.3 และการประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ จ านวน 14 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 9.5 

1) การประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจ 
การโน้มน้าวใจพบว่ามี 2 รูปแบบ ได้แก่ การโน้มน้าวใจด้านทัศนคติ พบว่ามีการ

โน้มน้าวใจเกี่ยวกับทัศนคติ 2 ประเด็น ได้แก่ การโน้มน้าวใจเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อโรงงาน
ยาสูบ ว่าแม้ผลิตบุหรี่แต่ก็ไม่ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการท าลายสุขภาพ  และการโน้มน้าวใจด้านทัศนค ติ
ต่ออาชีพเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ที่ถูกมองว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเองโดยไม่ค านึงถึงสังคม แต่
เป็นเกษตรกรที่ต้องหารายได้ เลี้ยงครอบครัว เช่นเดียวกับอาชีพเกษตรกรอ่ืน ๆ  

... ท่ามกลางกระแสต่อต้านการสูบบุหรี่ทั่วโลก นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น แต่หากย้อนกลับเพ่ือสะท้อนในความเป็นจริงนั้น ธุรกิจบุหรี่ถือว่ามีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล และยังเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูก
ยาสูบถึง 120 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย เฉพาะประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจบุหรี่กว่า 
5.8 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกรปลูกยาสูบเกือบ 8 หมื่นครอบครัว และมีแรงงานที่สร้าง
รายได้จากระบบการปลูกยาสูบกว่า 3.7 แสนราย สามารถผลิตใบยาสูบได้ 60,500 ตัน 
ในจ านวนนี้ส่งออกไปยังต่างประเทศในปี 2553/2554 มีมูลค่าถึง 2,523 ล้านบาท 
เกษตรกรจะมีรายได้ไร่ละกว่า 1.5-2.5 หมื่นบาทต่อ 1 ฤดูกาล ถือว่าเป็นรายได้ที่สูง
พอสมควร หากเทียบกับพืชชนิดอ่ืน ... แม้ทั่วโลกจะต่อต้านการสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะ
เป็นการบั่นทอนสุขภาพแต่อีกมุมหนึ่ง หากความเป็นอยู่ของเกษตรกร อาชีพการปลูก
ยาสูบนั้นสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และท่ีส าคัญ ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่าน
มา ไม่เคยเห็นเกษตรกรชาวไร่ยาสูบออกมาเคลื่อนไหวให้รัฐบาลช่วยเหลือ (“สะท้อน
ความจริงชาวไร่ยาสูบ ภาคเกษตรที่ไม่รอให้รัฐช่วย,” 2555, 23 กุมภาพันธ์, น.12) 

... ชาวไร่มักถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมว่าต้องการให้คนสูบบุหรี่มาก ๆ อัน
ที่จริงไม่ใช่เลยผู้รณรงค์ก าลังบิดเบือนความจริง เราขายใบยาให้โรงงานยาสูบของรัฐ 
น าเงินส่งเข้าจังหวัดและประเทศเพราะเป็นอาชีพของเราที่ให้เราพอจะลืมตาอ้าปากได้
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ถึงทุกวันนี้ นายประพัน สมมงคล เกษตรกรจาก จ.ร้อยเอ็ด  (“รายงานพิเศษ: ร้านค้า 
ชาวไร่โต้ เอ็นจีโอ สธ. บิดเบือนข้อมูล ลักไก่พรบ.ยาสูบ ยันกฎหมายกระทบหลายส่วน
,” 2557, 23 ธันวาคม, น.15) 

... โลกมีหลายด้านและหลายมิติให้คนมอง “ยาสูบ” หรือ “ใบยา” เป็นหนึ่ง
ในตัวอย่างของผลผลิตที่ต้องใช้มุมมองที่หลากหลายไม่ด่วนสรุป ภาพด้านหนึ่งของ
ยาสูบ คือ อบายมุข แต่อีกด้าน ยาสูบคือพืชเศรษฐกิจ ที่เป็นผลผลิตทางด้านความ
มั่นคงของประเทศ เป็นพืชควบคุมที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยาสูบ ... เรื่องราวของใบยา 
ชาวไร่ รัฐ เอ็นจีโอ คนสูบ คนไม่สูบ อะไรคือความถูกต้อง สิทธิ และสิ่งที่ควรจะเป็น
แง่มุมที่หลากหลายเหล่านี้ น่าสนใจพอ ๆ กับความรู้สึกที่คิดว่า หากคนเรามีชีวิตอยู่
ด้วยลมหายใจ ใบยาสูบที่เพชรบูรณ์ ก็น่าจะเป็นลมหายใจในวิถีพอเพียงของผู้ คนที่นี่ 
เป็นอีกด้านที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ (“ลมหายใจใบยา วิถีพอเพียงที่เพชรบูรณ์,” 2555, 
7 กรกฎาคม, น.7) 

อีกประเภทหนึ่งได้แก่ การประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวใจด้านความเชื่อกลุ่ม
คัดค้านใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวความเชื่อเกี่ยวกับกฎหมายยาสูบ โดยเชื่อว่าไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมาย
ใหม่เพียงแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายเดิมให้เข้มแข็งมากขึ้น  

... เห็นด้วยกับเจตนาอันดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเยาวชนให้
ห่างไกลจากการสูบบุหรี่ ซึ่งกฎหมายควบคุมยาสูบในปัจจุบันก็มีกฎหมายก าหนดอายุ
ขั้นต่ าของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่แล้ว แต่ปัญหาในปัจจุบันคือ การขาดการบังคับ
ใช้ที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพสมาคมฯ เชื่อว่าหากมีการใช้บังคับมาตราดังกล่าวอย่าง
เต็มที่แล้ว แทบไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่จะต้องแก้กฎหมายปัจจุบันเลย เพราะผู้มีอายุ
ไม่ถึงที่กฎหมายก าหนดจะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อยู่แล้ว (“ไม่มีความ
จ าเป็นต้องแก้กฎหมาย”, 2558, 7 พฤษภาคม, น.13) 

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ได้ให้
ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ในบ้านเรามีกฎหมายห้ามเด็กต่ ากว่า 18 ปี ซื้อบุหรี่อยู่แล้ว หาก
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เชื่อว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้องออกมาตรการสุดโต่ง
และมากระทบสิทธิในการค้าขายของร้านค้า เช่น เรื่องซองไร้เครื่องหมายการค้า/ซอง
เรียบอยู่ในมาตรา 38 ของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่รัฐอยู่ระหว่างน าเสนอ 
สนช. นี้ที่มีปัญหาเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเครื่องหมายการค้า รวมถึงซองที่
เหมือนกันหมดสร้างความสับสนท าให้คนซื้อและร้านค้าไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ได้ (“ซองบุหรี่ไม่มียี่ห้อ เพ่ิมหรือลดจ านวนนักสูบ?,” 2559, 12 มิถุนายน, น.8) 
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2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรม พบว่า เป็นการสื่อสารให้สาธารณะรับรู้ว่า

กลุ่มคัดค้านมีการด าเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือจะแสดงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมักอยู่
ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวคัดค้าน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
รวมกลุ่มภาคียาสูบเพ่ือจัดกิจกรรมเฉพาะ เช่น การแถลงข่าวผลการวิจัยประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่สถาบันวิชาการนโยบายกิจกรรมสาธารณะกับธุรกิจและองค์กร
ก ากับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย ดังภาพที่ 4.34 แถลง
ข่าวผลงานวิจัยประเด็น ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ คุ้มครองสุขภาพ หรือ ลิดรอน
สิทธิเสรีภาพ? และกิจกรรมปลูกดอกไม้ประจ าจังหวัด 77 จังหวัดบนพ้ืนที่สวนป่าเบญจกิติ เป็นต้น 
(ภาคผนวก ข) 

 
ภาพที่ 4.34 แสดงการรวมตัวกันของภาคีคัดค้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ 
ที่มา: ค้านพ.ร.บ.ยาสูบใหม,่” 2557, 16 ธันวาคม, น.15. 
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ภาพที่ 4.35 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดินเนอร์ทอล์คของโรงงานยาสูบ 
ที่มา: ดินเนอร์ทอล์ค, 2555, 23 กุมภาพันธ์, น.7. 

 
ภาพที่ 4.36 แสดงภาพงานแถลงข่าวผลงานวิจัยประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ที่มา: “เผยผลวิจัย ม.หอการค้าไทย ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฯ มีข้อบกพร่อง”, 2558, 29 มิถุนายน, น.
13.  
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... น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อ านวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบ
จัดกิจกรรม “ยาสูบไทย หัวใจสีเขียว” รวมพลังคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบปลูก
ดอกไม้ประจ าจังหวัด 77 จังหวัดบนพื้นที่สวนป่าเบญจกิติ ก่อนท าพิธีเปิดส่วนป่าเบญจ
กิติอย่างเป็นทางการในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ซึ่งสวนป่าเบญจกิติ ส่วนที่ 2 ระยะ จ านวน 61 
ไร่ มีแนวคิดการออกแบบให้มีความเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีสภาพสวนป่า
เรียบง่ายเป็นธรรมชาติเน้นความประหยัดและประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ พร้อม
ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 12 ส.ค.
2559 (“ยาสูบเปิดสวนป่าเบญจกิติ,” 2559, 15 กรกฎาคม, น.6) 

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีผลบังคับใช้วันที่  4 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 สมาคมการค้ายาสูบไทย ก็ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ตามร้านค้าสมาชิกเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มาตรการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าในกฎหมายใหม่ด้วย ดังภาพที่ 4.59 

 
ภาพที่ 4.37 แสดงการประชาสัมพันธ์กฎหมายของสมาคมการค้ายาสูบไทย 
ที่มา: “กม.คุมยาสูบใหม่ดีเดย์ 4 กค. ส.ยาสูฐโรดโชว์ร้านค้ารับมือ,” 2560, 30 มิถุนายน, น.11. 

3) การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ เป็นกลยุทธ์ที่โรงงานยาสูบใช้ โดย

ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงภารกิจของโรงงานยาสูบที่ตั้งมั่นจะด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อผู้สูบบุหรี่มากที่สุดด้วยการพัฒนาวัตถุดิบ โดยเฉพาะใบยาสูบให้มีคุณภาพ รวมถึง
การดแูลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วย 
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... โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ด าเนินภารกิจในกิจการอุตสาหกรรม
ยาสูบ ภายใต้นโยบายการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาองค์กรสังคมและ
ประเทศชาติมาตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2482 จึงเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหารายได้น าส่งรัฐอย่างต่อเนื่องด้วยความภาคภูมิใจมาจวบปีที่ 74 
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงสถานการณ์การ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้โรงงานยาสูบ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและรักษา
มรดกของชาติ ด้วยการพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงต้องเร่งให้เราต้องปรับตัว และไม่เพียงเน้นการผลิตยาสูบเพียงอย่างเดียว 
ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงงานยาสูบ จุดเริ่มต้นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 โรงงาน
ยาสูบด ารงปณิธานแน่วแน่ในการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบควบคู่กับการพัฒนา
ประเทศอย่างมีดุลยภาพ คุณภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (“จากสังคมคุณภาพ สู่
ผลผลิตคุณภาพ,” 2555, 19 เมษายน,น.15) 

... กว่า 75 ปี โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ได้ก้าวเดินมาอย่างมั่ นคง 
สามารถสร้างรายได้เข้ากระทรวงการคลังจ านวนมากจากการผลิตบุหรี่ ซึ่งแม้หลายคน
อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลอันตราย หรือผู้อยู่รอบข้าง แต่โรงงานยาสูบ ได้พัฒนาการ
ผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูบน้อยที่สุด แต่การจะได้ใบยาสูบที่ดี มาใช้ในการผลิตบุหรี่ จึง
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่โรงงานยาสูบ ได้พิถีพิถัน ควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น
น้ าไปจนถึงปลายน้ า รวมไปจนถึงการบริหารจัดการตรงตามมาตรฐานระดับสากล 
เพ่ือให้ได้บุหรี่ที่มีมาตรฐานที่ดี ... และสิ่งส าคัญ คือ การผลิตบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้
สูบน้อยที่สุด (“โฆษณาแฝง นวัตกรรมแค่คลิกเดียวจากใบยาสูบ สู่บุหรี่คุณภาพ ,” 
2556, 19 กรกฎาคม, น.14) 

... นายต่อศักดิ์  โชติมงคล ผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
เปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรระดับผู้น าใน
ธุรกิจยาสูบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน” โดยค านึงถึง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สังคมท่ีมีความสุข เศรษฐกิจที่ม่ันคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานยาสูบได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องมา
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งการดูแลพัฒนาชีวิตครอบครัวของชาวไร่กว่า 3 แสน
ครัวเรือน ตั้งแต่การพัฒนาโรงบ่มใบยาให้มีมาตรฐานระดับสูง การปลูกจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งการสนับสนุนโครงการด้านวัฒนธรรม สังคมสงเคราะห์ 
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การศึกษา กีฬา ความมั่นคง ฯลฯ ทั้งนี้ สิ่งที่เราให้ความส าคัญที่สุด คือด้านสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภค เราไม่สนับสนุนให้คนไทยสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด แต่หากยัง
มีคนสูบบุหรี่อยู่ เราก็ต้องพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ ซึ่งก็คือ ใบยาสูบ 
ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วยการพัฒนา การวิจัย การศึกษาค้นคว้า และ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับยาสูบ ที่จะสามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบ จึงเป็นหัวใจของการด าเนินงานของเรา (“ต่อ
ศักดิ์ โชติมงคล ยืนยัน ไม่สนับสนุนให้คนสูบบุหรี่,” 2556, 30 มกราคม, น.7) 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
จากการวิเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงงานยาสูบ และเพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้าน

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า กลุ่มคัดค้านมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวใจด้าน
ทัศนคติ โดยชักชวนให้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจยาสูบที่น าส่งรายได้ให้รัฐ แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ได้
มุ่งเน้นแต่ท าก าไร ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรร่วมด้วย 

... อย่างไรก็ตาม โรงงานยาสูบมิได้ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นแต่การท าก าไร
เพ่ือน าส่งรัฐเท่านั้น แต่ยังยึดมั่นในความคิดที่ว่าไม่ต้องการให้คนสูบบุหรี่และไม่
สนับสนุน แต่ถ้ายังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ บุหรี่ที่ผลิตก็ควรท าลายสุขภาพให้น้อยที่สุด            
จึงให้ความส าคัญกับการลดสารต่างๆ ที่มีอยู่ในบุหรี่ลง ไม่ว่าจะเป็น ทาร์ นิโคติน 
คาร์บอนมอนออกไซด์ และแอมโมเนีย โดยปัจจุบันโรงงานยาสูบได้มีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางลดสารดังกล่าวที่มีอยู่ในบุหรี่ให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบ หรือใบยาสูบ จนถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาระบบก้นกรอง ป้องกัน
ไม่ให้สารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกิน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือ
เศรษฐกิจที่ดีของเกษตรกรและชุมชน (โรงงานยาสูบ, 2557, น.4) 

... ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีและปฏิเสธมิได้ว่า บุหรี่เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งโรงงานยาสูบยังยึดมั่นนโยบายว่าไม่สนับสนุนให้คนสูบบุหรี่ แต่อย่างไรก็
ตามยังมีปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับปริมาณบุหรี่น าเข้าจาก
ต่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น โรงงานยาสูบในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการน าส่ง
รายได้ให้แก่รัฐบาล จึงต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ และพัฒนาการด าเนินธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่จะขยายสู่ธุรกิจอ่ืน ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ให้ความส าคัญกับสุขภาพผู้บริโภค โดยการประปรุงกระบวนการผลิต
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ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือควบคุมการผลิตบุหรี่ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
(โรงงานยาสูบ, 2558, น.4) 

อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นกิจกรรมทั่วไป เช่น กิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ์ เชิญผู้สื่อข่าวและผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านข่าว ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น ศึกษาดูงานและเลี้ยงสังสรรค์ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัล ดังภาพที่ 4.38 

นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อ านวยการยาสูบ เป็น
ประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจ าปี 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งโรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือขอบคุณ
คณะสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวและผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านข่าว ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้ได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย 
นอกจากนี้ ยังน าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมไร่เพาะปลูกยาสูบ ให้ความรู้ด้านใบยา 
น าเสนองานวิจัยค้นคว้าและพัฒนาใบยาสูบตามโครงการต่างๆ การส่งเสริมการผลิต
ยาสูบตามแนวทาง GAP และการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบให้มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายใบยาและพนักงานยาสูบจากส านักงานยาสูบ
เพชรบูรณ์ให้การ ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้สื่อมวลชนทุกท่าน (โรงงานยาสูบ, 
2558, 24 กุมภาพันธ์) 

 
ภาพที่ 4.38 แสดงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของโรงงานยาสูบ 
ที่มา: โรงงานยาสูบ, 2558, 24 กุมภาพันธ์. 
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นอกจากนั้น มีการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวคัดค้านกฎหมาย ของกลุ่มชาวไร่-โช
ห่วย-สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ที่แถลงข่าวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อม
ส่ง "ถุงด า" ประท้วงสธ. ปิดหูปิดตารากหญ้า ดันร่างฯ เข้าคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง โดยไม่ขอ
ความเห็นเพิ่มเติม ดังภาพที่ 4.39 

 
ภาพที่ 4.39 แสดงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแถลงข่าวคัดค้านกฎหมายของภาคียาสูบ 
ที่มา: เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558, 15 เมษายน. 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 7 คน เห็นตรงว่ากันว่ากลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มคัดค้านใช้ โดยให้
ข้อมูลเพิ่มใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการประชาสัมพันธ์  

ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มคัดค้านนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า 
หากวัดที่กระบวนการประชาสัมพันธ์ของเขาอยู่ในระดับดี เพียงแต่หากวัดจากผลลัพธ์ก็บอกได้ยาก
เพราะกฎหมายไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการอีก 1 ท่านที่ให้
ความเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์เพียงแต่ด้วยประเด็นและความน่าเชื่อถือของกลุ่มคัดค้าน ก็ท าให้คน
ไม่ได้เห็นด้วยในประเด็นที่เขาคัดค้านมากนัก เทียบกับประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าน่าจะท า
ได้ดีและโน้มน้าวให้คนเห็นด้วยได้มากกว่า 



 

 

250 

ฝั่งเขามันก็อาจจะดีในระดับหนึ่ง มันอาจจะจับตัวที่วัดว่าเขาสื่อสารท าให้คน
เชื่อก็อาจจะวัดยาก เพราะว่า พ.ร.บ. มันก็ไม่ได้ออกมาแบบที่ เขาต้องการ                            
(จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

ฝ่ายค้านเขามีข่าวเรื่อย ๆ น่าจะพอสร้างความรับรู้ได้ พอ ๆ กับฝั่งสนับสนุน 
แต่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุน เพราะว่าถ้ามองถึงคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เขาก็คิดว่าน่าจะดีส าหรับลูกหลานเขา เพราะมันเป็น
กฎหมายควบคุมยาสูบ จะดีกับลูกหลานเขา มีใครอยากให้ลูกหลานสูบบุหรี่ไหม คนที่
สูบบุหรี่เอง เขายังไม่อยากให้ลูกหลานสูบบุหรี่เลย เพราะฉะนั้น ถ้ากฎหมายจะ
ออกมาเป็นประโยชน์กับลูกหลานเขา เขาน่าจะสนับสนุน เว้นแต่บางคนที่อาจจะมอง
ว่า ฉันจะสูบก็เรื่องของฉันมายุ่งอะไรด้วย เพ่ิมราคา เพ่ิมภาษีมันก็กระทบกับคนจน 
อันนี้มันก็มีส่วนหนึ่ง แต่คงมีไม่มาก ถ้าเป็นพ่อแม่ ครูที่โรงเรียน คงไม่อยากให้เด็กสูบ 
โดยภาพรวมคนทั่วไป คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง น่าจะสนับสนุน ส าหรับกฎหมายนี้ แต่
ถ้ามอง ณ ขณะนี้ กับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผ่าน ๆ มามันจะมีข่าวฝั่งบุหรี่ไฟฟ้าออกมา
เยอะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าสังคม คนทั่วไปที่เขาดูข่าว เขาอาจจะมองเห็นด้วยกับ
กลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้ กลุ่มทั่วไปเขาก็ไม่มีข้อมูลมาก เขาเองพยายามพูดว่า
บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน บุหรี่มวนคุณยังขายได้แล้วท าไมบุหรี่ไฟฟ้าคุณถึงมา
ห้าม ข้ออ้างว่าถ้าไม่ถูกกฎหมาย ก็ไปขายใต้ดิน รัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้ ถ้าคนทั่วไปได้
ฟังเขาอาจจะคล้อยตามได้ ถ้าฝ่ายสุขภาพไม่ออกมา นี่คือสิ่งที่ต่างกันกฎหมายนั้นมัน
จะดีกับลูกหลานเขา แต่กฎหมายนี้ เป็นกฎหมายที่เขาอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง แต่เขาอาจจะเห็นว่า มันก็จริงนะ ท าไมบุหรี่มวนยังขายได้เลย แต่สิ่ งที่
เขาท้าทายคือ เนี่ยเขามีข้อมูลมาเป็นปึก ๆ ท าไมฝ่ายค้าน หมอประกิต ไม่ออกมาดีเบ
ทด้วย หรือว่ารัฐบาลปกป้องโรงงานยาสูบจะขายบุหรี่มวน อันนี้ต่างกัน ความรู้สึก
ของสังคมโดยทั่วไปส าหรับกฎหมายนี้ (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 
2561) 

ขณะที่เมื่อสอบถามถึงกระบวนการประชาสัมพันธ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มสื่อมวลชน ได้ให้
ข้อมูลว่า ข่าวจากท้องถิ่นถูกส่งผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Stinger กลุ่มคัดค้านจะส่งข่าวโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ผ่านนักข่าวกลุ่มนี้ แล้วบรรณาธิการก็จะเลือกอีกทีว่าจะออกหรือไม่ออกข่าวนั้น ขณะที่
สื่อมวลชนจากส่วนกลาง ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า คงมีการประสานกับนักข่าวโดยใช้ความสัมพันธ์
ส่วนตัว แต่ประเด็นที่สงสัยว่ามีการให้เงินสนับสนุนทางลับแล้วนักข่าวเอามาลงคงไม่มีเพราะนักข่าวก็
ต้องระวังตัวเองเหมือนกัน 
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ฝั่งสมาคมเข้าไปพบนักข่าว พวก Stinger นักข่าวที่ส่งข่าวให้ free TV 
ผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้ประจ า เป็นนักข่าวที่ส่งข่าวให้ส่วนกลาง แล้วบรรณาธิการไปพิจารณา
ว่าออกหรือไม่ออก บางทีก็มีสังกัด บางคนก็เป็นทุกช่อง พวกนี้ไม่ได้มีอ านาจ แต่เป็นผู้
ส่งสาร ภูมิภาคไม่รู้จะส่งผ่านใครก็มาส่งผ่าน Stinger นี้ แต่ก็อยู่ที่บรรณาธิการอีกทีนะ 
ว่าเขาจะเลือกข่าวลงหรือเปล่า ที่เห็นออกข่าวก็จะออกช่องเล็ก ๆ ของไทยรัฐบ้าง 
หนังสือพิมพ์อ่ืนบ้าง พวก Stinger น่าจะส่งข่าวมาว่าชาวไร่ยาสูบได้รับความเดือดร้อน 
ไม่ได้มี Press อะไรเหมือนฝั่งสนับสนุนหรอก เขาใช้ความสัมพันธ์เวลาไปพบก็ไปนั่งกิน
ข้าวอะไรกัน ให้เขาเขียนให้ น่าจะเป็นการปรับความเข้าใจ ถ้าส่งแบบมี Press มันมี
หลักฐานก็วุ่นสิ เพราะสื่อพวกนี้มันอยู่ใต้อาณัติของ บก. จะปลดเมื่อไรก็ได้ (ชูชาติ อุทัย
ชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

จะลงข่าวน่าจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจจะมีคนประสานนักข่าว แล้ว
นักข่าวก็เอามาลงให้ในทางลับ คือขายถ้าเป็นกลุ่มสนับสนุนขายข่าวมาก็ได้เพราะเป็น
เรื่องดี แต่อยู่ดี ๆ จะรับเงินแล้วเขียน ฟิลลิป มอร์ริส ขอชี้แจง คิดว่าไม่มีใครเขากล้า
หาญ กฎหมายมันก็ไม่ให้ด้วย (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

นอกจากประสานให้มีการลงข่ าวในหน้าหนั งสือพิมพ์ กลุ่ มคัดค้านยั งพาทีม
ประชาสัมพันธ์เดินสายพบสื่อมวลชนในช่วงที่มีการพิจารณากฎหมาย ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือเข้ามาให้
ข่าวคัดค้าน แต่แสดงตนให้ข้อมูลเพิ่มหากนักข่าวมีประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝั่งธุรกิจ อาศัยกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ มาตรงไม่ได้ก็มาทางอ้อม ปกติ
องค์กรอื่น เขาก็สื่อสารองค์กรอะไรไปแต่ว่าบุหรี่มันไม่ได้มีภาพลักษณ์ตรงไปตรงมา มัน
ก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ ท างานยากกว่าพวก PR ปกติ เวลาเขาเข้ามา เขาแลกบัตรเข้ามา
ในห้องนักข่าวเลย สวัสดีแนะน าตัว ก็เป็นเรื่องธรรมดา เขาต้องเข้ามาหานักข่าวสภา 
เขาก็แค่บอกว่ามันมีบางเรื่องที่ให้ข้อมูลไม่ตรง ก็ขอชี้แจง แค่เข้ามาสะกิดก่อน เขาจะ
มาแนะน าตัวว่าบริษัทนี้  มีอะไรสงสัยโทรถามได้ เอาขนมมาให้ตามสเต็ปของ
ประชาสัมพันธ์  มีเบอร์โทร ที่เห็นอีกอย่างคือ มีการแอบให้ข่าวกับพวกนักข่าวบางคน 
แต่ให้ข่าวนิด ๆ หน่อย ๆ นะ ไม่ได้กลับขาวเป็นด า ก็มีแอบลงตามสื่อ คือจะมาลง
สนับสนุนบุหรี่มันก็ยาก วัตถุประสงค์เขาคือ สมมุติฝั่งสนับสนุนบอกว่าบุหรี่ท าให้เป็น
โรค นอกจากมะเร็งยังท าให้เป็นโรคนู้นโรคนี้ เขาก็อาจจะบอกว่า เป็นมะเร็ง แต่โรคอ่ืน 
กลุ่มต่อต้านบุหรี่ก็บอกเกินจริง ก็ไม่ได้หวังผลว่าจะต้องแก้ได้ทั้งหมด เขาก็ขอจากติด
ลบก็เป็นเท่าทุน อย่างน้อยก็ได้ช่องเข้ามาชี้แจง 
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 แต่เขาเข้ามาช่วงมีประเด็น ไม่ได้เข้ามาเป็นกิจวัตร เช่นปีใหม่ ไม่ได้เข้ามา 
ถ้าปีใหม่เขาอาจจะเข้าไปหากลุ่มที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรง อาจจะเป็น สื่อการตลาด โต๊ะ
เศรษฐกิจ ไม่รู้นะ แต่ที่เขาเข้ามาทางนี้เพราะว่าเขามีวาระ ส่วนตัวไม่เห็นโรงงานยาสูบ
นะ เขาอาจจะไปกระทรวงการคลัง แต่ว่าพวกที่เข้ามาเห็นเป็นพวกบริษัทบุหรี่
ต่างประเทศ (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์                   
3  รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.16 
ตารางที่ 4.16 แสดงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

กิจกรรม 
✓ ✓ - 

สร้างภาพลักษณ ์
✓ - ✓ 

โน้มน้าวใจ 
✓ ✓ - 

4.2.1.3 กลยุทธ์การล็อบบี ้
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การล็อบบี้เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การโน้มน้าวใจจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การล็อบบี้ที่กลุ่มคัดค้านใช้ พบจ านวน 96 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.7 แบ่งได้เป็น 

2 รูปแบบ ได้แก่ การล็อบบี้ทางอ้อม จ านวน 51 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 53.1 และการล็อบบี้ทางตรง 
จ านวน 45 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 46.9  

1) กลยุทธ์การล็อบบี้ทางอ้อม 
กลยุทธ์การล็อบบี้ทาง อ้อมของกลุ่ มคัดค้าน พบว่า เป็นการสื่ อสารถึ ง

นายกรัฐมนตรีเป็นหลัก โดยในช่วงการผลักดันช่วงรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ พบว่า มีการรวมตัว
ประท้วงต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะออกกฎหมายกระทบต่ออาชีพชาวไร่ยาสูบ และโจมตีกระทรวง
สาธารณสุขที่รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มสนับสนุน แต่ไม่รับฟังเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและร้านค้า 
โดยเฉพาะการท างานของนพ.ประดิษฐ์  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ขณะนั้น 
ถูกโจมตีมากที่สุด เพราะมีลักษณะของการท างานไม่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคที่เน้นการมีส่วน
ร่วม 
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... นายวินนท์ แสงมาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ พร้อมด้วย 
นายสมประสงค์ ขันสิมล แกนน าชาวบ้านผู้ปลูกยาสูบจ าหน่ายในท้องที่ 3 จังหวัดภาคอิ
สาน มี จ.ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น ประมาณ 1 พันคน รวมตัวกันที่สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์หน้าบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ชูป้ายประท้วงปราศรัยโจมตีนโยบาย
ของรัฐบาลต่อแนวคิด ที่จะออกกฎหมายกระทบต่อการประกอบอาชีพปลูกยาสูบเตอร์
กิซของประชาชนผู้ท าไร่ยาสูบเป็นอาชีพหลักในช่วงหน้าแล้งนอกเหนือจากการท านา 
นายวินนท์กล่าวว่า การชุมนุมประท้วง เนื่องจากชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศกว่า 10 ล้าน
คนใน 30 จังหวัดของประเทศ ไม่เห็นด้วย และคัดค้านการพยายามจะแก้ไขออก
กฎหมายใหม่มาบังคับใช้แทนฉบับที่ออกมาเมื่อ พ.ศ.2535 ซึ่งบังคับใช้ห้ามขายบุหรี่
ให้กับเด็ก ห้ามการลด แลก แจก แถม ห้ามการโฆษณายาสูบ ซึ่งก็พอรับได้ เพราะไม่
ส่งผลกระทบมากนัก แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่อ้างว่ามีการท าประชาพิจารณ์แล้ว 3 ครั้ง 
เพ่ือจะก าหนดร่างกฎหมายใหม่ ในมาตรฐานใหม่ เช่น การห้ามไม่ให้ผสมน้ าตาล 
ชะเอม โกโก้ ในบุหรี่ โดยไม่ถามความเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบก่อน (“ม็อบ
ยาสูบอิสารประท้วงรัฐบาล”, 2555, 7 กันยายน, น.4) 

...สมาคมการค้ายาสูบไทย โดย วราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการสมาคม วอน 
รมต.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ผ่านไปถึงรัฐบาล ให้หันมาเหลียวแลผู้ค้าปลีกในประเทศ
ไทยที่โดนกดดันในหลายเรื่อง ล่าสุดเป็นเรื่องมาตรการบี้ที่จะให้ ร้านสะดวกซื้อและ
ร้านโชห่วยขนาดเล็ก จัดเก็บสต๊อกสินค้าและบริการลูกค้า รับภาระเพ่ิมข้ึนอีก จนส่งผล
กระทบอย่างมาก จึงอยากให้มีการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับผู้ค้า (อัศวชิงชัย, 2559, 19 
มีนาคม, น.4) 

... ปัญหาก็คือ นพ.ประดิษฐ์ จะยังคิดว่าการใช้อ านาจของกระทรวง โดยไม่เปิด
กว้างรับฟังความคิดเห็นใด ๆ เลยนั้น ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอยู่อีกหรือไม่ ในเมื่อมีผล
วิจัยที่ชัดเจนแล้วว่าเกิดผลกระทบขึ้นมาจริง ๆ หรือคิดเพียงแค่ว่า ไม่ว่าจะดันทุรังท า
อะไร ก็ไม่มีใครสามารถที่จะท าอะไรได้ เพราะถือเป็นหนึ่งในเด็กสายตรงนายกฯ ยิ่ง
ลักษณ์ !!! ก็คงต้องฝากไปถึงนายกฯยิ่งลักษณ์ ว่าบทเรียนความผิดพลาดครั้งใหญ่ของ
พรรคเพ่ือไทย กรณีของการดึงดันของพรรคเพ่ือไทยที่จะผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
เหมาเข่ง ฉบับสุดซอย โดยที่ไม่ได้มองถึงความรู้สึกของสังคมโดยรวม ไม่ให้ความส าคัญ
กับมุมมองของประชาชน คิดตื้น ๆ เพียงว่า มีอ านาจตามกฎกติกาที่จะออกกฎหมายได้ 
ฉะนั้นจะท าอย่างไรก็ได้ แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ... ขนาดที่ว่าสามารถผลักดันตาม
กฎหมาย ตามอ านาจที่มีจนผ่านวาระ 3 ในสภาได้ก็จริง แต่สุดท้ายเมื่อเจอพลังของ



 

 

254 

ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าจริง ๆ ก็ต้องถอยกรูดไม่เป็นท่า ขนาดยอมถอนกฎหมายนิร
โทษกรรมทุกฉบับแล้ว ให้สัตยาบรรณพรรคร่วมรัฐบาลก็แล้ว แต่ก็ยังหยุดม็อบไม่ได้ 
แถมม็อบสามารถใช้ความชอบธรรมจากความผิดพลาดของพรรคเพ่ือไทย ก่อกระแส
ม็อบที่เลยเถิดให้เกิดขึ้นได้ และลากยาวมาจนวันนี้ ที่ส าคัญกล้ายกระดับขับไล่รัฐบาล
นายกฯ ยิ่งลักษณ์แล้วด้วยซ้ า อยากจะให้เกิดปรากฎการณ์พลาดซ้ ารอยขึ้นมาอีกหรือ
อย่างไร (“ประดิษฐเด็กนายก รับรู้ไว้ระวังธุรกิจยาสูบเมินเพ่ือไทย”, 2556, 22 
พฤศจิกายน, น.12-13) 

หลังจากนั้น เมื่อมาถึงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา พบว่า มีการสื่อสารผ่านสื่อถึงคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยยังคงเน้นการ
ด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคัดค้านมีส่วนร่วมเท่าที่ควร อีกทั้ง
มาตรการในกฎหมายยังอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของรัฐบาลกับต่างประเทศ ขอให้ทบทวน
ร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรอบด้าน และถี่ถ้วน ซึ่งผู้สื่อสารได้แก่ กลุ่มสมาคมการค้ ายาสูบไทย และ
นักวิชาการ โดยเฉพาะประเด็นซองบุหรี่แบบเรียบมีการขึ้นป้ายโฆษณาเพ่ือเรียกร้องในประเด็นนี้ด้วย 
ดังภาพที่ 4.40 

... ชาวไร่ยาสูบจาก อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีส าโรง และสมาชิกชาวไร่
ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่ลานกลางแจ้งใน อ.ศรีส าโรง 
เพ่ือร่วมกิจกรรมปล่อยลูกโป่งสีเขียว จ านวนกว่า 2,000 ลูก พร้อมเขียนจดหมายถึง
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือแสดงถึงข้อกังวลและไม่เห็นด้วยต่อ
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
อาชีพและวิถีชีวิตการท ามาหากินของชาวไร่สุโขทัยที่ยึดอาชีพการปลูกยาสูบมา  กว่า 
50 ปี จึงอยากวอนรัฐบาลเห็นใจชาวไร่และไม่ออกกฎหมายมาซ้ าเติมอาชีพและความ
เป็นอยู่เกษตรกรในช่วงเศรษฐกิจถดถอย  (“ชาวไร่ยาสูบสุโขทัยรวมพลังปล่อยลูกโป่ง
ค้าน กม. ควบคุมยาสูบ,” 2557, 1 ธันวาคม, น.15) 

. . .  การตีกลับร่างฯนี้  เป็นรอบที่  2 แสดงให้ เห็นว่า ร่างกฎหมายนี้มี
ข้อบกพร่องอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในร่างกฎหมาย 
และก้าวผ่านแรงกดดันจากเอ็นจีโอบุหรี่ ที่ค านึงแต่สิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ฟังผู้อ่ืนไป
ให้ได้ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไม่รับพิจารณาร่างนี้ เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาอย่างตรง
จุด  นางวราภรณ์ ระบุ (“กม.คุมยาสูบใหม่ฉาวอีก โดนสลค.ตีกลับรอบสอง ,” 2558, 
19 พฤษภาคม, น.7-8) 

... ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมองถึงความจ าเป็นว่า ต้องเร่งออกกฎหมายที่
มีความแรงในช่วงนี้ เพราะรัฐบาลคุมอ านาจเบ็ดเสร็จประมาณว่ามีกฎหมายในมือ 
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อยากเร่งอะไร ผลักดันอะไร โดยที่เจ้ากระทรวงเสนอและเจ้ากระทรวงมองว่าประโยชน์
กับสังคม แม้จะขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ย่อมเป็นจังหวะที่เหมาะสม ... รัฐบาล
ภายใต้แกนน าของพล.อ.ประยุทธ์ จะเดินหลงทางเข้าสู่ กับดัก ของความเสี่ยงและหมิ่น
เหม่ กับการตอบโต้ของนานาอารยประเทศ ได้หรือไม่ เพราะเอาเข้าจริง หากกระเตง
ผ่านกฎหมายนี้  ไม่แน่อาจถูกตอบโต้หรือกีดกันทางการค้าจากประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ระวังจะไม่สามารถตั้งรับได้ทัน แม้ไทยจะพยายาม
เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตย และปลดล็อกกฎอัยการศึก เพ่ือเรียกความ
เชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นการซ้ าเติมภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ก าลัง
ฟ้ืนตัวในปัจจุบัน  (“สธ.เดินหน้าออมกม.ยาสูบสุดซอย ระวังต่างชาติตอบโต้กีดกัน
การค้า,” 2558, 15 เมษายน, น.9) 

...การเร่งผ่านร่าง กม.โดยที่ยังไม่แก้ไขข้อขัดแย้งนี้ กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบคือ 
คนท ามาหากิน เท่ากับเป็นการซ้ าเติมร้านค้าที่เพ่ิงจะได้รับผลจากการขึ้นภาษีแบบ
ฉับพลันด้วย สมาคมจึงขอวิงวอนให้ ครม. และ สนช. ทบทวนร่าง กม.นี้ให้รอบคอบ 
และมีการรับฟังผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยไม่ถูกกดดันจากกลุ่มเอ็นจีโอ โดยเรา
ยืนยันจะคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรมอย่างถึงที่สุด 
(“จี้ทบทวน กม.คุมยาสูบชาวไร่โวยหมดอาชีพ,” 2559, 26 มีนาคม, น.3) 

... จากผลส ารวจของกรมควบคุมโรค พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการสูบบุหรี่
คือ อยากลอง 50.3% คลายเครียด 43.8% และเพ่ือนชวน 31% ไม่ปรากฏว่าซองบุหรี่
เป็นสาเหตุของการสูบ และซองปัจจุบันก็มีภาพค าเตือนขนาดใหญ่ การบังคับใช้
มาตรการนี้จึงสวนทางกับค ามั่นสัญญาของรัฐบาลในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและปกป้อง
ธุรกิจขนาดเล็ก จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทบทวน
ความจ าเป็นในการออกมาตรการดังกล่าว ... ปัญหาใหญ่ของเมืองไทยที่กลายสภาพ
เหมือนคนป่วยเรื้อรัง เป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ ไม่จริงจังต่อเนื่อง และ
บ่อยครั้งกฎหมายไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเท่าเทียมเสมอกันทุกคนในสังคม... อยากฝาก
ไปถึงท่านผู้มีอ านาจออกกฎหมาย น่าจะพิจารณาทบทวนแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยค านึงถึงผลกระทบในทุกมิติ รับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนและ
สร้างดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน กับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ (“สมาคมการค้ายาสูบไทย ร้องรัฐ ทบทวนนโยบายซองบุหรี่แบบ
เรียบ”, 2559,4 มิถุนายน, น.15) 
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ภาพที่ 4.40 แสดงป้ายโฆษณาสินค้าเพ่ือเรียกร้องให้ ครม. และ สนช. ทบทวนมาตรการซองบุหรี่แบบ 

เรียบของสมาคมการค้ายาสูบไทย 
ที่มา: “ภาพข่าวไร้เครื่องหมาย", 2559, 13 มิถุนายน,น.3. 

อย่างไรก็ตามกลุ่มคัดค้านยังได้ยกค าพูดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เคยพูด
ถึงภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ว่าอย่าไปสร้างกติกาที่สุดโต่ง ภาพค าเตือนที่มีขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถลด
จ านวนผู้สูบได้ ต้องสร้างจิตส านึกคนในสังคม มาสื่อสารกับสาธารณะอีกด้วย 

... นายวินนท์  แสงมาน อดีตประธานสหภาพแรงงานยาสูบ กล่าวว่า ...
มาตรการซองไร้เครื่องหมายการค้า ก็คือการท าลายเครื่องหมายการค้าท าลาย
อุตสาหกรรมยาสูบนั่นเอง เพราะไม่มีผลเกี่ยวกับการป้องกันเด็กและเยาวชนโดยตรง 
ต่อให้ซองมีสี มีโลโก หรือมีอะไรต่างๆ  แต่ถ้ากฎหมายเข้ามาควบคุมอย่างจริงจัง เด็ก
ซื้อไม่ได้ คนขายไม่ขายปัญหาก็ไม่เกิด นายกฯ ประยุทธ์ออกมาพูดเมื่อเร็วๆ นี้ ระหว่าง
การเป็นประธานมอบนโยบายการด าเนินการแก่ภาครัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่นทั่ว
ประเทศเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อิม
แพ็ค เมืองทองธานี ความตอนหนึ่งว่า เราไปอย่างสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องมี
การค้าขายกับต่างประเทศทั่วโลก แล้วไปเขียนกติกา ตามใจตนเองวันหน้าก็ไม่มีใคร
มาร่วมด้วย วันนี้มีซองบุหรี่ที่ไหนรูปร่างน่ากลัวเหมือนเรา แล้วมันสูบน้อยลงไหม ตน
คิดว่ามันอยู่ที่การปลูกจิตส านึกมากกว่า (“ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบปัญหาโลกแตก”, 
2559, 29 ธันวาคม, น.4) 
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2) กลยุทธ์การล็อบบี้ทางตรง 
กลยุทธ์การล็อบบี้ทางตรงในระยะนี้พบว่า มีการส่งหนังสือคัดค้านถึ ง

นายกรัฐมนตรี โดยหนังสือบางฉบับมีการด าเนินการจัดกิจกรรมแถลงข่าวหรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ร่วมด้วย โดยกลุ่มที่ด าเนินการได้แก่ สมาคมการค้ายาสูบไทย สมาชิกชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย 
กลุ่มตัวแทนชาวไร่ยาสูบสายพันธุ์เบอร์เลย์ภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์  

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหาร สมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ยื่น
หนังสือ ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. . . . . ต่อ                       
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยในหนังสือเห็นว่า 
ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ควรรอให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้
พิจารณา เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก ร่าง
กฎหมายนี้ยังมีความขัดแย้งกับหน่วยงานกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ ดังนั้น จึงอยากให้ทางรัฐบาลเลื่อน
กฎหมายดังกล่าวออกไปก่อน  (“ย าข่าว: วอนยับยั้ง พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ที่สธ.จ่อออก ,” 
2557, 29 พฤศจิกายน, น.7) 

... ชาวไร่ยาสูบจาก  อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีส าโรง และสมาชิกชาวไร่
ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่ลานกลางแจ้งใน อ.ศรีส าโรงเพ่ือ
ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกโป่งสีเขียวจ านวน กว่า 2,000 ลูก พร้อมเขียนจดหมายถึง
นายกรัฐมนตรี เพ่ือแสดงข้อกังวลไม่เห็นด้วยต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ 
นายสุครีพ บุญชุ่ม นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กล่าวว่า สมาคมฯ 
ทราบข่าวว่าจะน าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เราจึงต้องมารวมตัวกัน
เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เป็นอารยะขัดขืนของชาวไร่ยาสูบกรุงเก่า เพ่ือส่งข้อความ
นี้ไปถึงผู้ออกนโยบายว่า เราจะได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากร่างกฎหมายควบคุม
ยาสูบ (“ชาวไร่ยาสูบสุโขทัยรวมพลังปล่อยลูกโป่งค้าน กม. ควบคุมยาสูบ ,” 2557, 1 
ธันวาคม,น. 15) 

.... กลุ่มตัวแทนชาวไร่ยาสูบสายพันธุ์เบอร์เลย์ภาคกลางตอนบน ได้แก่ 
จังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันเขียนไปรษณียบัตร ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 1,000 ใบ โดยเรียกร้องขอความเห็นใจ
จากภาครัฐไม่รับร่างกฎหมาย (“ไม่จบง่าย ๆ,” 2558, 20, พฤษภาคม, น.3) 

นอกจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ยังมีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานภายใน
จังหวัด ได้แก่ ตัวแทนภาคียาสูบทั้ง 12 หน่วยงาน ยื่นสมุดปกขาวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ 
ผบ.กองก าลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพิษณุโลก และหน่วยงานภายการดูแล ได้แก่ สภา
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หอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจอเมริกัน - อาเซียน และสภาหอการค้าอเมริกันจาก
วอชิงตัน ดีซี เป็นตัวแทนของธุรกิจกว่าสามล้านราย รวมถึงสมาคมผู้ปลูกยาสูบนานาชาติ                     
ส่งส าเนาจดหมายถึง รัฐมนตรีว่ากระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทักท้วงถึงข้อกังวล
อันจะเกิดจากการผลักดันร่างกฎหมาย  

... วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตัวแทนภาคียาสูบ ทั้ง 12 หน่วยงาน ได้มายื่นสมุด
ปกขาวต่อนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์         
ผบ.กองก าลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพิษณุโลก พร้อมชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่บริ เวณไร่ยาสูบ จั งหวัดสุ โขทัย . . .                     
นายสุครีพ บุญชุ่ม นายกสมาคมชาวไร่เบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การยื่นสมุด
ปกขาวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริง ร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งมีเพียงไม่กี่มาตราที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง แต่ที่เหลือ
นั้น มุ่งเน้นจ ากัดเสรีภาพ สร้างภาระ และให้อ านาจข้าราชการเอ็นจีโอ มาออก
กฎหมายลูกจ านวนมาก ท าให้ชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศต้องออกมาต่อสู้คัดค้านร่าง
กฎหมายฉบับนี้ (“ชาวไร่แห่ร้องพรบ.ยาสูบหมกเม็ด”, 2558, 25 กุมภาพันธ์,น.10)  

... สภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย หนึ่งในสภาหอการค้าต่างชาติที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สภาธุรกิจอเมริกัน- อาเซียน และสภาหอการค้าอเมริกันจาก
วอชิงตัน ดีซี ซึ่งเป็นสมาพันธ์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นตัวแทนของธุรกิจกว่า
สามล้านราย รวมถึงสมาคมผู้ปลูกยาสูบนานาชาติ  ส่งส าเนาจดหมายถึง รัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและกุนซือเศรษฐกิจของ
รัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รมว.ต่างประเทศ ตลอดจนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือทักท้วงถึงข้อกังวลอันจะเกิดจากการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของสาธารณสุข และแจงถึงข้อกฎหมายในประเด็นการค้าที่อาจละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า อันเป็นหนึ่งในมาตรการ
ส าคัญที่ถูกบรรจุไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งก าลังจ่อเข้าที่ประชุม ครม. (“ข่าวปลีก: 
หอการค้าต่างชาติท้วง พ.ร.บ.ยาสูบ,” 2558, 15 มกราคม, น.15) 

นอกจากยื่นหนังสือถือถึง หน่วยงานภายในจังหวัด คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้ว 
กลุ่มภาคีชาวไร่ยาสูบ ได้เดินทางเข้าพบตัวแทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง เพ่ือยื่นข้อกังวล
เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่อาจจะกระทบต่อชาวไร่ยาสูบและร้านค้าถึงข้ันหมดอาชีพ  

...ภาคีชาวไร่ยาสูบ ประกอบด้วย สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ 
8 จังหวัดภาคเหนือ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอิสาน 5 จังหวัด ร่วมด้วยสมาคมชาวไร่
เบอร์เลย์ จ.สุโขทัย สมาคมชาวไร่เบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ ได้เดินทางเข้าพบตัวแทนจาก
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สภานิติบัญญัติ เพ่ือยื่นข้อกังวลและเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้ สนช. พิจารณาแก้ไข
มาตราที่สร้างความขัดแย้งและแก้ปัญหาไม่ตรงจุดในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ยกร่าง โดยขอให้มีการยึดหลักการพิจารณาตาม ม.
77 แห่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียรอบด้านก่อนผ่านออกมาเป็น
กฎหมาย (“ชาวไร่ยาสูบโอด สนช. เร่งออกกฎหมายเลี่ยงม.77,” 2560, 6 มีนาคม,น.9) 

. . .นายกฤษณ์  ผาทอง ตัวแทนภาคียาสูบ และนายกสมาคมผู้ บ่ ม                           
ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ และคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ 
พอจิต รองประธาน สนช. เรียกร้องให้พิจารณาร่างกฎหมายอย่างรอบคอบเพราะส่งผล
กระทบต่อชาวไร่และร้านค้าจ านวนมาก (“นายกฤษณ์ ผาทอง”, 2559, พฤศจิกายน, 
น.10) 

กลยุทธ์การล็อบบี้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

จากเอกสารสมุดปกขาว ปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การล็อบบี้ทางตรง โดยกล่าวถึงกลุ่มธุรกิจและสภาหอการค้าระหว่าง
ประเทศ ได้ส่งจดหมายท้วงติงและแสดงความห่วงใยถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

... กลุ่มธุรกิจและสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหอการค้า
อเมริกันแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน สภาหอการค้าอเมริกันแห่ง
สหรัฐฯ รวมถึงหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งประเทศไทย ได้เคยส่งจดหมายท้วงติงและแสดงความห่วงใยในมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้เครื่องหมายทางการค้า และตราสินค้าบนซองบุหรี่ที่มีการบรรจุ
ไว้ในร่าง พ.ร.บ.นี้ด้วย เนื่องจากจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทางการค้าและน ามาซึ่งปัญหา
การร้องเรียนการละเมิดสิทธิในการค้านี้ในเวทีระดับนานาชาติได้ (ภาคียาสูบ, 2558, 
น.8) 

ขณะที่ เพจเราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า มีการล็อบบี้
ทางอ้อม โดยมีการวิงวอนไปถึง คณะรัฐมนตรีและ สนช. ให้พิจารณาร่างกฎหมายโดยค านึงถึงกลุ่ม
ชาวไร่ยาสูบด้วย ดังภาพที่ 4.41 นอกจากนั้น ยังมีการถอดค าพูดนายกรัฐมนตรีที่กล่าวใน ปาฐกถา
การมอบนโยบายและการด าเนินงานแก่ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่
กล่าวว่า “เราไปสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องมีการค้าขายกับต่างประเทศทั่วโลกแล้ว... วันนี้ไม่มี
ซองบุหรี่ประเทศไหนน่ากลัวเหมือนเรา แล้วสูบน้อยลงไหม” ดังภาพที่ 4.42 
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ภาพที่ 4.41 แสดง info graphic แสดงการล็อบบี้ทางอ้อมของกลุ่มคัดค้านจากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2559. 

 
ภาพที่ 4.42 แสดง info graphic แสดงการล็อบบี้ทางอ้อมของกลุ่มคัดค้านจากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2559. 
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กลยุทธ์การล็อบบี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า ทั้ง 7 คนให้ข้อมูลว่ากลุ่มคัดค้าน ล็
อบบี้ผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือผลักดันให้มีการพิจารณากฎหมายให้รอบคอบ ซึ่งเป็นปกติของการผลักดัน
กฎหมายทั่วโลกอยู่แล้ว อีกทั้งด้วยฝั่งคัดค้านเป็นธุรกิจยาสูบและกฎหมายเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
มหาศาล กลยุทธ์การล็อบบี้จึงน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้มากที่สุด ซึ่งบางท่านเห็นว่ามีการล็อบบี้ในทาง
ลับกับกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายร่วมด้วย 

มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เยอะมหาศาล อิทธิพลของบริษัทบุหรี่ เหล้า มัน
เป็นการต่อสู้ไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียว องค์กรบังหน้าอาจมี ฟิลลิป มอร์ริส คอยหนุน
หลัง แต่เขาก็ไม่ได้มีองค์กรบังหน้าอย่างเดียว เขายังมีเส้นสายกับนักการเมืองอะไรอีก
เยอะแยะเลย ปกติเขาก็ต้องมีการล็อบบี้กันอยู่แล้ว เหมือนในอเมริกา มันก็อยู่ที่ผู้
ก าหนดนโยบายบ้านเราว่าคณะรัฐมนตรี เป็นกลุ่มคนที่ดีหรือไม่ดี มองประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ส่วนรวม แน่นอนถ้าเขามองประโยชน์ส่วนตัวรวมต้องออกกฎหมายนี้ ไม่
ชักช้าที่ออกเรื่องดี ๆ แต่ทุกประเทศมันก็มีแบบนี้ ในอเมริกาเองเป็นประเทศที่เจริญ
แล้วเหมือนกัน เขายังมีทั้งดีและไม่ดี (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 
2561) 

เขาอาจจะไม่ได้เล่น mass media เท่าไร เขาอาจจะไปเล่นแบบล็อบบี้หรือ
วิธีการอ่ืน เรื่องบุหรี่องค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามันเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย บริษัท
บุหรี่คงจะไม่ออกมา เรามาสูบบุหรี่กันเยอะๆ เถอะนะ มันคงจะท าไม่ได้ ก็เดาว่ามันคง
ไปใช้วิธีการใต้ดินอันอื่นหรือเปล่า กลยุทธ์ทางสื่อน่าจะตั้งใจแค่โยนประเด็นลงมาหน่อย
หนึ่ง บริษัทบุหรี่เขาคงท าเงียบ ๆ ในกลุ่มของเขา เขาคงมีสัมพันธ์กับ Policy maker 
(ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

มันมีอยู่แล้ว ล็อบบี้อยู่แล้ว ทั้งสองฝ่าย มันอยู่ที่เขาจะเชื่อข้อมูลฝั่งใด แล้วก็
ขึ้นอยู่กับคนที่จะบล็อกโหวตในสภาจบ ในโลกของความเป็นจริง เป็นอย่างนี้ มันอยู่ที่
คนกลบฝุ่น (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

เข้าใจว่ามันต้องมีการล็อบบี้ กับผู้ก าหนดนโยบาย  เกมหน้าสื่อเขาคงเล่น
มากไม่ได้ น่าจะไปเล่นเกมใต้ดินที่เข้ามาล็อบบี้ เช่น ฝั่งสนับสนุนเสนอแก้กฎหมายไป 
100% ก็ขอล็อบบี้ให้เหลือบางเรื่อง เช่น เรื่องเปิดเผยสารนิโคติน อะไรพวกนี้ก็อาจจะ
ไม่ต้องอะไรขนาดนั้น เพราะธีมกฎหมายที่ส าคัญ ๆ ก็เรื่องแบ่งขาย เพ่ิมอายุ 20 แต่มัน
ก็มีรายละเอียดซ่อนอยู่ เช่นการเปิดเผยข้อมูล คิดว่าคงใช้ล็อบบี้เป็นรายคนไป คนที่
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เกี่ยวข้อง อาจจะมาก่อน สนช. ก็ได้ ไล่มาตั้งแต่ คนชงให้รัฐบาล (ราม ปั้นสนธิ , 
สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

ถึงอย่างนั้น นักวิชาการด้านกฎหมายกลับมองว่า กลุ่มธุรกิจมีลักษณะการล็อบบี้ทางตรง
เป็นกลยุทธ์หลัก เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ของ
องค์การอนามัยโลก ที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 5.3  ที่ว่าด้วยการปกป้องนโยบาย
สาธารณะจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนในอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งก าหนดให้ภาคี
จ ากัดการติดต่อประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบ การได้รับข้อมูลจากอุตสาหกรรมยาสูบต้องโปร่งใส
และถูกต้อง (ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ, ม.ป.ป.) รวมถึงมีการเสริมประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์
การล็อบบี้ ที่ท าให้ยืดเวลาการพิจารณากฎหมายออกไป เพราะพอมีคนเข้ายื่นหนังสือเรื่องหนึ่งก็ต้องมี
กระบวนการกลับไปพิจารณาใหม่ประเด็นที่มีการยื่นหนังสือถึง 

ธุรกิจเองก็คงมีการล็อบบี้อยู่เหมือนกัน มีข่าวเหมือนกัน  เข้าใจว่ารัฐเอง ยิ่ง
ธุรกิจจะเข้ามา มันต้องยิ่งต้องเป็นข่าว เพราะว่ามันเพ่ือความโปร่งใส เกิดคุณไป มุบๆ
มิบๆ กัน มันก็อาจจะขัดกับ 5.3 หรือเปล่า เพราะฉะนั้น กลุ่มคัดค้านก็น่าจะมีการเข้า
พบผู้ก าหนดนโยบาย ที่แสดงความประสงค์ หรือชี้แจง หรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายและ
เข้าไปพบ แต่เป็นลักษณะค่อนข้างเปิดเผย เพราะทั้งสองฝั่งเขาก็ต้องการพ้ืนที่สื่อ เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นหรือต่อต้าน (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

จุดดีของการเข้ายื่นหนังสือคือ พอฝั่งคัดค้านยื่นหนังสือ บางอย่างก็ดีเลย์ 
กระบวนการก็ถูกสั่งให้ทบทวนเยอะขึ้น แล้วพอฝั่งสนับสนุนยื่นไปบ้าง ก็จะเกิดอีกอย่าง
หนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ มันค่อนข้างจะมีผลกับทั้งสองฝั่ง (จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, 
สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การล็อบบี้ 3 รูปแบบ 
สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.17 
ตารางที่ 4.17 แสดงกลยุทธ์การล็อบบี้ของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การล็อบบี้ 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

   สัมภาษณ์ 

ทางอ้อม 
✓ ✓  

ทางตรง 
✓ ✓ ✓ 

ทางลับ   ✓ 
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4.2.1.4 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) 

ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่กลุ่มคัดค้านใช้ เ พ่ือแสดงจุดยืนไม่สนับสนุ น

พระราชบัญญัติฯ พบจ านวน 54 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 7.7  สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ โดยพบ
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 25 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 46.3 
รองลงมา เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาคเพ่ือการกุศล จ านวน 11 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
20.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม จ านวน 10 ข่าว คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยเหลือชุมชน จ านวน 8 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
14.8 ซึ่งกลุ่มคัดค้านที่ใช้กลยุทธ์นี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด และโรงงาน
ยาสูบ 

1) ซีเอสอาร์แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ซีเอสอาร์แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  พบว่าเป็นกลยุทธ์ที่โรงงานยาสูบ ใช้โดย
มีการพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐาน CORESTA ซึ่งจะน ามาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานโลก 
ขณะที่ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ที่ใช้กลยุทธ์นี้โดยท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตั้งแต่เลือกซื้อ
ใบยา ท าให้ใบยาปลอดสารพิษ 

. . .  นายต่อศักดิ์  โชติมงคล ผู้อ านวยการยาสูบ นายเรวัตร คชสาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายใบยา พร้อมคณะผู้บริหาร โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดทริป 
“จากสังคมคุณภาพ สู่ผลผลิตคุณภาพ” น าสื่อมวลชนเยี่ยมเกษตรกรไร่ยาสูบ จังหวัด
เพชรบูรณ์ สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี เพ่ือพัฒนาเกษตรคุณภาพตามมาตรฐาน 
CORESTA น ามาซึ่งผลผลิตคุณภาพมาตรฐานโลก ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรชาวไร่ยาสูบภายใต้การดูแล ของโรงงานยาสูบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
สถานภาพรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขกับอาชีพที่ท าอยู่ตลอดไป (“จากสังคมคุณภาพ 
สู่ผลผลิตคุณภาพ,” 2555, 28 เมษายน,น.A8) 

... โรงงานยาสูบได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเพ่ือ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับยาสูบ จึงมีการสร้างสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เพ่ือหาวิธีการ



 

 

264 

ผลิตใบยาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ที่จะได้ใบยาที่มีคุณภาพดีเลิศ ในราคาที่แข่งขันได้ 
ภายใต้มาตรฐานของหลักการ GAP (Good Agriculturul Practices) หรือ การปฏิบัติ
ด้านเกษตรกรรมที่ดี ตามแนวทางของ CORESTA ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการค้นคว้า 
วิจัย เพ่ือผลิตใบยาที่มีคุณภาพป้อนให้อุตสาหกรรมยาสูบ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล กล่าว
ว่า โรงงานยาสูบ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการปรับรูปแบบการผลิตต้นกล้า
วิธีใหม่ด้วยการพัฒนากรรมวิธีและเครื่องมือในการพอกให้เมล็ดยาสูบที่จากเดิมมีขยาด
เล็กให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพ่ือสามารถเพาะโดยตรงในกระบะช า ภายใต้แนวคิด “กล้า
ดี แค่คลิกเดียว” ซึ่งหากสามารถท าได้ตามผลวิจัย จากพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งประเทศ
จะต้องใช้ต้นกล้า 540 ล้านต้น และจะลดค่าใช้จ่ายในการย้ายช ากว่า 50 ล้านบาท 
รวมทั้งเป็นการจัดการสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ทั้งตัว
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และที่ส าคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(“โฆษณาแฝง นวัตกรรมแค่คลิกเดียวจากใบยาสูบ สู่บุหรี่คุณภาพ”, 2556, 19 
กรกฎาคม, น.14) 

... น.ส.อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและกิจการ
ภายนอก ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จ ากัด บอกว่า ... ทางบริษัทเรารับซื้อใบยาสูบ
จากผู้ส่งออก แต่บริษัทได้ร่วมกับผู้ส่งออกใบยาสูบ ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้ใน
เรื่องหลักการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี มากว่า 10 ปี เน้นให้ผู้ปลูกยาสูบปลอดสารพิษ 
จึงต้องให้ความรู้ ค าแนะน า พร้อมทั้งฝึกอบรมเกษตรในด้านเทคนิค ด้านการเพาะปลูก
ยาสูบทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในเรื่องการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย และถูกวิธี เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกรและ
เพ่ือให้ได้ใบยาที่มีคุณภาพไม่มีสารเคมีตกค้าง (“สะท้อนความจริงชาวไร่ยาสูบ ภาค
เกษตรที่ไม่รอให้รัฐช่วย,” 2555, 23 กุมภาพันธ์, น.12) 

2) ซีเอสอาร์แบบการบริจาคเพ่ือการกุศล 
การซีเอสอาร์แบบการบริจาคเพ่ือการกุศล พบจ านวน 3 กิจกรรม โดยพบการ

สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล 12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2013 และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยของโรงงานยาสูบ ดังภาพที่ 4.43 และสมาคมผู้บ่ม ผู้
เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย (สยท.) มอบเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบใน จ.เชียงราย ที่
ประสบแผ่นดินไหว รวมเป็นเงิน 235,000 บาท ดังภาพที่ 4.44 
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ภาพที่ 4.43 แสดงการบริจาคเพ่ือการกุศลของโรงงานยาสูบ 
ที่มา: บุคคลในข่าว: ให้มูลนิธิฯ,” 2556, 25 พฤศจิกายน, น.4. 

 
ภาพที่ 4.44 สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทยมอบเงินบริจาคแก่ชาวไร่ยาสูบ 
ที่มา: “เยียวยา,” 2557, 4 มิถุนายน,น.14. 
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3) ซีเอสอาร์แบบส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม 
กลยุทธ์ซีเอสอาร์แบบส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ โรงงาน

ยาสูบใช้เพื่อสื่อสารกับสังคมว่าถึงแม้จะท าอุตสาหกรรมยาสูบ แต่ก็ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาสังคมด้วย 
โดยเฉพาะโรงงานยาสูบได้เชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสิ่งแวดล้อม 
ประเดน็เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  และประเด็นส่งเสริมกีฬา 

โดยประเด็นสิ่งแวดล้อม โรงงานยาสูบได้ด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดโรงงานใน
สวน การคืนช้างสู่ธรรมชาติ   

... โรงงานยาสูบตระหนักดีถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบ
ที่ตั้งโรงงาน จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างโรงงานโดยค านึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเป็นแนวความคิดในการสรรค์สร้าง โรงงานในสวน (Factory in 
park) ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของโรงงานยาสูบในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างของอาคารยุคใหม่ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (“จากสังคมคุณภาพ สู่ผลผลิตคุณภาพ”, 2556, 19 เมษายน, น.13) 

ขณะที่ประเด็นที่ 2  ประเด็นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9  โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และการเผยแพร่
เพลงสรรเสริญพระบารมีที่ร่วมกับบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น “ศิระกรานองค์ราชัน” เผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ร่วมด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แกลเลอรี่สีน้ าพระบรมสาทิสลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย (แนวหน้า, 2556, 26 พฤศจิกายน) อีก
ส่วนหนี่ง โรงงานยาสูบร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) สานต่อโครงการเผยแพร่
เพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ “พรของพ่อ” โดยร้อยเรียงภาพความสุขของปวงชนชาวไทย จาก 
ส.ค.ส.พระราชทาน ซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ จะเผยแพร่ให้ชื่นชมผ่านจอภาพยนตร์ที่โรง
ภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ และเครือพันธมิตร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 74 แห่ง 
กว่า 400 โรง (“เอสเอฟคอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ โรงงานยาสูบสานต่อโครงการเผยแพร่เพลงสรรเสริญ
พระบารมี พรของพ่อ,” 2557, 15 มกราคม, น.19) 

... สมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
ได้ให้ความส าคัญกับการท าโครงการเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเผยแพร่เพลง
สรรเสริญพระบารมี ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกับ 
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ชั้นน าที่เป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเยาวชนให้ตระหนักและซาบซึ้งถึ งพระมหา
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กรุณาธิคุณรวมถึงพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าง
แท้จริง โดยจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว” (“เอสเอฟคอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ โรงงาน
ยาสูบสานต่อโครงการเผยแพร่เพลงสรรเสริญพระบารมี พรของพ่อ ,” 2557, 15 
มกราคม, น.19) 

ประเด็นที่สาม ส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ  โรงงานยาสูบได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณโครงการส่งเสริมนักกีฬาเทนนิสสู่อาชีพ  

... นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ กล่าวว่าเป็น
นโยบายด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โรงงานยาสูบขอเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ ของ
การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพฝีมือไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเทนนิสของ
ประเทศไทย ได้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักเทนนิสเยาวชนระดับนานาชาติ จนถึง
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก โดยในการสนับสนุนครั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาสามารถใช้เป็นทุน
ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย (“ยาสูบหนุนเทนนิส
เยาวชนก้าวสู่อันดับโลก,” 2557, 28 กุมภาพันธ์, น.11) 

4) ซีเอสอาร์แบบการอาสาช่วยเหลือชุมชน 
กลยุทธ์ซีเอสอาร์แบบการอาสาช่วยเหลือชุมชน พบว่า ในระยะนี้เป็นกลยุทธ์ที่                   

ฟิลลิป มอร์ริสฯ ใช้โดยมีหลากหลายกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนที่เกิดขึ้น เช่น การสร้างฝายชะลอน้ า 
โครงการน้ าเพื่อชีวิต รวมถึงการสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนใต้ เป็นต้น 

... ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ... ได้ลงมือท าไปแล้วหลายโครงการ 
อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ าในภาคเหนือ เป็นโครงการที่บริษัทให้การสนับสนุน
ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือด าเนินการสร้างฝายชะลอน้ าจ านวน 400 
ฝาย ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอของจังหวัดแพร่ โครงการน้ าเพื่อชีวิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นโครงการที่บริษัทร่วมด าเนินการกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าดื่มในฤดูแล้งในพ้ืนที่เขตภาคอิสาน โดยนับตั้งแต่ปี 2550 
บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างถังเก็บน้ าฝนไปแล้วเป็นจ านวนกว่า 480 ถัง
ใน 5 จังหวัดภาคอิสาน ได้แก่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  
และโครงการสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษ เป็นโครงการที่บริษัทด าเนินการร่วมกับ
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนเงินเดือนครูอัตราจ้างพิเศษใน
จังหวัดชายแดนใต้ที่ก าลังประสบปัญหาความรุนแรง... ในเมื่อท าธุรกิจเก่ียวกับใบยาสูบ 
แน่นอนที่จะต้องมีการท าประโยชน์เพ่ือสังคม บริษัทจึงได้จัดโครงการเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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ช่วยเหลือความต้องการด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทและส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (“ฟิลลิป มอร์ริส
(ไทยแลนด์)ลิมิเต็ด พาชมหมู่บ้านสมาคมไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ สุโขทัย ,” 2556, 11 
กุมภาพันธ์, น.20) 

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

จากการวิเคราะห์รายงานประจ าปีของ ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด และโรงงานยาสูบ 
พบว่า เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 2 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการอาสาช่วยเหลือชุมชน 

1)  กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จากเอกสารรายงานประจ าปีของ ฟิลลิป มอร์ริส ฯ พบว่า ฟิลลิป มอร์ริส ได้

เผยแพร่ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา ช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า IQOS ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรมของบริษัทที่จะเปลี่ยนโลกของบุหรี่ปัจจุบัน ไปสู่บุหรี่ไร้ควัน นอกจากเพ่ือแทนที่บุหรี่
แบบเดิม ยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดกับผู้สูบบุหรี่อีกด้วย 

One of the top priorities of our research efforts is the 
development of a portfolio of innovative Next Generation Products 
(NGPs) that have the potential to reduce the risk of smoking-related 
diseases in comparison to conventional cigarette. We further enhanced 
our product development capabilities by acquiring the global patent 
rights to a new technology employing unique method of delivering a 
nicotine-containing aerosol. Prior to commercialization, we are employing 
rigorous scientific methodologies to evaluate and substantiate the ability 
of these products to reduce the individual risk of smoking related 
diseases, compared to conventional tobacco products, as well as their 
impact on the population as a whole. (International Philip Morris,2011 , 
P.6) 

2016 was a pivotal year for PMI, reflecting exciting progress in 
our transformation from a cigarette company to one that is  focused on 
Reduced-Risk Products. IQOS, this changes everything, We’ve built the 
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world’s most successful cigarette company with the world’s most 
popular and iconic brands. Now we’ve made a dramatic decision. We’ve 
started building PMI’s future on breakthrough smoke-free products that 
are a much better choice than cigarette smoking. We’re investing to make 
these products the Philip Morris icons of the future. In these changing 
times, we’ve set a new course for the company. We’re going to lead a 
full-scale effort to ensure that smoke – free products replace cigarettes 
to the benefit of adult smoker, society, our company and our 
shareholders. (International Philip Morris, 2016, P.2) 

ขณะที่โรงงานยาสูบ ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาใบยาสูบให้มีคุณภาพ ทั้งยังมี
กิจกรรมร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือน าดาวเทียมและเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพาะปลูกยาสูบ 

... โรงงานยาสูบมุ่งปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานในทุก ๆ ด้านอย่างชัดเจน 
เริ่มตั้งแต่ตอนการเตรียมวัตถุดิบ ซ่งึ ก็คือใบยาสูบ ปัจจุบันโรงงานยาสูบคิดค้นและ
พัฒนาใบยาสูบให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ 
Good Agricultural Practices (GAP) เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคเป็นส าคัญ โดยโรงงาน
ยาสูบได้ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ GISTDA น าดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ส ารวจและ
ติดตามพ้ืนที่เพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรรายแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (โรงงาน
ยาสูบ, 2557, น.6) 

2) กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 
การอาสาพัฒนาชุมชน เห็นได้จากเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบไทย โดยมีการจัด

กิจกรรม อาทิ กิจกรรมปลูกจิตส านึกสร้างจิตนาการให้เด็กและชุมชนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  โครงการ
โรงงานยาสูบดูแลโลกสัญจร ร่วมพลังไทย ช่วยภัยน้ าท่วม และการบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น 

โครงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงงานยาสูบ 
และดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตส านึกและสร้างจิตนาการให้กับเด็ก
และชุมชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง (โรงงานยาสูบ, 2555, น.16) 
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การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาด ผลักดัน
ยอดจ าหน่ายและรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น โครงการ TTM World Care Tour 
(โรงงานยาสูบดูแลโลกสัญจร) โดยด าเนินกิจกรรม ณ จังหวัดที่มีส านักงานยาสูบส่วน
ภูมิภาคตั้งอยู่ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้อมรั้ว(โรงเรียน) ล้อมรักษ์ โครงการธนาคาร
จักรยาน ฯลฯ โครงการ ร่วมพลังไทย ช่วยภัยน้ าท่วม ทั้งนี้ ให้ท าการประชาสัมพันธ์
องค์กรในสื่อต่างๆ  พร้อมกับการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังกล่าวด้วย (โรงงานยาสูบ, 2554, น.33) 

ข้อสังเกต คือการเผยแพร่กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม จะมีเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2555 
เนื่องด้วยการจ ากัดการโฆษณากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโรงงานยาสูบได้ระบุไว้ในรายงาน ซึ่ง
ขัดแย้งกับนโยบายของโรงงานยาสูบที่ให้เผยแพร่สู่สื่อมวลชนหากมีการท ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม  

... เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามธุรกิจยาสูบท า
กิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และห้ามประชาสัมพันธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจยาสูบทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อมวลชน 
(โรงงานยาสูบ, 2555, น.48) 

อย่างไรก็ตาม การบริจาคช่วยเหลือกรณีผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เป็นข้อยกเว้นที่กฎหมาย
ให้ท าได้ ในกรณีที่รัฐประกาศให้เป็นภัยร้ายแรง 

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดถึงกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กลุ่มธุรกิจมากนัก  โดย 3 ใน 7 ท่าน เห็นว่ามีการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสื่อสารไป
ถึงประชาชนเหมือนกัน โดยมีลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมแบบช่วยเหลือชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ด้วยการเก็บกฤตภาคข่าวและเอกสาร ที่จะพบว่าธุรกิจยาสูบไม่สามารถประชาสัมพันธ์
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้ จึงท าให้ไม่ค่อยมีการพูดถึงกลยุทธ์นี้ 

ฝั่งธุรกิจ เขาจะออกมาบอกว่าบุหรี่ดีก็ไม่ได้ เขาก็ต้องออกมาเป็นแนวอ่ืน 
เช่น ไปก่อตั้งสมาคมการค้ายาสูบ หรือไม่ก็ไปท า CSR ประเด็นมันอาจจะมุ่งไปที่
ประชาชนเหมือนกัน แต่มันมีกลยุทธ์ที่สื่อสารออกไปไม่ เหมือนกัน  (ณัฐวิภา                   
สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2561) 
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กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมที่กลุ่มธุรกิจยาสูบท า เขาไม่ได้จัดบ่อย จะจัดจริง
ก็แค่ประชุมประจ าปี แล้วก็จะมอบทุนนักเรียน เขาไม่ประชุมพร่ าเพรือ สเต็ปคือ ฟัง
ผู้น า รับของแจก กินเลี้ยง  (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

ถามว่ายังท า CSR ไหม ท าได้  แต่โฆษณาไม่ได้  แล้วใครจะท า (ราม                        
ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 4 รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.18 
ตารางที่ 4.18 แสดงกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การท าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ✓ ✓ - 
การบริจาคเพ่ือการกุศล ✓ - - 
การส่งเสริมการรับรู้ประเด็น
ทางสังคม 

✓ - - 

การอาสาช่วยเหลือชุมชน ✓ ✓ ✓ 

4.2.1.5 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ

ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม พบจ านวน 35 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 5 โดยเป็นรูปแบบการ

สร้างเครือข่ายเชิงกิจกรรม จ านวน 20 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 57.1 และการสร้างเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 
จ านวน 15 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 42.9  

1) การสร้างเครือข่ายเชิงกิจกรรม 
 เป็นการรวมตัวของภาคียาสูบที่คัดค้านกฎหมาย เพ่ือท ากิจกรรมที่หลายหลาย 

แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การชี้แจงข้อบกพร่องในร่างกฎหมายที่ก าลังผลักดันอยู่ รวมไปถึงผลกระทบ
ในหมู่กว้างถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าอย่างชาวไร่ยาสูบถึงปลายน้ าคือ 
ร้านค้าปลีก และไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดในการคุ้มครองเยาวชนตามที่กล่าวอ้าง โดยภาคีที่มักรวมตัว
กันในนามภาคียาสูบ 9 องค์กร ดังนี้ 

1. สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้าใบยาสูบภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย-พะเยา แพร่ 
น่าน ล าปาง)  
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2. สมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเอง จ.เชียงใหม่  
3. สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย  
4. สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ 
5. เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน  
6. สมาคมการค้ายาสูบไทย  
7. สมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย  
8. สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
9. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ 
โดยกิจกรรมที่ภาคีรวมตัวกันแสดงจุดยืนคัดค้านและเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ชะลอร่างดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การแถลงข่าวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 
กระทรวงสาธารณสุข 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557  และ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557                                 
2) ประชุมชาวไร่และผู้บ่มใบยาสูบทั่วประเทศ ประจ าปี 2557   3) ร่วมกันออกสมุดปกขาวและส่งถึง
คณะรัฐมนตรี  

... สมาคมยาสูบรวม 9 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้าใบ
ยาสูบภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง) สมาคมพัฒนาชาวไร่                   
บ่มเอง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัย สมาคมชาวไร่
ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอิสาน สมาคมการค้า
ยาสูบไทย สมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ  ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพ่ือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการ
บริ โภคยาสู บ  พ .ศ .  . . . .  ที่ ก ร ะทรวงสาธารณสุ ขประกาศ เสนอร่ า ง เ ข้ า
คณะรัฐมนตรี(“รายงานพิเศษ: สมาคมยาสูบย้ าจุดยืนคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ
ใหม่ ร้อง คสช.รัฐบาลพิจารณาให้ดี,” 2557, 15 ธันวาคม, น.15) 

... สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ จัดประชุมสมาคม
ชาวไร่และผู้บ่มใบยาสูบทั่วประเทศ ประจ าปี 2557 ครั้งที่  ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว มี
ผู้ร่วมประชุม นายกสมาคมและตัวแทนจาก 8 สมาคมชาวไร่ยาสูบ ได้แก่ สมาคมผู้
บ่มผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่  สมาคมล าปาง สมาคมแพร่ สมาคม
เชียงราย และพะเยา สมาคมน่าน สมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเองเชียงใหม่ สมาคมชาวไร่
ยาสูบเบอร์เลย์สุโขทัย สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์เพชรบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้
ประกาศร่วมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพใบยาไทย ปกป้องอาชีพ และมีมติยื่นหนังสือ 
เสนอ คสช. เพ่ือยับยั้งร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ที่จะเสนอโดยกลุ่มรณรงค์ต่อต้าน มี
มติยื่นหนังสือเสนอ คสช.เพ่ือยับยั้งร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ด้วยเหตุผล 4 ประการ 
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คือ กระทบชาวไร่ยาสูบกว่า 5.2 หมื่นครอบครัว และร้านค้าปลีก 5-6 แสนร้าน ร่าง
ยังมีปัญหาขัดแย้งท้ังชาวไร่ ร้านค้า ส่วนราชการต่าง ๆ  ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน และ มี
ความพยายามผลักดันร่างให้ผ่านโดยไม่ฟังเสียงประชาชน (“ชาวไร่ผนึกก าลังเร่ง
ยกระดับใบยา วอน คสช.ปกป้อง,” 2557, 6 สิงหาคม,น.12) 

... สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มใบยาสูบจากภาคเหนือ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบ
ภาคอิสาน และสมาคมชาวไร่ยาสูบภาคกลางตอนบน รวมถึงสมาคมผู้ค้าทั้งปลีก -ส่ง 
พร้อมเอกชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ รวม 12 องค์ (ภาคียาสูบ) เตรียม
ส่งสมุดปกขาวถึงคณะรัฐมนตรี ชี้แจงข้อบกพร่องในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ก าลังผลักดันอยู่ ชี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด (“ชงสมุดปกขาวทบทวน กม.คุมยาสูบ
,” 2558, 6 กุมภาพันธ์, น.6) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการรวมตัวเพ่ือท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วย โดยกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกและบ่มใบยาสูบจากพ้ืนที่ภาคเหนือ และ ชาวบ้านผู้ปลูกยาสูบจ าหน่ายในท้องที่ 3 จังหวัดภาคอิ
สาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น ที่รวมตัวกันประท้วงโจมตีนโยบายของรัฐบาล 

...ชาวบ้านผู้ปลูกยาสูบจ าหน่ายในท้องที่ 3 จังหวัดภาคอิสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และขอนแก่น ประมาณ 1 พันคน รวมตัวกันที่สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์หน้าบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ชูป้ายประท้วงปราศรัยโจมตีนโยบายของรัฐบาลต่อ
แนวคิด ที่จะออกกฎหมายกระทบต่อการประกอบอาชีพปลูกยาสูบเตอร์กิซของ
ประชาชนผู้ท าไร่ยาสูบเป็นอาชีพหลักในช่วงหน้าแล้งนอกเหนือจากการท านา (ม็อบ
ยาสูบอิสานประท้วงรัฐบาล, 2555, 7 กันยายน, น,8) 

2) การสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที ่
การสร้างเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ พบว่า มีการสร้างเครือข่าย 3 เครือข่าย  ได้แก่ 

“สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัย”  ตัวแทนผู้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์ในจังหวัดสุโขทัย 
“สมาคมการค้ายาสูบไทย” ก่อตั้งเพ่ือสะท้อนมุมมองของกลุ่มผู้ค้าในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ค้า รวมถึงร่างพระราชบัญญัติฯ “สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ สนับสนุนการก่อตั้งโดย 
ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 

... ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ยังมีการให้ความรู้และช่วยเหลือสมาคม
ชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์  จ.สุโขทัย โดยข้อมูลของสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์ เล่ย์                         
จ.สุโขทัย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2555 เพ่ือเป็นตัวแทนผู้
ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์ในจังหวัดสุโขทัย โดยด าเนินงานในนามของสมาชิกสมาคม ใน
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การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกยาสูบ รวมถึงเพ่ือส่งเสริมคุณภาพที่ดีของใบยาสูบ 
และร่วมมือกันแก้ปัญหาของผู้ปลูกยาสูบ นอกจากนั้น สมาคมจะสนับสนุน
ผลประโยชน์ของสมาชิก โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเสนอมุมมองของสมาชิก ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกยาสูบ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อผู้
ปลูกยาสูบไปยังรัฐบาล เพ่ือท าให้มั่นใจว่าผลประโยชน์อันชอบธรรมของชาวไร่ยาสูบ 
จะได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอจากผู้ก าหนดนโยบายในระดับประเทศ  (“ฟิลลิป 
มอร์ริส(ไทยแลนด์)ลิมิเต็ด พาชมหมู่บ้านสมาคมไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ สุโขทัย ,” 2556, 11 
กุมภาพันธ์, น. 20) 

... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผย
ว่า สมาคมการค้ายาสูบไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสะท้อนมุมมองจากลุ่มค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงผู้ค้าส่ง ผู้จัดจ าหน่าย ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์และผู้น าเข้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งขณะนี้มี
ร้านค้าปลีกทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิกแล้วกว่า 1,300 ราย จากข้อมูลล่าสุดของกรม
สรรพสามิต พบว่า ขณะนี้มีตัวเลขของผู้ถือใบอนุญาตจ าหน่ายบุหรี่เกือบ 5 แสนรายทั่ว
ประเทศ (“ยาสูบรวมตัวตั้งสมาคม,” 2555, 28 สิงหาคม,น.17) 

... เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดตัวสมาคม
อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศพันธกิจสนับสนุนการปลูกใบยา รณรงค์ให้สมาชิกยึด
แนวทางการท าการเกษตรที่ดี เนื่องจากอาชีพปลูกยาสูบสร้างรายได้ให้แก่เพชรบูรณ์มา
หลายชั่วอายุคน  ... อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมย้ าว่า ที่ผ่านมาชาวไร่ยาสูบไม่ได้รับ
การดแูลจากภาครัฐเท่าที่ควร เป็นการดูแลตัวเองตามอัตภาพ มีโรงานยาสูบและบริษัท
ผู้รับซื้อใบยาช่วยเหลือบ้าง ล่าสุดมีมาตรการควบคุมยาสูบที่ออกโดยรัฐบาลและกลุ่ม
รณรงค์ต่าง ๆ ทั้งกฎหมายภาษี ซึ่งหลายอย่างไม่มีเหตุผล จึงเป็นเหตุให้ร่วมกันจัดตั้ง
สมาคมขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 500 ราย (“ท้องถิ่นหนุนตั้งส.ใบยาสูบ”, 2557, 1 
พฤษภาคม, น.10)  

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
จากการเก็บข้อมูลเว็บไซต์และแฟนเพจเฟซบุ๊คของภาคียาสูบ 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นองค์กรที่

ออกมาคัดค้านกฎหมาย ได้แก่ สมาคมการค้ายาสูบไทย   สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ 
และสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์  จ.สุโขทัย พบว่าได้รับการสนับสนุนจาก ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) 
จ ากัด สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บกฤตภาคข่าว โดย สมาคมการค้ายาสูบ
ไทย ก่อตั้งขึ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2555 เพ่ือเป็นตัวแทนผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจ าหน่าย และผู้น าเข้า
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สะท้อนความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบที่อาจส่งผล
กระทบต่อสมาชิก ขณะที่สมาคมชาวไร่เบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้ง ปี 2555 และสมาคมชาวไร่
เบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวแทนผู้ปลูกยาสูบโดยมุ่งไปที่ การ
ออกกฎระเบียบที่เป็นธรรมต่อผู้ปลูกยาสูบ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก 

... สมาคมการค้ายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ 
TTTA) ก่อตั้งขึ้นในเดือน มกราคม พ.ศ.2555 เพ่ือเป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้
จัดจ าหน่าย และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเน้นด้านปัญหาที่ส่งผลกับธุรกิจยาสูบ 
สมาคมกาค้ายาสูบไทย จะร่วมมือกับภาครัฐ และสื่อมวลชนในการให้มุมมอง และ
ข้อมูลที่สะท้อนจากความคิดเห็นของท่านผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ 
โดยสมาคมจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับยาสูบที่จะส่งกระทบต่อธุรกิจของสมาชิก สมาคมการค้ายาสูบไทย ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากผู้จัดจ าหน่าย และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงฟิลลิบ มอ
รริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด (สมาคมการค้ายาสูบไทย, 2558) 

สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผล
ก าไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านค่าสมาชิก
ประจ าปีของสมาชิก และผู้สนับสนุน ซึ่งผู้สนับสนุนอาจจะเป็นได้ทั้งบริษัท องค์กร 
หรือบุคคลซึ่งมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ โดยผู้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมฯ ได้แก่ ผู้ผลิต และผู้น าเข้ายาสูบ เช่น ฟิลลิบ มอร์ริส 
(ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด โดยภารกิจของสมาคมมุ่งเน้นการท างานในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1) 
การส่งเสริมแนวทางการท าการเกษตรที่ดีเพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก 2) 
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีความร่วมมือ และการ
ประสานงานระหว่างสมาชิก 3) นโยบาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับยาสูบที่เป็นธรรม 
และมีเหตุมีผลกับทั้งสมาชิก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ความยั่งยืน และความ
ปลอดภัยในการท าไร่ยาสูบ (สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดเพชรบูรณ์, 2558) 

สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นตัวแทนผู้ปลูกยาสูบพันธ์เบอร์เล่ย์ ในจังหวัด
สุโขทัย ประเด็นที่สมาคม ฯ มุ่งให้ความส าคัญ ได้แก่ 1) นโยบาย และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับยาสูบที่เป็นธรรม และมีเหตุผล 2) การส่งเสริมแนวทาง และหลักปฏิบัติด้าน
การเกษตรที่ดี 3) การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในชุมชน 4) ความยั่งยืน และความ
ปลอดภัยในการท าไร่ยาสูบ โดยผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมฯ ได้แก่ ผู้ผลิต 
และผู้น าเข้ายาสูบ เช่น ฟิลลิบ มอรริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งมีการซื้อใบยาสูบเบอร์
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เล่ย์จากจังหวัดสุโขทัยผ่านบริษัทผู้ส่งออกใบยาสูบในประเทศไทย (สมาคมชาวไร่ยาสูบ
เบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัย, 2558) 

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ัง 7 ท่าน ให้ความเห็นตรงกันว่า กลุ่มคัดค้านใช้การสร้างเครือข่ายทาง

สังคมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสื่อสาร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าเป็นการท าสงครามตัวแทน หมายถึง  
กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ผู้ประกอบธุรกิจการค้า กลุ่มเกษตรชาวไร่ยาสูบ เป็นกลุ่มที่ออกมา
เคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านข้อบัญญัติในกฎหมาย แทนกลุ่มธุรกิจยาสูบข้ามชาติเพราะธุรกิจยาสูบไม่
สามารถออกหน้าได้ เนื่องจากไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ซึ่งค าที่กลุ่มเครือข่ายใช้ จะ ใช้ค าว่า 
กฎหมายสร้างผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ ายันปลายน้ า ต้นน้ าแทนด้วย ผู้ปลูกใบยาสูบ ปลายน้ าหมายถึง 
ผู้ขายหรือร้านค้าปลีก  

เครือข่ายของกลุ่มคัดค้าน เป็นพวกเกษตรกรนะ เท่าที่รู้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่เขาเคยเสนอเข้ามาว่าเขาได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
(เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

เขามีชาวไร่ยาสูบออกหน้า เพราะเขารู้ถ้าเขาออกหน้า จบเลย ใช้สงคราม
ตัวแทน ทางอ้อม (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายรูปแบบของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคัดค้าน ว่ามี
รูปแบบของเครือข่ายเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ เชื่อมโยงกันด้วยระบบโควตาของการซื้อใบยาสูบ โดยมี
เอเย่นต์รับซื้อใบยา เป็นผู้เชื่อมเครือข่าย ซึ่งเอเย่นต์ก็คือ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ในท้องถิ่นและท้องที่นั้น ๆ  

ฝั่งธุรกิจเขาเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการคอนโทรลตามระบบธุรกิจ พอมี
เครือข่ายก็มีเอเย่นต์ ก็มีโควตา เจ้าของโควตา ก็รับไปตามนั้น บางทีขับรถผ่านไป
สังเกตได้เลย พอแปลงนี้ปลูกใบยาสูบ อีกแปลงก็ว่าง แสดงว่าพ้ืนที่ไม่ใช่พ้ืนที่เพาะปลูก
ใบยาสูบ แต่ถูกจัดสรรด้วยโควตา เอเย่นต์รับซื้อใบยา ก็เป็นพวกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท้องถิ่น ท้องที่เรา ที่มีบทบาทส าคัญเป็นได้ทั้งฝั่งรัฐและธุรกิจ เพราะเขาสร้างอ านาจ
เอาไว้ มันจะค่อย ๆ ลงมาเป็นล าดับขั้น ผู้มีอ านาจคุมเงิน คุมงบประมาณอยู่ด้านบน 
มันผูกขาดกันอยู่แล้ว จังหวะที่มารับซื้อใบยาสูบ ก็พูดคุยกัน ที่ส าคัญคนในพื้นท่ีภูมิภาค 
มันคือเรื่องปกติ พอคนรับสารมา มันก็สื่อสารกันไปกว้าง ชาวบ้านเขายังเชื่อในคนที่มี
อ านาจของกลุ่ม พวกผู้น าชุมชนอยู่ เอาจริงๆ  ชาวไร่จริงๆ  เขาก็รับโควตากันเขาไม่รู้
เรื่องอะไรหรอก แต่แค่เขายังเชื่อผู้น า เขาว่ายังไง เราก็เชื่อตามนั้น ซึ่งคนที่จะไปพูด
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นอกรีดนอกระบบ จะอยู่ในสังคมนั้นล าบาก (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 
2561) 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มที่ออกมา
คัดค้านอาจจะไม่ใช่ชาวไร่ยาสูบที่เป็นเกษตรกรจริง ๆ กลุ่มชาวไร่ยาสูบจริง  ๆ อาจจะได้รับข้อมูลว่า
ร่างกฎหมายจะท าให้ได้รับผลกระทบ แต่เชื่อว่าไม่ใช่กลุ่มที่ออกมาคัดค้าน  ขณะที่กลุ่มที่ออกมา
เคลื่อนไหวน่าจะเป็นกลุ่มที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ออกมาคัดค้านบังหน้าธุรกิจยาสูบ ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
พอจะชี้แจงข้อมูลคัดค้านกฎหมายได้ 

ชาวไร่จริง ๆ เขาอยู่ไกล เขาอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอะไรมากนัก 
อาจจะทราบมาบ้าง แล้วเขาอาจจะห่วงกังวลเรื่องของรายได้ของเขา ในอนาคต แต่ใน
ส่วนหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นไปได้มากกว่า คือ มีกลุ่มคน ที่มีผลประโยชน์ไปให้ข่าว
กับเขา ว่าถ้า พ.ร.บ. นี้ออกมา คนสูบบุหรี่น้อยลง จะมีผลต่อการซื้อใบยาสูบน้อยลง 
เขาจะมีรายได้น้อยลง ท าให้เขาเป็นห่วง เหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งใช้เขามาเป็นเครื่องมือ
มากกว่า เพราะว่าจากข่าวก็จะเห็นว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ เขาบอกว่า เขาไม่ได้เสีย
ผลประโยชน์อะไรท านองแบบนั้น นี่คือสิ่งที่อาจารย์เจอ ชาวไร่เขาก็มีกลุ่มของเขา กลุ่ม
เกษตรกรชาวไร่จริง ๆ เชื่อว่าเขาไม่ได้มีอะไรมาก แต่กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ โรงบ่ม 
สมาคม พวกนี้อาจจะเรียกพวกนั้นมาเป็นลูกมือประท้วง แต่ที่ได้ยินเสียงมาก ๆ คือ
สมาคมผู้ค้าปลีก คุณวราภรณ์ นะมาตร์ ที่อ่านข่าวบ่อย ๆ สนับสนุนโดย ฟิลลิป มอร์ริส 
แบบนี้มันเรียก front group ก็คือบริษัทบุหรี่ เขาเอาพวกนี้มาเล่นแทน พวกนี้ก็ออกมา
เคลื่อนไหวแทน (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

นอกจากนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ยังชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเครือข่ายของกลุ่มสนับสนุน
และเครือข่ายของกลุ่มคัดค้าน ว่าต่างกันตรงที่เครือข่ายของกลุ่มสนับสนุนจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบแล้ว ขณะที่ เครือข่ายของกลุ่มคัดค้านจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพราะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
ผลกระทบ 

ต่างฝ่ายก็มีฝ่ายที่สนับสนุนตัวเอง ในฝ่ายที่สนับสนุน พ.ร.บ. เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจริงไปแล้ว ในขณะที่ฝ่ายผู้ที่คัดค้าน พ.ร.บ. คือกลุ่มที่กลัวว่าจะได้รับ
ผลกระทบจาก เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะ พ.ร.บ.เองมันยังไม่เกิด อันนี้คือความ
ต่างกัน evidence base กับ ความคิดที่จะเกิดในอนาคต คือ พ.ร.บ.ออกมาอาจไม่
กระทบผู้ปลูก ผู้ค้าอะไรเลยก็ได้ เพราะการปลูกใบยาสูบเป็นระบบโควตา ปัจจุบันที่
ปลูก ปลูกมากกว่าโควตาอยู่แล้ว เพราะว่าไม่ได้ส่งโรงงานยาสูบอย่างเดียว ส่งนอกด้วย
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มีคนมารับซื้อไป เพราะฉะนั้น เป็นความแตกต่างของกลุ่มเครือข่าย ที่ผลกระทบเกิดไป
แล้ว กับยังเครือข่ายที่ค้านเพราะอาจจะได้รับผลกระทบ (ปานทิพย์  โชติเบญจ-มา
ภรณ์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ทางสังคม 2 รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.19 
ตารางที่ 4.19 แสดงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

เชิงกิจกรรม 
✓ ✓ - 

เชิงพ้ืนที่ 
✓ - - 

เชิงโครงสร้าง - - ✓ 

4.2.1.6 กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูล

ด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ พบจ านวน 28 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 4  โดยพบว่า กลุ่ม
คัดค้านสื่อสารเพ่ือลดความน่าเชื่อถือ 2 ลักษณะ ได้แก่ การลดความน่าเชื่อถือกลุ่มบุคคล และการลด
ความน่าเชื่อถือของกิจกรรม 

การลดความน่าเชื่อถือกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มคัดค้านน าเสนอข้อมูลเพ่ือลดความ
น่าเชื่อถือของ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ และ สสส.  

การลดความน่าเชื่อถือของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มคัดค้านเสนอว่ากระทรวง
สาธารณสุขมักน าเสนอกฎหมายที่มีปัญหา แม้แต่นายกฯ ก็คิดเช่นนั้น  

... เป็นที่น่าสังเกตว่ากระทรวงสาธารณสุขก าลังเร่งผลักดันกฎหมายหลาย
ฉบับที่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาและมีความสุดโต่ง เช่น การห้ามขายสุราช่วงปีใหม่ ร่าง 
พ.ร.บ.ยา ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก โดยเข้ามาก้าวล่วงการประกอบการ และ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมาก สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดง
ความเป็นห่วงว่า กระทรวงสาธารณสุขมีร่างกฎหมายที่มีปัญหาอยู่หลายฉบับ (“คลังติง 
ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ บางมาตรการซ้ าซ้อน กม.อ่ืน,” 2558, 5 มีนาคม,น.11) 
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การลดความน่าเชื่อถือกลุ่มนักวิชาการเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบ พบว่า กลุ่มคัดค้าน
พยายามลดความน่าเชื่อถือของ  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และ มูลนิธิเพ่ือสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ 
หรือ SEATCA โดยน าเสนอว่าเป็นกลุ่มเอ็นจีโอสุขภาพที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันมาตรการที่สุดโต่งของ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้น ยังใช้แทนฝั่งรณรงค์ว่าเป็น นักล็อบบี้ยิสต์ ที่อ้างอิงค าแนะน าตาม
หลักปฏิบัติของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก แต่ไม่ค านึงถึงบริบท
ของประเทศไทย โดยยกกรณีการประกาศมาตรการภาพค าเตือน 85% ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใน
ภายหลังศาลปกครองได้ออกค าสั่งพิเศษเพ่ือระงับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงยังมีการกล่าวถึง
กระบวนการรณรงค์ที่มีความย้อนแย้งกันเอง หากต้องการจะออกกฎหมายหรือขึ้นภาษีก็จะให้เหตุผล
ว่าเพราะจ านวนผู้สูบบุหรี่ไม่ลดลง ขณะเดียวกันหากมีการตั้งค าถามถึงประสิทธิภาพขององค์ กรที่
ท างานส่งเสริมสุขภาพ อย่าง สสส. ก็จะบอกว่าการท างานมีประสิทธิภาพลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ได้ 

... แม้มีความพยายามเชิญชวนให้ภาคียาสูบเข้าร่วมหารือท าความเข้าใจ โดย
กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เพ่ือหวังลดดีกรีการต่อต้าน
ให้เบาลง แต่ท้ายที่สุดตัวแทน ภาคียาสูบ ก็วอล์กเอาต์ ออกจากห้องประชุม เพราะเห็น
ว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการพูดคุยและไม่รับฟังค าขอที่ขอให้ถอนร่างกฎหมาย
ที่เป็นปัญหาออกจากการพิจารณาก่อน จึงมาหารือพูดคุยถกประเด็นที่เห็นต่างกันอยู่ 
สาเหตุที่ท าให้วงประชุมในวันนั้นจบไม่สวย ก็เพราะมี “เอ็นจีโอสุขภาพ” เข้าไปชักใย
อยู่เบื้องหลัง และเป็นที่มาของมาตรการ “สุดโต่ง” ที่หลั่งไหลพรั่งพรูออกมา ตั้งธงไว้
ด้วยว่า อย่างไรเสียต้องผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ส าเร็จ โดยไม่รับ
ฟังเสียงต่อต้านคัดค้านใด ๆ “ภาคียาสูบ” พุ่งเป้าไปที่บทบาทของ “หมอประกิต วาที
สาธกกิจ” หัวหอกของ เอ็นจีโอสุขภาพ ที่ออกมาดิสเครดิต กลุ่มชาวไร่และร้านค้าปลีก 
ว่าเป็นตัวแทนบังหน้าของกลุ่มธุรกิจยาสูบ ไม่เท่านั้น หมอประกิต ยังสวมหมวกเป็น
รองประธานของกลุ่มพันธมิตรเพ่ือควบคุมการใช้ยาสูบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือ SEATCA ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของการยืมปากต่างชาติมากดดันรัฐบาลไทย ให้เร่งรีบ
ผ่านร่างกฎหมายที่ยังไม่สะเด็ดน้ านี้ มีทั้งจดหมายจากผู้อ านวยการองค์การอนามัยโลก 
(WHO) และจดหมายเลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ  
(FCTC) ซึ่งน่าตั้งข้อสังเกตว่า บทบาทของ FCTC ว่าเป็นเวทีที่ผูกขาดโดยเอ็นจีโอ และ
บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงการควบคุมยาสูบ ที่ส าคัญมีเงินทุนมหาศาลด้วย... ใน
ประเทศไทย เครือข่ายเอ็นจีโอสุขภาพ ก็อยู่ในหน่วยงานภายใต้ร่ม ตระกูล ส. ที่มีสาย
สัมพันธ์โยงใยกับแหล่งเงินทุนจากเครือข่ายสุขภาพต่างชาติ นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้น
มา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ SEATCA ได้เงินทุนสนับสนุนมาแล้วไม่
ต่ ากว่า 110 ล้านบาท จากกลุ่มองค์กรต่างประเทศ น่าจับตาว่า การตะบี้ตะบันผลักดัน
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กฎหมายที่มีแรงต่อต้านอย่างหนัก เป็น วาระเพ่ือสุขภาพของคนไทย หรือเป็นวาระของ
เครือข่ายต่างชาติกันแน่ (“สะเก็ดไฟ: เปิดแนวรบ กม.คุมยาสูบฯ ต่างชาติชักใย ตระกูล 
ส,” 2558, 2558, 24 กุมภาพันธ์, น.7) 

... ภาครัฐพยายามที่จะลดอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทย โดยมีการ
อ้างอิงถึงค าแนะน าตามหลักปฏิบัติของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control)  กรอบ
อนุสัญญาฯ ดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาที่ท าขึ้นในทศวรรษที่แล้ว ที่นักล็อบบี้ยิสต์มักจะใช้
ในการอ้างอิงเวลาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขท าตามข้อเสนอของ
พวกเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา นอกเหนือไปจากค าถามที่ยังไม่มีค าตอบว่า ท าไมนัก                     
ล็อบบี้ยิสต์เหล่านี้ จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข อีกหนึ่งปัญหาที่
เห็นได้ชัดคือ เมื่อมีการร่างกฎระเบียบใหม่ใด ๆ ก็ตาม ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุขจะยังไม่ทราบถึงข้อก าหนดที่แท้จริงที่อยู่ในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบฉบับนี้ด้วยซ้ า ... ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงคือผู้ประกอบธุรกิจขนาด
เล็กของประเทศไทยที่ตกอยู่ในสภาพที่ต้องแบกรับภาระด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ
เพ่ิมขึ้น ... ในกรณีนี้ กระบวนการยุติธรรมได้เปิดรับที่จะฟังความจากทั้งสองฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยศาลปกครองได้ออกค าสั่งพิเศษเพ่ือระงับการบังคับกฎหมายใหม่ จนกว่า
ศาลจะได้พิจารณาความแล้วเสร็จ ... ค าวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้ควรจะเป็นการตั้ง
มาตรฐานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขต่อไปในการพิจารณาออกกฎระเบียบหรือ
กฎหมายควบคุมยาสูบใด ๆ ในอนาคต และศาลเองก็ส่งสัญญาณชี้แนะว่า ควรฟัง
ความเห็นของทุกฝ่ายก่อนการตัดสินใจใด ๆ ... ควรรับฟังอย่างรอบคอบในการฟัง
ค าแนะน าจากนักล็อบบี้ยิสต์ที่รายล้อมเขา เพราะเห็นชัดว่าอาจชักน าไปสู่เส้นทางที่ผิด
ได้ (“ภาคียาสูบหนุนแนวทางบิ๊กตู่ ปลูกฝังจิตส านึกอย่าสุดโต่ง ,” 2559, 25 กันยายน
,น.6) 

... นายวินนท์ แสงมาน อดีตประธานสหภาพแรงงานยาสูบกล่าวว่า ... 
ความรู้สึกในฐานะคนยาสูบ คือ วันนี้กระทรวงสาธารณสุขและคุณหมอเอ็นจีโอ
ทั้งหลาย ได้เปลี่ยนอุดมการณ์จากรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เป็นการรณรงค์ต่อต้าน
อุตสาหกรรมยาสูบไปแล้วเต็มตัวเพราะการรณรงค์หลายอย่างรวมทั้งร่างกฎหมายฉบับ
นี้ก าลังไล่ต้อนให้อุตสาหกรรมยาสูบ ไม่มีแม้กระทั่งที่ยืนในสังคมไทย เราก าลังหลงลืม
ค าว่าทางสายกลางและจุดสมดุลในการอยู่ร่วมกันไปแล้วหรือเปล่า แน่นอนว่าบุหรี่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพเป็นสิ่งไม่ดีต่อ ร่างกายและลูกหลานของเราไม่ควรได้รับโรคภัยจาก
สิ่งเหล่านี้ สิ่งที่รัฐบาลท ามาตลอดในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมา คือการขึ้นภาษีไปเรื่อย ๆ 
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ออกภาพค าเตือนสุขภาพที่มีขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นและตอนนี้ก าลังจะท าให้ซองบุหรี่
กลายเป็น “ซองไร้เครื่องหมายการค้า” หรือซองเรียบตามร่างกฎหมายนี้ อีกทั้งยังจะ
เพ่ิมสถานที่ห้ามสูบบุหรี่มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้ เงินจากภาษีบาป ผ่าน สสส. และ
เครือข่ายแบบองคาพยพที่ทุ่มโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากเงินกองทุนที่มีกว่า 3,000 
- 4,000 ล้านบาท ถามว่าท่านท าขนาดนี้ท าไมตัวเลขคนสูบบุหรี่ 30 กว่าปีที่ผ่านมา
ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ค าตอบที่พูดออกมาง่าย ๆ คือ ก็เพราะบุหรี่ เพราะโรงงาน
ยาสูบ ในขณะเดียวกันหมอเอ็นจีโอทั้งหลายก็ออกมาท าโฆษณารณรงค์ออกข่าวโจมตี
อุตสาหกรรมยาสูบว่ามีกลยุทธ์ชั่วช้าอย่างนั้นนี้ โดยท่านลืมข้อเท็จจริงว่ากฎหมาย
ควบคุมยาสูบในประเทศไทยติดอันดับความเข้มงวดต้น ๆ เรียกได้ว่าท าอะไรก็ติดไป
หมดทุกทาง นี่คือสาเหตุที่คุณหมออ้างว่าท าให้การสูบบุหรี่ไม่ลดลง ส่วนวันไหนเอ็นจีโอ
อยากรณรงค์เป็นพิเศษ ก็ออกมาบอกตัวเลขการสูบบุหรี่ไม่ลดลงเราจึงต้องออก
กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นอย่างที่เป็นตอนนี้ แต่พอมีคนตั้งค าถามเรื่องประสิทธิภาพของ 
สสส. มีแต่คนออกมาบอกว่ามีประสิทธิภาพช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ มันยอกย้อนสิ้นดี
ไหมครับ (ร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ปัญหาโลกแตกแก้ไม่ถูกจุด, 2559, 29 ธันวาคม, 
น.12) 

ขณะที่การลดความเชื่อถือของกิจกรรม เป็นการลดความน่าเชื่อถือในประเด็นที่กลุ่ม
สนับสนุนรวบรวมรายชื่อ 15 ล้านรายชื่อ ว่าผู้ที่ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายนั้นรู้รายละเอียดของกฎหมาย
หรือไม่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไร  

. . . วันนี้ เรากลับเห็นกลุ่มเอ็นจีโอใช้เงินภาษีที่ ได้จากธุรกิจยาสูบและ
แอลกอฮอล์ในการท าประชาสัมพันธ์และใช้สื่อเพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจว่า คนส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่สุดโต่งฉบับนี้ เราอยากตั้งค าถามว่า คนที่มาลงชื่อทั้ง 15 
ล้านคน มีการรับรู้เนื้อหาและเข้าใจนัยของผลกระทบที่จะเกิดจากร่างกฎหมายฉบับนี้
หรือไม่ หลายมาตรการมีความสุดโต่ง ขัดแย้งกับส่วนราชการอื่นและสร้างปัญหาที่สวน
ทางกับนโยบายของรัฐบาล และมีเนื้อหาที่กีดกันกลุ่มคนที่ท าอาชีพยาสูบ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการจ ากัดการติดต่อพูดคุยกับภาครัฐ กฎระเบียบในเรื่องส่วนประกอบที่จะส่งผล
ต่อตลาดรับซื้อใบยาสูบ และจ ากัดการรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือการท าซีเอสอาร์ 
ท้ายสุดเราหวังว่ากฤษฎีกา ครม. สนช. และท่านผู้มีอ านาจจะพิจารณาทบทวนร่าง
กฎหมายฉบับนี้ใหม่ (“ภาคียาสูบหนุนแนวทางบิ๊กตู่ ปลูกฝังจิตส านึกอย่าสุดโต่ง ,” 
2559, 25 กันยายน,น.6) 
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กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
จากข้อมูลในสมุดปกขาว ปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พบว่ากลุ่มคัดค้านมีการลดความน่าเชื่อถือของกลุ่มสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการท า
ประชาพิจารณ์ว่า เป็นเวทีจัดตั้ง หมายถึง เป็นเวทีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาในขั้นต่อไป ผู้เข้าร่วมก็เป็นบุคคลเฉพาะจากฝั่งสนับสนุนไม่ได้เปิดเวทีให้ทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

... กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ้างว่า ได้จัดท าประชาพิจารณ์ร่าง 
พ.ร.บ.นี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 แต่ใช้การประชาพิจารณ์ผิดวัตถุประสงค์ โดยอาศัยเป็น
โอกาสในการรณรงค์ ใช้เยาวชน ผู้ป่วย พระภิกษุ เพ่ือกดดันผู้ที่ต้องการแสดงความเห็น
ต่าง เปลืองงบประมาณที่เป็นเงินภาษีจากประชาชนซึ่งควรจะน าไปใช้จัดตั้งเวทีหารือ
ในด้านเนื้อหาอย่างจริงจัง หลังจากการท าประชาพิจารณ์แล้ว ฝ่ายรณรงค์อ้างว่าได้น า
ความเห็นไปปรับแก้ร่างใหม่เพ่ือเตรียมน าเสนอ โดยร่างได้ใช้ชื่อใหม่ว่า “ร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ซึ่งกรมควบคุมโรคไม่ได้มีการน าร่างแก้ไขดังกล่าวมาเวียนให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบหรือได้ให้เวลาเพียงพอในการศึกษาและท าความเข้าใจแต่เพ่ิง
เผยแพร่ร่าง หลังจากที่น าเสนอให้ ครม. และถูกร้องเรียนจากกลุ่มภาคี (ภาคียาสูบ, 
2558, น.9) 

ขณะที่ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า มีการลด
ความน่าเชื่อถือของกลุ่มรณรงค์ โดยแทนกลุ่มรณรงค์ว่า ล็อบบี้ยิสต์ด้านสุขภาพ โดยให้ข้อมูลว่า             
ล็อบบี้ยิสต์ด้านสุขภาพกีดกันไม่ให้กลุ่มที่มีความเห็นต่างมีส่วนร่วมกับกฎหมาย โดยเฉพาะ
กระบวนการท าประชาพิจารณ์ รวมไปถึงการอ้างเหตุผลหนึ่งของการผลักดันกฎหมายว่าเป็นเพราะ
กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบโลก หรือ FCTC ซึ่ง FCTC เอง ก็มีแต่นักล็อบบี้ยิสต์ด้านสุขภาพเท่านั้น 
ดังภาพที่ 4.45  
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ภาพที่ 4.45 แสดง info graphic การลดความน่าเชื่อถือฝั่งสนับสนุนจากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558. 

กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 3 ใน 7 คนให้ความเห็นว่า การลดความน่าเชื่อถือของทั้ง

สองฝั่งเป็นกลยุทธ์ปกติที่ต้องมีในกระบวนการออกกฎหมายทั่วไป แต่ก็ไม่ค่อยพบว่ากลุ่มคัดค้านใช้กล
ยุทธ์ลดความน่าเชื่อถือของกลุ่มสนับสนุนมากนัก โดยเห็นว่าเป็นการน าเสนอข้อมูลของแต่ละฝั่ง
มากกว่าการให้ข้อมูลต าหนิฝั่งตรงข้าม เป็นเหมือนการชิงพ้ืนที่หน้าสื่อด้วยข้อมูลจากทั้งสองฝั่ง 

มันน่าจะเป็นธรรมดาของสองฝั่งที่ก าลังจะสู้กันด้วยสงครามของข้อมูล มันก็
จะมีการน าเสนอข้อมูลของทั้งสองฝั่ง ถ้าสมมุติมองในแง่นักวิชาการ เราก็จะต้องรับฟัง
ทั้งสองฝ่าย บางทีข้อมูลเราอาจจะไม่ชัด เช่นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า มันเป็นเรื่องใหม่มาก แล้ว
เราเองเป็นนักวิชาการซึ่งข้อมูลยังไม่ชัด ท้ายที่สุดข้อมูลในเรื่องของสารวัตถุดิบในบุหรี่
ไฟฟ้า มันมีอะไรแค่ไหน เพราะฉะนั้น discredit หรือไม่ คิดว่าต่างฝ่ายต่างเอาข้อดี 
หรืออาจจะผ่านการท าความเข้าใจ ของแต่ละฝั่งมาให้ข้อมูล การ discredit มันก็น่าจะ
เป็นเรื่องปกติ ที่พยายามสู้กันในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งก็ต้องเป็นวิจารณญาณของคนรับสารทั้ง
สองฝั่ง (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

ส่วนมากเห็นฝั่งสนับสนุนไป discredit ฝั่งค้านนะ ฝ่ายเขาก็แค่กลับว่าเรื่อง
บางเรื่องเกินจริงไป แค่นั้น (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 
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Discredit ไม่ค่อยเห็น มีความรู้สึกเหมือนกับว่า เราชิงข้อมูลกันคนละชุด 
เราก็จะไม่ค่อยเห็น เราจะไม่บอกว่าเขาไม่ถูกต้อง เขาไม่นู้น เขาไม่นี่ เขาก็บอกว่ามี
แบบนั้น กระทบ แบบนี้ ก็ให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง discredit ไม่ค่อยเห็นส าหรับการ
เคลื่อนไหว (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มสนับสนุนใช้กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ 
สนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

4.2.1.7 กลยุทธ์การออกแบบสาร 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การออกแบบสารเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
กลยุทธ์การออกแบบสารจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การออกแบบสาร พบจ านวน 25 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.6 พบการออกแบบเชิญ
ชวนจ านวน 16 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 64 เป็นการการออกแบบข้อมูล จ านวน 7 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 28 
และการออกแบบกราฟฟิก จ านวน 1 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 8 

1) กลยุทธ์การออกแบบเชิญชวน 
การออกแบบเชิญชวนที่พบในการสื่อสารของกลุ่มคัดค้าน พบว่าเป็นกลยุทธ์ของ

สมาคมการค้ายาสูบไทย ที่จัดท าโฆษณาเชิญชวนให้ดาวน์โหลดสมุดปกขาวเพ่ือดูปัญหาและ
ข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
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ภาพที่ 4.46 แสดงการออกแบบเชิญชวนให้โหลดสมุดปกขาวของกลุ่มคัดค้านกฎหมาย 
ที่มา: โฆษณา 9 เหตุผลที่ไม่ควรผ่านร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558, เมษายน 15, น.7. 

2) กลยุทธ์การออกแบบข้อมูล 
การออกแบบข้อมูล เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมการออกแบบเชิญชวน โดยมีการใช้

รูปภาพและบทสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการร้านโชห่วย มาประกอบค าส าคัญว่า “โปรดหยุดร่าง
กฎหมายที่ท าร้ายคนท ามาหากิน”  และมีการออกแบบข้อมูลในรูปแบบของสมุดปกขาว เพ่ือให้ข้อมูล
และชี้แจงเหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ภาคผนวก ข) 

... นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้ เพาะปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้ายาสูบ             
จ.เชียงใหม่ และตัวแทนภาคียาสูบเปิดเผยว่า สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มใบยาสูบจาก
ภาคเหนือ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอิสาน และสมาคมชาวไร่ยาสูบภาคกลางตอนบน 
รวมถึง สมาคมผู้ค้าทั้งปลีก-ส่ง พร้อมเอกชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบรวม 
12 องค์กร (ภาคียาสูบ) เตรียมส่งสมุดปกข่าวถึงคณะรัฐมนตรี ชี้แจงข้อบกพร่องในร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ก าลังผลักดันอยู่ ชี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด โดยสมุดปกขาว
จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการชี้แจงถึงปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะส่งผลกระทบในหมู่กว้างถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
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ตั้งแต่ต้นน้ าอย่างชาวไร่ยาสูบถึงปลายน้ าคือร้านค้าปลีก และไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด
ในการคุ้มครองเยาวชนตามกล่าวอ้าง (“ชงสมุดปกขาวทบทวน กม.คุมยาสูบ,” 2558, 
6 กุมภาพันธ์, น.6) 

3) กลยุทธ์การออกแบบกราฟฟิก 
การออกแบบกราฟฟิกเป็นการออกแบบกราฟฟิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี 

โรงงานยาสูบ โดยในภาพสื่อถึงความจงรักภักดีและการดูแลคุณภาพของใบยาสูบเพ่ือก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 
อย่างเข้มแข็ง ดังภาพที่ 4.47 

 
ภาพที่ 4.47 แสดงการออกแบบกราฟฟิก ก้าวสู่ปีที่ 75 ของโรงงานยาสูบ 
ที่มา:  ก้าวสู่ปีที่ 75 ของโรงงานยาสูบ, 2556, 19 เมษายน, น.15 

กลยุทธ์การออกแบบสารจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

เมื่อวิเคราะห์การออกแบบเนื้อหาจากเพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้านพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พบว่า มีการใช้กลยุทธ์การออกแบบกราฟฟิก โดยเป็นการออกแบบโลโกประกอบการ
ประชาสัมพันธ์การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังภาพที่ 4.48 
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ภาพที่ 4.48 แสดงกราฟฟิกคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ที่มา: เพจเราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2560. 

นอกจากการออกแบบสื่อภาพ ยังมีการออกแบบเชิญชวน โดยเชิญชวนให้โหลดสมุดปก
ขาวเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเท็จจริงของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในลักษณะเดียวกับที่
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการออกแบบข้อมูล เป็นเอกสารที่น าเสนอข้อมูลเฉพาะส าหรับผู้
ก าหนดนโยบาย ได้แก่ สมุดปกขาว ปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดย
ในสมุดปกขาวได้ระบุข้อความว่า 

... สมุดปกขาวของภาคียาสูบถูกจัดท าขึ้นเพ่ือชี้แจงถึงปัญหาและข้อเท็จจริง
ของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและอธิบายถึงสาเหตุที่ภาคีต้องออกมาแสดง
จุดยืนในการคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้และเรียกร้องให้ผู้มีอ านาจยับยั้งหรือชะลอการ
ผ่านร่างดังกล่าวและเปิดโอกาสให้ภาคีและผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและรอบ
ด้านของสังคมไทยเพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐบาล รวมถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพ่ือให้มีกฎหมายยาสูบที่มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และมีความเป็นธรรม
ยั่งยืนอย่างแท้จริง (ภาคียาสูบ, 2558, น.2) 
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กลยุทธ์การออกแบบสารจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 ใน 7 คน เห็นว่า กลุ่มคัดค้านมีการออกแบบข้อมูลด้วยเนื้อหาและ

ข้อความที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสื่อความหมายของประเด็นที่คัดค้านให้เข้าใจได้ง่าย เช่น การ
แทนด้วยค าว่า สุดโต่ง ที่อาจสื่อความว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ดีเลย ไม่ควรน าไปพิจารณาต่อ หรือ กระทบ
ต้นน้ ายันปลายน้ า หมายถึง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบตั้งแต่ชาวไร่ยาสูบ ซึ่งเป็นต้นน้ า ไปถึง 
ผู้ขาย ร้านค้า ซึ่งเป็นปลายน้ า ที่ส าคัญประโยคเหล่านี้จะสามารถสื่อสารกับผู้มีอ านาจตัดสินใจให้เห็น
ด้วย คล้อยตามได้ง่าย 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารควรต้องมี key word มีอะไรบางอย่างให้คนมัน
ติดหู ติดตา สั้น ๆ ท าให้สื่อสารมันมีประสิทธิภาพและ hit the point ที่สุด ให้ตรงกับ
สิ่งที่ต้องการน าเสนอ แทนค าทั้งก้อนด้วยค าค าเดียว แน่นอนว่าฝ่ายกลุ่มธุรกิจเขามี  
(เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

เขามีทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท าสื่อและประชาสัมพันธ์ เห็นได้จาก  
wording ที่เขาออกมา ผ่านการคิดมาแล้วว่าจะติดหูคนฟัง มีการออกแบบเนื้อหา 
ภาษาสื่อ ภาษาท่ีคนรับสื่อไปแล้วจะเห็นด้วยได้โดยง่าย (ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , 
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

ของเขาดีกว่า เพราะคนมองเชิงระบบ มองเชิงระบบคือตั้งแต่ต้นน้ าถึงในลูป 
เช่น ต้นน้ าคือเกษตรกร กลางน้ า คือกลุ่มผู้ผลิต ปลายน้ า คือผู้ขาย ท้ายที่สุดเหมือน
ระบบสลาก  ตอนนี้กลุ่มที่ให้ข้อมูลกับภาครัฐดีกว่า คือกลุ่มทุน เพราะเราต้องแข่งขัน
กับต่างประเทศ (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

ในมุมของธุรกิจ เขาก็ต้องใช้ค าที่มันดูรุนแรง มันท าลายเรามาก เพราะฉะนั้น
เขาก็จะใช้ adjective ที่มันแบบ สุดโต่ง ท าลายเศรษฐกิจของการค้ายาสูบ เชื่อว่าค า
พวกนี้มันจะไปกระทบกับสื่อ สื่อเขาต้องเล่นค า ท าให้คนอยากอ่าน กฎหมายนี้สุดโต่ง 
มันก็คงจะดีกว่าการที่พูดว่า กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับชาวไร่
ยาสูบ พ่ีก็เชื่อว่า adjective ที่เขาพยายามเล่นค าให้มันคนเข้าใจได้ ภายใน 15 วินาที 
สมมุติธุรกิจยาสูบบอกว่ามันไม่ดี ไม่ดียังไง สุดโต่งมากเลย ทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อมัน
สุดโต่ง คือมันไม่มีอะไรดีเลย ท าลายเศรษฐกิจ  ในแง่ของ adjective อาจจะใช่มัน
สร้างผลกระทบ หรือเขามองว่า มันเป็นกฎหมายที่มันมีประสิทธิภาพจริง ๆ หรอ ช่วย
ลดคนสูบได้จริงหรือ ถามว่าสร้างผลกระทบไหม? ก็ในระดับหนึ่งนะ  ฝั่งตรงข้าม คือ
เขาสู้ อาจไม่ได้ว่าจะชนะ เมื่อไม่มีอะไรจะเสีย ก็ใช้ค านี้ไปก็ไม่เห็นเป็นอะไร เรียกความ
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สนใจจากสื่อได้ด้วย หรือนักการเมือง เอ้ากฎหมายที่มาบรีฟให้ฟังเมื่อวานนี่มันสุดโต่ง
หรอ เอ้าสุดโต่งยังไง น่าจะเป็นวิธีการเรียกความมั่นใจจาก Stake holder ที่เขาสนใจ 
(ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การออกแบบสารใน 3  
รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.20 
ตารางที่ 4.20 แสดงกลยุทธ์การออกแบบสารของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การออกแบบสาร 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

การออกแบบเชิญชวน 
✓ ✓  

การออกแบบข้อมูล 
✓ ✓ ✓ 

การออกแบบกราฟฟิก 
✓ ✓  

4.2.1.8 กลยุทธ์การตอบโต้ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การตอบโต้เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์การตอบโต้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 
กลยุทธ์การตอบโต้ พบจ านวน 16 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2.3  เป็นการตอบโต้ 4 ประเด็น

ด้วยกัน 1)  ตอบโต้การชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขท่ีชี้แจงว่ากฎหมายไม่กระทบต่อชาวไร่ยาสูบทั้ง
ที่ไม่เป็นความจริง 2) ตอบโต้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่กล่าวหาว่า สมาคมการค้ายาสูบไทยและ
ชาวไร่ยาสูบเป็นเครื่องมือของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด) 3) ตอบ
โต้กรณีที่มูลนิธิฯ กล่าวว่ากลุ่มภาคียาสูบขอเข้าพบคณะกรรมการกฤษฎีกาและ สนช. เพ่ือคัดค้าน
กฎหมาย และ 4) ตอบโต้ข้อมูลของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ว่า
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าในกฎหมายไม่ท าให้ยอดขายของร้านค้าลดลง 

กรณีตอบโต้การชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขว่ากฎหมายไม่กระทบต่อชาวไร่ยาสูบ 
เป็นการตอบโต้ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกมาเปิดเผย
ว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ได้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชาวไร่ยาสูบ โดยจะมี
การแบ่งหน้าที่เพ่ือศึกษาผลกระทบและการเยียวยา หากเกิดผลกระทบจริง ซึ่งจะกระทบไม่มากและ
หากกระทบอาจเป็น 10-20 ปีข้างหน้า  (มติชน, 2558, 1 มีนาคม) ภาคีคัดค้านกฎหมายจึงต้อง
ออกมาชี้แจงและน าเสนอว่าสิ่งที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาให้ข่าวนั้น ไม่เป็นความจริง 
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... กฎหมายฉบับนี้กระทบต่อโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งเราน าส่ง
รายได้ให้กับรัฐปีละไม่ต่ ากว่า 60,000 ล้านบาท หากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน รายได้ของรัฐ
จะลดลงและอาจกระทบต่อการจ้างงานของโรงงานยาสูบ ไม่นับชาวไร่ยาสูบที่อยู่ใน
ความดูแลของเรา การที่ สธ.บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่กระทบชาวไร่และร้านค้าเป็น
การบิดเบือนความจริง นางรติรัตน์ วิโรจนชาติ ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
โรงงานยาสูบ (“สกู๊ปพิเศษ: ชาวไร่ยาสูบ โชห่วยคลุมถุงด าประท้วง สธ.หนุนร่างกม.
ยาสูบใหม่ วอน ครม.ไม่รับร่าง,” 2558, 4 เมษายน,น.14) 

กรณีตอบโต้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่กล่าวหาว่า สมาคมการค้ายาสูบไทยและ
ชาวไร่ยาสูบเป็นเครื่องมือของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะฟิลลิป มอร์ริส สืบเนื่องจาก ศ.นพ.ประกิต ได้
เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน ความโดยสรุปว่ายอดขายบุหรี่ของร้านค้าปลีกเฉลี่ยมีก าไรอยู่ที่
ประมาณ 820 - 1,000 บาท ต่อเดือน แต่เมื่อเทียบกับก าไรของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ซึ่ง
อยู่ที่ปีละ 9,000 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นก าไรของ บ.ฟิลลิป มอร์ริสฯ ประมาณ 3,000 ล้านบาท 
โดยสมาคมการค้ายาสูบไทยตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุนจาก ฟิลลิป มอร์ริส จึงเข้าใจได้ว่า ฟิลลิป 
มอร์ริสฯ คือผู้ต้องการคัดค้านกฎหมายเพ่ือปกป้องผลก าไรของตนเอง จากบทความดังกล่าว สมาคม
การค้ายาสูบไทย กลุ่มชาวไร่ยาสูบ โดย สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ  จ.เชียงใหม่ และ 
ฟิลลิป มอร์ริส ได้ตอบโต้ข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

... จากข้อเขียนของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี่ ออกมาน าเสนอบทความเกี่ยวกับการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเห็นว่าผู้เห็นแย้งกับร่าง พ.ร.บ.นี้ ตกเป็นเครื่องมือของบริษัท
ต่างชาติ กลุ่มร้านค้าปลีกสร้างดราม่าจากผลกระทบที่เกิดจากร่าง กม.นี้ และกลุ่ม
ชาวไร่ยาสูบในต่างจังหวัดตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติ ว่า ในนามของสมาคมการค้า
ยาสูบไทยที่มีสมาชิกเป็นร้านค้าปลีก 1,400 รายทั่วประเทศ พบว่า ร้านค้าโชห่วยขนาด
กลาง หมายถึง ร้านที่มียอดขายสินค้ารวมประมาณ 300,000 บาทต่อเดือน มีก าไรจาก
การขายบุหรี่ 4,800 บาท  มาจากการแบ่งมวน 1,800 บาท ท่านควรลงไปดูร้านค้าจริง 
ๆ ว่าธุรกิจของโชห่วยแท้จริงเป็นอย่างไร รายได้ที่ท่านมองดูว่าน้อยนิด ส าหรับร้านค้า
เหล่านี้มีความส าคัญยิ่ง อย่าลืมว่าเราก าลังพูดถึงกลุ่มค้าปลีกโชห่วยที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมสรรพสามิตในการจ าหน่ายบุหรี่กว่า 500,000 รายทั่วประเทศด้วย (“ผู้ค้า
ยาสูบโต้หมอประกิต”, 2558, 16 กุมภาพันธ์)  

... ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า สมาคมการค้ายาสูบไทย จัดตั้งและได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาตินั้น นางวราภรณ์ กล่าวว่า สมาคมฯ เกิดจากการ
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รวมตัวกันของกลุ่มผู้ค้าส่ง และค้าปลีกยาสูบรายย่อย และเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
2555 สมาชิกของเราประกอบด้วย ผู้ค้าส่ง ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) 
และบริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เราจะมีสมาชิกเป็น
บริษัทเอกชนผู้ให้การสนับสนุน บริษัทเอกชนเอง ก็มีนโยบายในการเปิดเผยการเข้า
ร่วม และเป็นสมาชิกต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เขาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (“ยาสูบ
โวย หมอประกิต ต้องเปิดกว้างข้อมูล ปชช.,” 2558, 21 มกราคม, น.7-8) 

... นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ                     
จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ รวมถึง
สมาคมผู้บ่มทางภาคเหนืออ่ืน ๆ ออกมาต่อต้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือ
ปกป้องอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในธุรกิจยาสูบมาอย่างยาวนาน ไม่มีใครมา
บังคับให้ท าอะไรได้ เพราะเป็นความเดือดร้อนทั้งปลายน้ าและต้นน้ า จึงไม่อาจอยู่เฉย
อีกต่อไป ส่วนที่เอ็นจีโอบอกท าเพ่ือบังหน้า ให้บริษัทต่างชาติ สร้างความเข้าใจผิดและ
ดูหมิ่นกลุ่มอาชีพเกษตรยาสูบเป็นอย่างมาก (“ไร่ยาสูบยันต้านพรบ.เอง ฟิลลิปฯย้ าไม่
ยุ่ง,” 2557, 27 ธันวาคม,น.2) 

... จากกรณี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่
สูบบุหรี่ ออกมาเปิดเผยว่า ตลาดบุหรี่ไทย จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง 5.2 หมื่นล้าน
มวนและมีมูลค่าสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท เหตุใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ จับนักสูบหน้า
ใหม่ ประเด็นนี้ นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.สมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า “สิ่งที่
นักล็อบบี้ยิสต์ต้านบุหรี่กล่าว เป็นการโยนบาปให้ธุรกิจ ทั้งที่สินค้านี้ เป็นสินค้าที่ถูก 
กม. อีกท้ังประเทศไทย มีกม.ที่ควบคุมเรื่องการขายยาสูบอย่างเข้มงวดเป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลก ข้อมูลดังกล่าวสวนทางกันเองกับข้อมูลที่หน่วยงานตนเองได้เอามาเผยแพร่ ว่า 
ระหว่างปี 34-58 ขณะที่จ านวนคนที่สูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ไม่ได้เพ่ิมขึ้น แต่กลับลดลง
เหลือ 10.9 ล้านคน นั่นคือ ลดลงไปจาก 12.3 ล้านคนในปี 34 ลดไป 1.4 ล้านคน” 
ปัจจุบัน ตลาดบุหรี่ในประเทศก าลังเปลี่ยนไป เนื่องจากผู้บริโภคหันไปซื้อยาสูบที่มี
ราคาถูก อันเป็นผลมาจากมาตรการภาษีที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน ที่รัฐก าหนดให้ภาษี
สรรพสามิตยาสูบ เพ่ิมสูงเป็นร้อยละ 90 จนชนเพดานการจัดเก็บ ส่งผลให้ราคาบุหรี่
พุ่งขึ้นไปจากเดิม ในช่วง 10-25 บาท ทั้งบุหรี่ไทยและบุหรี่น าเข้า แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ 
การ down-trading ที่ผู้บริโภคไม่ได้หยุดซื้อ แต่กลับไปหาของราคาถูกกว่าแทน ซึ่ง
ส่วนมากเป็นสินค้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ...สมาคมฯมองว่า รัฐควรเน้นมาตรการที่
ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เยาวชนดีกว่าที่จะออกกฎหมายที่สุดโต่ง แต่ตีไม่ตรงประเด็น 
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และไร้ประสิทธิภาพ (ส.ยาสูบซัดหมอประกิตรณรงค์ไร้ประสิทธิผล, 2559, 27 
กันยายน, น.6) 

... ฟิลลิป มอร์ริสฯ ท าหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่มีอิทธิพลต่อองค์กรต่าง ๆ ที่แสดงการคัดค้านต่อร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มรณรงด้าน
สุขภาพกล่าวถึง โดยบริษัทเป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกและให้การสนับสนุนองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ และชุมชนชาวไร่ยาสูบในหลายพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ การให้การสนับสนุนของเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ส่วนความไม่พอใจที่เกิดจากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นมาเป็ น
ระยะเวลายาวนานมากกว่าสองปี และเป็นข้อกังวลที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง
มากกว่า (“ฟิลลิป มอร์ริส ส่งหนังสือชี้แจงโต้เอ็นจีโอ ถึงนายกฯประยุทธ์ พร้อมรมต.
และ สนช. ทั้งคณะ,” 2557, 28 ธันวาคม,น.8) 

กรณีท่ี มูลนิธิฯ กล่าวว่ากลุ่มภาคียาสูบขอเข้าพบคณะกรรมการกฤษฎีกาและ สนช. เพ่ือ
คัดค้านกฎหมาย กลุ่มภาคียาสูบตอบโต้ประเด็นดังกล่าวว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถกระท าได้
เพราะกลุ่มภาคียาสูบเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้โดยตรง 

... กรณีมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ออกมาให้ข้อมูลว่า ธุรกิจยาสูบ
พยายามคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
แก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาและพยายามเข้าขอพบสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพ่ือคัดค้านร่าง กม.ดังกล่าว ว่า ภาคีชาวไร่ ร้านค้ายาสูบ ประกอบด้วย
สมาคมชาวไร่ยาสูบ เหนือ กลาง อิสาน ร่วมกับสมาคมยาสูบค้าปลีก ขอชี้แจงว่ากลุ่ ม
ภาคียาสูบชี้แจงผลกระทบและข้อกังวลจากมาตรการสุดโต่งในร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และสื่อสารตรงไปตรงมาและโปร่งใส เพราะเป็นเรื่องที่
ส่งผลกระทบ กับกลุ่มรากหญ้าทั้งชาวไร่ ค้าปลีก โดยตรง การขอเข้าพบหน่วยงาน
ตัวแทนประชาชน เป็นสิทธิพึงกระท าได้ เป็นเรื่องปกติเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้อง
ชี้แจงให้ผู้ออกกฎหมายเข้าใจ ที่ผ่านมาได้ชี้แจงข้อกังวลและผลกระทบจากร่าง
กฎหมายฉบับนี้มาโดยตลอด ไม่เข้าใจว่าท าไมเอ็นจีโอบุหรี่ถึงมาออกข่าวท าให้เรื่องนี้
เป็นประเด็น และกีดกันการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบเช่นนี้ (“ภาคี ชาวไร่ 
ร้านค้า ยันร้องสนช. ขอความเป็นธรรมพรบ.ยาสูบ,” 2558, 6 สิงหาคม, น.3) 

กรณีการตอบโต้ข้อมูลของ ข้อมูลของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) โดย ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ผู้อ านวยการสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
การค้าปลีก ได้ตอบโต้ข้อมูลของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่ระบุว่า
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หากร้านค้าไม่ขายบุหรี่ยอดขายก็จะไม่ลดลงจนร้านค้าได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ตอบโต้ว่าบุหรี่เป็นสินค้าที่
น าให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้าชนิดอ่ืน ฉะนั้น หากร้านไม่สามารถขายบุหรี่ได้ ยอดขายสินค้าอ่ืน ก็จะลดลง
ตามไปด้วย 

... ส าหรับหมวดสินค้าบุหรี่ยาสูบ เป็นหมวดสินค้าที่ภาษาค้าปลีกเรียกว่า 
Traffic Builder (ตัวเรียกลูกค้า) เข้าร้าน หากเกิดการจ ากัด หรือมีข้อห้ามจ าหน่าย
สินค้าหมวดนี้ ยอดขายโดยรวมของร้านค้าปลีก โดยเฉพาะโชห่วย จะหายไปสูงถึงกว่า
หนึ่งในสาม ไม่ใช่ลดลงเพียง 5-10% อย่างที่ ศจย. เข้าใจ บุหรี่ที่ขายปลีกแต่ละซองแม้
ก าไรซองละ 4 บาท ซึ่งน้อยมาก แต่เป็นสินค้าจ าเป็น คนที่ไม่เคยค้าขายจะไม่เข้าใจว่า 
สินค้าในร้านแต่ละหมวดหมู่จะมีบทบาทต่างกัน บ้างเป็นตัวเรียกลูกค้า บ้างเป็นตัวท า
ก าไร บ้างเป็นตัวสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียน เมื่อลูกค้ามาซื้อบุหรี่ก็จะมาซื้อสินค้า
ควบคู่กัน ถ้าไม่สามารถจ าหน่ายบุหรี่ จะมีผลต่อจ านวนลูกค้าเข้าร้านลดลง ยอดขาย
ของร้านก็ลดลง จาก “แค่ยอดขายบุหรี่” แต่จะพาลท าเอาสินค้าอ่ืน ๆ ไม่ได้ขาย 
ยอดขายจึงไม่ได้ลดลงแค่ 5-10% แต่อาจสูงถึง 37% (ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์, 2559, 5 
ธันวาคม,น.23) 

กลยุทธ์การตอบโต้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
จากสมุดปกขาว ปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า 

กลุ่มคัดค้านมีการตอบโต้กลุ่มสนับสนุน ในประเด็นที่กลุ่มสนับสนุนให้ข้อมูลว่า กลุ่มชาวไร่ยาสูบและ
ร้านค้าปลีกเป็น “องค์กรบังหน้า” ของบริษัทยาสูบข้ามชาติ โดยตอบโต้ว่าเป็นกลยุทธ์ของฝั่ง
สนับสนุนที่ปิดกั้นและเบี่ยงประเด็นที่จะพูดถึงเนื้อหาที่สุดโต่งของกฎหมาย และลดความน่าเชื่อถือ
เสียงคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ 

... การเบี่ยงเบนประเด็นโดยพยายามปิดกั้นการพูดถึงเนื้อหาที่สุดโต่งและ
พยายามปกปิดถึงข้อบกพร่องของร่างที่สะท้อนให้เห็นถึง “นโยบายที่ล้มเหลวของ สธ.” 
ที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง อีกท้ังยังเป็นการไม่เคารพสิทธิในการแสดงความเห็นต่าง การ
ด าเนินการของสมาคมต่าง ๆ ในภาคียาสูบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการรับสมัคร
สมาชิกจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสมาชิก
ของหน่วยงานและการให้การสนับสนุนในกิจกรรมของสมาคมในการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับสมาคมการค้าหรือองค์กรเฉพาะทางอ่ืน ๆ กลุ่มรณรงค์มีความ
พยายามอย่างเป็นระบบในการผูกโยงเรื่องราวท าให้สาธารณชนเข้าใจว่า หน่วยงานที่
ออกมาต่อต้านนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือ การท าให้ความพยายามในการแสดงความ
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คิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเป็นเรื่องที่มีเลศนัยและไม่ชอบมาพากลนั้นและเป็น
การพยายาม “ดิสเครดิต” เสียงคัดค้านร่าง พ.ร.บ.มากกว่า (ภาคียาสูบ, 2558, น.7) 

ฝ่ายรณรงค์ใช้สื่อที่มีอยู่ในมือ พร้อมทุ่มงบประมาณมหาศาลที่ได้จากภาษี
สรรพสามิตยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการผูกขาดพ้ืนที่สื่อเพ่ือน าเสนอข้อมูล
เพียงด้านเดียว โดยมีการกล่าวหาผู้ที่มีความเห็นโต้แย้งและแม้แต่องค์กรนานาชาติที่
แสดงความกังวลต่อประเด็นข้อกฎหมายในร่าง ฯ ว่าเป็น “ขบวนการล้มกฎหมาย” 
โดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงของคุณประโยชน์ในการเปิดเวทีถกร่าง พ.ร.บ.เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ฝ่ายรณรงค์มีความพยายาม “โจมตี
ตัวบุคคล” มากกว่าจะเปิดพ้ืนที่เสรีให้มีการพูดคุยในเนื้อหาของร่าง (ภาคียาสูบ, 2558, 
น.9) 

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีการตอบโต้ข้อมูลจาก
ฝ่ายรณรงค์ท่ีชี้แจงว่ากฎหมายฉบับนี้จะท าให้จ านวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง และให้ข้อมูล
โต้กลับว่าสนับสนุนกฎหมายเพียงแต่กฎหมายดังกล่าวมีเพียงไม่ก่ีมาตราที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ขณะที่
มีอีกหลายมาตราที่สร้างภาระและลิดรอนสิทธิของการประกอบอาชีพ ดังภาพที่ 4.49 

 
ภาพที่ 4.49 แสดง info graphic การตอบโต้ข้อมูลฝั่งรณรงค์ของเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เพจเราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คัดค้านผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2559. 
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กลยุทธ์การตอบโต้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้ข้อมูล 2 ใน 7  คนเห็นว่ามีการตอบโต้กันระหว่าง

กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน โดยเห็นว่าเป็นการตอบโต้กันด้วยประเด็นมากกว่า ยกตัวอย่างข้อมูลที่
กลุ่มสนับสนุนกล่าวว่า กลุ่มชาวไร่ยาสูบและสมาคมการค้ายาสูบไทย ออกมาคัดค้านกฎหมายโดยเป็น
ตัวแทนของธุรกิจยาสูบข้ามชาติ กลุ่มชาวไร่ยาสูบและสมาคมการค้ายาสูบ ก็จะตอบโต้ว่า เป็นเรื่อง
ปกติที่กลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ แต่ก็กระท าโดยชอบธรรมและโปร่งใส ซึ่งวิธีการของ
กลุ่มคัดค้านไม่ได้หวังจะตอบโต้แล้วสร้างความเข้าใจใหม่ เพียงแต่ให้ข้อมูลเพิ่มให้ผู้รับสารตัดสินใจจาก
ข้อมูลเอง 

พ่ี เห็นการตอบโต้กันในประเด็น เช่น ถ้ าบอกว่ าสุดโต่ ง  ทางหมอ                    
ประกิตก็จะออกมาบอกว่า มันเป็นการลิดรอนเครื่องหมายทางการค้า อีกฝั่งก็จะ
ออกมา คือโต้กันด้วยประเด็น (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

ที่เห็น เห็นฝั่งสนับสนุนบอกว่าบุหรี่ท าให้เป็นโรค นอกจากมะเร็งยังท าให้เป็น
โรคนู้นโรคนี้ เขาก็อาจจะบอกว่า เป็นมะเร็ง แต่โรคอ่ืน กลุ่มต่อต้านบุหรี่ก็บอกเกินจริง 
(ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การตอบโต้ สนับสนุน
ด้วยข้อมูลทั้ง การวิเคราะห์เนื้อหาจากเก็บกฤตภาคข่าว การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์
เนื้อหา 

4.2.1.9 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บ

ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้ง 3 รูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ 
กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม พบจ านวน 15 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2.1  การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมพบ 2 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมติดตาม จ านวน 9 ข่าว คิดเป็น                 
ร้อยละ 60.0 และ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด าเนินการ จ านวน 6 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 40.0 

1) กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมติดตาม 
การมีส่วนร่วมติดตาม พบว่าเป็นรูปแบบที่สมาคมการค้ายาสูบไทย มีส่วนร่วมใน

การติดตามความเคลื่อนไหวพระราชบัญญัติฯ ของ 3 กลุ่ม ได้แก่ การติดตามความเคลื่อนไหวของ 
พ.ร.บ. หลังถูกส านักเลขาธิการฯ ครม. ตีกลับร่างกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบ 
ที่ นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการสมาคมฯ ได้ตั้งข้อสังเกต และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อ
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กระทรวงสาธารณสุข การติดตามของสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ ที่ติดตาม
ความคืบหน้าหลังคณะกรรมการกฤษฎีกา มีค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและแก้ไขประเด็นข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับร่างกฎหมาย และการติดตามการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนที่ยื่นรายชื่อ 15 ล้านรายชื่อ
กฎหมายว่าเป็นตัวเลขที่ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และการติดตามของตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ
ภาคอิสานที่เข้าพบท่านพีระศักดิ์ พอจิต เพ่ือติดตามความคืบหน้าข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นให้ สนช.
พิจารณาแก้ไขปัญหาสุดโต่งในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

... สมาคมได้ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ขณะนี้ถูกตีกลับไปยังกระทรวงสาธารณสุขตามค าแนะน าขอเลขาฯ ครม. โดยเฉพาะ
ประเด็นมาตราหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่จะน าไปสู่การบังคับใช้ซองเรียบ ซึ่งจะห้าม
พิมพ์โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ลงบนซองบหรี่และบังคับให้ซองทุกยี่ห้อใช้สี
และรูปแบบตัวอักษรเดียวกันด้วย ซึ่งสมาคมมองว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้ช่วยลด
อัตราการสูบ (“ตีกลับ พรบ.ยาสูบ”, 2558, 24 มีนาคม, น.8) 

... ตามมติ ครม. รับร่างกฎหมายนี้ไว้ในหลักการและมีค าสั่งชัดเจน ให้
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กฤษฎีกาด าเนินการศึกษาและแก้ไขประเด็นข้อขัดแย้ง จนถึงวันนี้ภาคี
ยาสูบ ก็ยังไม่เห็นว่ามีการปรับปรุงท าให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ดีขึ้นหรือมีความสมดุล ให้
ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้และตอบโจทย์ เรื่องการควบคุมสุขภาพของสาธารณสุข 
อย่างไร ภาคียาสูบเห็นด้วยกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีระบุเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าอย่าไปสุดโต่ง 
ท่านนายกยกตัวอย่างในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาพบนซองบุหรี่ว่า ท้ายสุดก็
ไม่ได้ช่วยในเรื่องลดอัตราการสูบ แต่อยู่ที่การปลูกฝังจิตส านึกหรือการให้ความรู้ 
(“เครือข่ายเกษตรกรข้องใจเอ็นจีโออ้ราง 15 ล้านชื่อหนุนกม.คุมยาสูบ,” 2559, 15 
เมษายน,น.5) 

... ตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอิสาน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ และสกลนคร นายประพันธ์ สมมงคล ได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่ากลุ่มชาวไร่ยาสูบภาคอิสานติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาตลอด 
เพราะมีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบโดยตรงกับอาชีพของชาวไร่ยาสูบที่ยึดท ากัน
มานานหลายสิบปี และได้รับทราบว่าเครือข่ายสาธารณสุขและเอ็นจีโอต้านบุหรี่ 
พยายามล่ารายชื่อจากชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในหลาย ๆ จังหวัด โดย
ประชาสัมพันธ์แต่เพียงว่าเป็นร่างกฎหมายที่ปรับอายุขั้นต่ าในการซื้อบุหรี่เพ่ิมเป็น 20 
ปี และยังมีการให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อร่วมสนับสนุน ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อการขอรับทุน
ต่าง ๆ ของนักเรียน “การออกมาพูดเรื่อง 15 ล้านรายชื่อ ชาวไร่ก็ขอตั้งค าถามถึง
ความชอบธรรม และการอ้างตัวเลขในลักษณะนี้ แม้ชุมชนชาวไร่จะมีไม่มากเท่า



 

 

297 

เครือข่ายหมอและเอ็นจีโอ แต่เราหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการเปิดใจรับฟังข้อ
กังวลของเราด้วย” (“ภาคียาสูบข้องใจเอ็นจีโออ้าง 15 ล้านชื่อ หนุนแนวบิ๊กตู่ ปลูก
ส านึกอย่าสุดโต่ง,” 2559, 13 เมษายน, น.4)  

... เมื่อวันที่ 23 กพ. ที่รัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอิสาน 5 
จังหวัด ร่วมด้วยสมาคมชาวไร่เบอร์เลย์ จ.สุโขทัย สมาคมชาวไร่เบอร์เลย์  จ.เพชรบูรณ์ 
น าโดยนายสนนึก ยิ้มปิ่น ได้เข้าพบนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่ 2 เพ่ือติดตามความคืบหน้าข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นเรื่องให้ สนช. พิจารณา
แก้ไขมาตรการสุดโต่งในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะทราบว่าเตรียมเสนอ
เข้าที่ประชุม สนช. เพ่ือพิจารณาวาระ 2-3 โดยจะคงเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าว
ไว้ให้มากที่สุด เราจึงอยากมาทวงถามความคืบหน้าที่ได้เคยขอให้ สนช.ด าเนินการ
แก้ไขก่อนที่จะผ่านวาระ 3 ว่าได้ท าตามหลักการของกฎหมายมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ (“เครือข่ายยาสูบบุกสภา,” 2560, 24 กุมภาพันธ์,น.3) 

2) กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมด าเนินการของกลุ่มคัดค้านพบว่า เป็นรูปแบบของการมีส่วน

ร่วมกับภาคียาสูบในการท ากิจกรรมเพ่ือแสดงจุดยืนว่าคัดค้านกฎหมาย ได้แก่ กิจกรรมการปล่อย
ลูกโป่งจ านวน 2,000 ลูก ของชาวไร่เบอร์เลย์ การแถลงจุดยืนไม่สนับสนุนกฎหมายของ ตัวแทน
สหภาพวิสาหกิจยาสูบ ตัวแทนสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
รวมถึง สมาคมการค้ายาสูบไทย ร่วมกับ 9 สมาคม  

... เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ตัวแทนสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน น าโดย
นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ นายขจร
ศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเองเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ชะลอร่างดังกล่าว จนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เนื่องจาก 
พ.ร.บ.ดังกล่าวส่งผลกระทบเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ค้าใบยาสูบโดยตรง (“ข่าวสั้น ค้าน
ร่างพ.ร.บ.ยาสูบ,” 2557, 23 กรกฎาคม,น.11) 

... ที่บริเวณไร่ยาสูบ ... กลุ่มสมาชิกชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กว่า 200 
คน ได้รวมตัวกันปล่อยลูกโป่งจ านวน 2,000 ลูก เพ่ือแสดงการคัดค้าน และไม่เห็นด้วย
กับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องจากส่งผลกระทบต่ออาชีพในหลายด้าน 
(“ชาวไร่เบอร์เลย์ค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ,” 2557, 24 พฤศจิกายน, น.3) 
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กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่พบจากเพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมด าเนินการ โดยเป็นการรวบรวมพาดหัวข่าวที่แสดงการมีส่วนร่วม
ของภาคียาสูบ เช่น ยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐมนตรี การรวมตัวประท้วงรัฐบาล และการประท้วง
รัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ดังภาพที่ 4.77 

 
ภาพที่ 4.50 แสดง info graphic การมีส่วนร่วมด าเนินการของภาคียาสูบ จากเพจคัดค้านฯ 
ที่มา: เพจเราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558. 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของกลุ่มคัดค้านจะเห็นการมีส่วนร่วมด าเนินการภายใน
กลุ่มของตนเอง แต่ไม่เห็นการมีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเท่าใดนัก ซึ่งในเอกสารระบุว่าในการ
ผลักดันกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขไม่เปิดโอกาสให้ภาคียาสูบได้มีส่วนร่วม ทั้งยังกีดกันภาคี
ยาสูบออกจากเวทีต่าง ๆ ด้วย 

... เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศ
ผ่านสื่อมวลชนเพ่ือผลักดันร่างดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งที่มิใช่เรื่องจ าเป็นเร่งด่วน ทั้งที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
และภาคียาสูบยังไม่ได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว 
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อีกทั้งกลุ่มภาคียังถูกกีดกันออกจากเวทีในการพูดคุยถกเถียงเนื้อหาในร่าง ฯ อย่าง
สิ้นเชิง (ภาคียาสูบ, 2558, น.2) 

กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ใน 7 คน ให้ความเห็นใน 2 

ลักษณะคือ กลุ่มคัดค้านก็เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการท าประชาพิจารณ์ กลุ่มคัดค้านภาค
ธุรกิจ ร้านค้า ชาวไร่ยาสูบ ก็เข้าร่วม รวมไปถึงการท าผลส ารวจความคิดเห็น แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มคัดค้านได้อย่างดี 

ฝั่งคัดค้าน เขาก็ท าได้ดีเพราะเขามีตัวเล่นเยอะเหมือนกัน จะเห็นว่าถ้าเราไม่
รู้ในวาระ ก็จะเห็นว่า มีภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ผู้ค้าปลีก ชาวไร่ยาสูบ มีการท าโพล 
อะไรต่ออะไรแบบนี้ (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

แรก ๆ เท่าที่จ าได้ ที่ไปที่โรงแรมริชม่อน โรงงานยาสูบเข้าไปค้านกับเขาเลย 
จ า ได้ ว่ า ไปถื อป้ ายประท้ ว งที่ โ ร งแรม   (สุ ช าดา  ตั้ งทางธรรม , สั มภาษณ์ ,                             
11 เมษายน 2561) 

ทั้งสนับสนุนและธุรกิจ ใช้ทั้งสองพลังควบคู่กันไป ฝั่งธุรกิจ จะไปหา policy 
อย่างเดียว โดยที่ไม่สนใจกระแสสังคมเลย ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราไปอ่านเรื่อง 
advocacy ก็จะเห็นว่ามันต้องมีการล็อบบี้ มีพลังของฝ่ายที่เข้าไปคุยกับผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้มีอ านาจ อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีการสนับสนุนจากประชาชนเข้ามาด้วย (ณัฐ
วิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2561) 

ขณะที่อีกนัยหนึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า การผลักดันกฎหมายฉบับนี้ มีการมีส่วน
ร่วมแต่ยังไม่ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนเพียงพอ อาจมีส่วนของนักวิชาการที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายบ้างแต่ก็ส่วนของประชาชนยังไม่มี หรือถ้ามีเช่ นการท า
ประชาพิจารณ์ก็เป็นเพราะกฎหมายบังคับให้ต้องด าเนินการแบบนั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่
กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ยิ่งมีการจ ากัดสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของฝั่งธุรกิจ เพราะกฎหมายห้ามกระท าในลักษณะนี้ 

การมีส่วนร่วมของนักวิชาการ ก็จริงที่เป็นนักกฎหมายของรัฐ มันก็ควรจะ
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ มาตรการที่เป็นเรื่องเหล้าบุหรี่ บางทีมันเป็นยาแรง
ท าไมมันถึงถูกน ามาใช้ได้ แต่รัฐจะมีข้ออ้างว่ามันเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่
ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง ฉะนั้น แน่นอนเราก็ต้องชั่งน้ าหนัก นักวิชาการก็ต้องชั่ง
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น้ าหนักว่า การที่รัฐอ้างว่าเพ่ือประโยชน์สาธารณะมันสมเหตุสมผลไหม และมันเป็นไป
ได้จริงหรือเปล่า สมมุติเราบอกว่าจะห้ามขายบุหรี่ คือจะห้ามน าเข้ามาเลยในประเทศ
ไทย รัฐก็จะมองว่าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ คราวนี้ไม่ต้องมีการรักษาโรคภัยจากบุหรี่ 
เด็กเกิดใหม่ก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ ห้ามเลย แต่ในฐานะบทบาทของนักวิชาการมองว่า เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของรัฐ แต่แล้วท้ายที่สุดแล้วเสรีภาพของประชาชน เมื่อบุหรี่ยัง
ไม่ใช่สารเสพติด รัฐควรจะเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนมีทางเลือกหรือเปล่า อันนี้บทบาทของ
นักวิชาการ คือต้องหาความสมดุลตรงนี้ ตรงที่พฤติกรรมของรัฐในการออกกฏเกณฑ์ ที่
ลิดรอนเสรีภาพของประชาชน ว่ามันสมเหตุสมผลมากแค่ไหน เพราะถ้านักวิชาการ
บอกว่ารัฐท าได้ ดีเลย รัฐท าได้ทุกอย่าง ท าได้ทุกเรื่อง มันก็จะหมายความว่า ไม่มีคนมา
ชั่งความสมดุล แล้วสิทธิเสรีภาพของประชาชน เขาถูกกระทบเกินความได้สัดส่วนหรือ
เปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการอาจจะมาช่วยได้บ้าง ในเชิงทฤษฎี เชิงหลักการ แน่นอน
อย่างน้อยที่สุด คือส่วนใหญ่ รัฐบาลที่เข้ามาช่วยภาครัฐก็ต้องเห็นด้วยในระดับหนึ่ งใน
แง่ประโยชน์สาธารณะถูกไหม แต่ในบางเรื่องในที่ประชุม ตอนร่างกฎหมายนี้ก็เถียงกัน
เยอะเหมือนกัน บางเรื่องก็มองว่าเกินความจ าเป็นแล้ว มันไม่ควรถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
อะไรขนาดนั้น มันก็จะมีการพูดคุยกันก่อนองค์ประชุม คุณต้องระวังหน่อย อย่าไปใช้
อ านาจอย่างเต็มที่ โดยอ้างประโยชน์สาธารณะทุกเรื่องไม่ได้ ต้องดูว่าประชาชนเขา
ได้รับผลกระทบหรือเปล่า ต้องช่วยกันกรอง ช่วยกันเถียงกัน   (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, 
สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

คือถ้าเรามองในแง่ของระหว่างกระบวนการร่าง ถ้าจ าไม่ผิด ก็ยังรู้สึกว่า
บทบาทของประชาชนก็ยังมีส่วนร่วมน้อยอยู่ จริง ๆ ไม่ใช่แค่กฎหมายฉบับนี้หรอก 
กฎหมายหลายๆ ฉบับ กระบวนการร่างจะอยู่ในฝ่ายราชการ ส่วนงานราชการเป็นหลัก 
อาจมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมา แต่ในด้านประชาชนเนี่ยก็มักจะเป็นขั้นตอนที่
กฎหมายมันร่างมาเสร็จแล้ว ก็จะเข้าขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ หรืออะไรแบบนั้น
ซึ่งมันเป็น พิธีการอยู่แล้วให้ประชาชนเห็น แล้วหลังจากนั้น ประชาชนมีความคิดเห็น
อย่างไร ค่อยเอากลับไปให้รัฐพิจารณา ซึ่งมันไม่มีข้อผูกพันด้วย ว่ารัฐจะต้องแก้ไข
ตามที่ ประชาชน สังคม เสนอมา อันนี้คือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าภาคประชาชนเข้ามาไม่
เต็มที่ ทีนี้มันก็อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะก าหนดค าว่าภาคประชาชนว่าอย่างไร ประชาชน
อาจจะมาในแง่ของ NGO ก็ได้ มาจากภาคอะไรสารพัดเข้ามา ซึ่งในตอนนี้คุ้น ๆว่ามัน
อาจจะยังไม่มากนะ จ าได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มันก็มีภาคส่วนของประชาชนที่ เขา
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ส่วนภาคธุรกิจไม่รู้ว่าเพราะอาจจะด้วยข้อจ ากัดนี้หรือเปล่าที่ท าให้
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ภาคธุรกิจไม่มีส่วนร่วม คือเงื่อนไข 5.3 ต้องอธิบายเพ่ิมนิดนึงว่ากฎหมายฉบับนี้มันมี
ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ก าหนดเอาไว้ว่าต้อง
ระมัดระวังว่าในขั้นตอนการออกกฎหมาย การพิจารณากฎหมาย ไม่ควรที่จะมีภาค
ธุรกิจเข้ามา เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ก็อาจจะมีลักษณะต่างกับกฎหมายชนิดอ่ืน ๆ ที่
ไม่ให้ธุรกิจเข้ามาในกระบวนการร่าง (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล , สัมภาษณ์, 26 เมษายน 
2561) 

กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ถ้าถามว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอะไร
หรือเปล่า คิดว่าไม่มี ไม่มีเกือบ 70-80% เพราะว่าคนที่มาเคลื่อนก็เป็นพวก NGO พวก
คนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง คนค้านก็กลุ่มที่ค้านจริงจัง ประชาชนไม่ได้เข้ามามี
บทบาทอะไร เต็มที่ประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่ดี แค่นั้น ก็อาจจะสร้าง
ความล าบากให้ประชาชนที่ติดบุหรี่อยู่แล้วนิดหน่อย แต่ว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม พ่ี
ว่าไม่ได้มีส่วนร่วม ถ้าเป็นระบบ สส. อ้างได้ว่ามีส่วน แต่ยิ่งเป็นระบบเผด็จการ ก็ตัด
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเลย แม้จะอ้างว่าท าประชาพิจารณ์ แต่เราก็รู้กันอยู่ว่า
ข้อเท็จจริง ก็ set มาแต่กลุ่มที่เห็นด้วย (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม 3  รูปแบบ สนับสนุนด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  จ าแนกตามตารางที่ 4.21 
ตารางที่ 4.21 แสดงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของกลุ่มคัดค้านจ าแนกตามเครื่องมือการวิจัย 

กลยุทธ์ 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

มีส่วนร่วมติดตาม 
✓ - - 

มีส่วนร่วมด าเนินการ 
✓ ✓ ✓ 

4.2.1.10 กลยุทธ์การก าหนดวาระ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การก าหนดวาระเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือ 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว และการสัมภาษณ์เชิงลึก อธิบายได้
ดังนี้ 
กลยุทธ์การก าหนดวาระจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

การก าหนดวาระในระยะนี้ พบรูปแบบการก าหนดวาระของสื่อมวลชนเพียงรูปแบบ
เดียว จ านวน 11 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.6 ในประเด็นที่โรงงานยาสูบ เสนองบประมาณจ่าย สสส. ไทย
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พีบีเอส และอ่ืน ๆ ปีละ 3-4 พันล้าน โดยโรงงานยาสูบที่ให้เงินสนับสนุนมาตลอดพบปัญหาเข้าไป
ตรวจสอบไม่ได้ จึงขอเปลี่ยนเป็นส่งเงินส่วนนี้เข้าเป็นงบประมาณแผ่นดินก่อนจ่ายออกไป เพ่ือให้ 
สตง. มีอ านาจดูแล ซึ่งสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัยและสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกมาสนับสนุนความคิดนี้ ซึ่งข่าวนี้เป็นกระแสในหน้าข่าวและถูกน าเสนอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2557  

... น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ กล่าวว่า 
เสนอข้อมูลเรื่องการน าส่งเงินรายได้เข้าแผ่นดิน โดยจะขอปรับงบสนับสนุนที่ต้องให้กับ
หน่วยงานที่เสนอของบเป็นประจ า เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) 
หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รวมทั้งเงินสนับสนุนจากกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา รวมกันประมาณปีละ 3,000 – 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบไม่ได้ เพราะสตง. จะตรวจได้เฉพาะ
เงินงบประมาณเท่านั้น ดังนั้นจึงเสนอให้ คสช. พิจารณาเรื่องการน าเงินดังกล่าวส่งเข้า
ระบบงบประมาณก่อน แล้วจึงอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ผ่านการพิจารณาตาม
ระบบงบประมาณเพ่ือความโปร่งใส (“ชงใช้งบรัฐบาลจ่าย สสส.ไทยพีบีเอส ยาสูบชี้ให้
ปีละ 4 พันล้านแต่เข้าไปตรวจสอบไม่ได้,” 2557, 9 กันยายน,น.8) 

... สมนึก ยิ้มปิ่น ผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัย กล่าว
ว่า สมาคมชาวไร่ยาสูบฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอของโรงงานยาสูบ เพราะกองทุน
นอกงบประมาณแบบนี้ ผิดวินัยทางการคลัง การจัดสรรเงินต่าง ๆ ควรผ่านระบบ
งบประมาณตามปกติ และผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นภาษีของ
ประชาชนผู้บริโภค ไม่เข้าใจว่าท าไม สสส. จะต้องออกมาโจมตีข้อเสนอของโรงงาน
ยาสูบทั้ง ๆ ที่ข้อเสนอของโรงงานยาสูบเป็นการเสนอเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินอุดหนุน ไม่ใช่
งดการส่งรายได้ให้ ซึ่งถ้าองค์กรมีความโปร่งใสตามที่กล่าวอ้าง และมีการตรวจสอบอยู่
แล้ว ก็ไม่เห็นมีประเด็นอะไรที่ต้องเป็นกังวล (“สมาคมชาวไร่ยาสูบหนุนโรงงานยาสูบ
เสนอ คสช. น างบ สสส. ไทย PBS เข้าระบบงบประมาณ,” 2557, 1 ตุลาคม,น.19) 

... น.ส.ดาวน้อย กล่าวว่า ทั้งนี้ ยาสูบต้องการให้ทางกระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาดูแลการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงิน และ
อยากให้เข้าไปขอในระบบงบประมาณ โดยยาสูบยังต้องน าเงินดังกล่าวส่งไปยัง
กระทรวงการคลัง ให้เข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณ ซึ่ งไม่ได้มีเจตนาจะไม่จ่ายเงิน
ดังกล่าว (“ยาสูบชง คสช.รื้ออุดหนุนจ่าย สสส. ไทยพีบีเอส,” 2557, 12 ตุลาคม,น.7) 
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กลยุทธ์การก าหนดวาระจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 6 ใน 7 คน ให้ข้อมูลว่า เรื่องกฎหมายเป็นวาระของสังคมพอสมควร 

ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งอาจเพราะ กฎหมายประเด็นนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้ง 
ด้วยความที่ฝั่งคัดค้านเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น มีทุนเพียงพอที่น าเสนอข้อมูลผ่านหน้าสื่อ เพ่ือให้เกิดการ
ถกเถียงและสร้างความรับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายให้เข้าใจประเด็นที่คัดค้าน
ได ้

...เรื่องของธุรกิจเรื่องบุหรี่ มันเป็นเรื่องที่เขามีหลากหลายฐานอยู่แล้ว มี
เครือข่ายภาคประชาชนที่เขาต่อต้านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก็จะมีการขยายข้อมูล 
เรื่องราวดราม่าอะไร ในเชิงสาธารณสุขมา educate ชาวบ้าน หรือพยายามให้
ข้อเท็จจริงของร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมันก็จะมีพ้ืนที่ในส่วนนี้พอสมควร อีกอย่างอาจ
เพราะว่ากฎหมายหลายฉบับมันเฉพาะเจาะจงลงไป หรือจะยังไงก็แล้วแต่ แต่กฎหมาย
บุหรี่มันเกี่ยวข้องกับคนทุกวัย ทุกอาชีพ แล้วก็เป็นกฎหมายที่ไม่ได้ไกลตัวมาก 
เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงบุหรี่ ท าให้คนเข้าใจได้เร็ว กฎหมายบางฉบับคนยังงง เช่น เรื่อง 
บิทคอย ฟินเทค มันเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจ มันเป็นเรื่องยาก แต่เรื่องบุหรี่ มัน
เป็นเรื่องที่ตั้งแต่ชาวบ้าน ชนบท เขาก็รู้อยู่แล้ว ยาสงยาเส้น ทีนี้เวลาสื่อเรื่องนี้ เข้าไป 
สารทั้งหลาย เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ซับซ้อน เราก็อยากจะรู้ว่ามันจะเกี่ยวข้อง กระทบ
อะไรแค่ไหน เพราะนโยบายในแต่ละเรื่องของกฎหมายเรื่องบุหรี่มันเกี่ยวข้องกับคนใน
วงกว้างเหมือนกัน เราเดินทางไปร้านอาหาร นั่งกินข้าว เจอละคนสูบบุหรี่ มันไม่ใช่
เรื่องท่ีซับซอ้น แล้วก็เก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก ไม่แน่ใจว่ามันเยอะกว่ากฎหมายอ่ืน ๆ 
หรือเปล่า แต่มันเข้าถึงประชาชนไม่ได้ซับซ้อน และเข้าถึงประชาชนได้หลายระดับ 
เรื่องบุหรี่เรารู้ เราเห็น เราได้ยินกันมา มันก็เลยตอบความเข้าใจได้เร็ว (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะ
นิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

เป็นวาระระดับหนึ่งเลยนะ  เพราะจริงๆ คือ บริษัทบุหรี่ต้องการให้ประเด็น
นั้นมันเป็นประเด็นที่แบบ ขายประชาชน ขายคนทั่วไป ใครจะชิงหน้าสื่อได้มากกว่ากัน 
เพราะเขาไม่ได้เอาประเด็นในคดีอะไรมาสู้เลย หรือไปเอาประเด็นที่มันเป็นตัว พ.ร.บ.
นู้นนี่นั่น ว่าคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาเป็นหลัก คือสามารถท าให้ออกทางสื่อได้
เยอะทั้งคู่ (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

ขณะที่เมื่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณของ 
สสส. ว่าเกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ 2 ใน 7 ท่าน เห็นว่า อาจมีความเกี่ยวข้อง
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เพราะ สสส. เป็นกลุ่มทุนที่สนับสนุนภาคีเครือข่าย ดังนั้นหากตัดกลุ่มทุนอย่าง สสส. ได้ ก็อาจจะ
ส่งผลต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ออกมาสนับสนุนกฎหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องพิจารณาการด าเนินงานของ 
สสส. เองด้วยว่าโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสตามที่เขากล่าวอ้างหรือไม่ 

เราก็จะเห็นว่า สสส. เขาเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ ถ้าเรามองแบบคนท่ัวไปฝ่าย
เหล้า ฝ่ายบุหรี่เขาก็อยากขายของให้คนเยอะ ๆ สสส. มันไปขัดเขา เขาก็คงไม่อยากให้
องค์กรนี้อยู่ เพราะเขารู้ว่า สสส. มีเงินจะไปสนับสนุนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอะไรให้มา
คัดค้านเขา งั้นเขาก็คงอยาก ตัด สสส. สะ งั้นมูลนิธิฯ ก็ล าบากเพราะได้เงินจาก สสส. 
เยอะ ศจย. ก็ล าบากไม่มีเงินสนับสนุน ทางเหล้า บุหรี่ก็สบายเลย ไม่มีคนออกมาค้าน  
แต่ทางฝ่ายสุขภาพเองที่ผ่านมาก็ต้องไปมองตัวเองเหมือนกันว่ามีข่าวแบบนี้ ว่าตัวเอง
ใช้งบประมาณไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่า    (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 
11 เมษายน 2561) 

สสส. ที่โดนตรวจสอบที่ผ่านมา มีเบื้องหลังอะไรรึเปล่า เพราะเราก็รู้ว่า สสส. 
ก็คือ น้ ามันหล่อลื่นที่ท าให้เราท างานได้ ทีนี้จะมาเล่นกระจ๊อกกระจ้อย เราก็เล่นตัว
ใหญ่ไปเลยดีกว่าไหม ถ้าตัวใหญ่ท างานล าบาก ตัวย่อยก็ตาย (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  
สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2561) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูล 2 คน ให้ความเห็นว่าประเด็นเรื่องกฎหมายไม่ถูกก าหนดเป็น
วาระ เพราะเรื่องสุขภาพไม่ได้รับความสนใจหรือให้ความส าคัญเท่ากับประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม อีกทั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่โลกไปไวมาก ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็ไปเร็วตามไป
ด้วย 

ได้อยู่ แต่ประเทศไทยนีมันมีเรื่องอ่ืนเยอะ มันมีประเด็นใหม่ๆ ขึ้นมาตลอด 
คือ point ส าคัญคือทุกคนสามารถที่จะสร้าง สร้างประเด็นให้คนสนใจได้ สังคมมันไป
เร็วขึ้น สมมติสนใจเรื่องเพศที่สาม สนใจเรื่องอาหารปลอดภัย magic skin ก็ไปละ 
แล้วคนเสพตามประเด็น ทุกคน set agenda ได้ คือมันก็เป็นวาระได้ แต่ว่ามันก็จะไป
ไว (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

เป็นไม่ได้ จริง ๆ มันยาก สื่อด้านสุขภาพมันสู้ พวกภัยพิบัติ เศรษฐกิจ 
การเมือง ไม่ได้ ขณะที่เราพูดเรื่องนโยบายสุขภาพ แต่โครงสร้างผลักดันเรื่องเศรษฐกิจ 
สื่อมันก็ไหลไปตามกระแส แล้วมันอยู่ไม่นาน สั้นมาก สื่อสุขภาพจริง ๆ กว่าที่จะแปล
สารตีความ มันช้า ค่อย ๆ คืบ ค่อย ๆ คืบ มันก็เลยไม่ค่อยเป็นวาระ (ชูชาติ อุทัยชิต, 
สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 
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4.2.1.11 กลยุทธ์การรณรงค์ 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การรณรงค์เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว อธิบายได้ดังนี้ 
กลยุทธ์การรณรงค์จากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การรณรงค์ที่กลุ่มคัดค้านใช้ พบจ านวน 3 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.4 เป็นกลยุทธ์
ของโรงงานยาสูบ ที่ชูประเด็นการต่อต้านบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยจัดโครงการ “รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ผิด
กฎหมาย” ภัยร้ายบ่อนท าลายชาติ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับใช้ประจ าจุดตรวจ ประกอบด้วย 
กล่องไฟหยุดตรวจ กรวยยาง เสื้อสะท้อนแสง กระบอกไฟฉาย แก่เจ้าหน้าที่ประจ ากองก าลังทหาร 
รวมถึงจัดคาราวานรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ผิดกฎหมายใน 5 จังหวัดที่ติดต่อกับชายแดน 

... โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดโครงการ “รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ผิด
กฎหมาย” ภัยร้ายบ่อนท าลายชาติ โดยตระหนักว่าปัญหาจากการลักลอบซื้อขายบุหรี่
ผิดกฎหมายเป็นปัญหาส าคัญที่ท าลายเศรษฐกิจของประเทศ เป็นภัยร้าย บ่อนท าลาย
สังคม อีกทั้งร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้สินค้าไทย ให้คนไทย ใช้สินค้าไทย เพ่ือช่วย
เศรษฐกิจชาติ การลักลอบซื้อขายบุหรี่ผิดกฎหมาย ท าให้ประเทศเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล โดยปัจจุบันมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น บุหรี่ผิดกฎหมายต่าง ๆ มีมาก
ขึ้น ท าให้ปัญหาการลักลอบซื้อขายบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นปัญหาส าคัญที่ท าลาย
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการแพร่กระจายตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจ านวนมาก (“ช่วยกันต่อต้าน บุหรี่ผิดกฎหมาย อาชญากร
เศรษฐกิจท าลายชาติ ช่วยชาติ ทั้งเถ่ือนทั้งปลอม ต้องหยุด”, 2556, 29 กรกฎาคม, น.
15) 

4.2.1.12 กลยุทธ์การต่อรอง 
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การต่อรองเป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในการเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องมือ 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว และการสัมภาษณ์เชิงลึก อธิบายได้
ดังนี้ 
กลยุทธ์การต่อรองจากการวิเคราะห์เนื้อหาในกฤตภาคข่าว 

กลยุทธ์การต่อรองในระยะนี้ พบจ านวน 2 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยพบการต่อรอง
แบบร่วมมือ เป็นกลยุทธ์ของ นางวราภรณ์ นะมาตร ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย โดย
เจรจากับกระทรวงสาธารณสุขหากไม่ล้มเลิกกฎหมายก็ให้ปรับแก้บางมาตราที่อาจกระทบต่อ
ผู้ประกอบการค้า   
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... จากทั่วประเทศมองว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศปีหน้าจะถดถอย จึง
เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะด าเนินการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว 
ดังนั้น สมาคมจึงได้ส่งหนังสือชี้แจงและผลกระทบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้รัฐบาลล้มเลิกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว หรือ
ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าปลีก และขากให้มี
ตัวแทนจากสมาคมเข้าไปในคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.เพ่ือสะท้อนความคิดเห็น ก่อนที่
จะประกาศใช้กฎหมายใหม่ได้อย่างราบรื่น ... ข้อกฎหมายที่สมาคมการค้ายาสูบไทย 
เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนแก้ไขทั้งสิ้น 13 มาตรา ประกอบด้วย 
มาตรา 4 การสื่อสารตลาด มาตรา 27 ห้ามผู้ใดขายหรือให้ในกรณีอ่ืนใดซึ่งผลิตภัณฑ์
ยาสูบ แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มาตรา 28 ขายสินค้าหรือให้บริการโดย
การแจก แถม ให้ มาตรา 29 การแบ่งมวนขาย มาตรา 30 ห้ามขายในบางสถานที่ 
มาตรา 31 ห้ามการโฆษณาหรือท าสื่อสารการตลาด มาตรา 35 ห้ามเผยแพร่กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรา 38 ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก 
มาตรา 40 แสดงฉลากและรูปภาพตามที่รัฐมนตรีก าหนด เพราะไม่อาจสรุปได้ว่า
มาตรการนี้จะน าไปสู่การบริโภคยาสูบที่ลดลง (“ผู้ค้าร้องรัฐล้มกฎหมายยาสูบ,” 2555, 
21 พฤศจิกายน,น.17) 

กลยุทธ์การต่อรองจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีเพียง 1 คน ที่ให้ความเห็นว่ากลุ่มคัดค้านมีการ

ต่อรองกับรัฐบาล โดยมีการต่อรองผ่านเวทีการท าประชาพิจารณ์ 

มีตามเวทีต่าง ๆ ที่เราเปิดให้ที่จะมีการขอตัดเรื่องนั้น เพ่ิมเรื่องนี้ ก็มีในเวทีที่
เราเปิดให้อยู่แล้ว ในการเสนอข้อเรียกร้องเข้ามาในเวทีต่าง ๆ ที่หน่วยงานอ่ืนเปิดให้ 
เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกาที่รับฟัง หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟัง เขาก็จะมี
ข้อเสนอข้อเรียกร้อง (ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

โดยสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์การต่อรอง สนับสนุนด้วย
ข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์กฤตภาคข่าวและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ดังที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การสื่อสารทั้ง 12 กลยุทธ์ ที่กลุ่มคัดค้านใช้ 
สนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการเก็บกฤตภาคข่าว การวิเคราะห์เอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.22 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารของฝั่งคัดค้านในการผลักดันพระราชบัญญัติฯ 

ล าดับ กลยุทธ์ วิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว 

วิเคราะห์ 
เอกสาร 

สัมภาษณ์ 

1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ ✓ ✓ ✓ 
2 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ✓ ✓ ✓ 
3 กลยุทธ์การล็อบบี้ ✓ ✓ ✓ 
4 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ✓ ✓ ✓ 
5 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม ✓ ✓ ✓ 
6 กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ ✓ ✓ ✓ 
7 กลยุทธ์การออกแบบสาร ✓ ✓ ✓ 
8 กลยุทธ์การตอบโต้ ✓ ✓ ✓ 
9 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ✓ ✓ ✓ 
10 กลยุทธ์การก าหนดวาระ ✓ - ✓ 
11 กลยุทธ์การรณรงค์ ✓ - - 
12 กลยุทธ์การต่อรอง ✓ - ✓ 

จากตารางที่ 4.22 อธิบายว่า มี 9 กลยุทธ์ที่มีข้อมูลสนับสนุนจากการวิเคราะห์                 
กฤตภาคข่าว การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ ได้แก่ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ 
การล็อบบี้ การประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างเครือข่ายทางสังคม การลดความ
น่าเชื่อถือการออกแบบสาร การตอบโต้ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนด้วย
การวิเคราะห์กฤตภาคข่าวและการสัมภาษณ์ มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การก าหนดวาระ และ              
กลยุทธ์การต่อรอง โดยมีกลยุทธ์การรณรงค์เพียงหนึ่งกลยุทธ์ที่สนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
กฤตภาคข่าว เพียงอย่างเดียว 

4.2.2 กระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                
พ.ศ.2560 

การอธิบายผลการศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 ผู้ศึกษาจะอภิปรายผล ตั้งต้นจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเป็นหลัก และสนับสนุนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารหรือการเก็บกฤตภาคข่าว 
เรียงล าดับตามหัวข้อ ดังนี้ 
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4.2.2.1 เป้าหมายของการสื่อสาร 
4.2.2.2 ระดับของการสื่อสาร 
4.2.2.3 แกนของการสื่อสาร 
4.2.2.4 ประเภทของสื่อ 
4.2.2.5 มิติการสื่อสาร 
4.2.2.6 กลยุทธ์การสื่อสาร 

4.2.2.1 เป้าหมายของการสื่อสาร 
เป้าหมายของการสื่อสารเพ่ือคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

2560 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7 คน เมื่อน ามาประมวลเป้าหมายของการสื่อสา ร 
พบว่า เป้าหมายของกลุ่มคัดค้านประกอบไปด้วย 2 เป้าหมาย ได้แก่ 

1. คัดค้านการพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของรัฐบาลของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 

2. เสนอให้ตัดเนื้อหาบางมาตราในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบออก 
เป้าหมายเพ่ือคัดค้านการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในรัฐบาลคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า กลุ่มคัดค้านพยายามยืดเวลาการพิจารณากฎหมายออกไป
ให้นานที่สุด เพ่ือให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความจ าเป็นและข้อบังคับในกฎหมายมาตรา   ต่าง ๆ ให้
มากกว่านี้ ขณะที่ การเสนอให้ตัดเนื้อหาบางมาตราในกฎหมาย เป็นเป้าหมายรอง คือถ้าจ าเป็นที่
กฎหมายฉบับนี้จะต้องมีการบังคับใช้ บางมาตราที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบก็ขอให้
ตัดออกไปก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายหลังของกลุ่มคัดค้านเน้นที่ผู้ก าหนดนโยบายเป็นส าคัญ แต่ก็มีบาง
กลยุทธ์ที่สื่อถึงประชาชนเช่นกัน 

เป้าหมายของกลุ่มคัดค้าน เขาน่าจะอยากขอบางเรื่อง อย่างถ้าฝั่งสนับสนุน
ขอแก้กฎหมายไป 100% ก็ขอล็อบบี้ให้เหลือบางเรื่อง เช่น เรื่องเปิดเผยสารนิโคติน 
อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องอะไรขนาดนั้น เพราะธีมกฎหมายที่ส าคัญ ๆ ก็เรื่องแบ่งขาย 
เพ่ิมอายุ 20 ก็รู้ว่ามันคงมีรายละเอียดซ่อนอยู่ เช่นการเปิดเผยข้อมูล อะไรพวกนี้ คือ
การท า PR พวกนี้มันไม่ได้หวังผลถึง 100 คงต้องใช้เวลา  (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2561) 

ฝั่งธุรกิจ มันเป็นธรรมดาที่เวลาจะมีนโยบายอะไรใหม่ ๆ ที่จะกระทบกับเขา 
เขาก็จะต้องหาทางสกัดกั้นให้ได้นานที่สุด เป้าหมายหนึ่งที่เขาคงตั้งเป้าเอาไว้คือการ
ดีเลย์ไปเท่าที่จะท าได้ ยืดออกไปให้นานที่สุด เป้าหมายของทั้งสองฝั่งก็แน่นอนว่าจะ
สวนทางกัน (ณัฐวิภา  สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2561) 
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เป้าหมายของฝั่งคัดค้านท าอย่างไรก็ได้ให้คนคล้อยตามในสิ่งที่น าเสนอให้ได้ 
อย่างน้อยก็เพ่ือให้เกิดการพิจารณาข้อมูลจาก 2 ด้านให้มากที่สุด (ชูชาติ อุทัยชิต , 
สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

เป้าหมายของกลุ่มคัดค้าน เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของมาตรการ
ควบคุมยาสูบที่ฝั่งสนับสนุนน าเสนอ และชะลอการตรากฎหมายหรือคัดบางมาตรการ
ออก (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

ฝั่งค้านเขาไม่สนใจหรอกว่าประชาชนจะเอาไหม คือประชาชนจะเชียร์ก็เชียร์
ไปแต่ถ้าข้างบนไม่เอาซักอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะรัฐบาลแบบนี้มันก็ไม่ผ่าน ทั้งสองฝั่งก็
เล่นเกมคล้าย ๆ กัน เป็นเกมบนพ้ืนฐานเดียวกัน พุ่งเป้าท าให้ระดับ policy maker 
ยอมรับ และเปลี่ยนแปลงสังคม (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย , สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 
2561) 

เป้าหมายของกลุ่มคัดค้าน ทั้ง 2 เป้าหมาย สอดคล้องกับผลการศึกษาด้วยการเก็บ 
กฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งพบว่า กลุ่มคัดค้าน อาทิ กระทรวงการคลัง สมาคมการค้ายาสูบไทย 
สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ สื่อสารว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
กระทรวงสาธารณสุขก าลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่เรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น 
และขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายด้วยว่าจะไม่กระทบ
ต่อผู้ค้า ผู้ปลูก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มคัดค้านคิดว่า ไม่จ าเป็นต้องมีมาตราที่บัญญัติ
ขึ้นมาใหม่ เพราะไม่ช่วยลดจ านวนนักสูบได้จริง 

กระทรวงการคลังจะส่งผู้แทนร่วมแสดงความเห็นกฎหมายควบคุมยาสูบของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ก าลังยกร่างอยู่ด้วย และเห็นว่ายังไม่ควรน า ร่างเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะต้องระดมความเห็นทุกส่วนอย่างรอบด้าน เพราะมอง
ว่าเป็นร่าง กม.ขัดรัฐธรรมนูญ (“คลังถก พรบ.ควบคุมยาสูบ”, 2555, 14 กันยายน, 
น.14) 

... สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ ได้ประกาศร่วมมือ
เพ่ือยกระดับคุณภาพใบยาไทย ปกป้องอาชีพ และมีมติยื่นหนังสือเสนอ คสช.เพ่ือ
ยับยั้งร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ กระทบชาวไร่ยาสูบ
กว่า 5.2 หมื่นครอบครัว และร้านค้าปลีก 5-6 แสนร้าน ร่างยังมีปัญหาขัดแย้งทั้ง
ชาวไร่ ร้านค้า ส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน และ มีความพยายาม
ผลักดันร่างให้ผ่านโดยไม่ฟังเสียงประชาชน (“ชาวไร่ผนึกก าลังเร่งยกระดับใบยา 
วอน คสช.ปกป้อง,” 2557, 6 สิงหาคม, น.12) 
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... นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหาร สมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ยื่น
หนังสือ ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยในหนังสือเห็นว่า 
ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ควรรอให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้
พิจารณา เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก ร่าง
กฎหมายนี้ยังมีความขัดแย้งกับหน่วยงานกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ ดังนั้น จึงอยากให้ทางรัฐบาล
เลื่อนกฎหมายดังกล่าวออกไปก่อน (“ย าข่าว: วอนยับยั้ง พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ที่สธ.จ่อ
ออก,” 2557, 29 พฤศจิกายน,น.7) 

...ข้อกฎหมายที่สมาคมการค้ายาสูบไทย เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาทบทวนแก้ไขทั้งสิ้น 13 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 4 การสื่อสารตลาด 
มาตรา 27 ห้ามผู้ใดขายหรือให้ในกรณีอ่ืนใดซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่บุคคลที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปีบริบูรณ์ มาตรา 28 ขายสินค้าหรือให้บริการโดยการแจก แถม ให้ มาตรา 
29 การแบ่งมวนขาย มาตรา 30 ห้ามขายในบางสถานที่ มาตรา 31 ห้ามการ
โฆษณาหรือการสื่อสารการตลาด มาตรา 35 ห้ามเผยแพร่กิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มาตรา 38 ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก มาตรา 40 
แสดงฉลากและรูปภาพตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด เพราะไม่อาจสรุปได้ว่ามาตรการนี้จะ
น าไปสู่การบริโภคยาสูบที่ลดลง (“ทบทวนมาตรการยาสูบ”, 2555, 21 พฤศจิกายน
, น.12) 

These recommendations and the actions of the WHO and others 
reflect an extreme application of the treaty, are not based on sound 
evidence of a public health benefit, and in many cases are likely to 
lead to adverse consequences. The evidence does not show that 
these measures will help achieve the public health goals of the 
original treaty provisions. (International Philip Morris, 2012, P.30) 

4.2.2.2 ระดับของการสื่อสาร 
ระดับการสื่อสารเพ่ือคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 7 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่ากลุ่มคัดค้านมีการ
สื่อสารใน 4 ระดับ โดยผู้ ให้ข้อมูลเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กลุ่มคัดค้านเน้นระดับการ
สื่อสารมวลชน มากที่สุด ร่วมกับการสื่อสารกลุ่มเล็ก  การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสาร
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องค์กร ขณะที่จากการเก็บกฤตภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสารพบว่า มีระดับการสื่อสารสาธารณะ
ร่วมด้วย 

เรามีทุกรูปแบบ ใครมี connection ส่วนตัว อย่าง สนช.รายบุคคล อะเอา
ใคร รู้จักใคร คนนั้นก็เข้าไปพูดคุยให้มันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น ก็มีวงวิชาการ วงเสวนา มีทุก
ระดับซึ่งเชื่อได้ว่าฝั่งคัดค้านก็มีลักษณะแบบนี้คล้าย ๆ กันแหล่ะ ใช้เกมคล้าย ๆ กัน (จิ
ระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

คิดว่ากลุ่มคัดค้านน่าจะมีการสื่อสาร 4 แบบ การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารในกลุ่มเล็ก การสื่อสารองค์กร โดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะ
นิล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

หนังสือพิมพ์นะท่ีเห็น ส่วนตัวเจอข่าวสนับสนุนมากกว่า ฝั่งคัดค้านที่เจอตอน
ที่ไปงานท าประชาพิจารณ์ ฝ่ายคัดค้านเขาก็มา ฝ่ายสนับสนุนเขาก็มาด้วย นักเรียน
อะไรเขาก็มา อันนี้เจอตัวจริง แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เจอจากข่าวในหนังสือพิมพ์  
(สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

เน้นการสื่อสารกลุ่มเล็ก อาจมีระหว่างบุคคลบ้างในเรื่องของล็อบบี้ เผลอ ๆ
อาจจะมีเรื่องปริมาณเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเล็ก ๆ (ชู ชาติ อุทัยชิต , สัมภาษณ์ , 21 
พฤษภาคม 2561) 

ดังที่กล่าวมา นอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ามี
ลักษณะของการเข้าพบผู้ก าหนดนโยบายโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว และการสื่อสารมวลชนที่เห็นได้
จากจ านวนข่าวที่น าเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ดังที่ได้น าเสนอมาก่อนหน้านี้ การสื่อสารกลุ่มเล็ก การ
สื่อสารองค์กร และการสื่อสารสาธารณะ มีข้อมูลสนับสนุนจากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการเก็บกฤต
ภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสารประกอบด้วย 

การสื่อสารกลุ่มเล็ก พบว่า กลุ่มคัดค้านมีการจัดประชุมประจ าปี เป็นการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มชาวไร่ยาสูบ ที่จัดขึ้นตามวาระประจ าปีของสมาคม โดยการดูแล 
และคุ้มครองสิทธิของชาวไร่ยาสูบภารกิจหนึ่งของสมาคม ดังนั้น จึงได้มีการใช้การประชุมนี้ในการ
หารือแนวทางในการแสดงจุดยืนคัดค้านการออกกฎหมายด้วย 

... สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ จัดประชุมสมาคม
ชาวไร่และผู้บ่มใบยาสูบทั่วประเทศ ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว ซึ่ง
ที่ประชุมได้ประกาศร่วมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพใบยาไทย ปกป้องอาชีพ และมีมติยื่น
หนังสือ เสนอ คสช. เพ่ือยับยั้งร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ที่จะเสนอโดยกลุ่มรณรงค์
ต่อต้าน มีมติยื่นหนังสือเสนอ คสช. เพื่อยับยั้งร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ด้วยเหตุผล 4 
ประการ คือ กระทบชาวไร่ยาสูบกว่า 5.2 หมื่นครอบครัว และร้านค้าปลีก 5-6 แสน
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ร้าน ร่างยังมีปัญหาขัดแย้งทั้งชาวไร่ ร้านค้า ส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน 
และ มีความพยายามผลักดันร่างให้ผ่านโดยไม่ฟังเสียงประชาชน (“ชาวไร่วอนผนึก
ก าลังยกระดับใบยาวอน คสช.”, 2557, 6 สิงหาคม, น.12) 

ขณะที่การสื่อสารองค์กร พบว่า มีการสื่อสารถึงจุดยืนของกลุ่มคัดค้านแต่ละองค์กร 
หรือความร่วมมือของหลายองค์กรเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสื่อสารไปถึงกลุ่มคณะรัฐมนตรี หรือ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่แสดงการรวมตัวของภาคี
ยาสูบ ได้แก่ สมาคมการค้ายาสูบไทยร่วมกับ 9 สมาคมภาคียาสูบ แสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมาย และ
ตัวแทนสหภาพรัฐวิสาหกิจยาสูบ ที่ออกมาร่วมคัดค้านกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน ด้วยเหตุผลว่ากฎหมาย
ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายไปจนถึงเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ 

การสื่อสารสาธารณะ พบว่า มีการสื่อสารในงานปาฐกถาการมอบนโยบายและการ
ด าเนินงานแก่ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กล่าวว่า 

... เราไปสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องมีการค้าขายกับต่างประเทศทั่ว
โลกแล้ว ไปเขียนกติกาตามใจตนเองวันหน้าก็ไม่มีใครมาร่วมด้วย วันนี้ไม่มีซองบุหรี่ที่
ไหนรูปร่างน่ากลัวเหมือนเราแล้ว มันสูบน้อยลงไหม ... ตนคิดว่ามันอยู่ที่การปลูก
จิตส านึกมากกว่า เดี๋ยวหาว่าตนไปทะเลาะกับเขาอีก ตนพูดด้วยเหตุผลทั้งนั้นเพราะ
หลายคนท านี่ ท าโน่น เลิกนู้น เลิกนี้ จะให้ออกแบบนี้ก็คงอยู่บ้านบวชพระ บวชชี เลย
แล้วกัน (เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558) 

4.2.2.3 แกนของการสื่อสาร 
แกนของการสื่อสารเพ่ือคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ให้ความเห็นว่าเป็นลักษณะ การสื่อสารแบบบนลงล่าง และ
การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน โดยผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า เป็นการสื่อสารแบบบนลงล่าง ที่
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบน กลาง และ ระดับล่าง ระดับบน หมายถึง กลุ่มธุรกิจยาสูบ 
ระดับกลาง คือ กลุ่มสมาคมชาวไร่ยาสูบ หรือ สมาคมการค้ายาสูบไทย ระดับล่าง ได้แก่ ชาวไร่ยาสูบ 
หรือ ร้านค้าปลีก ยกตัวอย่างการสื่อสารแบบบนลงล่างของกลุ่มชาวไร่ยาสูบ กลุ่มธุรกิจจะมีอ านาจ
เหนือชาวไร่ยาสูบในฐานะที่เป็นผู้รับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ โดยการรับซื้อใบยาสูบจะขายผ่านนายหน้า 
หรือที่เรียกว่าเอเย่นต์ ซึ่งก็เป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคนท่ีมีอ านาจในท้องถิ่น ดังนั้นขั้นตอนคือ ธุรกิจ
ยาสูบจะให้โควตารับซื้อใบยาสูบมากับนายหน้า หลังจากนั้นนายหน้าจะไปตกลงกับชาวไร่ที่เป็น
ลูกบ้านของตัวเอง จัดสรรให้ได้จ านวนใบยาตามที่กลุ่มธุรกิจให้โควตามา การสื่อสารก็จะมีล าดับมา
ตามขั้นตอนเหมือนการรับซื้อใบยา คือ กลุ่มธุรกิจสื่อสารกับนายหน้า นายหน้ามาสื่อสารกับชาวไร่
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ยาสูบอีกที โดยสื่อสารไปว่า หากกฎหมายฉบับนี้ออกมา จะท าให้จ านวนผู้สูบบุหรี่ลดลง ซึ่งส่ งผลให้
ต้องรับซื้อใบยาลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
กลุ่มที่ออกมาคัดค้านจริง ๆ ไม่ใช่ชาวไร่ยาสูบ น่าจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกร้องให้กับกลุ่มธุรกิจ
ยาสูบที่กลัวว่าจะเสียประโยชน์มากกว่า 

... การสื่อสารของฝั่งค้านก็มาจากข้างบน ผ่านมาทางด่านหน้า ระดับบน ๆ 
ท้อปๆ เราคงยังไม่ค่อยเห็น ที่มันเป็นแบบชัดเจน เขาอาจจะเล่นอยู่ข้างหลัง แต่ใน
ระดับล่างจะเห็นชัดเจนกว่าว่ามีกลุ่มใดบ้าง (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 
พฤษภาคม 2561) 

... ฝั่งค้าน เขาใช้สื่อสารแบบบนลงล่าง ธุรกิจน ามีสมาคมเป็นคนรับลูก 
เคลื่อนไหว เพราะมันมีผลประโยชน์ผูกพัน ภายใต้อ านาจทางปกครองที่แฝงอยู่ ยังไงก็
อ้างเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ฝั่งธุรกิจเชื่อมโยงด้วยเรื่องเงิน ปากท้อง แล้วก็ยังเป็นระบบ
ลากจูงเหมือนเดิม คือ ผู้มีอ านาจอยู่ด้านบน ผู้คุมงบประมาณ ผู้มีก าลังซื้อ คอนโทรล
ระบบธุรกิจ พอมีเครือข่าย ก็มีเอเย่นต์ ก็มีโควตา เจ้าของโควตา ก็รับไปตามนั้น บางที
ขับรถผ่านไปสังเกตได้เลย พอแปลงนี้ปลูกใบยาสูบ อีกแปลงก็ว่าง แสดงว่าอะไร แสดง
ว่าพ้ืนที่ไม่ใช่พ้ืนที่เพาะปลูกใบยาสูบ แต่ถูกจัดสรรด้วยโควตา เอเย่นต์รับซื้อใบยา ก็
เป็นพวกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ท้องที่เรานั่นแหล่ะ ที่มีบทบาทส าคัญเป็นได้ทั้งฝั่ง
รัฐและธุรกิจ เพราะเขาสร้างอ านาจเอาไว้ สิ่งที่เขาเอาไปบอกคือ ถ้ากฎหมายนี้ออกคน
สูบบุหรี่ลดลง บุหรี่ขายได้น้อยลง ใบยาสูบก็ต้องถูกซื้อน้อยลง แค่นี้เอง แล้วก็ผ่านมา
ช่องทางของปากท้อง ผ่านระบบโควตา มันผูกขาดกันอยู่แล้ว จังหวะที่มารับซื้อใบ
ยาสูบ ก็ได้มีการพูดคุยกัน ที่ส าคัญคนพ้ืนที่ภูมิภาค มันคือเรื่องปกติ พอคนรับสารมา 
มันก็สื่อสารกันไปกว้าง ชาวบ้านเขายังเชื่อในคนที่อ านาจของกลุ่ม พวกผู้น าชุมชนอยู่   
(ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

... เอาจริง ๆ  ชาวไร่จริง ๆ  เขาก็รับโควตากันเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอก แต่แค่
เขายังเชื่อผู้น า เขาว่ายังไง เราก็เชื่อตามนั้น ซึ่งคนที่จะไปพูดนอกรีดนอกระบบ จะอยู่
ในสังคมนั้นล าบาก กลุ่มใส่ถุงด าที่มี ที่เห็นในข่าว เขาไม่ได้มาแตะอะไรกับชาวไร่ยาสูบ 
กลุ่มที่เคลื่อนไหว คือ กลุ่มที่เขาจะเสียประโยชน์ ไม่ใช่ชาวไร่ยาสูบ ไม่ใช่คนปลูกเอา
ง่าย ๆ  (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

... ชาวไร่จริง ๆ เขาอยู่ไกล เขาอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอะไรมากนัก 
อาจจะทราบมาบ้าง แล้วเขาอาจจะห่วงกังวลเรื่องของรายได้ของเขาในอนาคต แต่ใน
ส่วนหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นไปได้มากกว่า คือ มีกลุ่มคน ที่มีผลประโยชน์ไปให้ข่าว
กับเขา ว่าถ้า พ.ร.บ. นี้ออกมา คนสูบบุหรี่น้อยลง จะมีผลต่อการซื้อใบยาสูบน้อยลง 
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เขาจะมีรายได้น้อยลง ท าให้เขาเป็นห่วง เหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งใช้เขามาเป็นเครื่องมือ
มากกว่า นี่คือสิ่งที่อาจารย์เจอ ชาวไร่เขาก็มีกลุ่มของเขา กลุ่มเกษตรกรชาวไร่จริง ๆ 
เชื่อว่าเขาไม่ได้มีอะไรมาก แต่กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ โรงบ่ม สมาคม พวกนี้อาจจะ
เรียกพวกนั้นมาเป็นลูกมือประท้วง แต่ที่ได้ยินเสียงมาก ๆ คือสมาคมผู้ค้าปลีก ที่
สนับสนุนโดย ฟิลลิป มอร์ริส แบบนี้เรียก front group ก็คือบริษัทบุหรี่ วัน ๆไม่ท า
อะไร เอากลุ่มนี้ออกมาคัดค้านแทน พวกนี้ก็ออกมา (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 
11 เมษายน 2561) 

4.2.2.4 ประเภทของสื่อ 
ประเภทของสื่อที่ใช้เพ่ือคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ทั้ง 7 คน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มีการ
ใช้สื่อ 5 ประเภท ทั้ง สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต
ร่วมด้วย  

สื่อที่ใช้เพ่ือสื่อสารกฎหมายของกลุ่มคัดค้าน มีทั้งสื่อมวลชน สื่อบุคคล พวก
กลุ่มชาวไร่ยาสูบ สมาคมท้ังหลาย สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และเผยแพร่
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วย (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

สื่อที่ใช้ ใช้คล้ายกันเลย เหมือนพวกสนับสนุนนี่แหล่ะ คุณวราภรณ์ ผู้ค้าปลีก
ที่ได้รับผลกระทบ เขาก็เปรียบผู้ค้าปลีกในลักษณะเป็นตัวละครในการออกมาเล่น
เรื่องเหล่านี้ เอกสารแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์  ประชุมสัมมนา ก็เหมือน ๆ ที่เราเห็นกัน (จิ
ระวัฒน์  อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

สื่อทุกอย่างก็คิดว่ามีนะ แต่มันมักจะไม่ได้มาแบบตรง ๆ ของบริษัท มาจาก
แกนน าชาวไร่ ตัวบริษัทไม่ได้ออกหน้าเอง แต่ที่เห็นชัดก็คงสื่อสิ่งพิมพ์ วิธีการเขาก็ส่ง
ทีม PR เข้ามา แต่ไม่ได้เข้ามาคัดค้านนะ คือเข้ามาแบบว่า มีอะไรถ้าสงสัยก็ประสาน
ได้นะ ทมีที่มาคือ Marlboro ฟิลลิป มอร์ริส หรือเปล่า ?  คือเข้ามาก็เอาขนงขนมมา
ตามสเต็ปของประชาสัมพันธ์  (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 

มีหลายแบบ อย่างสื่อบุคคล ฝ่ายธุรกิจ เท่าที่เห็น เป็น ฟิลลิป มอร์ริส 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ผอ.โรงงานยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบ ชาวไร่ยาสูบ ที่
เขาจัดตั้งขึ้นมานั่นแหล่ะ เอกสารก็พวก factsheet ต้องมี อินเตอร์เน็ต  (ณัฐวิภา  
สินสุวรรณ,  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2561) 

เอกสารก็คงมี แต่น้อย วิธีที่เขาเอาไปบอก ไม่มีพวกเอกสารหรอก มีแต่คัท
เอาท์ง่ายๆ แล้วก็ผ่านมาช่องทางของปากท้อง ผ่านระบบโควตา มันผูกขาดกันอยู่
แล้ว จังหวะที่มารับซื้อใบยาสูบ ก็ได้มีการพูดคุยกัน เป็นปากต่อปาก ชาวบ้านเขายัง
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เชื่อในคนที่อ านาจของกลุ่ม พวกผู้น าชุมชนอยู่ อีกอันพวกจัดประชุม ไม่ได้จัดบ่อย
หรอก จะจัดจริงก็แค่ประชุมประจ าปี แล้วก็มอบทุนนักเรียน เขาไม่ประชุมพร่ าเพรือ 
สเต็ปคือ ฟังผู้น า รับของแจก กินเลี้ยง (ชูชาติ อุทัยชิต , สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 
2561) 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น ามาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บกฤตภาค
ข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า สื่อแต่ละประเภททั้ง สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต มีข้อมูลสนับสนุน ดังนี้ 

1) สื่อบุคคล 
สื่อบุคคลที่กลุ่มคัดค้านใช้เป็นหลัก พบว่า แบ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรม ใบ

ยา กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า และกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบต่างประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมใบยา 
ได้แก่ น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงงานยาสูบ นายสมนึก ยิ้มปิ่น ผู้จัดการสมาคม
ชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ได้แก่ นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการบริหารสมาคมการค้า                
ยาสูบไทย  

อย่างไรก็ตาม นอกจากสื่อบุคคลกลุ่มนี้ พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้ค าพูด
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับมาตราในพระราชบัญญัติฯ 
ซึ่งเป็นค าพูดของนายกฯ ที่กล่าวในปาฐกถาการมอบนโยบายและการด าเนินงานแก่ภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ใจความว่า จะไปสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ถ้าเขียนกฎ
กติกาที่เคร่งครัดเกินไปก็ไม่มีใครอยากเข้ามาร่วมด้วย ประเทศไทยมีซองบุหรี่ที่รูปร่างน่ากลัวที่สุด แต่
คนสูบก็ไม่น้อยลง ซึ่งกลุ่มคัดค้านเสนอข้อความดังกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังถูก
น ามาท าเป็นภาพเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของเครือข่าย  

2) สื่อเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ของกลุ่มคัดค้าน ปรากฏใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย สมุดปกขาว และไปรษณียบัตร 
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย ที่มอบให้กับ 

นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ก าหนด
นโยบายกลุ่มอื่น ๆ 

. . .นายกฤษณ์  ผาทอง ตัวแทนภาคียาสูบ และนายกสมาคมผู้ บ่ ม                           
ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ และคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ 
พอจิต รองประธาน สนช. เรียกร้องให้พิจารณาร่างกฎหมายอย่างรอบคอบเพราะส่งผล
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กระทบต่อชาวไร่และร้านค้าจ านวนมาก (“นายกฤษณ์ ผาทอง” , 2559 , 11 
พฤศจิกายน, น.10) 

... ฟิลลิป มอร์ริสฯ ท าหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่มีอิทธิพลต่อองค์กรต่าง ๆ ที่แสดงการคัดค้านต่อร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มรณรงด้าน
สุขภาพกล่าวถึง โดยบริษัทเป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกและให้การสนับสนุนองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ และชุมชนชาวไร่ยาสูบในหลายพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ การให้การสนับสนุนของเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ส่วนความไม่พอใจที่เกิดจากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นมาเป็น
ระยะเวลายาวนานมากกว่าสองปี และเป็นข้อกังวลที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง
มากกว่า (“ไร่ยาสูบยันต้านพรบ.เอง ฟิลลิปโต้ไม่ยุ่ง”, 2557, 27 ธันวาคม,น.2) 

สมุดปกขาว กลุ่มคัดค้านได้จัดท าขึ้นชื่อว่า “สมุดปกขาว ปัญหาและ
ข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” จัดท าโดยภาคียาสูบ 8 องค์กร (ภาคผนวก ข) 
และไปรษณียบัตร ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิงวอนให้หยุดร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอให้ ครม. พิจารณา ดังภาพที่ 4.51 

 
ภาพที่ 4.51 แสดงตัวอย่างไปรษณียบัตรที่กลุ่มคัดค้านให้ภาคียาสูบส่งถึงนายกรัฐมนตรี 
ที่มา: ”ส่งถึงนายก”, 2558, เมษายน. 
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3) สื่อมวลชน 
สื่อมวลชนที่กลุ่มคัดค้านใช้ในการสื่อสาร พบข้อมูลเป็นสื่อหนังสือพิมพ์

เพียงประเภทเดียว เห็นได้จากข่าวคัดค้านกฎหมายที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ ทั้งในรูปแบบข่าวปกติ 
สกู๊ปข่าว ภาพข่าว และข่าวโฆษณา จ านวนถึง 417 ข่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – กรกฎาคม พ.ศ.2560 
ดังที่อธิบายไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2.1 

4) สื่อเฉพาะกิจ 
กลุ่มคัดค้านใช้สื่อเฉพาะกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การประชุมประจ าปี  แถลงข่าวและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  
การประชุมประจ าปี เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใน

กลุ่มชาวไร่ยาสูบ ที่จัดขึ้นตามวาระประจ าปีของสมาคม โดยการดูแล และคุ้มครองสิทธิของชาวไร่
ยาสูบภารกิจหนึ่งของสมาคมดังนั้น จึงได้มีการใช้การประชุมนี้ในการหารือแนวทางในการแสดงจุดยืน
คัดค้านการออกกฎหมายด้วย ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อระดับของการสื่อสาร การสื่อสารกลุ่มเล็ก 

การแถลงข่าวและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น การปล่อยลูกโป่ง 2,000 ลูก 
และการคลุมถุงด าประท้วง สธ. เป็นสื่อเฉพาะกิจรูปแบบหนึ่งที่กลุ่มคัดค้านใช้ และพุ่งเป้าหมายสื่อสาร
ไปที่นายกรัฐมนตรี ให้ชะลอการพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ค้าใบยาสูบโดยตรง ดังภาพที่ 4.52 

 
ภาพที่ 4.52 แสดงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแถลงข่าวคัดค้านกฎหมายของภาคียาสูบ 
ที่มา: เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558, 15 เมษายน. 
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... ชาวไร่ยาสูบจาก อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีส าโรง และสมาชิกชาวไร่
ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่ลานกลางแจ้งใน อ.ศรีส าโรง 
เพ่ือร่วมกิจกรรมปล่อยลูกโป่งสีเขียว จ านวนกว่า 2,000 ลูก พร้อมเขียนจดหมายถึง
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือแสดงถึงข้อกังวลและไม่เห็นด้วยต่อ
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
อาชีพและวิถีชีวิตการท ามาหากินของชาวไร่สุโขทัยที่ยึดอาชีพการปลูกยาสูบมา  กว่า 
50 ปี จึงอยากวอนรัฐบาลเห็นใจชาวไร่และไม่ออกกฎหมายมาซ้ าเติมอาชีพและความ
เป็นอยู่เกษตรกรในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (ชาวไร่เบอร์เลย์ค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ
, 2557, 29 พฤศจิกายน, น.3) 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ พบว่ามีใช้สื่อรูปแบบนี้ทั้งในเขตเมืองและภูมิภาค 
ในเขตเมืองเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จัดท าโดย สมาคมการค้ายาสูบไทย ประเด็นแรกสื่อสารให้เห็น
ถึงผลกระทบของการขายสินค้าหากไม่สามารถใส่เครื่องหมายการค้าลงไปในสินค้าได้ อีกประเด็นหนึ่ง
เป็นความล าบากของร้านค้าที่กฎหมายอาจจะกระทบถึงการท ามาหากิน ดังภาพที่ 4.53 ขณะที่ป้ายใน
ภูมิภาค เป็นการสื่อสารว่าร่างกฎหมายส่งผลกระทบและท าลายวิถีชีวิตชาวไร่ ซึ่งพบในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงรายและพะเยา จัดท าโดย กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบบ่มเองเชียงราย สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก 
และผู้ค้ายาสูบไทย (สยท.) และสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย – พะเยา ดังภาพที่ 
4.54 

 
ภาพที่ 4.53 แสดงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ความว่ากฎหมายยาสูบกระทบต่อร้านค้า 
ที่มา: “คัตเอาต์ต้าน กม.ยาสูบ อ้างร้านโชห่วยเดือนร้อน”, 2557, 19 ธันวาคม, น.9. 
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ภาพที่ 4.54 แสดงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ความว่า กฎหมายยาสูบท าลายชีวิตชาวไร่ 
ที่มา: ผู้จัดการ, 2557, 20 ธันวาคม. 

5) สื่ออินเตอร์เน็ต  
สื่ออินเตอร์เน็ตที่กลุ่มคัดค้านใช้ พบว่า นอกจากมีการใช้สื่อภาพ ( Info 

graphic) ในการแสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมาย ยังมีการเปิดเพจเฟซบุ๊คเฉพาะชื่อว่า “เราคัดค้านร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หรือ #NOTPCA จัดท าโดยสมาคมการค้ายาสูบไทย เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่น าเสนอ ข้อคิดเห็น ทัศนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะ ดังภาพที่ 
4.55 

 
ภาพที่ 4.55 แสดงหน้าเพจเราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ที่มา: เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,2561. 
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จึงเห็นได้ว่า กลุ่มคัดค้านมีการใช้สื่อทั้ง 5 ประเภท สอดคล้องกันทั้งในเครื่องมือการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา 

4.2.2.5 มิติการสื่อสาร 
มิติการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่าทั้ง 7 ท่าน ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่มคัดค้านใช้
มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กันไปเป็นประเด็นหลักในการสื่อสาร 

ในมิติด้านเศรษฐกิจ กลุ่มคัดค้านจะน าเสนอว่าธุรกิจยาสูบน ารายได้ให้กับประเทศ
จ านวนมาก และกฎหมายนี้อาจน าไปสู่การท าลายอาชีพของชาวไร่ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิ จในที่สุด 
ส่วนมิติทางสังคม กลุ่มคัดค้านจะน าเสนอว่าหากมีการผ่านกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการริดรอนสิทธิใน
การประกอบอาชีพของชาวไร่ยาสูบ ทั้งท่ียาสูบยังเป็นสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมาย 

... ประเด็นทางเศรษฐกิจมันเป็นเทคนิคที่เขาใช้ เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเอา
ประเด็นทางสุขภาพมาพูด เขาสู้ไม่ได้เลย ซึ่งวิธีการนี้ เขาใช้วิธีการเดียวกับประเทศอ่ืน 
เหมือนกับเรื่อง Plain packaging ในประเทศออสเตรเลีย เขาไม่พูดเรื่องสุขภาพเลย 
พูดแต่เรื่องความตกลงระหว่างประเทศ เขาไม่พูดเรื่องสุขภาพ เพราะเขารู้ว่า ถ้าเขาพูด
เรื่องประเด็นสุขภาพ เขาสู้ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนรู้โดยทั่วไปแล้ว ว่ามันท าลาย
สุขภาพ อีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องยกเรื่องเศรษฐกิจมาพูดเพราะว่าฝั่งที่เขา Back up อยู่ 
ฝั่งเกษตรกร ผู้ค้า ฝั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่อง
สุขภาพเป็นหลัก เรื่องเศรษฐศาสตร์ เราจะมีเศรษฐศาสตร์สุขภาพบ้าง แต่เศรษฐกิจใน
ภาพรวม เราไม่ได้อยู่ในภาพรวม ไม่มีข้อมูลที่จะไปโต้แย้ง ต่อสู้ให้ทันเกมของเขาได้ นี่
เป็นข้อด้อยในเรื่องของข้อมูล (ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 
2561) 

... ฝั่งนู้นจะสื่อสารว่ามันมีผลกระทบทางอ้อม คือ เขาเอาตรรกะง่าย ๆ 
สื่อสารไปตรง ๆ ว่า เมื่อจ านวนคนสูบบุหรี่ลดลง บุหรี่ขายได้น้อยลง ใบยาสูบก็ต้องถูก
ซื้อน้อยลง (ชูชาติ อุทัยชิต, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2561) 

... ของคัดค้านด้านเศรษฐกิจ คนที่ไม่สนับสนุน พ.ร.บ. ก็จะมองด้าน
เศรษฐกิจการแข่งขันมากกว่าว่าท าให้ตลาดเปิดมากขึ้นไหม หรือปิดให้แคบลง                   
(กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2561) 

... ในแง่สังคมกลุ่มคัดค้านก็พูดยาก แต่เขาก็เน้นว่าอย่ามาริดรอนสิทธิของ
เราเยอะนะ (ราม ปั้นสนธิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2561) 
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... เขาเน้นเรื่องผลกระทบของผู้ค้ารายย่อย เขามองว่าการค้าขายบุหรี่เป็น
เรื่องปกติ เพราะมันไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมาย (จิระวัฒน์  อยู่สะบาย , สัมภาษณ์, 12 
พฤษภาคม 2561) 

... ในขณะเดียวกันฝั่งธุรกิจเอง เขาพยายามจะท าให้เห็นว่าตัวเล็กตัวน้อย
ผู้ประกอบการเขาได้รับผลกระทบนะ ถูกรบกวนนะ มันก็จะสร้างความรู้สึกร่วม ว่า
ท าไมฉันต้องเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ อีกประเด็นหนึ่งเขาจะพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพ
เพราะว่าจริงๆ บุหรี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมเรามาระยะหนึ่งแล้วนะ เพียงแต่ความนิยม  
อาจจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเท่าที่เห็นจากจ านวนคนสูบบุหรี่ที่น้อยลง แต่มันก็ไม่ถึงกับยา
เสพติด เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมองเหมือนกันว่า เขาพยายามเล่นเรื่องสิทธิเสรีภาพ
และความเป็นไปได้ของกฎหมาย นโยบาย ว่าการที่คุณออกกฎหมาย นโยบายแต่ละ
เรื่อง เช่นภาพค าเตือนอะไรสารพัด หรือการห้ามขายเด็ก หรืออะไรที่มันควบคุม
ทั้งหลาย มันเป็นไปได้หรือเปล่า คือเขาก าลังท้าทายรัฐในแง่ของความเป็นไปได้ของสิ่ง
ที่คุณออกมาเป็นกฎหมาย ว่ามันท าได้จริงไหม เช่น ภาพค าเตือน เรารู้สึกมันไม่กระตุ้น
อะไรเราเลย  คุณจะมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพอะไรนักหนา ในเมื่อเรามีอายุระดับหนึ่งที่
เข้าใจว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เพราะฉะนั้น ค าถามที่ธุรกิจก าลังตีหลาย ๆ ประเด็นมัน
เป็นไปไม่ได้ เกินความจ าเป็นหรือไม่ได้สัดส่วน  (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล , 26 เมษายน 
2561) 

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหาจาก 
กฤตภาคข่าวและการวิเคราะห์เอกสาร จะพบว่า ในมิติเชิงเศรษฐกิจมีการแสดงให้เห็นความน่ากลัว
ทางด้านเศรษฐกิจว่า หากมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบหรือภาค
เกษตรเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบถึงร้านค้าและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะ
เป็นการเปิดช่องให้บุหรี่เถื่อนทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น 

... ท่ามกลางกระแสต่อต้านการสูบบุหรี่ทั่วโลก นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น แต่หากย้อนกลับเพ่ือสะท้อนในความเป็นจริงนั้น ธุรกิจบุหรี่ถือว่ามีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล และยังเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูก
ยาสูบถึง 120 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย เฉพาะประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจบุหรี่กว่า 
5.8 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกรปลูกยาสูบเกือบ 8 หมื่นครอบครัว และมีแรงงานที่สร้าง
รายได้จากระบบการปลูกยาสูบกว่า 3.7 แสนราย สามารถผลิตใบยาสูบได้ 60,500 ตัน 
ในจ านวนนี้ส่งออกไปยังต่างประเทศในปี 2553/2554 มีมูลค่าถึง 2,523 ล้านบาท 
เกษตรกรจะมีรายได้ไร่ละกว่า 1.5-2.5 หมื่นบาทต่อ 1 ฤดูกาล ถือว่าเป็นรายได้ที่สูง
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พอสมควร หากเทียบกับพืชชนิดอ่ืน (“สะท้อนความจริงชาวไร่ยาสูบ ภาคเกษตรที่ไม่
รอให้รัฐช่วย”, 2555, 23 กุมภาพันธ์, น.12) 

... นายสมประสงค์ ขันสีมล แกนนาผู้ปลูกยาสูบ จ.ร้อยเอ็ด และภาคอิสาน 
กล่าวว่า จ.ร้อยเอ็ด ปลูกยาสูบเตอร์กิซมากที่สุดเกือบ 15 ,000 ราย มีพ้ืนที่ปลูกถึง 
38,074 ไร่ มีรายได้ปีละ 450-500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดของจังหวัดและ
ภาคอิสาน นโยบายของรัฐบาล ท าลายอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เพียงแต่ จ.ร้อยเอ็ด แต่เป็นการท าลายชีวิตของผู้ปลูกยาสูบทั้งประเทศ (“อุตสาหกรรม
นี้ มีเกษตรกรรมเป็นต้นน้ า”, 2555, 7 กันยายน, น.31) 

... ปมปัญหามีว่า หมวดสินค้าบุหรี่ยาสูบ เป็นหมวดสินค้าที่ภาษีค้าปลีก
เรียกว่า Traffic Builder หรือ เป็นตัวเรียกลูกค้าเข้าร้าน หากเกิดการจ ากัดหรือมีข้อ
ห้ามในการจ าหน่ายสินค้าหมวดนี้ ยอดขายโดยรวมของร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกกว่า 
480,000 รายจะหายไปอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อรายได้ผู้ค้าปลีกหายไป กรม
สรรพสามิตที่ท าหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้าหมวดบุหรี่ยาสูบยาเส้นทั้งหลายกว่า 70 ,000 
ล้านบาทต่อปี ก็คงกระทบไม่น้อย ดร.ฉัตรชัย บอกว่า ยังไม่นับบุหรี่เถื่อนที่ทะลักเข้า
ประเทศปีละ 10 เปอร์เซ็น มูลค่านับพันล้านบาทที่ยังไม่มีการแก้ไขกวดขัน ก็อาจจะ
ทะลักเข้ามามากขึ้น (“สกู๊ปหน้า 1 กฎเหล็กคุมยาสูบคืนความสุขสุดโต่ง”, 2558, 5 
มกราคม, น.5,1) 

ขณะที่มิติทางด้านสังคม กลุ่มคัดค้านมีการสื่อสารว่ามีบางมาตราในกฎหมายที่
กระทบกับการท ามาหากินของร้านค้าปลีก ที่จะยิ่งท าให้ร้านค้าขายของล าบากยิ่งข้ึนไปอีก ทั้ง ๆ ที่ทุก
วันนี้ขายของก็ล าบากมากพออยู่แล้ว ดังภาพที่ 4.56  หรือเกี่ยวกับชาวไร่ยาสูบก็จะน าเสนอเกี่ยวกับ
ทัศนคติที่คนมองอาชีพชาวไร่ยาสูบว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดี ทั้งที่จริง ๆ แล้วเป็นอาชีพสุจริตและเป็นอาชีพ
ที่เลี้ยงดูครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน 
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ภาพที่ 4.56 แสดง info graphic ข้อคิดเห็นของร้านค้าปลีกเก่ียวกับร่างพ.ร.บ. จากเพจเราคัดค้านฯ 
ที่มา: เราคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,2568. 

... โลกมีหลายด้านและหลายมิติให้คนมอง “ยาสูบ” หรือ “ใบยา” เป็นหนึ่ง
ในตัวอย่างของผลผลิตที่ต้องใช้มุมมองที่หลากหลายไม่ด่วนสรุป ภาพด้านหนึ่งของ
ยาสูบ คือ อบายมุข แต่อีกด้าน ยาสูบคือพืชเศรษฐกิจ ที่เป็นผลผลิตทางด้านความ
มั่นคงของประเทศ เป็นพืชควบคุมที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยาสูบ ... เรื่องราวของใบยา 
ชาวไร่ รัฐ เอ็นจีโอ คนสูบ คนไม่สูบ อะไรคือความถูกต้อง สิทธิ และสิ่งที่ควรจะเป็น
แง่มุมที่หลากหลายเหล่านี้น่าสนใจ เป็นอีกด้านที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ (“ลมหายใจใบ
ยา วิถีพอเพียงที่เพชรบูรณ์”, 2555, 7 กรกฎาคม, น.7) 

... สังคมไทยเวลานี้ก็ไม่ค่อยจะชอบใจกับคนสูบบุหรี่นัก เพราะเป็นต้นก าเนิด
ของโรคร้ายต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม บุหรี่ก็ไม่ใช่ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แถมรัฐ
ยังมีรายได้จากการเก็บภาษีจากโรงงานยาสูบอีกด้วย เจ้าของไร่ยาสูบทุกราย ยืนยันว่า
ไร่ยาสูบคือชีวิตจิตใจและแหล่งทามาหากิน สร้างรายได้ ส่งลูกหลานเรียนจนจบไป
หลายรุ่น เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากท้องให้ครอบครัวมีอยู่มีกินได้ ที่ส าคัญคือ การ
ท าไร่ยาสูบไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย (“อุตสาหกรรมสีเทา ที่มีต้นน้ าเป็นสีเขียวสดใส”, 
2557, 17 ธันวาคม, น.3) 
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4.2.2.6 กลยุทธ์การสื่อสาร 
จากการเก็บข้อมูลด้วยกฤตภาคข่าว พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร

ทั้งสิ้น 12 กลยุทธ์ ดังภาพที่ 4.57 โดยแต่ละกลยุทธ์มีรูปแบบย่อยดังนี้ 1) กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะ
ผ่านสื่อ ประกอบไปด้วย การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น การใช้ความน่ากลัว การให้
ข้อเท็จจริง การให้ข้อมูลต่างประเทศ และการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง 2) การประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วยด้วย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และ การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวใจ 3) การล็อบบี้ ประกอบด้วย การล็อบบี้ทางอ้อม และการล็อบบี้ทางตรง 
4) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกา รพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริจาคเพ่ือการกุศล การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม และการอาสาช่วยเหลือ
ชุมชน 5) การสร้างเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายเชิงกิจกรรม การสร้าง
เครือข่ายเชิงพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายเชิงโครงสร้าง 6) การลดความน่าเชื่อถือ ได้แก่ การลดความ
น่าเชื่อถือกลุ่มบุคคล และกิจกรรม 7) การออกแบบสาร ได้แก่ การออกแบบเชิญชวน การออกแบบ
ข้อมูล และการออกแบบกราฟฟิก 8) การตอบโต้ 9) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมติดตาม และร่วมด าเนินการ 10) การก าหนดวาระสื่อมวลชน 11) การรณรงค์ 12) 
การต่อรอง 

ดังที่กล่าวมา กระบวนการสื่อสารของกลุ่มคัดค้านเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จึงสามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 4.58 อธิบายได้ดังนี้  

เป้าหมายของการสื่อสารของกลุ่มคัดค้าน มี 2 เป้าหมาย คือ คัดค้านการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และเสนอให้ตัด
เนื้อหาบางมาตราในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบออก 

ระดับการสื่อสารแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มเล็ก 
การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน 

แกนการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแบบบนลงล่าง 
ประเภทของสื่อพบ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน 

สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต 
สุดท้าย มิติการสื่อสาร พบว่า กลุ่มคัดค้านใช้มิติการสื่อสารด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็น

หลักเพ่ือสื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ภาพที่ 4.57 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 
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ภาพที่ 4.58 แสดงกระบวนการสื่อสารของกลุ่มคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 
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4.3 ผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

จากกระบวนการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนและคัดค้านดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า 
กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านใช้กระบวนการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองในลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน โดยเน้นสื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบายเป็นส าคัญ ใช้แกนการสื่อสารแบบบนลงล่าง และ
แบบแนวระนาบ มีการสื่อสารตั้งแต่ระดับระหว่างบุคคล จนถึงการสื่อสารสาธารณะ ใช้สื่อทั้ง 5 
รูปแบบ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต รวมถึง
ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เข้าถึงผู้ก าหนดนโยบายโดยตรง และใช้ผ่านการน าเสนอผ่านสื่อ ซึ่งมีเพียงมิติ
การสื่อสารเพียงคุณลักษณะเดียวที่ใช้รูปแบบที่ต่างกัน กลุ่มสนับสนุนใช้มิติด้านสุขภาพ และกลุ่ม
คัดค้านใช้มิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสังคมในการน าเสนอ  

กระบวนการสื่อสารของทั้งสองกลุ่ม ส่งผลกระทบต่อการผลักดันกฎหมาย เห็นได้จากมาตรา
ในกฎหมายที่มีทั้งมาตราที่ถูกเพ่ิมและถูกน าออกไปจากพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ โดยการอธิบาย
ผลกระทบของการผลักดันและคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผู้วิจัยจะใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร ด้วยการเปรียบเทียบร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3 ฉบับ 
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับที่น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งผ่าน
กระบวนการท าประชาพิจารณ์แล้ว ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับที่น าเสนอสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขแล้ว และพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ืออธิบายผลกระทบของการผลักดันและคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 

ผลจากการเปรียบเทียบกฎหมาย 3 ฉบับ พบว่า มีประเด็นที่ปรากฏเพิ่มเติมและประเด็นที่ถูก
ตัดออกจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ฉบับแรก 2 หมวด ได้แก่ หมวด
คณะกรรมการควบคุมยาสูบ และหมวดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

4.3.1 ผลกระทบของการสนับสนุนและคัดค้านพระราชบัญญัติฯ หมวดคณะกรรมการ
ควบคุมยาสูบ 

หมวดคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดเป็นหมวดที่บัญญัติขึ้นใหม่ ไม่ได้ปรากฎใน
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  
พ.ศ.2535 โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลร่างกฎหมาย 3 ฉบับ พบว่า มีการเพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน
ในด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก ดังตารางที่ 4.23 อธิบายว่าในหมวดคณะกรรมการควบคุม
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด   

หมวดคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใน พ.ร.บ.ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา มี
ประเด็นเพ่ิมเติม จากร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ โดยระบุให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิม                             
1 ต าแหน่ง โดยเพ่ิมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก  โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งด้วย 
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบประเด็นที่ปรากฏเพิ่มเติมและถูกตัดออกจากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. .... ในหมวดคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับเสนอ 

สนช. พิจารณา 

พ.ร.บ. 
ฉบับประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

หมวด 1 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 

มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการ
ค ณ ะ ห นึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ” 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ ใ น ด้ า น
การแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมายและด้านอ่ืน ที่ เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านละหนึ่ง
ค น  ทั้ ง นี้ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการ
ค ณ ะ ห นึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ” 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ ใ น ด้ า น
การแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมายและด้านอ่ืน ที่ เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านละหนึ่ง
คน 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการ
ค ณ ะ ห นึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ” 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ ใ น ด้ า น
การแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิ
สตรีหรือสิทธิเด็ก และด้านอ่ืน 
ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านละหนึ่ง
คน 

ไม่มีมาตรานี้ ไม่มีมาตรานี้ ม า ต ร า  1 1  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
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ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับเสนอ 

สนช. พิจารณา 

พ.ร.บ. 
ฉบับประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

(ย่อหน้า 3) ให้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 18 ให้มีคณะกรรมการ
ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ
กรุงเทพมหานคร 

(4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนห้าคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย นิ เทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ข อ ง
ประชาชน และด้านอ่ืน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ด้ า นละหนึ่ ง คน  ทั้ ง นี้ ต า ม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการ
ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ
กรุงเทพมหานคร 

(4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนห้าคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย นิ เทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ข อ ง
ประชาชน และด้านอ่ืน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ด้านละหนึ่งคน 

มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการ
ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ
กรุงเทพมหานคร 

(4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย นิ เทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ้มครอง
สิทธิสตรีหรือสิทธิ เด็ก การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และด้านอ่ืน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครอ ง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ด้านละหนึ่งคน 

หมวด 3 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 
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ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับเสนอ 

สนช. พิจารณา 

พ.ร.บ. 
ฉบับประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 

(4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนห้าคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ  แ ล ะ มี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย นิ เทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ข อ ง
ประชาชน และด้านอ่ืน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ด้านละหนึ่งคน 

มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 

(4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนห้าคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ  แ ล ะ มี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย นิ เทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ข อ ง
ประชาชน และด้านอ่ืน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ด้านละหนึ่งคน 

มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 

(4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ  แ ล ะ มี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
กฎหมาย นิ เทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ้มครอง
สิทธิสตรีหรือสิทธิ เด็ก การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และด้านอ่ืน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครอ ง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ด้านละหนึ่งคน 

สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผศ.ดร.เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล 
นักวิชาการด้านกฎหมายให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะผู้พิจารณากฎหมายเห็นว่า ควรมีการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมให้มากข้ึน 

. . . ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ระบุให้มีจ านวนมากขึ้ น ผู้ พิจารณาให้เ พ่ิม
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอ่ืนเข้ามา เพราะต้องการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบด้านมากยิ่งขึ้น เขา
ต้องการให้มีภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามากขึ้น เพราะเหมือนกับว่าภาครัฐจะ
เยอะ เขาเลยดึงประชาชนเข้ามา (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

4.3.2 ผลกระทบของการสนับสนุนและคัดค้านพระราชบัญญัติฯ หมวดการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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หมวดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมีประเด็นที่ปรากฏว่าถูกตัดออกจากการเปรียบเทียบ
กฎหมาย 3 ฉบับ ดังตารางที่ 4.24 อธิบายว่า หมวดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มี 2 ประเด็นที่
หายไปจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับแรกท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

1. ประเด็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการที่มีอ านาจสั่งให้ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้แทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือกิจกรรมระหว่าง
ธุรกิจกับกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ  

2. ประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ วิสาหกิจในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา องค์กรตุลาการ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ กับธุรกิจยาสูบ 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบประเด็นที่ปรากฏเพิ่มเติมและถูกตัดออกจากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. .... ในหมวดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับท่ีน าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับท่ีน าเสนอ 
สนช. พิจารณา 

พ.ร.บ. 
ฉบับประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา 39 ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
และผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ มีหน้าที่ต้องส่งรายงาน
ประจ าปีให้แก่คณะกรรมการ
อ านวยการ 

รายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง 
ต้องประกอบด้วยรายรับ และ
รายจ่ายประจ าปี ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ใ น ก า รสนั บ สนุ น และก า ร
ส่ ง เสริมการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ข้อมูลการผลิต ส่วนแบ่ง
ก า รตล าด  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ าน
การตลาด ค่าใช้จ่ายที่ ใช้ ใน

มาตรา 40 ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือขายใน
ราชอาณาจักร มีหน้าที่ต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต
ห รื อ ก า ร น า เ ข้ า ใ น
ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 
35 รายงานประจ าปี งบดุลที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับ
รองแล้ว และข้อมูลอ่ืนที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการ  ทั้ งนี้  ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

มาตรา 40 ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือขายใน
ราชอาณาจักร มีหน้าที่ต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต
ห รื อ ก า ร น า เ ข้ า ใ น
ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด รายได้ ค่าใช้จ่าย
ต า ม ม า ต ร า  3 5  ร า ย ง า น
ประจ าปี งบดุลที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตได้รับรองแล้ว และ
ข้อมูลอ่ืนที่ เป็นประโยชน์ใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้แก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
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ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับท่ีน าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับท่ีน าเสนอ 
สนช. พิจารณา 

พ.ร.บ. 
ฉบับประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

กิจกรรมตามมาตรา 33 วรรค
ส อ ง  ห รื อ ข้ อ มู ล อ่ื น ต า ม
หลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการอ านวยการมี
อ านาจสั่งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
และผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ทางการเงิน
หรือกิจกรรมระหว่าง ผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า และผู้แทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กับนายหน้า 
ที่ปรึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการพลเรือน
สามัญประเภทบริหาร พรรค
การเมือง มูลนิธิ องค์กรเพ่ือ
การกุศลหรือองค์กรเอกชน 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ 

 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ 

 

มาตรา 40 การติดต่อระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับ
ของรัฐ วิสาหกิจในก ากับของ
รั ฐ  อ งค์ ก า รมหาชน  ส่ วน
ราชการสังกัดรัฐสภา องค์กร
ตุ ล า ก า ร  อ ง ค์ ก ร ต า ม
รัฐธรรมนูญ กับผู้ผลิต ผู้ขาย 
ผู้ น า เ ข้ า  ผู้ ส่ ง ออก  ผู้ แทน

ไม่มีมาตรานี้ 

 

ไม่มีมาตรานี้ 
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ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับท่ีน าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ฉบับท่ีน าเสนอ 
สนช. พิจารณา 

พ.ร.บ. 
ฉบับประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

จ าหน่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไป
เท่ าที่ จ า เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง แ ล ะ
โปร่งใส เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่านั้น หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ เป็น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

โดยข้อมูลจากการเปรียบเทียบเอกสาร สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย  
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า มีบางมาตรการที่ถูกตัดออกไป แต่โดยภาพรวมยังคงสาระส าคัญไว้ได้
เกือบทั้งหมด 

... มันมีอะไรที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอไป และฝ่ายรัฐบาลไม่ตอบสนอง มีไหม  อาจ
ไม่มีมาตราที่โดนตัดทิ้ง แต่มันมีมาตราที่เปลี่ยนค าแล้วท าให้ความหมายมันเปลี่ยนไป
จากความต้องการเดิมมีหรือไม่ อาจารย์คิดว่าน่าจะมี เท่าที่อาจารย์เคยคุย อาจารย์
ประกิตพูดท านองว่า เราคงไม่ได้ทั้งหมดที่เราต้องการ แต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดเราได้ก็
น่าจะโอเค (สุชาดา ตั้งทางธรรม, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2561) 

ประเด็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการที่มีอ านาจสั่งให้ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้แทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือกิจกรรมระหว่าง
ธุรกิจกับกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ ประเด็นนี้เป็นข้อกังวลของ
ผู้ประกอบการ ด้วยกลัวว่าข้อมูลที่ส่งให้เป็นความลับของธุรกิจ เกรงว่าจะถูกเปิดเผย แต่ไม่น่าจะถึงถูก
กดดันให้ปรับ เป็นการให้รัฐมนตรีไปออกเป็นหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ให้อยู่ในรูปแบบประกาศ 
เท่านั้น ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ วิสาหกิจในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา องค์กรตุลาการ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ กับธุรกิจยาสูบ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า มาตรานี้เป็นอีกมาตราที่เป็นข้อ
กังวลของฝั่งธุรกิจจริง แต่ไม่มีการกดดันให้ถอดข้อกฎหมายนี้ เพียงแต่ผู้พิจารณาเห็นว่ามีกฎหมายอ่ืน
ที่ควบคุมกิจกรรมลักษณะนี้อยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายอ่ืนทับซ้อน 
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... จ าได้ว่ามาตรานี้เป็นมาตราที่มีข้อกังวล โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ว่า
ข้อมูลที่เขาส่ง จะต้องมีความลับอะไรถูกเอาไปเปิดเผยหรือเปล่า แต่ ไม่น่าจะถึงถูก
กดดันให้ปรับ เข้าใจว่ารายละเอียดที่มันเคยอยู่ในวรรคนี้ ให้ไปออกเป็นหลักเกณฑ์
วิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด มันก็จะไปอยู่ในประกาศ เท่านั้นเอง วิธีการ เงื่อนไขว่าจะท า
อะไรยังไง ส่วนเรื่องการพบปะกัน ระหว่างกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ ยังเป็นเรื่อง
ที่มันก็ยัง concern อยู่ แต่เค้าพูดกันอยู่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง มันน่าจะมี
กฎหมายอื่นเรื่องการติดต่อราชการ มันจะได้ไม่ซ้ าซ้อนกัน (เอ้ืออารีย์                     อ้ิง
จะนิล, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) 

… ต้องยอมรับว่าสาระส าคัญบางเรื่องอาจถูกปรับเปลี่ยนไปได้ เมื่อเราเข้าไป
ในชั้นกฤษฎีกา มันจะมีข้อหนึ่งมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการห้ามหน่วยงานของรัฐ
ข้าราชการ ติดต่อกับธุรกิจและมีบทลงโทษ เมื่อท่านพิจารณาแล้ว เห็นว่ามันมีกฎหมาย
อ่ืนอยู่แล้วในเรื่องการก ากับกิจการที่ดี มันมีกฎหมายอ่ืนที่ดูแลอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมี
อยู่ในกฎหมายฉบับนี้อีก ถามว่าสาระส าคัญเปลี่ยนไหม ? เปลี่ยนเพราะข้อกฎหมายมัน
หายไป แต่ในภาพรวมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันได้มีการด าเนินการอยู่แล้วส่วนเรื่องอ่ืน 
ๆ สาระส าคัญไม่ได้เปลี่ยน เป็นเพียงการปรับค าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎหมายอื่น เท่านั้นเอง (ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) 

... มิติเรื่องจริยธรรมในการเข้าพบ ธุรกิจยาสูบเข้าพบ นู้นนี่นั่น เหล่านี้นัก
กฎหมายมองว่า จริยธรรมแบบนี้ การพบกับธุรกิจ ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน มันก็
ห้ามในจริยธรรมของกฎหมายปกติอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมาซ้ าซ้อนอยู่ใน พ.ร.บ.นี้ ศาล
ก็มีการติดต่อจริยธรรมของศาล ของเขาเอง อัยการก็มีจริยธรรมข้าราชการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกนี้ไม่ได้ แต่ละองค์กรเขาก็มีกฎหมายเขาเอง ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะ (จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2561) 

โดยผู้ให้ข้อมูลยังเสริมในประเด็นปัจจัยที่ท าให้หลายมาตราในกฎหมายถึงแม้จะมีข้อ
ขัดแย้งมาก แต่ก็ยังไม่ถูกตัดออกและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายว่าเกิดจากการมีข้อมูลที่
เพียงพอ รอบด้าน 

... ถ้าวันนี้มีคนถามว่าท าไมกฎหมายถึงออกมาได้ 100% ไม่พิการ 1. เรา
เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ก่อนจะเตรียมข้อมูล อ.ประกิตจะไล่จาก เรามี FCTC เป็น
ฐานรอง ทุกมาตรการที่เราก าหนดขึ้นมาเอง 2. ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีต 3. 
ทุกมาตรการที่เกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้คิดเองประเทศแรก มีแนวปฏิบัติหรือไกด์ไลน์
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ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ซึ่งเราก็ไปหยิบยกมา หลายประเทศก็ยึด
แนวทางนี้ 4. เรามีกลไกของคณะท างานทั้งทีมกฎหมายและทีมสนับสนุนวิชาการที่
ท างานอย่างเป็นระบบ มาตราเราก็จะมีหลักฐานรับรอง ถ้าเขาถามมาตรานี้ก าหนดมา
ท าไม ตอบไม่ได้ หลายกฎหมายก็เลยถูกตัด จุดไฮไลท์อย่างหนึ่งที่อยากน าเสนอคือ 
การบูรณาการของความหลากหลายของวิชาชีพ ท าให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาได้
ครบถ้วนไม่ถูกตัด นี่คือปัจจัยความส าเร็จหนึ่งที่ซ้อนอยู่ เรามี อ.กิตติ ด้านนิเทศ เรามี
นักระบาด นักสถิติ นักสาธารณสุข หมอ ทุกวิชาชีพ นักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ เรามี
กลไก ภาคีที่ช่วยขับเคลื่อน ตามความถนัดไปแต่ละด้าน ในขณะที่กฎหมายอ่ืน ๆ วันดี
คืนดี สาธารณสุขก็ร่างกันไป 3 คน 7 คน แบบนี้คือปัจจัยความส าเร็จแบบหนึ่ง (จิ
ระวัฒน์ อยู่สะบาย, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

จึงเห็นได้ว่า การผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ของกลุ่มสนับสนุน
และกลุ่มคัดค้านท าให้เกิดผลกระทบต่อการพิจารณากฎหมาย เพราะขณะที่กลุ่มสนับสนุนสามารถคง
สาระส าคัญของมาตราต่าง ๆ ในกฎหมายไว้ได้มาก และยังได้จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเพ่ิมใน
คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถพิจารณาการควบคุมยาสูบได้รอบด้านยิ่งขึ้น  
แต่ก็ถูกตัดเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ถึงแม้ในทางปฏิบัติถือว่ายังมีการบังคับใช้อยู่ แต่บังคับ
ใช้ด้วยกฎหมายฉบับอ่ืน ได้แก่ การติดต่อระหว่างธุรกิจกับส่วนราชการ รวมไปถึงการชี้แจง
ส่วนประกอบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ  



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ข้อ ประกอบด้วย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560   

2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560  

3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
การศึกษาชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 

3 รูปแบบ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) ที่ได้
จาก การเก็บกฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จ านวน 17 ฉบับ รวม 1,197 
ข่าว การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) ประกอบด้วย สมุดปกขาว รายงานประจ าปี 
วารสาร และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In Depth Interview) แหล่งข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
นักวิชาการ 3 แขนง ประกอบด้วย นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านกฎหมาย และ
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มสื่อมวลชน  

จากการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือการวิจัยทั้ง 3 รูปแบบ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  

กระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
กระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

แบ่งเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย เป้าหมายของการสื่อสาร ระดับของการสื่อสาร แกนของการสื่อสาร 
ประเภทของสื่อ มิติการสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสาร 

1. เป้าหมายของการสื่อสาร พบ 2 เป้าหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลกับผู้ก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้สนับสนุนกฎหมาย และผ่านกฎหมายแบบไม่ให้มีการแปรญัตติ และแย่งชิงคนท่ีมีความเห็นตรง
กลาง ไม่สนับสนุน ไม่คัดค้านกฎหมายให้สนับสนุนกฎหมาย 
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2. ระดับของการสื่อสาร มีการสื่อสาร 4 ระดับ โดยมีการสื่อสารมวลชนมากที่สุด ร่วมกับ
การสื่อสารกลุ่มเล็ก การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน จะเห็นได้
ข่าวสนับสนุนกฎหมายที่มีถึง 626 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 17 ฉบับ ช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – 
กรกฎาคม 2560  การสื่อสารกลุ่มเล็ก เป็นการสื่อสารระหว่างเครือข่าย  การสื่อสารระหว่างบุคคล 
เป็นการสื่อสารที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ก าหนดนโยบายแต่ละบุคคล ขณะที่การสื่อสารองค์กร 
เป็นการสื่อสารจากองค์กรของกลุ่มแกนน าที่ผลักดันกฎหมาย เช่น มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ สื่อสารไปถึงโรงงานยาสูบหรือ ฟิลลิป มอร์ริส (ลิมิเต็ด) จ ากัด  เป็นต้น 

3. แกนของการสื่อสาร เป็นการสื่อสารแบบบนลงล่างและแบบแนวระนาบสลับกัน  การ
สื่อสารแบบบนลงล่าง ระดับบนหมายถึง กลุ่มแกนหลักในการสนับสนุนกฎหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัว
กัน ประกอบไปด้วย มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการด้านต่าง ๆ มี
แนวทางว่าจะผลักดันไปในทิศทางใด จากนั้นจึงสื่อสารถึงเครือข่ายว่ามีแนวทางแบบนี้ภาคีที่เกี่ยวข้อง
จะขับเคลื่อนอย่างไร ขณะที่การสื่อสารแบบระนาบ เป็นการสื่อสารของคนระดับเดียวกันสื่อสารกัน 
คือ ระดับผู้น าในการสนับสนุนกฎหมายจากส่วนกลางก็สื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มภาคี
เครือข่ายก็สื่อสารกับภาคีด้วยกันและประชาชน  รวมไปถึง การสื่อสารระหว่างแกนหลักกับภาคี
เครือข่าย จะไม่ใช่ลักษณะการสั่งให้ท า แต่เป็นการประชุมหารือเพ่ือให้ภาคีช่วยคิดว่าจะท าอะไรให้
สอดคล้องตามแนวทางท่ีกลุ่มแกนหลักได้คิดไว้ 

4. ประเภทของสื่อ  ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อมวลชน พบ 3 รูปแบบได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ และสื่อวิทยุ สื่อบุคคล ประกอบด้วยบุคคลหลัก 4 คน ได้แก่ ศ.นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธาน
สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ไทย และคุณบังอร ฤทธิ
ภักดี ผู้อ านวยมูลนิธิเพ่ือสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ ยังมีอีก 3 บุคคลส าคัญที่กลุ่มสนับสนุนหยิบยก
ค าพูดมาน าเสนอเพ่ือกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งพิจารณากฎหมาย ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ประกอบด้วย โปสเตอร์ เอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet)  สมุดปกขาว จดหมายเปิดผนึก ข่าวเผยแพร่ 
(Press Release)  ข่าวโฆษณา (Press Ad.) ภาพข่าว (Photo release) ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ พัด 
และสติ๊กเกอร์ สื่อเฉพาะกิจ ประกอบด้วย การแถลงข่าว การเสวนา กิจกรรมสร้างกระแสเชิง
สัญลักษณ์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  ขณะที่ สื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า มีการใช้สื่อภาพ (Info 
graphic) ผ่านเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊คของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ กลุ่มไลน์ (Line) และการ
เชิญชวนให้ร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org 
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5. มิติการสื่อสาร กลุ่มสนับสนุนใช้มิติด้านสุขภาพสื่อสารเพ่ือสนับสนุนกฎหมาย โดย
น าเสนอข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ   สถิติการสูบบุหรี่ของประชากรไทย แนวโน้มการสูบ
บุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่เพ่ิมสูงขึ้น และความน่ากลัวของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น 
โรคมะเร็งปอด หากสูบบุหรี่ และความทุกข์ทรมานของโรคท่ีมีบุหรี่เป็นสาเหตุ เป็นต้น 

6. กลยุทธ์การสื่อสาร พบทั้งสิ้น 11 กลยุทธ์ เรียงตามล าดับกลยุทธ์ที่พบมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด อธิบายได้ดังนี้   

6.1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ  ปรากฏ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย สถิติการสูบบุหรี่ งานวิจัย 
ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 2) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น เป็นการให้
ความคิดเห็นสนับสนุนมาตราต่าง ๆ ในกฎหมาย 3) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูล
ต่างประเทศ  ใช้เปรียบเทียบตัวอย่างการควบคุมยาสูบของต่างประเทศให้เห็นแนวทางการท างานเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย 4) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ
ด้วยการแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจของนักการเมือง หรือใช้เพ่ือให้
ก าลังใจว่าสิ่งที่กระท าไปแล้วนั้นถูกต้อง 5) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว ใช้
ความน่ากลัวเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และแนวโน้มการติดบุหรี่ในเยาวชน  

6.2 กลยุทธ์การล็อบบี้ มี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การล็อบบี้ทางตรง ในลักษณะ
การเข้ายื่นหนังสือถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจ และการเข้าพบกับผู้ก าหนดนโยบายโดยตรง 2) การล็อบบี้
ทางอ้อม การน าเสนอผ่านสื่อเน้นไปที่การกระตุ้นให้รัฐบาลฉุกคิดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลที่จะต้องท าให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ 3) การล็อบบี้ทางลับ การเข้าพบผู้ก าหนดนโยบายที่ไม่
ปรากฎให้สาธารณะได้เห็น  

6.3 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ พบ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมทั้งการแถลงข่าว การเข้ายื่นหนังสือ การจัดประชุมสัมมนา 2) การประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการในกฎหมายใหม่ที่กลุ่ม
คัดค้านเข้าใจผิด 3) การประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการโน้มน้าวใจด้านความเชื่อ ด้วยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กไทยว่าอยู่ในระดับที่สูง ฉะนั้น กฎหมายฉบับนี้จะปกป้อง
เด็กไทย 4) การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ได้แก่ผลงานของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง 3 
เดือนหลังจากเข้ารับต าแหน่ง  

6.4 กลยุทธ์การออกแบบสาร พบการออกแบบสาร 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การออกแบบ
เชิญชวน โดยเชิญชวนให้สนับสนุนกฎหมายผ่านเว็บไซต์   change.org/tobacco-bill และ 
vote4tobaccolaw  2) การออกแบบกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดมาตรการควบคุมยาสูบ 3) การออกแบบข้อมูล มีการจัดท าข้อมูล
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เฉพาะเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง ได้แก่ สมุดปกขาว เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐบาล และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4) การออกแบบเพ่ือความบันเทิง กลุ่มสนับสนุนโดยสมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือ
สังคมไทยปลอดบุหรี่จัดคอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านรายชื่อสนับสนุนกฎหมาย  

6.5 กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ กลุ่มสนับสนุนใช้การลดความเชื่อถือบริษัทบุหรี่เพ่ือ
ท าให้ข้อมูลที่กลุ่มคัดค้านน าเสนอไม่มีน้าหนักเพียงพอ และจะมั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ก าหนด
นโยบายในการตัดสินใจผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เข้าสู่การพิจารณาในลาดับต่อไป  

6.6 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ปรากฏ 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมคิด 
เป็นการคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในกฎหมายที่เป็นรูปธรรม 2) มีส่วนร่วมติดตาม 
ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดให้ผู้พิจารณากฎหมายผ่านกฎหมาย 3) มีส่วนร่วมด าเนินการ มีการลง
ชื่อสนับสนุนกว่า 10 ล้านรายชื่อ โดยความมีส่วนร่วมของภาคี อาทิ ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ 4) มีส่วนร่วมรับรู้ มีการสื่อสารจากสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัด เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ว่าได้รับรู้ว่ามีการ
แก้ไขร่างกฎหมาย และขอสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ 

6.7 กลยุทธ์การรณรงค์ เป็นการรณรงค์ประเด็นต่าง ๆ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก แต่ละ
ปี ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  และมีการรณรงค์สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ และการรณรงค์ให้
เลิกสูบบุหรี่ร่วมด้วย   

6.8 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม พบมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอยู่แล้วและเข้ามา
สนับสนุนกฎหมาย เช่น ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายหมออนามัย กลุ่มแพทย์อาวุโส 
เครือข่ายโรคอ่ืน ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ มะเร็ง ไต เบาหวาน และหัวใจ ภาคีด้าน
สุขภาพในนาม ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 721 องค์กร อาทิ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลักดันกฎหมาย ซึ่งในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้มีการก่อตั้ง สมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือสังคมไทยปลอด
บุหรี่ และ เครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่     

6.9 กลยุทธ์การตอบโต้ ใช้เพ่ือโต้กลับความคิด คาสัมภาษณ์ ของกลุ่มคัดค้านที่เสนอ
ผ่านสื่อมวลชน โดยหากกลุ่มคัดค้านนาเสนอด้วยสื่อฉบับใด หากกลุ่มสนับสนุนเห็นว่าเป็นข้อมูลอาจ
ทาให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนได้ กลุ่มสนับสนุนก็จะให้ข้อมูลตอบโต้กลุ่มคัดค้าน  

6.10 กลยุทธ์การก าหนดวาระ พบกลยุทธ์การก าหนดวาระของสื่อมวลชน โดยเสนอข่าว
ที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข่าวค าตัดสินของ ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่ง 
กลับค าสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับใช้ภาพค าเตือน โดยระบุว่าประกาศข้อก าหนด
ดังกล่าวไม่น่าจะเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และให้ปฏิบัติทันที ซึ่งถูกน าเสนอผ่านสื่อ
จ านวน 7 ฉบับ ในช่วง 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม  พ.ศ.2557   
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6.11 กลยุทธ์การต่อรอง เป็น   กลยุทธ์การต่อรองแบบสร้างความสัมพันธ์ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกตั วแทนสมาคมผู้บ่ม  ผู้
เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทย และตัวแทนชาวไร่ยาสูบกว่า 30 คน เข้ามา
ชี้แจงเหตุผลกรณีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 

กระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
กระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

แบ่งเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย เป้าหมายของการสื่อสาร ระดับของการสื่อสาร                        แกน
ของการสื่อสาร ประเภทของสื่อ มิติการสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสาร 

1. เป้าหมายของการสื่อสาร มี 2 เป้าหมาย คือ เพ่ือไม่ให้มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใน
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพยายามยืดเวลาการพิจารณากฎหมายออกไปให้นาน
ที่สุด เพ่ือให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความจ าเป็นและข้อบังคับในกฎหมายมาตรา   ต่าง ๆ ให้มากกว่า
นี้ และการตัดเนื้อหาบางมาตราในกฎหมาย เป็นเป้าหมายรอง คือถ้าจ าเป็นที่กฎหมายฉบับนี้จะต้องมี
ผลบังคับใช้ บางมาตราที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบก็ขอให้ตัดออกไปก่อน  

2. ระดับของการสื่อสาร กลุ่มคัดค้านมีการสื่อสารระดับการสื่อสารมวลชน มากที่สุด ร่วมกับ
การสื่อสารกลุ่มเล็ก  การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร  การสื่อสารกลุ่มเล็ก พบว่า 
กลุ่มคัดค้านมีการจัดประชุมประจ าปี การสื่อสารองค์กร สื่อสารถึงจุดยืนของกลุ่มคัดค้านแต่ละองค์กร 
หรือความร่วมมือของหลายองค์กรเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสื่อสารไปถึงกลุ่มคณะรัฐมนตรี หรือ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ การสื่อสารระหว่างบุคคล มีลักษณะของการเข้าพบผู้ก าหนดนโยบายโดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัว และการสื่อสารมวลชนจะเห็นได้ข่าวคัดค้านกฎหมายที่มีถึง 417 ข่าว จาก
หนังสือพิมพ์ 17 ฉบับ ช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – กรกฎาคม 2560 

3. แกนของการสื่อสาร กลุ่มคัดค้านมีการสื่อสารแบบบนลงล่าง  แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับบน กลาง และ ระดับล่าง ระดับบน หมายถึง กลุ่มธุรกิจยาสูบ ระดับกลาง คือ กลุ่มสมาคม
ชาวไร่ยาสูบ หรือ สมาคมการค้ายาสูบไทย ระดับล่าง ได้แก่ ชาวไร่ยาสูบ หรือ ร้านค้าปลีก  โดยธุรกิจ
ยาสูบจะให้โควตารับซื้อใบยาสูบมากับนายหน้า หลังจากนั้นนายหน้าจะไปตกลงกับชาวไร่ที่เป็น
ลูกบ้านของตัวเอง จัดสรรให้ได้จ านวนใบยาตามที่กลุ่มธุรกิจให้โควตามา การสื่อสารก็จะมีล าดับมา
ตามขั้นตอนเหมือนการรับซื้อใบยา คือ กลุ่มธุรกิจสื่อสารกับนายหน้า นายหน้ามาสื่อสารกับชาวไร่
ยาสูบอีกที โดยสื่อสารไปว่า หากกฎหมายฉบับนี้ออกมา จะท าให้จ านวนผู้สูบบุหรี่ลดลง ซึ่งส่งผลให้
ต้องรับซื้อใบยาลดลงตามไปด้วย 
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4. ประเภทของสื่อ ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเตอร์เน็ต  สื่อมวลชน พบรูปแบบเดียว เป็นสื่อมวลชนในกลุ่มสื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มหลัก ได้แก่ น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อ านวยการ
โรงงานยาสูบ นายสมนึก ยิ้มปิ่น ผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์  จ.สุโขทัย นายกฤษณ์                   
ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบไทย นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ านวยการ
บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย ทั้งยังมีการใช้ค าพูดของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
กล่าวว่าจะออกมาตรการอะไรต้องค านึงถึงหลายฝ่าย สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ พบว่ามีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายที่มอบให้กับกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย สมุดปกขาว ปัญหา
และข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จัดท าโดยภาคียาสูบ 8 องค์กร และ
ไปรษณียบัตรที่ให้เขียนคัดค้านกฎหมายส่งถึงนายกรัฐมนตรี สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ การประชุมประจ าปี  
แถลงข่าวและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) สื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า 
มีการใช้สื่อภาพ (Info graphic) ในการแสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมาย และเปิดเพจเฟซบุ๊คเฉพาะชื่อว่า 
“เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หรือ #NOTPCA จัดท าโดย สมาคมการค้ายาสูบ
ไทย 

5. มิติการสื่อสาร กลุ่มคัดค้านใช้มิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักในการสื่อสารในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มคัดค้านจะน าเสนอว่าธุรกิจยาสูบน ารายได้ให้กับประเทศจ านวนมาก และกฎหมาย
นี้อาจน าไปสู่การท าลายอาชีพของชาวไร่ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในที่สุด ส่วนมิติทางสังคม กลุ่ม
คัดค้านจะน าเสนอว่าหากมีการผ่านกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการริดรอนสิทธิในการประกอบอาชีพของ
ชาวไร่ยาสูบ ทั้งที่ยาสูบยังเป็นสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมาย 

6. กลยุทธ์การสื่อสาร พบทั้งสิ้น 12 กลยุทธ์ เรียงตามล าดับกลยุทธ์ที่พบมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด อธิบายได้ดังนี้   

6.1 กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ ปรากฏ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อคิดเห็น โดยให้ข้อคิดเห็นว่ามาตราในกฎหมาย ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของชาวไร่ยาสูบ และสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นให้แก่ร้านค้าปลีกยาสูบ 2) 
การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วยการใช้ความน่ากลัว ได้แก่ การขู่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่ออก
ประกาศภาพค าเตือนโดยไม่ชอบธรรม และการขู่น ากลุ่มเกษตรกรเข้ามาชุมนุมที่ท าเนียบรัฐบาล 
รวมถึง ยกประเด็นเรื่องบุหรี่เถื่อนเพ่ือชี้ให้เห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 3) การชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อเท็จจริง น าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็นของร้านค้า 4) การชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อด้วยการให้ข้อมูลต่างประเทศ ยกผลการศึกษาเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบในออสเตรเลีย 
ว่ามีการบังคับใช้มานานแต่ไม่สามารถลดจ านวนคนสูบได้ และ  5) การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อด้วย
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การแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง มีการแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง ที่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคัดค้าน   

6.2 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ พบ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้ม
น้าวใจ โดยน าเสนอเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อโรงงานยาสูบ ว่าแม้ผลิตบุหรี่แต่ก็ไม่ได้มีนโยบาย
มุ่งเน้นการท าลายสุขภาพ  และอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ถูกมองว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเอง
โดยไม่ค านึงถึงสังคม แต่เป็นเกษตรกรที่ต้องหารายได้ เลี้ยงครอบครัว เช่นเดียวกับอาชีพเกษตรกรอ่ืน 
ๆ 2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม เป็นการสื่อสารให้สาธารณะรับรู้ว่ากลุ่มคัดค้ านมีการด าเนินการ
อย่างไรบ้างเ พ่ือจะแสดงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชบัญญัติฯ ซึ่ งมักอยู่ ในรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวคัดค้าน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และการรวมกลุ่มภาคียาสูบ
เพ่ือจัดกิจกรรมเฉพาะ เช่น การแถลงข่าว 3) การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ให้
เห็นถึงภารกิจของโรงงานยาสูบที่ตั้งมั่นจะด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อผู้
สูบบุหรี่มากที่สุดด้วยการพัฒนาวัตถุดิบ โดยเฉพาะใบยาสูบให้มีคุณภาพ  

6.3  กลยุทธ์การล็อบบี้ พบ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การล็อบบี้ทางอ้อม สื่อสารถึง
นายกรัฐมนตรีผ่านหนังสือพิมพ์ เน้นการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้
กลุ่มคัดค้านมีส่วนร่วมเท่าที่ควร อีกทั้งมาตรการในกฎหมายยังอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของรัฐบาลกับต่างประเทศ ขอให้ทบทวนร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรอบด้าน และถี่ถ้วน 2) การล็อบบี้
ทางตรง ส่งหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐมนตรี โดยหนังสือบางฉบับมีการด าเนินการจัดกิจกรรมแถลง
ข่าวหรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมด้วย  3)  การล็อบบี้ทางลับ  เป็นการล็อบบี้ด้วยการเข้าพบที่ไม่
ปรากฏในสื่อ  

6.4 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม พบ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อสังคม
แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการยกระดับการผลิตตั้งแต่ใบยาสูบจนถึงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเพ่ือลด
อันตรายที่จะเกิดกับผู้สูบบุหรี่ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบการบริจาคเพ่ือการกุศล พบการ
สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล การสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาคนพิการ และการมอบเงินบริจาค เพ่ือ
ช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบที่ประสบแผ่นดินไหว 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบส่งเสริมการรับรู้ประเด็น
ทางสังคม เป็นการน าเสนอให้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาในสังคม 3 ประเด็น ประเด็นสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  และประเด็นส่งเสริมกีฬา และ 4) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบอาสาช่วยเหลือชุมชน อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ า โครงการน้ าเพ่ือชีวิต 
รวมถึงการสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนใต้ เป็นต้น  

6.5 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางสังคม ปรากฏ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่าย
เชิงกิจกรรม เป็นการรวมตัวของภาคียาสูบที่คัดค้านกฎหมาย เพ่ือท ากิจกรรมที่หลายหลาย แต่มี
เป้าหมายร่วมกัน คือ การชี้แจงข้อบกพร่องในร่างกฎหมายที่ก าลังผลักดันอยู่ รวมไปถึงผลกระทบใน
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หมู่กว้างถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าอย่างชาวไร่ยาสูบถึงปลายน้ าคือ ร้านค้า
ปลีก 2) การสร้างเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ พบว่า มีการสร้างเครือข่าย 3 เครือข่าย  ได้แก่ “สมาคมชาวไร่
ยาสูบเบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัย”  ตัวแทนผู้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์ในจังหวัดสุโขทัย “สมาคมการค้า
ยาสูบไทย” ก่อตั้งเพ่ือสะท้อนมุมมองของกลุ่มผู้ค้าในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ค้า รวมถึงร่างพระราชบัญญัติฯ “สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปกป้องอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดย ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิ
เต็ด เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง 3) การสร้างเครือข่ายเชิงโครงสร้าง เชื่อมโยงกันด้วยระบบโควตาของ
การซื้อใบยาสูบ โดยธุรกิจยาสูบให้โควตารับซื้อใบยา มีเอเย่นต์รับซื้อใบยา เป็นผู้เชื่อมเครือข่าย ไป
บอกกับชาวไร่ยาสูบในพ้ืนที่ ซึ่งเอเย่นต์ก็คือ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ในท้องถิ่นและท้องที่นั้น ๆ  

6.6 กลยุทธ์การลดความน่าเชื่อถือ พบ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การลดความน่าเชื่อถือกลุ่ม
บุคคล  เป็นการลดความน่าเชื่อถือของ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ 
และ สสส.  โดยเฉพาะกลุ่มเอ็นจีโอ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกฎหมายที่ยึดเอาแนวทางของต่างประเทศมาใช้
โดยไม่ค านึงถึงบริบทของประเทศไทย 2) การลดความน่าเชื่อถือกิจกรรม เป็นการลดความน่าเชื่อถือ
ในประเด็นที่กลุ่มสนับสนุนรวบรวมรายชื่อ 15 ล้านรายชื่อ ว่าผู้ที่ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายนั้นรู้
รายละเอียดของกฎหมายหรือไม่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไร  

6.7 กลยุทธ์การออกแบบสาร พบการออกแบบสาร 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การออกแบบ
เชิญชวน เชิญชวนให้ดาวน์โหลดสมุดปกขาวเพ่ือดูปัญหาและข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2) การออกแบบข้อมูล การใช้รูปภาพและบทสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการร้าน โช
ห่วย มาประกอบค าส าคัญว่า “โปรดหยุดร่างกฎหมายที่ท าร้ายคนท ามาหากิน” และมีการออกแบบ
ข้อมูลในรูปแบบของสมุดปกขาว เพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงเหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3) การออกแบบกราฟฟิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี โรงงานยาสูบ และออกแบบ
ภาพในเพจเฟซบุ๊ค เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

6.8 กลยุทธ์การตอบโต้ เป็นการตอบโต้ 4 ประเด็น คือ ตอบโต้ว่ากฎหมายจะส่งผล
กระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ตอบโต้การกล่าวหาว่าสมาคมการค้ายาสูบไทยและชาวไร่ยาสูบเป็นเครื่องมือ
ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ตอบโต้การเข้าพบกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายว่าชอบธรรม และ ตอบโต้ข้อมูลของ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ ที่ให้ข้อมูลว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าใน
กฎหมายไม่ท าให้ยอดขายของร้านค้าลดลงซึ่งไม่เป็นความจริง  

6.9 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม พบการมีส่วนร่วม 2 รูปแบบ 1) การมีส่วนร่วม
ติดตาม เป็นการติดตามการแก้ไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีค าสั่ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและแก้ไขประเด็นข้อขัดแย้งเก่ียวกับร่างกฎหมาย 2) การมีส่วนร่วมด าเนินการเป็น
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การท ากิจกรรมเพ่ือแสดงจุดยืนว่าคัดค้านกฎหมาย เช่น กิจกรรมการปล่อยลูกโป่งจ านวน 2 ,000 ลูก 
ของชาวไร่เบอร์เลย์ การแถลงจุดยืนไม่สนับสนุนกฎหมายของ ภาคียาสูบ 9 สมาคม  

6.10 กลยุทธ์การก าหนดวาระ พบรูปแบบการก าหนดวาระของสื่อมวลชน ประเด็น
งบประมาณจ่าย สสส. ไทยพีบีเอส และอ่ืน ๆ ปีละ 3-4 พันล้าน โดยโรงงานยาสูบที่ให้เงินสนับสนุน
มาตลอดพบปัญหาเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ จึงขอเปลี่ยนเป็นส่งเงินส่วนนี้เข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน
ก่อนจ่ายออกไป เพ่ือให้ สตง. มีอ านาจดูแล              

6.11 กลยุทธ์การรณรงค์ เป็นกลยุทธ์ของโรงงานยาสูบ ที่ชูประเด็นการต่อต้านบุหรี่ ผิด
กฎหมาย โดยจัดโครงการ “รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ผิดกฎหมาย” ภัยร้ายบ่อนท าลายชาติ โดยสนับสนุน
อุปกรณ์ส าหรับใช้ประจ าจุดตรวจ ประกอบด้วย กล่องไฟหยุดตรวจ กรวยยาง เสื้อสะท้อนแสง 
กระบอกไฟฉาย แก่เจ้าหน้าที่ประจ ากองก าลังทหาร รวมถึงจัดคาราวานรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ผิด
กฎหมายใน 5 จังหวัดที่ติดต่อกับชายแดน  

6.12 กลยุทธ์การต่อรอง พบการต่อรองแบบร่วมมือ โดยเจรจากับกระทรวงสาธารณสุข
หากไม่ล้มเลิกกฎหมายก็ให้ปรับแก้บางมาตราที่อาจกระทบต่อผู้ประกอบการค้า   

ผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
ผลจากการเปรียบเทียบกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายฉบับที่ ผ่านกระบวนการท า

ประชาพิจารณ์ ฉบับที่น าเสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และฉบับที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา พบว่า มีประเด็นที่ปรากฏเพิ่มเติมและประเด็นที่หายไป ดังนี้ 

ประเด็นที่เพ่ิมเติม ผู้พิจารณากฎหมายก าหนดเพ่ิมต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ทั้งยังก าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งด้วย 

ประเด็นที่หายไป พบ 2 ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่  ประเด็นอ านาจของ
คณะกรรมการอ านวยการที่มีอ านาจสั่งให้ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือกิจกรรมระหว่างธุรกิจกับกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ  และประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ วิสาหกิจในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา องค์กรตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ กับธุรกิจยาสูบ 
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5.2 อภิปรายผล 

ผลการศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 ผู้วิจัยได้ค้นพบกระบวนการสื่อสารที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินการผลักดันกฎหมายของกลุ่ม
สนับสนุนและคัดค้าน ได้แก่ เป้าหมายของการสื่อสาร ระดับของการสื่อสาร แกนของการสื่อสาร 
ประเภทของการสื่อสาร มิติการสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสาร นอกจากนั้น ผลจากการวิจัยยัง
ชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการผลักดันกฎหมาย ที่แสดงถึงความประสบความส าเร็จในการผลักดัน
กฎหมายของทั้งสองกลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดของการสื่อสารของทั้งสองกลุ่ม 
ผู้วิจัยจะอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการสื่อสารเปรียบเทียบกันของ 2 กลุ่มก่อน แล้วจึงจะอภิปราย
ผลกระทบจากการผลักดันกฎหมาย เพ่ือเป็นการชี้แนะแนวทางต่อผู้ที่จะน าไปปรับใช้ในการผลักดัน
นโยบายต่อไป 

กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มสนับสนุน
และคัดค้าน มีรูปแบบและการด าเนินงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เป็นไปตามคุณลักษณะของการ
สื่อสารตามแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2556)  ที่ประกอบด้วย เป้าหมายของการสื่อสาร ระดับ
ของการสื่อสาร แกนของการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร มิติการสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสาร 

ส่วนของเป้าหมายของการสื่อสาร ระดับของการสื่อสาร แกนของการสื่อสาร ประเภทของสื่อ 
และมิติของการสื่อสาร เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน แสดงดังภาพที่ 5.1 

เป้าหมายของการสื่อสาร กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านมีเป้าหมาย คือ มุ่งไปที่ กลุ่มผู้
ก าหนดนโยบายหรือที่เรียกว่า Policy maker เป็นส าคัญ เมื่อทั้งสองกลุ่มมีกรอบการสื่อสารที่ชัดเจน 
ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เช่น คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์
สื่อสารให้ก าลังใจ หรือ กดดัน ต้องระบุถึงนายกรัฐมนตรี หรือ กิจกรรมสร้างกระแสเชิงสัญลักษณ์ 
รวมไปถึง การยื่นหนังสือคัดค้านกฎหมาย หรือเร่งรัดให้พิจารณากฎหมาย ก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ก าหนด
นโยบายเป็นหลัก  ได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ระดับของการสื่อสาร เมื่อกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านมีกรอบเป้าหมายที่ชัดเจน ระดับการ
สื่อสารก็เป็นไปเพ่ือสื่อสารให้ถึงผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเข้าพบ
กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ได้เปิดเผยผ่านสื่อ การ
สื่อสารกลุ่มเล็ก ส าหรับกลุ่มแกนน าและกลุ่มภาคีเพ่ือเชื่อมโยงให้กลุ่มขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
การสื่อสารองค์กร มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มที่ขับเคลื่อนและสนใจ โดยกลุ่มสนับสนุนและ
คัดค้านใช้การสื่อสารกับมวลชนมากที่สุด และสื่อที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
จากข่าวของกลุ่มสนับสนุน จ านวน 626 ข่าว และข่าวของกลุ่มคัดค้าน จ านวน 417 ข่าว แม้จะ
ปรากฏในต่างรูปแบบทั้ง ข่าวปกติ สกู๊ปข่าว ภาพข่าว หรือ ข่าวโฆษณา แต่ก็พบว่าสื่อสารอยู่ใน
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หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ สอดคล้องกับแนวคิดของ  อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  (2550) 
ที่อธิบายไว้ในหนังสือสื่อสารมวลชนเบื้องต้น ว่า หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ เป็นกลุ่มหนังสือพิมพ์ที่มุ่ง
สนองความรู้ ความคิดของผู้อ่านเป็นส าคัญ มีลักษณะค่อนข้างจริงจัง เนื้อหาเน้นหนักไปทาง
รายละเอียดข้อเท็จจริง การแสดงคิดความคิดเห็นจะใช้เหตุผลมากกว่าเล่นส านวน ผู้อ่ านเป็นกลุ่ม
ผู้บริหารหรือผู้มีการศึกษา เป็นส าคัญ อีกทั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ รมัยมาศ โบว์ร่า (2540) ที่
พบว่า หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงนักการเมืองได้มากกว่าสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ เพราะ
นักการเมืองอ่านหนังสือพิมพ์ เพ่ือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของประชาชนและเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเอง ยิ่งไปกว่านั้นสื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทในการผลักดันนโยบายผ่านการน าเสนอ
ข่าวรูปแบบบทวิจารณ์ของนักเขียน คอลัมน์ บทบรรณาธิการ หรือบทความพิเศษที่ส่งมาจาก
บุคคลภายนอกอีกด้วย 

แกนของการสื่อสาร เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านใช้รูปแบบต่างกัน 
กลุ่มสนับสนุนจะใช้การขับเคลื่อนแบบแกนดิ่งและแกนระนาบสลับกัน แกนดิ่งอาจมีกลุ่มแกนหลัก
สื่อสารกับกลุ่มภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มภาคีเครือข่ายที่น าไป
ขับเคลื่อนก็จะไปสื่อสารแบบแนวระนาบกับเครือข่าย หมายถึง ไม่ได้สั่งการว่าให้ท าอะไรแต่ให้ช่วยกัน
คิดว่าจะท าอย่างไรให้เป้าหมายประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2556)  ที่
กล่าวว่า การสื่อสารแบบแกนระนาบ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย 
ขณะที่ กลุ่มคัดค้านมีการสื่อสารในรูปแบบแกนดิ่งหรือลักษณะแบบสั่งการ ข้อสังเกตในประเด็นนี้ คือ
ทั้งสองกลุ่มใช้เครือข่ายในการสื่อสารเช่นเดียวกัน แต่จุดที่กลุ่มสนับสนุนใช้แกนระนาบและกลุ่ม
คัดค้านใช้แกนดิ่ง เนื่องด้วยสาเหตุของการก่อตั้งเครือข่ายของทั้งสองกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายของกลุ่ม
สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ก่อตั้งอยู่แล้วมีหน้าที่และพันธกิจขององค์กรในการด าเนินงาน การ
เข้ามาผลักดันกฎหมายเป็นเพราะเห็นถึงประโยชน์และท าในขอบข่ายงานของตนเอง ขณะที่ กลุ่ม
คัดค้านเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ โดยกลุ่มธุรกิจที่มีประเด็นผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้การ
สื่อสารเป็นไปในลักษณะสั่งการ มีการถ่ายทอดข่าวสารเป็นล าดับขั้น ตามแนวคิดของ กาญจนา แก้ว
เทพ (2556) 

ประเภทของการสื่อสาร ประเภทของสื่อที่กลุ่มสนับสนุนและคัดค้านใช้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
คือ ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อ
อินเตอร์เน็ต โดยสื่อบุคคลนอกเหนือจากกลุ่มแกนหลักที่สื่อสารสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้ งสองกลุ่มมีการยกค าพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุ่มสนับสนุนได้ยกค าพูดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลุ่ มคัดค้านยกค าพูดของ
นายกรัฐมนตรี สอดคล้องกับ ณัฐวิภา  สินสุวรรณ (2548) ที่ศึกษา กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของ
กลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ที่
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อธิบายการใช้สื่อบุคคลจะใช้บุคคลที่มีศักยภาพหรืออ านาจต่อรอง  อาจจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงใน
วงการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นต้น สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ทั้งสองกลุ่มใช้ โดย
กลุ่มสนับสนุนใช้มากกว่ากลุ่มคัดค้าน สอดคล้องกับกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนที่เป็นการให้
ข้อเท็จจริงเป็นหลัก ดังนั้น อาจจะมีสื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์เพ่ือน าไปเผยแพร่และท าความเข้าใจต่อ 
ขณะที่กลุ่มคัดค้านจะใช้การสื่อสารข้อคิดเห็นมากกว่า จึงใช้สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์น้อยกว่ากลุ่ม
สนับสนุน สื่อมวลชน สื่อมวลชนที่กลุ่มสนับสนุนและคัดค้านใช้ ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ ขณะที่สื่อที่
กลุ่มสนับสนุนใช้นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ ได้แก่ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ จึงเห็นได้ว่า กลุ่ม
สนับสนุนใช้สื่อได้หลากหลายประเภทกว่ากลุ่มคัดค้าน แต่สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ ทั้งสองกลุ่มใช้สื่อประเภทนี้เป็นหลักเหมือนกัน สื่อเฉพาะกิจ  สื่อเฉพาะกิจที่กลุ่ม
สนับสนุนและกลุ่มคัดค้านใช้ ได้แก่ การแถลงข่าว การเสวนา และกิจกรรมสร้างกระแส  การจัด
กิจกรรมในลักษณะนี้ สอดคล้องกับ จารึก ไชยรักษ์ (2552) ที่ศึกษา การชี้แนะสาธารณะเพ่ือผลักดัน
มาตรการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ในประเทศไทย ที่พบว่า การจัดเหตุการณ์พิเศษ (Special 
Event) เป็นการจุดประเด็นให้น่าสนใจ ผู้รับสารจะสะดุดตา ถือเป็นประตูไปสู่ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้
อย่างดี สื่ออินเตอร์เน็ต กลุ่มสนับสนุนและคัดค้านใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค เผยแพร่
ผ่านสื่อภาพ (Infographic) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในช่องทางสังคมออนไลน์ แตกต่างกันที่กลุ่ม
สนับสนุนจะใช้พ้ืนที่เฟซบุ๊คขององค์กรคือ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ขณะที่กลุ่มคัดค้านจะเปิด
พ้ืนที่เฟซบุ๊คเฉพาะขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้อสังเกต และ
จุดเด่นของการใช้เพจขององค์กร กับเพจเฉพาะ คือ การใช้เฟซบุ๊คขององค์กรท าให้เรื่องกฎหมายเป็น
เรื่องหนึ่งที่ผนวกไปกับประเด็นอ่ืน ๆ ขององค์กรที่ต้องเผยแพร่ ในขณะที่ ถ้าเปิดเพจเฉพาะท าให้
ประเด็นดูหนักแน่น และสามารถค านวณได้ว่ามีกลุ่มสนับสนุนประเด็นมากหรือน้อยเพียงใดจากการดู
การกดติดตามแฟนเพจ ซึ่งเพจขององค์กรไม่สามารถค านวณได้ 

มิติการสื่อสาร เป็นหนึ่งคุณลักษณะที่กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านใช้แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
สนับสนุนสื่อสารในมิติเชิงสุขภาพเป็นส าคัญ ขณะที่กลุ่มคัดค้านใช้มิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
สอดคล้องกับกลุ่มภาคีที่ขับเคลื่อนของแต่ละฝั่ง กลุ่มสนับสนุนกฎหมาย เป็นกลุ่มองค์กรด้านสุขภาพ 
ดังนั้น ประเด็นด้านสุขภาพจึงมีการสื่อสารอย่างหลากหลายมุมด้วยความถนัดของกลุ่มสื่อสาร เช่น 
สมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เครือข่ายโรคอ่ืน ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ 
มะเร็ง ไต เบาหวาน และหัวใจ องค์การอนามัยโลก เช่นเดียวกับกลุ่มคัดค้านที่เป็นกลุ่มด้านเศรษฐกิจ 
เช่น สมาคมการค้ายาสูบไทย สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบไทย สภาหอการค้าอเมริกัน
จาก วอชิงตัน ดีซี จึงสื่อสารประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ข้อสังเกตคือ กลุ่มคัดค้าน นอกจาก
สื่อสารประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีการสื่อสารมิติทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ของกลุ่มชาวไร่ยาสูบ 
และร้านค้า ซึ่งทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม เป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการ
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แก้ไขปัญหาก่อนเป็นล าดับที่สองรองจาก การยับยั้งความแตกแยกในสังคมและปกป้องเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ขณะที่การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นนโยบายล าดับที่ 5 จากการแถลง
นโยบายหลังเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) จึงน่าจะเป็น
เหตุผลส าคัญท่ีท าให้กฎหมายไม่ได้เป็นไปตามล าดับขั้นและช่วงเวลาในการพิจารณากฎหมายที่ควรจะ
เป็น 

ขณะที่ กลยุทธ์การสื่อสาร ของกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน พบว่าทั้งสองกลุ่มใช้กลยุทธ์
ใกล้เคียงกัน แตกต่างกันบ้างในบางรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่พบส่วนใหญ่เป็น กล
ยุทธ์ที่พบในการผลักดันกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ  
การล็อบบี้ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การลดความน่าเชื่อถือ 
การต่อรอง การก าหนดวาระ และกลยุทธ์การรณรงค์ มีเพียง กลยุทธ์การตอบโต้กลยุทธ์เดียวที่พบ
เพ่ิมเติมจากงานวิจัยชิ้นนี้ ขณะที่กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลยุทธ์เดียวที่ปรากฏใช้เฉพาะ
กลุ่มคัดค้าน  

โดยกลยุทธ์ที่กลุ่มสนับสนุนและคัดค้านใช้มากที่สุด ได้แก่   กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่าน
สื่อ มี 5 รูปแบบ เช่นเดียวกับงานศึกษาของ ณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) เรื่องกระบวนการเรียกร้อง
ผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ
ไทย ซึ่งพบว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลในการเรียกร้องความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายให้สนใจในประเด็นที่
น าเสนอ 

กลยุทธ์อ่ืนของกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน สอดคล้องกับงานวิจัยที่เคยศึกษาก่อนหน้านี้ 
ปรากฎสอดคล้องกับการศึกษาของ ชิตาพร กันหลง (2540)  ศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดัน
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 พบว่า การผลักดันกฎหมายกลุ่มที่ผลักดันจะใช้กลยุทธ์ ประกอบด้วย กล
ยุทธ์การล็อบบี้ โดยเฉพาะการล็อบบี้ทางตรง เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้ผู้มีอ านาจในการพิจารณา น าเนื้อหา
ข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณา  กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย มีการรวมตัวในนาม กลุ่ม 30 
องค์กรประชาธิปไตย  ที่รวมตัวกันของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านการเมือง การปกครอง และรัฐธรรมนูญ 
เป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เดียวกัน ต่างก็ท าหน้าที่เป็น
เครือข่ายให้กันและกันในการเชื่อมประสานกับองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ ที่เป็นเครือข่ายของตัวเองต่อไป  
กลยุทธ์การสื่อสารการมีส่วนร่วม สอดคล้องกันในลักษณะที่ประเด็นหลักที่สื่อสารตลอดการผลักดัน
กฎหมายจะเน้นสื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบาย แต่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงที่จะผลักดันให้
คณะรัฐมนตรีรับร่าง ขณะที่กลยุทธ์การออกแบบสาร กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านมีการใช้
สัญลักษณ์แทนการผลักดันเป้าหมายของตนเอง โดยการสร้างโลโกใส่ในสื่อต่าง ๆ เช่นเดียวกับการ
ผลักดันรัฐธรรมนูญ  
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นอกจากนั้น กลยุทธ์การก าหนดวาระของสื่อมวลชน กลุ่มสนับสนุนใช้เพ่ือน าเสนอประเด็นที่
ศาลปกครองให้บังคับใช้ภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ได้ กลุ่มคัดค้านใช้เพ่ือน าเสนอประเด็นที่กลุ่มภาคี
เสนอให้จัดสรรงบประมาณเข้าสู่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนให้ สสส. สอดคล้องกับ นาฏยา             
พิลางาม (2557) ศึกษาทดสอบแบบจ าลองการก าหนดวาระในบริบทการเมืองไทย กรณีร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบว่า มีการก าหนดวาระของ
สื่อมวลชน ในลักษณะการสร้างความรับรู้มากกว่าชักจูงใจ เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า สื่อมวลชนมัก
ประสบความส าเร็จอย่างมากในการท าให้ผู้อ่านรู้ว่าควรคิดเกี่ยวกับอะไร   กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เป็นกลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ที่ทั้งสองกลุ่มใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี น าไปสู่เป้าหมายของทั้งสองกลุ่ม 
กลยุทธ์การต่อรอง สอดคล้องกับการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพ่ือคัดค้านการขนถ่ายถ่านหิน 
ที่บางปะกงและศรีราชา โดย วดี ภิญโญทรัพย์ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูด (2557) ที่พบว่า การเจรจาต่อรอง
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญ ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมเพราะสามารถสร้างอ านาจการ
ต่อรองได้ แต่การศึกษาการขนถ่ายถ่านหิน เชิญหน่วยงานราชการเป็นตัวกลางในการเจรจา แต่การ
ผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการให้ต้องมีการเจรจา แต่
กระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มภาคียาสูบ เป็นกลุ่มที่มาเจรจาตกลงกัน ถึงแม้จะไม่ประสบความส าเร็จ 
ส่วนกลยุทธ์การรณรงค์ กลุ่มสนับสนุนจะมีการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเปลี่ยนไปตามประเด็นที่
องค์การอนามัยโลกก าหนดในแต่ละปี ขณะที่กลุ่มคัดค้านมีการรณรงค์ต่อต้ านบุหรี่เถื่อน ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย สอดคล้องกับ ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ  (2557) ที่
กล่าวว่า การรณรงค์จะเปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ใช้กลยุทธ์
เดียวกันตลอด 

ขณะที่ กลยุทธ์การตอบโต้ เป็นกลยุทธ์เดียวที่พบเพ่ิมจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งความ
แตกต่างของการตอบโต้กับการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ  คือ เป็นการสื่อสารแบบ
เฉพาะเจาะจง ว่าสิ่งที่พูดอยู่นั้นตอบกลับความคิดเห็นของใคร และผู้ตอบมีประเด็นใดสื่อสารเพ่ิมเติม
ในเนื้อหาที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์เดียวที่ใช้เฉพาะการผลักดัน
กฎหมายของกลุ่มคัดค้าน สอดคล้องกับ งานศึกษาของ ศรีรัช  ลอยสมุทร ที่ระบุในการถอดบทเรียน
พลัง CSR ของธุรกิจแอลกฮอล์และยาสูบ ซึ่งพบว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
นโยบายสุขภาพ (ศรีรัช  ลอยสมุทร, 2555) อีกทั้งในการงานศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่ ของ กิติยา ปรัตถจริยา และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2553) พบว่า 
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจยาสูบ เป็นการสร้างพันธมิตรและสานความสัมพันธ์ที่ดีกับ
องค์กรต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อท ากิจกรรมแล้วจะต้องสร้างกระแสความสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่ค้นพบว่า
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายสุขภาพดังที่กล่าวข้างต้น 
ยังมีการน าเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงปี 2554-2555 ก่อนที่กฎหมายจะห้าม
การโฆษณากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมในเดือน เมษายน 2555 

จากกลยุทธ์ทั้งหมดที่พบของทั้งสองกลุ่มสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กลยุทธ์การ
สื่อสารเชิงรุก และกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรับ 

กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย กลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ กลยุทธ์การล็อบบี้ กลยุทธ์
การลดความน่าเชื่อถือ กลยุทธ์การตอบโต้ และกลยุทธ์การต่อรองแบบสร้างสัมพันธ์ และกลยุทธ์การ
ก าหนดวาระของสื่อมวลชน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ เป็น “กลยุทธ์ด่านหน้า” ทีใ่ช้กับกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย
และฝั่งคัดค้านโดยตรง โดยเฉพาะกลยุทธ์การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ พบว่าทั้งสองกลุ่มใช้กลยุทธ์นี้
เป็นกลยุทธ์หลักเพ่ือสื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบายตลอดการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ แต่จุดที่เป็น
ข้อสังเกตคือ กลุ่มสนับสนุนจะใช้การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อในรูปแบบการให้ข้อเท็จจริง การศึกษา
ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ทางด้านการ แพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาล เรียกได้ว่าเป็น
ข้อเท็จจริงบนฐานระบาดวิทยา ในขณะที่กลุ่มคัดค้านไม่ได้ใช้การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อในรูปแบบนี้
เท่าใดนัก แต่มุ่งไปที่ การให้ข้อคิดเห็น และการใช้ความน่ากลัว ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นข้อมูลที่ให้ความ
จริงเพียงครึ่งเดียว (Half truth) หมายถึง เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่ง โดยข้อมูลที่จะเกิด
ขึ้นกับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ถูกน าเสนอ ซึ่งแม้จะไม่สามารถยับยั้งการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ได้ แต่ก็
เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยถ่วงและยืดระยะเวลาการพิจารณากฎหมายออกไปได้มาก เป็นที่น่าสนใจว่าใน
อนาคตหากกลุ่มคัดค้านหรือกลุ่มธุรกิจมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน เช่น ผลการวิจัย 
ข้อมูลทางสถิติ หรือ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ มาสนับสนุนประเด็นในการคัดค้านมากขึ้น การ
ต่อสู้เพ่ือผลักดันกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ อาจท าให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่าง
ออกไป (ดังภาพท่ี 5.1) 

ขณะที่ กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กล
ยุทธ์การออกแบบสาร กลยุทธ์การรณรงค์ และกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์เหล่านี้เรียก
ได้ว่าเป็น “กลยุทธ์ทัพหลัง” คือ ไม่ได้เจาะจงที่ผู้ก าหนดนโยบายเพียงกลุ่มเดียว แต่เน้นสื่อสารกับ
มวลชนให้มาสนับสนุนฝั่งของตนเอง เป็นการน าเสนอที่ต้องอาศัยความถี่ในการสื่อสาร คือน าเสนอซ้ า 
ๆ อย่างต่อเนื่อง  (ดังภาพท่ี 5.2)  

จึงเห็นได้ว่า นอกจากมีการสื่อสารเชิงรุก สื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบายแล้ว ก็ยังมีการสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ของทั้งสองกลุ่ม 
ตลอดการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แสดงกลยุทธ์เชิงรุกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน 
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ภาพที่ 5.2 แสดงกลยุทธ์เชิงรับเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดจาการผลักดันกฎหมายของกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน จะ
เห็นได้ว่า นอกจากการเพ่ิมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์
มากขึ้นต่อการควบคุมยาสูบ ส่วนของการตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ประเด็นอ านาจของ
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คณะกรรมการอ านวยการที่มีอ านาจสั่งให้ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือกิจกรรมระหว่างธุรกิจกับกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ และประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ วิสาหกิจในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา องค์กรตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ กับธุรกิจยาสูบ ก็อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
กฎหมายฉบับนี้ลดลง เพราะในประเด็นการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือ
กิจกรรมระหว่างธุรกิจกับกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ฯลฯ ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนและต้องรอ
ประกาศที่จะจัดท าขึ้นในภายหลัง ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเจ้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ ฯลฯ ไม่มีบัญญัติในกฎหมายนี้เช่นกัน แต่ก็ยังมีก าหนดใน 
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2555 และข้อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่
กับผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2559 อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกต
ผลกระทบที่เกิดจากการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ถึงแม้กฎหมายจะผ่านการพิจารณาและมีการแก้ไข
เล็กน้อยไม่ถึงกับท าให้สาระส าคัญของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป แต่ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่ง
เป็นกลุ่มหลักที่แสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมายฉบับนี้โดยตรงก็ถูกตัดออกไป แสดงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสารของทั้งฝั่งสนับสนุนและคัดค้านกฎหมายที่สามารถผลักดันให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของตนเอง 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย รัฐบาล ผู้น าไปใช้ขับเคลื่อนนโยบาย และ
ผู้น าไปศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาล 
1. ในการท าประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่กฎหมายบังคับให้เก็บข้อมูล

ความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะสามารถเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวาระ
ที่ 1 ได้ รูปแบบกระบวนการนี้ควรมีกระบวนการที่บังคับให้มีการน าความคิดเห็นของประชาชน ไป
พิจารณาเพ่ือให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จะได้ไม่สามารถกล่าวได้ว่าการท า
ประชาพิจารณ์เป็นเพียงการท าเป็นพิธีกรรม ไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมจริง ซึ่งอาจกลายมาเป็นประเด็น
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ในการวิจารณ์กฎหมายในภายหลัง ดังเห็นได้จากการสื่อสารประเด็นในการคัดค้านของกลุ่มคัดค้าน
กฎหมายที่มักจะยกประเด็นว่าการท าประชาพิจารณ์เป็นพิธีกรรมที่จัดตั้งโดยรัฐบาล 

2. จากผลการศึกษาพบว่า เหตุผลหนึ่งของกลุ่มคัดค้านที่ใช้เพ่ือผลักดันไม่ให้ รัฐบาล
พิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในระยะนี้ คือ กฎหมายควบคุมยาสูบเดิม เป็น
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากอยู่แล้ว ควรไปหาวิธีการที่ท าให้เกิดการบังคับใช้ได้จริงดีกว่า ดังนั้น เมื่อ
รัฐบาลมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก ณ ขณะนี้ ก็ควรจะผลักดันให้
เกิดการบังคับใช้และประเมินผลเพ่ือให้เห็นรูปธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ว่าสามารถ
ควบคุมและลดการใช้ยาสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการควบคุมยาสูบ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น าไปใช้ขับเคลื่อนนโยบาย 
1. ควรมีการถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของทั้งสองกลุ่มเพ่ือให้เห็นภาพการ

ผลักดันนโยบาย จากบริบทการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2 ฉบับ ในปี พ.ศ.
2535 จนถึงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เห็นจุดศูนย์กลางของการ
ผลักดันกฎหมายทั้งกระบวนการ โดยการถอดบทเรียนควรมีการมองใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพรวม 
บริบท และวิเคราะห์คู่ตรงข้าม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันกฎหมายในอนาคตที่ยังต้องมีการ
ปรับปรุงให้ทันต่อกลยุทธ์ของธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อนักขับเคลื่อนนโยบายรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้
กระบวนการผลักดันนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผ่านมา 

2. จากกระบวนการสื่อสารของกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน พบว่า การผลักดันนโยบาย
ใดก็ตาม จะต้องมีการวางแผนกระบวนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวางเป้าหมายก่อน 
เมื่อเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้กระบวนการสื่อสารรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้ง มิติการสื่อสาร แกนการสื่อสาร 
ระดับของการสื่อสาร ประเภทสื่อที่ใช้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ผลักดันนโยบายได้ ดังเช่น กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านที่มีเป้าหมายสื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบาย 
ฉะนั้น กระบวนการใช้สื่อทุกชนิดก็จะถูกเลือกใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ 

3. ถึงแม้กลุ่มสนับสนุนและคัดค้านจะมีเป้าหมายในการสื่อสารที่ผู้ก าหนดนโยบาย  แต่
กลยุทธ์การสื่อสารนอกจากมุ่งไปที่กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย ก็ยังมีกลยุทธ์ที่สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
ประชาชนควบคู่ไปด้วย เช่น กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หรือ กล
ยุทธ์การรณรงค์ ซึ่งหากท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกฎหมายก็จะเป็นอีกแรงสนับสนุนให้การผลักดัน
กฎหมายมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น 
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4. ในการผลักดันนโยบายนอกจากมีภาคีสนับสนุนที่พร้อมในการด าเนินงานตาม
เป้าหมายในแต่ละด้านสนับสนุนการด าเนินงาน อาทิ นักวิชาการด้านการแพทย์ ด้านนิเทศศาสตร์ 
ฯลฯ กลุ่มเอ็นจีโอ รวมถึงภาคีเครือข่าย สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือการเตรียมข้อมูลให้พร้อม ทั้ง 
สถิติ ผลการวิจัย ผลความคิดเห็น เพราะจะช่วยให้ประเด็นที่น าเสนอมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น เป็นไปตาม
ผลการศึกษาที่พบว่า การเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการส่งต่อ สื่อสารไปถึงผู้ก าหนด
นโยบาย ท าให้การพิจารณากฎหมายราบลื่นเพราะมีข้อมูลสนับสนุนนโยบายมาตรการต่าง ๆ เป็น
เหตุผลเพียงพอกับการผ่านกฎหมาย 

5. กลุ่มท่ีผลักดันกฎหมายต้องพยายามสื่อสารในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาล ที่จะ
ท าให้รัฐบาลหันมาสนใจและให้ความส าคัญในประเด็นนี้ ยกตัวอย่างจากผลการวิจัย ที่พบว่ารัฐบาล
กังวลปัญหาปากท้องของชาวบ้านเป็นล าดับต้น ๆ ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันนี้ เมื่อกลุ่มคัดค้านหยิบยกประเด็นนี้มาสื่อสาร จึงสามารถท าให้การผลักดันนโยบายล่าช้าไป
กว่าที่ควรเป็นเพราะก่อนจะผ่านกฎหมายอะไรรัฐบาลต้องมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับปัญหาปาก
ท้องชาวบ้านซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะแก้ไขเร่งด่วนก่อน 

6. กลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มหลักในการผลักดันนโยบาย จะเป็นกลุ่มที่มีอยู่เดิมแล้วมา
สนับสนุนกฎหมาย หรือเป็นกลุ่มที่ตั้งใหม่เพ่ือผลักดันนโยบายโดยเฉพาะก็ได้ แต่ต้องมีการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามความถนัดของตนเองอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น สมาคมร้านค้าปลีกยาสูบ หรือ 
สมาคมผู้เพาะ ผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบไทย รวมถึง สมาพันธ์เครือข่ายเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ล้วน
แล้วแต่เป็นกลุ่มองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ และขับเคลื่อนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และส่งผล
กระทบต่อผู้ก าหนดนโยบายทั้งสิ้น  

7. จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่าการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นสื่ออีกหนึ่งประเภทที่ทั้งสองกลุ่มใช้ในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้แต่ไม่มากนัก  ซ่ึง
ปัจจุบันเป็นสื่อที่มีประโยชน์ในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมได้มาก โดยเฉพาะเพจ
เฟซบุ๊คต่าง ๆ ที่กลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบาย
ของรัฐบาลได้ด้วย  

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้กระบวนการสื่อสารที่ถูกมาน าใช้เพ่ือผลักดันนโยบาย 

โดยเฉพาะกลยุทธ์การสื่อสารที่กลุ่มสนับสนุนใช้ และมีประสิทธิภาพในการผลักดันให้กฎหมายมีผล
บังคับใช้ได้จริง แต่ยังมีข้อจ ากัดในการศึกษากลุ่มผู้รับสาร ได้แก่ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย ทั้ง
คณะรัฐมนตรี และ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น หากมีการศึกษาการรับรู้ของกลุ่มผู้รับสาร
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เพ่ือให้เห็นผลกระทบของกลยุทธ์การสื่อสาร จะช่วยเสริมข้อมูลส าหรับการน าไปปฏิบัติได้ในการ
ผลักดันกฎหมายอื่นในอนาคต 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร หรือกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่ ม
ธุรกิจในธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากการศึกษากลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพราะจากการศึกษาพบว่า มีงานศึกษาการสื่อสารของกลุ่มธุรกิจน้อยมาก หากมีการศึกษา
มากขึ้น อาจจะน าไปสู่การเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสาร ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษางานวิจัยชิ้นต่อ ไป 

3. ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จของกลุ่มสนับสนุนในการผลักดันกฎหมาย 
รวมถึงความส าเร็จของกลุ่มคัดค้านที่สามารถกดดันให้กระบวนการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ล่าช้า
ออกไป เพ่ือเป็นต้นแบบให้กระบวนการผลักดันกฎหมายฉบับอื่น ๆ  

4. จากการศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 พบว่ามีกระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารในลักษณะใกล้เคียงกัน หากมีการศึกษา
กระบวนการสื่อสารเพ่ือผลักดันกฎหมายฉบับอ่ืน  ๆ เพ่ือน าผลวิจัยมาหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งอาจ
น าไปสู่การค้นพบผลวิจัยที่แตกต่างกัน สามารถน าแนวทางมาสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการ
สื่อสารได ้

5. การศึกษานี้เน้นการศึกษาภาพกว้างของกระบวนการสื่อสาร โดยไม่ได้ลงลึกใน
รายละเอียดแต่ละกระบวนการหรือแต่ละกลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่งในโอกาสต่อไปควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมแต่ละกระบวนการ เช่น แกนการสื่อสาร ระดับการสื่อสาร มิติการสื่อสาร หรือ กลยุทธ์การ
สื่อสาร ได้แก่ กระบวนการชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อ หรือ กระบวนการล็อบบี้ ที่เป็นกลยุทธ์หลักที่ทั้ง
สองกลุ่มใช้ในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะท าให้เกิดองค์ความรู้ในการผลักดันนโยบายที่เป็น
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

6. การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารก่อนที่กฎหมาย
จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหลังจากมีการบังคับใช้แล้วก็ยังต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างการรับรู้เพ่ิมเติมด้วย ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ิมเติมประเด็นการสร้างการรับรู้
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบฉบับนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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