
รายงานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการ “การพัฒนาขอเสนอแนะในการจัดทํา

กฎหมายลําดับรอง พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัลกัษณะและรูปแบบสอืรณรงค ์

เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ 

บริเวณเขตสูบบุหรี



ขอ้เสนอแนะเกยีวกบัลกัษณะและรูปแบบสือรณรงค ์ 

เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ  

บริเวณเขตสูบบุหรี 

 

 

 

 

 
 

 

 

ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 

 

 

โครงการ “การพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง

พระราชบญัญัตคิวบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐”ได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากศนูย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสบู (ศจย.)  

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

ตลุาคม ๒๕๖๑ 



 

คํานํา 

 

รายงานวิจัยข้อเสนอแนะเกียวกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง และเสนอถึง

รูปแบบสอืรณรงค์ เพือการลด ละ เลกิ การบริโภคผลติภัณฑ์ยาสบู บริเวณเขต

สูบบุหรีตามมาตรา ๔๔(๔)  โดยบริษัทและหรือผู้ ประกอบการหรือ

ผู้ดําเนินการ หรือเจ้าของพืนทีมีหน้าทีต้องรับผิดชอบ ด้วยการนํารูปแบบ

ต้นฉบับของกระทรวงไปผลิตเพือการรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี  และรณรงค์มาตรฐานและภาพสือ

มาตรฐาน ตลอดจนจํานวนภาพการหมุนเวียนทังหมดนีเพือเป้าหมายทาง

กฎหมายคือ สอืนันจะนาํไปสู่การลดละเลกิบริโภคยาสบู   

ทงันี รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะใน

การจัดทาํกฎหมายลําดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกียวกับสาระของกฎหมายลําดับรอง ๕ เรือง 

ผู้วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทงัน ีผู้วิจัยหวังว่ารายงานนจีะเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํนโยบาย

สาธารณะและการค้นคว้าของผู้สนใจต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะในการ

จัดทาํกฎหมายลาํดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประกอบด้วยข้อเสนอเกียวกับสาระของกฎหมายลําดับรอง ๕ เรือง ผู้ วิจัย

ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่ านคณะ

สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อาํนวยการ 

ศจย. ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

วิฑูรย์ อึงประพันธ์ ทีปรึกษาโครงการฯ นอกจากนีขอขอบคุณเครือข่ายทีให้

ข้อมูลสนทนากลุ่ม คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร สถาบันส่งเสริม

สขุภาพไทย รศ.ดร.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ดร.สธุี อยู่สถาพร ผศ.ดร.มลินี สมภพ

เจริญ และให้ข้อมูลภาคสนาม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคุณอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ ์

คุณพิศมัย มณีแจ่มใส และคุณสุนิสา คําบุญศรีทีช่วยดําเนินการต่างๆ ให้

งานวิจัยเสรจ็ไปได้ดี 
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บทคดัย่อ 

ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรา ๓๖ เพือให้ข้อเสนอแนะเกียวกับลักษณะ

ของเขตสูบบุหรีตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ และ ๒. เสนอถึงรูปแบบสือ

รณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบ

บุหรีตามมาตรา ๔๔(๔) ผลการศึกษา พบว่า หลักเกณฑ์วิธีการของเขต

ปลอดบุหรีและสูบบุหรี ๑. เขตปลอดบุหรีต้องมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย 

ก. เครืองหมายของเขตปลอดบุหรีมี ลักษณะเช่นเดิม ข. การแสดง

เครืองหมายเขตปลอดบุหรี จะต้องจัดแสดงไว้ ณ บริเวณทางเข้า ทุก

ช่องทางของสถานทดีังกล่าว ๒. เขตสบูบุหรี ต้องมีหลักเกณฑ ์ดังนี 

๑. มีเครืองหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบ

บุหรี 

๒. ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานทีหรือยานพาหนะ

นัน หรือในบริเวณอนืใดอันเปิดเผยเหน็ได้ชัด 

๓. มีพืนทเีป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคาํนึงถึงการระบายอากาศที

เหมาะสมและไม่มีลักษณะทอีาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ราํคาญแก่ผู้อืน 

๔. แสดงสอืรณรงค์เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสูบตามทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑย์าสบูแห่งชาติ 

๕. มีสภาพและลักษณะอืนใดตามทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แห่งชาติ 



๔ 

ส่วนการแสดงสือรณรงค์  เพือการลด ละ เลิก การบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี (มาตรา ๔๔(๔)) บริษัทและ

ผู้ประกอบการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรีมีหน้าทต้ีองรับผิดชอบด้วยการนาํ

รูปแบบต้นฉบับของกระทรวงไปผลิตเพือการรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก 

การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี มีกฎหมายลําดับรอง

เกียวกับหลักเกณฑ์สอืรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสบู บริเวณเขตสบูบุหรี 

การวิจัยมีข้อเสนอแนะให้สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม

ควบคุมโรคเป็นผู้กาํกับดูแลรูปแบบสอืรณรงค์มาตรฐาน ด้านกาํหนดชนิด

ของสือทีต้องใช้ ความบ่อย/ความครอบคลุม ช่วงเวลาทีต้องการ 

ผู้ดาํเนินการมีหน้าทีและเจ้าของพืนทีเขตสูบบุหรีต้องเป็นผู้ผลิตสือให้

สอดคล้องกบัสาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู กรมควบคุมโรค ทงันีจะต้อง

มีการประเมินสอืเป็นระยะๆ 
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Abstract 

This research aims to provide a sub-ordinate or secondary 

legislation for Tobacco Control Act, BE 2 5 6 0 .  The method was 

inviting 7 -1 0  tobacco control experts, to participate in focus group 

discussions. The researcher studies Article 36 to provide suggestions on 

the appropriate characteristics of smoking areas under Article 4 1 

paragraphs 2 , and 2 .  Propose a media campaign format for the 

reduction and cessation of consumption of tobacco products, and 

smoking area according to Article 44 (4).  

Results of the study found that guidelines and mechanism for 

smoke-free area and smoking area criteria are as followed: 1. Smoke-

free area must have the following criteria: a. Sign of non-smoking area 

the same as usual. b. Non-Smoking area sign must be exhibited at all 

the entrance to the establishment.  2 .  Smoking area must have the 

following criteria: 

1) Clearly display a smoking area sign. 

2) The smoking area sign should not be at the entrance or exit 

of the facility, or vehicle, or in any other areas which are clearly visible. 

3 )  The smoking area should be clearly separated from other 

areas, taking into account the appropriate air ventilation, and not causing 

trouble or nuisance to others. 
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4 )  Present the type of media campaign for reduction and 

cessation of smoking tobacco products, as announced by the Minister of 

Public Health, with the advice of the National Tobacco Control Board. 

5 )  Other conditions and guidelines, as prescribed by the 

Minister of the Public Health, by the advice of the National Tobacco 

Control Board. 

For displaying type of media for campaign to reduce and 

cessation of smoking tobacco products, in the smoking area (Article 44 

(4)), companies and distributors/retailers of cigarette products for sale 

are responsible for bringing the original/template form from the 

Ministry of Public Health, and produce for campaign to reduce and 

cessation of smoking tobacco products. For smoking area, there is a 

secondary law on criteria for media campaigning to reduce and 

cessation of smoking tobacco in the smoking area. 

Research results suggested that the Bureau of Tobacco Control, 

Department of Disease Control, regulates the standard of media 

campaign format.  As for the type of media required, 

frequency/coverage, and preferred time, business operator/owner of the 

smoking area must be responsible to produce media campaign, in 

accordance with the Bureau of Tobacco Control, Department of Disease 

Control.  Moreover, media campaign assessment/evaluation should be 

conducted from time to time. 
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บทนาํ 

เจตนารมณก์ฎหมาย 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ

ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพือกําหนดมาตรการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึงเป็นทรัพยากรทีสําคัญของชาติให้มี

ประสทิธภิาพยิงขึนและให้สอดคล้องกับกรอบอนุสญัญา ดังนัน จึงมีความ

จําเป็นต้องดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองเมือพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ประกาศใช้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอโครงการ “พัฒนา

ข้อเสนอแนะในการจัดทํากฎหมายลําดับรองในประเด็นการแสดงสือ

รณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบ

บุหรี 

ความสําคญัของปัญหา 

ตามข้อมูลสถิติของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สาํรวจการสบูบุหรี

ในประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึนไป สูบบุหรีเป็นประจาํ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง ร้อยละ ๔๓ รองลงมา

ได้แก่ ผู้ผลิต ร้อยละ ๑๒ การขายส่งและขายปลีก ร้อยละ ๑๑.๙ การ

ก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการซือผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลียต่อเดือน

เท่ากับ ๕๔๖ บาท พบว่า กลุ่มอายุ ๒๕-๔๔ ปี และ ๒๐-๒๔ ปี มี

ค่าใช้จ่ายเพือซือผลิตภัณฑ์ยาสูบใกล้เคียงกันคือ ๖๓๐ และ ๖๑๓ บาท

ตามลาํดับ  กลุ่มอายุ ๔๕-๕๙ ปี และ ๑๕-๑๙ ปี มีค่าใช้จ่าย ๕๔๖ บาท 

และ ๔๕๕ บาทต่อเดือน ตามลําดับ ผู้ทีอยู่ในกรุงเทพมหานคร มี
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ค่าใช้จ่ายเพือซือผลิตภัณฑย์าสูบสูงถึง ๑๐๕๙ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ

ภาคกลาง ๗๐๖ บาทต่อเดือน แนวโน้มอายุเฉลียทเีริมสูบบุหรีครังแรก มี

ผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะทดีี และจาํนวนปีการสูญเสียสุขภาวะ เพิม

ขึนมาเพียงเลก็น้อยจากการสาํรวจเมือปี ๒๕๕๗ จาก ๑๗.๘ ปี เพิมขึน

เป็น ๑๘.๐ ปี จากสถิติข้างต้น เหน็ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบยังมีแนวโน้มไม่

ลดลงจริง  

การรณรงค์ทางสอืเกยีวกับโทษหรืออันตรายจากบุหรี ทาํให้เหน็

ทังภาพ ส่งผลทังต่อตัวผู้ สูบ และผู้ไม่สูบ ทําให้เกิดความตระหนักที

อยากจะเลิกสูบบุหรี รวมทงัอยากให้คนใกล้ชิดเลิกสูบบุหรี สือรณรงค์จะ

สร้างความตระหนัก และทาํให้คิดลดละเลิกสบูบุหรีมากทสีุด เพราะสอืได้

แสดงออกเหมือนกับสงิทีคิดคือ  “สูบคนเดียวไม่เหน็เดือดร้อนใคร”แต่

กลับให้แง่มุมคิดใหม่ว่า การสูบบุหรีของตนเองอาจสร้างความทุกข์ให้คน

ทเีขารัก การแสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

และหลักเกณฑ์ของการแสดงสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี โดยบริษัทและผู้ประกอบการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์บุหรมีีหน้าทต้ีองรับผิดชอบด้วยการนาํรูปแบบต้นฉบับของกระทรวง

ไปผลิตเพือการรณรงค์ เพือการลด ละ เลกิ การบริโภคผลติภัณฑย์าสบู บริเวณ

เขตสบูบุหรี  และรณรงค์มาตรฐานและภาพสอืมาตรฐาน ตลอดจนจาํนวนภาพ

การหมุนเวียนต่างๆ  

การประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ขึน เนืองจากประเทศไทยเข้าร่วมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่า

ด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) จึง

จาํเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่าทันกลยุทธ์



๙ 

ทางการตลาดของบริษัทบุหรี และแนวปฏบัิติตามกรอบอนุสญัญาดังกล่าว 

การนําเสนอส่วนนีเนืองจากกฎหมายได้กําหนดให้ผู้ดําเนินการต้อง

ดาํเนินการจัดทาํสอืรรณรงค์เพืองลด ละเลิกการสูบบุหรี “ผู้ดาํเนินการ” 

ในทีนีหมายถึง เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาํเนินงานของ

สถานทสีาธารณะ สถานททีาํงาน หรือยานพาหนะทเีป็นเขตปลอดบุหรี  

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา  

๑. เพือเสนอแนะลักษณะของเขตสูบบุหรีตามมาตรา ๔๑ วรรค

สอง 

๒. เพือเสนอแนะถึงรูปแบบสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การ

บริโภคผลิตภัณฑย์าสบู บริเวณเขตสบูบุหรีตามมาตรา ๔๔(๔) 

 

วิธีการศึกษา 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 

๒. การสนทนากลุ่ม/การอภิปราย 

 

ขอบเขตของกฎหมายลําดบัรองทีเกยีวขอ้ง 

มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ มี

อาํนาจประกาศประเภทหรือชือของสถานทสีาธารณะ สถานททีาํงาน และ

ยานพาหนะ ให้สว่นหนึงสว่นใดหรือทงัหมดของสถานทแีละยานพาหนะ

ดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี 



๑๐ 

รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ อาจกาํหนดให้มีเขต

สบูบุหรีในเขตปลอดบุหรีตามวรรคหนึงกไ็ด้ 
 

มาตรา ๔๒ ห้ามผู้ใดสบูบุหรีในเขตปลอดบุหรี เว้นแต่เป็นเขต

สบูบุหรีทกีาํหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
 

มาตรา ๔๓ เมือรัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

ประกาศให้สถานทสีาธารณะ สถานททีาํงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขต

ปลอดบุหรี ให้ผู้ดาํเนินการจัดให้สถานทหีรือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพ

และลักษณะ ดังต่อไปนี 

(๑) มีเครืองหมายแสดงไว้ให้เหน็ได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอด

บุหรี 

(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสงิอาํนวยความสะดวกสาํหรับการสบู

บุหรี 

(๓) มีสภาพและลักษณะอืนใดตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด

โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีทเีขตปลอดบุหรีใดมีประกาศกาํหนดเขตสูบ

บุหรีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ดาํเนินการอาจจัดให้มีเขตสบูบุหรีได้ 

โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี 

(๑) มีเครืองหมายติดแสดงไว้ให้เหน็ได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสบู

บุหรี 

(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานทหีรือยานพาหนะนัน 

หรือในบริเวณอนืใดอนัเปิดเผยเหน็ได้ชัด 



๑๑ 

(๓) มีพืนทเีป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคาํนึงถึงการระบายอากาศที

เหมาะสม และไม่มีลักษณะทอีาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราํคาญแก่ผู้อืน 

(๔) แสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสบูตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

(๕) มีสภาพและลักษณะอืนใดตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด

โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๕ เครืองหมายเขตปลอดบุหรีตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ

เขตสูบบุหรีตามมาตรา ๔๔ (๑) ทีผู้ดาํเนินการจัดให้มีต้องเป็นไปตาม

ลักษณะและวิธีการทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดาํเนินการมหีน้าทปีระชาสมัพันธห์รือแจ้งเตือน

ว่าสถานทนีันเป็นเขตปลอดบุหรี และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือ

ดาํเนินการอนืใด เพือไม่ให้มีการสบูบุหรีในเขตปลอดบุหรี 

ในกรณีทมีีผู้ฝ่าฝืนสบูบุหรีในเขตปลอดบุหรี หากผู้ดาํเนินการได้

ดาํเนินการตามวรรคหนึงตามสมควรแล้ว ผู้ดาํเนินการนันไม่มีความผิด 

 

การออกแบบการศึกษา 

๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis)  
 

วิธีการศึกษา 

๑. ทบทวนวรรณกรรม 

๒. อภิปรายกลุ่ม และสนทนากลุ่ม  



๑๒ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีสือ 

๑. แบบจําลอง S M C R 

การสือสารจะมีประสิทธิผลมากทีสุดกต่็อเมือองค์ประกอบทุก

องค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย องค์ประกอบการสือสารทสีาํคัญ

คือ ๑) แหล่งข่ าวสาร(Source) ๒) ข่ าวสาร (Message) ๓) ผู้ รับ 

(Receiver) ๔) ช่องทางข่าวสาร (Channel)  

ประโยคทองที “ลาสเวลล์” ” เขียนไว้เมือปี ๑๙๔๐ ทีนิยาม

ขอบเขตของการสอืสารไว้ครบถ้วน และใช้อธบิายมาจนทุกวันนี รู้ จักกันใน

ชือแบบจาํลอง S-M-C-R 

“ใคร Who 

กล่าวอะไร   Says What 

ในสอืช่องทางใด   In Which Channel 

ถึงใคร   To Whom 

มีผลอย่างไร”   With What Effect 

 เป็นประโยคทองที “ลาสเวลล์ ซึงต่อมาได้มีการพัฒนาทฤษฎี

เกียวกับการสือสารมากมาย โดย “เบอร์โล” เป็นอีกคนหนึงทีทาํให้เรา

เข้าใจการสือสารได้ชัดเจน โดยแสดงผ่านองค์ประกอบ ๔ อย่างคือ ผู้ส่ง

สาร (Sender/Source) สาร (Message) ช่องทางการสือสาร (Channel) 

และผู้รับสาร (Receiver)  



๑๓ 

แหล่งข่าวสาร (Source) 

ในกระบวนการสือสาร แหล่งข่ าวสารหรือ ผู้ส่ งสารเป็น

องค์ประกอบทสีาํคัญอย่างยิง เพราะนอกจากองค์ประกอบอืนๆทจีะทาํให้

การสอืสารมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้ส่งสารกเ็ป็นผู้มีอิทธิพลต่อความเชือถือ

ให้แก่ตัวสารด้วยคุณลักษณะของผู้ส่งสารเอง (อภิสสรา เกิดชูชืน, ๒๕๔๕: 

๔๕) และผู้ส่งสารไม่จาํเป็นต้องเป็นตัวบุคคลเสมอไป อาจอยู่ในรูปของ

สถาบัน องค์กร หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือคณะทาํงานกไ็ด้ ซึงความ

น่าเชือถือของแหล่งสารมาจาก ปัจจัย ๒ ประการ (อรวรรณ ปิลันธน์

โอวาท, ๒๕๔๙: ๑๒๐) คือ 

๑) ความสามารถหรือความเป็นผู้ชํานาญ ( Competence of 

expertness) 

๒) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) 

 

ข่าวสาร (Message) 

เนือหาสาร/ข้อมูล/ข่าวสาร หมายถึงข้อมูล ข้อเทจ็จริง ความคิด

ต่างๆ หรือชุดของสัญลักษณ์  ทีผู้ส่งสารต้องการจะนําเสนอหรือสือ

ความหมายไปยังผู้รับสารโดยมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง สุมาลี เล็ก

ประยูร (๒๕๕๑: ๑๐๓) อธิบายว่า กระบวนการเข้ารหัสนาํไปสู่การพัฒนา

ข้อความ ซึงประกอบด้วยข้อมูลหรือความหมายทีผู้ส่งข่าวสารต้องการ

ส่งไปยังผู้รับข่าวสาร โดยทีอาจเป็นข้อความเป็นภาษาพูด (verbal) หรือ

ข้อความทีไม่ เป็นภาษา (nonverbal) ใช้การพูดหรือเขียนหรือใช้

สญัลักษณ์กไ็ด้และปรับเปลยีนข้อความให้อยู่ในรูปทเีหมาะสมสาํหรับช่อง



๑๔ 

ทางการสอืสารทจีะใช้ ดังนัน ผู้ส่งสารจึงต้องกาํหนดเนือหาสารให้ตรงกับ

ความสนใจหรือความต้องการของผู้รับและต้องมีวิธีการวางโครงสร้างสาร

มาเป็นอย่างดี 

ผู้รับสาร (Receiver) 

ในกระบวนการสือสาร มีบุคคลเข้ามาเกียวข้อง ๒ ฝ่าย คือ ผู้รับ

สารและผู้ส่งสารซึงผู้รับสารในการสอืสารนันอาจมีความหมายถึงบุคคลคน

เดียว หรืออาจหมายหมายถึงกลุ่มบุคคล หรือมวลชน ทีเป็นผู้ฟัง ผู้อ่าน 

ผู้ชม การทีจะให้ข่าวสารทีเหมาะสมกับผู้รับสาร ต้องเข้าใจในความ

ต้องการข่าวสารของผู้รับสาร ซึงโดยปกติมีอยู่ ๔ อย่าง (พรทิพย์ วรกิจโภ

คาทร, ๒๕๔๖: ๒๙๐) คือ 

๑) ความต้องการข่าวสารทีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เนืองจากใน

สังคมปัจจุบันมีการติดต่อสือสาร แลกเปลียน ความรู้  ความคิดเห็น

ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ แก่กัน ผู้รับสารแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม จะ

เลือกรับเฉพาะข่าวสารทีมีสาระตรงกับความสนใจ ความต้องการ หรือ

วัตถุประสงค์ทีเป็นเป้าหมายของแต่ละคน และสนใจจดจําส่วนนัน้ มาก

เป็นพิเศษ 

๒) ความต้องการข่าวสารทสีอดคล้องกับค่านิยม ความเชือและ

ทศันคต ิข่าวสารใดทไีม่สอดคล้องมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการ

ปฏเิสธจากผู้รับสาร ระบบสงัคม และวัฒนธรรม มีผลต่อการแปลหรือการ

ตีความของผู้รับสาร คนมาจากสังคมทีต่างกัน หรือภูมิหลังวัฒนธรรมที

แตกต่างกัน ย่อมตีความเรืองราวข่าวสารทีได้รับมาแตกต่างกันไปด้วย 

ตามระบบสงัคม และวัฒนธรรมทเีป็นอยู่ 



๑๕ 

๓) ความต้องการข่าวสารทีสะดวกในการได้มา ถึงแม้ข่าวสารจะ

เป็นข่าวสารทใีห้ประโยชน์และสอดคล้องกับตัวเอง แต่ถ้าข่าวสารดังกล่าว

ได้มาด้วยความยากลาํบากหรือไม่สะดวก ผู้รับสารกไ็ม่อาจเปิดรับข่าวสาร

นันได้ 

๔) ความอยากรู้ อยากเห็น  เป็ นความต้องการทีอยากมี

ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึงในกระบวนการ

การติดต่อสือสาร ต้องอาศัยขอบเขตแห่งความรู้  หรือขอบเขตแห่ง

ประสบการณ์ของผู้รับสารและผู้สง่สาร ในการเปิดรับข่าวสารของบุคคลใน

อันทีจะเข้าใจข่าวสารได้มากน้อยเพียงใดกย่็อมขึน้ อยู่กับขอบเขตแห่ง

ประสบการณ์ของผู้รับสารด้วย 

การตรวจสอบการสือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขฯ โดย

พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับสาร

และกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ส่งสาร จะช่วยอธิบายความสาํเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการสอืสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุฯ ได้ 

ช่องทางข่าวสาร (Channel) การเลือกใช้ช่องทางข่าวสารหรือช่อง

ทางการสือสารเป็นองค์ประกอบสาํคัญทีจะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ ซึงผู้ส่งสารต้องพิจารณาว่าข่าวสาร

และกลุ่มเป้าหมายนัน้ ต้องใช้ช่องทางการสอืสารใดเป็นหลัก  

การเลือกใช้สอืโดยพิจารณาบทบาทหน้าทขีองสอืแต่ละชนิดว่า มี

ขอบเขตความสามารถแตกต่างกันไป ความสามารถดังกล่าวได้แก่ การให้

ข่าวสารข้อเท็จจริง ความสามารถในการให้หลักการและให้มองเห็น

ความสัมพันธ์ ความสามารถในการให้ติดตามความต่อเนืองของ



๑๖ 

กระบวนการ ความสามารถในการให้แก้ปัญหา ชักนาํให้เปลียนพฤติกรรม 

โน้มน้าวให้ลงมือกระทาํ  (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, ๒๕๔๙: ๑๕๐) 

โดยทกีารเลือกใช้สือในการสือสารนันต้องคาํนึงถึงวัตถุประสงค์

ของการใช้สอืเป็นหลัก (เสรี วงษ์มณฑา, ๒๕๔๒: ๒๙) ดังนี  

๑) การเข้าถึง (Reach) ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากทสีดุ 

๒) ความถี (Frequency) ต้องเข้าถึงเป้าหมายด้วยความถีที

เหมาะสม มีจาํนวนครัง พอทจีะก่อให้เกิดความสมัฤทธทิางการสอืสารได้ 

๓ ) ความสั ม ฤทธิ  (Impact) เมื อ เราได้ ใช้ สื อ เพื อก าร

ประชาสัมพันธ์แล้ว ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ทวีางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้  

ความเข้าใจ การยอมรับ การชืนชม หรือความพร้อม 

๔) ความต่อเนือง (Continuity) คือต้องมีความต่อเนืองใน

ระยะเวลาทพีอเหมาะ พอเพียงทจีะก่อให้เกิดผลสมัฤทธทิางการสอืสาร” 

 อย่างไรกต็าม บางครังเราคงสงสัยว่า มีหลายเรืองทเีป็นเรืองทดีี

มากๆ  ข้อความกน่็าสนใจ แต่ทาํไมไม่เกิดผลต่อการเปลียนแปลงตาม

เป้าหมายของผู้สือสาร แบบจําลองนีอธิบายองค์ประกอบหลักของ

กระบวนการสือสาร ซึงมีรายละเอียดมากมายทีควรศึกษาให้ลึกซึงก่อนที

จะวางแผนการสอืสารเพือให้บรรลุตามเป้าหมายทตีงัไว้ 

การเลือกใช้สือคือ คุณลักษณะของสือ ซึงผู้สือควรศึกษา

คุณลักษณะของสือแต่ละชนิดประกอบในการเลือกสือด้วย คุณลักษณะ

ของสอื (Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสอืในการแสดงออกซึง

ลักษณะต่างๆ เช่น การเคลอืนไหว ส ีและเสยีง เป็นต้น (Jerrold E. Kemp 

และ Don C. Smelle, ๑๙๘๙)  



๑๗ 

การเลือกใช้สือหรือช่องทางพิจารณาจากลักษณะและคุณสมบัติ

ของสือแต่ละประเภท ประกอบด้วย ๑) สือสิงพิมพ์ ประกอบด้วย 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายประกาศและโปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว 

ภาพพลิก โปสเตอร์ ๒) สอืบุคคล ๓) สอืโสตทศัน์ ๔) สอือนืๆ โดยแสดง

รายละเอียดของสอืแต่ละประเภทได้ดังนี 

 

ตาราง แสดงคุณสมบัติของสอืสงิพิมพ์  

ประเภทสอื ข้อด ี ข้อด้อย 

หนังสอืพิมพ์ 

(Newspaper) 

 

- สามารถเข้าถึงประชาชน

จาํนวนมาก 

- มีระยะเวลากาํหนดออกที

แน่นอนเป็นประจาํสมาํ

เสมอ 

- ก่อให้เกดิประชามติขึน

ในหมู่ประชาชนได้ 

- ให้รายละเอียดข้อมูลได้

มาก 

- เลือกกลุ่มเป้าหมายได้

จาํกดั 

- ไม่ดึงดูดความสนใจ

ของคนทวัไปเท่าทคีวร 

- เนือหาข้อมูลไม่เป็น

ปัจจุบัน 

 

นิตยสาร 

(Magazines) 

 

- มีรูปเล่มทกีะทดัรัด

สวยงาม 

- มีระบบการพิมพ์ที

ประณีตมีสสีวยงามช่วย

ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

ได้เป็นอย่างด ี

 

- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

เฉพาะเจาะจง 

- ผู้อ่านกาํหนดว่าจะอ่าน

หรือไม่อ่าน 

- อาจหาซอื ได้ในบาง

ท้องทเีท่านนั 

- ราคาต่อหน่วยของ



๑๘ 

ประเภทสอื ข้อด ี ข้อด้อย 

นิตยสารแพงกว่า

หนังสอืพิมพ์ 

- ขาดความรวดเรว็ ทนั

ต่อเหตุการณ ์เพราะอาจ

ออกเป็นรายเดอืนหรอื

รายปักษ์ 

- มีราคาแพง ประชาชน

บางกลุ่มอาจไม่สามารถ

ซอื หรือจับจ่ายได้ป้าย

ประกาศและ 

- ราคาแพง 

โปสเตอร์ 

(Billboard) 

- ดึงดูดความสนใจของ

ประชาชน ด้วยความเด่น

และสะดุดตา 

- จัดทาํด้วยสสีนัสวยงาม 

มีภาพและตัวอกัษรชัดเจน 

อ่านง่าย แม้อยู่ไกล 

- พืนทใีนการนาํเสนอ

เนือหามจีาํกดั 

 

ป้ายประกาศและ 

โปสเตอร ์

(Billboard) 

- สสีนัสดใส สวยงาม 

ดึงดูดสายตา 

- ให้ข้อความดึงดูดความ

สนใจ 

- ให้รายละเอียดได้น้อย 

- ผู้รับสารต้องมีทกัษะ

ในการอ่าน 

โทรทศัน ์

(Television) 

- ดึงดูดความสนใจได้มาก 

เพราะ สามารถทดแทนได้

- ราคาแพงกว่าสอื

ประเภทอนื 



๑๙ 

ประเภทสอื ข้อด ี ข้อด้อย 

 ทงั หนังสอืพิมพ์ วิทยุ และ

ภาพยนตร ์

- ผู้ชมเกบ็ข่าวสารได้มาก

เพราะมีทงัภาพและเสยีง 

- ถ่ายทอดข่าวสารได้

รวดเรว็ ทาํให้ข่าวเป็นที

น่าเชือถือ 

- สามารถเสนอรายการบาง

รายการได้ดกีว่าวิทยุและ

หนังสอืพิมพ์ เช่น รายการ

สารคดี การสาธติทาง

วิชาการต่าง ๆ 

- เมือพลาดรายการกไ็ม่

สามารถจะชมได้อกี 

นอกจากบันทกึเป็น 

วิดีโอเทป (แต่ในปัจจุบัน

สอืโทรทศัน์สามารถ

เอาชนะข้อด้อยเรอืงการ

สอืสารทางเดียวและการ

กลับมาดูซาํได้ 

การจดักจิกรรม 

(Event) 

 

- มีความยืดหยุ่นสงู 

- ใช้ความคดิสร้างสรรค์ 

ใช้เทคนิคและกลยุทธต์าม

วัตถุประสงค์ของการจัด

งานหรอืตามสถานการณ์

จริงได้ 

- ผู้จัดได้พบปะโดยตรงกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

- ใช้งบประมาณมาก 

- มีช่วงเวลาทจีาํกดั 

- ต้องใช้ทกัษะในการ

ประสานงานสงู 

แหล่งทมีา: วิรัช ลภิรัตนกุล, ๒๕๔๙: ๓๑๓. 

 



๒๐ 

ปัจจุบันสือสังคม (Social Media) มีอิทธิพลต่อผู้ บริโภคเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม เดก็ทเีติบโตหลังปี คศ.๒๐๐๐ (พ.ศ.๒๕๔๓) 

ในยุคของอินเตอร์เนตเฟืองฟู แต่การทแีบรนด์จะมีเพียง Facebook page 

ของตัวเอง แล้วแชร์ข้อมูลเกียวกับสินค้าหรือบริการนันอาจไม่สามารถ

สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ มผู้บริโภค รวมถึงสร้าง Brand loyalty ได้

เพียงพอ เพราะในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดมีสูง แบรนด์คู่แข่งต่าง

ต้องการดึงความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคด้วยการโฆษณาผ่านต่างช่องทาง 

Social network ต่าง ๆ (ศรัญญา เจตน์จิราวัฒน์ ๒๕๕๙) 

ในการสือสารให้ เข้ าถึ งก ลุ่มผู้บริ โภคบน Social network 

กระบวนการหาข้อมูลของผู้บริโภคอาจจะไม่เกียวข้องการสินค้าโดยตรง 

แต่เป็นข้อมูลทกีลุ่มผู้บริโภคสนใจ ซึงสิงเหล่านีจะช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภค

หันมาค้นคว้าหาข้อมูลเกียวกับแบรนด์มากขึน เพราะเป้าหมายสูงสุดของ

แบรนด์นันคือ การได้เป็นสว่นหนึงใน Social Circle หรือเป็นส่วนหนึงใน

ชีวิตของผู้บริโภค และในปัจจุบัน Social network แต่ละแพลตฟอร์มต่าง

ล้วนมีกฎหรือลักษณะเฉพาะ ซึงจําเป็นอย่างยิงทีนักการตลาดต้องทาํ

ความเข้าใจ เพือให้การวางกลยุทธท์างการสอืสารเกดิประสทิธผิลมากทสีุด 

ศรัญญา เจตน์จิราวัฒน์ (๒๕๕๙) ด้ยกตัวอย่างของสอืทางสงัคม ดังนี  

Instagram : ผู้ใช้ Instagram มองว่าเป็นช่องทางทีเหมาะสาํหรับ

การหาแรงบันดาลใจ หรือไอเดียใหม่ๆ จากรูปถ่ายทมีีความสวยงาม 

Twitter : ช่องทางนีให้ความสําคัญกับความรวดเร็วของข้อมูล 

ระยะเวลาของการ Tweet ข้อความ ๑ ครังทีจะได้รับการ Retweet มักไม่

เกิน ๑๘ นาที นันหมายความว่าข้อมูลทีแบรนด์ต้องการสือสารต้องสัน 

กระชับ ได้ใจความ และอัพเดต 



๒๑ 

Facebook : เปรียบเสมือน Internet การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

มักเกิดขึนในช่องทางนี 

การให้ข้อมูลทมีีคุณค่าต่อกลุ่มผู้บริโภค โดยสามารถแบ่งออกได้

เป็น ๒ ประเภทคือ ข้อมูลทีมีประโยชน์ และข้อมูลทีเกียวข้องกับ

ประสบการณ์ของกลุ่มผู้บริโภคกับแบรนด์ ซึงถือเป็นคุณค่าทางจิตใจ 

ทังนี Social media เป็นเพียงหนึงช่องทางในการสร้างยอดขาย 

แต่ยังมีสืออีกจํานวนมากทีนักการตลาดต้องศึกษา และเรียนรู้ เพราะ

ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มหรือแต่ละวัยต่างกม็ีความสนใจ รวมถึงพฤติกรรมใน

การเสพสือ และความ

ต้องการทีแตกต่ างกัน

ออกไป 

       . การรณรงค์

(campaign) 

การรณรงค์ คือ 

เป็นศัพท์ทีมาจากทาง

ทหาร การรณรงค์สร้าง

กาํลังเพืออุดมการณ์ทีทาํ

ให้คนทังหลาย ให้ เกิด

พลังอะไรสักอย่าง เช่น 

สัปดาห์รณรงค์เกียวกับ

..... ก ารรณ รงค์ เป็ น

เครืองมือหนึงของการสือ 



๒๒ 

หมายถึง กระบวนการต่อเนอืงทปีระกอบด้วยกิจกรรม หรือการดาํเนินการ

ทอีอกแบบขึนเพือให้ได้มาซีงผลลัพทท์คีาดหวังในช่วงระยะเวลาทกีาํหนด 

(อาณาจักร โกวิทย์ ๒๕๕๔) การรณรงค์เป็นการพยายามในการสือสารที

ต่อเนืองทีมีสาร (massage) มากกว่าหนึง ซึงเป็นวัตถุประสงค์ของความ

พยายามของการสือสาร คือ การมีอิทธิพล ต่อ สังคม หรือ สาธารณชน  

การณรงค์มีนัยสาํคัญตรงความหมายทผู้ีสอืต้องการให้ผู้รับสารเหน็คุณค่า

หรืออประโยชน์ หรืออันตรายทีจะได้รับ การรณรงค์เป็นการเพิมระดับ

ความรู้  ของผู้รับสาร เพือสร้างจิตสาํนึกในผลลัพท์ทีอาจตามมาของการ

แสดงพฤติกรรมลักษณะฯ ผลของการรณรงค์ สามารถเกิดได้ระดับบุคคล 

ถึงระดับโครงสร้างสถาบัน ตย. รณรงค์ เช่น โทรไม่ขับ เหล้า บุหรี 

ยิงกว่านัน ต้องการให้ผู้รับสารทราบถึงความสาํคัญและความจาํเป็นและ

สาเหตุทต้ีองมีการเผยแพร่กระจายเรืองราวนัน เพือให้เกิดความรู้  ความ

ตระหนัก และความเข้าใจต่อเรืองนันๆ การรณรงค์เป็นการยาํเตือน เพราะ

สอืระยะสัน ต้องยาํให้เกิดการระลึกได้ ความสนใจ  ความสาํเร็จของการ

รณรงค์ขึนอยู่กับทําให้ประชาชนคิดถึงพฤติกรรมของตน โดยอาศัย

มุมมองในบริบทอนาคตและความเจริญของสงัคม 

ชนิดของการรณรงค ์

โดยปกติการรณรงค์ มี อยู่ ๓ ประเภท คือ 

๑. การรณรงค์ทางการเมือง 

๒. การรณรงค์โฆษณาประชาสมัพันธ ์

๓. การรณรงค์เพืออุดมการณ์ คือ อยากเผยแพร่แนวคิดต่างๆ 

เช่น เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นคนเข้ามีส่วนร่วม 

กลยุทธท์เีข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมี ๕ ขนัตอน 



๒๓ 

๑. ขนัตอนให้คนรู้ จัก หรือ ประกาศตัว (identification) 

๒. ขันตอนการสร้างความชอบธรรม (legitimacy)หรือ ความ

ถูกต้อง 

๓. ขันตอนการมีส่วนร่วม (Participation) ขันตอนการชอบธรรม 

มีผู้การสนับสนุนอย่างเปิดตัว ในขันการมีส่วนร่วม ผู้นําการรณรงค์

พยายามดึงคนทไีม่มีส่วนร่วมเข้าร่วมด้วย 

๔. ขันตอนเข้าไปอยู่ในตลาด (penetration) ถึงขันนีแสดงว่า มี

ผลิตภัณฑ ์/แนวคิด/อุดมการณ์ ได้มีส่วนแบ่ง หรือส่วนครองใจผู้รับสาร 

๕. ขนัสาํเรจ็ (distribution) ขนัสดุท้ายของการรณรงค์เมอืประสบ

ความสาํเรจ็ ต้องรักษาไว้ 

 

การเลือกใชสื้อสําหรบัรณรงค ์

- กําหนดชนิดของสือทีต้องใช้ ความบ่อย/ความครอบคลุม 

ช่วงเวลาทต้ีองการ (คือต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย) 

- กาํหนดเนือหาและรูปแบบข่าวสาร กระชับ เข้าใจ 

- จดจาํง่าย ไม่ซับช้อน  

สรุป การรณรงค ์

๑. ศึกษาปัญหา (อะไรเด่น/อะไรควรเน้น) 

๒. ศึกษาประเมินกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีอิทธิผลต่อการตัดสนิใจ 

ต่อการกระตุ้นจูงใจโน้มน้าวใจ 

๓. พิจารณาช่องทางทเีหมาะสมทสีดุทจีะทาํการเผยแพร่ 

๔. ต้องแน่ใจว่าโอกาสทเีหมาะสมทสีดุทจีะทาํการเผยแพร่อยู่ช่วง

ใด 



๒๔ 

๕. ทบทวนงานเก่าๆ และแนวโน้ม( ศึกษาข้อมูลเก่าให้เราพัฒนา

โครงการใหม่ๆ ได้ สะดวกขึน มีแหล่งอ้างอิงมากขึน โครงการมีแหล่ง

อ้างอิงทาํให้โครงการมีนาํหนัก มีความน่าเชือถือ โดดเด่น น่าสนใจมากขนึ 

๖. พยายามกาํหนดวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดการรณรงค ์

๗. พยายามให้วัตถุประสงค์ของการรณรงค์สอดคล้องสัมพันธ์

กับนโยบาย/เป้าหมายระยะยาวขององค์กรของหน่วยงานทีเป็น change 

agent 

๘. กาํหนดงบประมาณ 

๙. กาํหนด Theme หรือเรียกร้องความสนใจ สาํหรับ campaign 

๑๐. การทาํวิจัยด้านการตลาดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ (โดยอาศัย

ข้อมูลจากสหวิทยาการ เกียวข้องกับวิชาด้านการตลาดจะทาํให้เราเข้าใจ

สภาพปัญหามากขึน) 

๑๑. ตรวจเชค็ว่าสอืใดเหมาะสมทสีดุ 

 

การรณรงค์เป็นกระบวนการสือสารทีมีแผนโดยการใช้สือต่างๆ 

ภายในระยะเวลาทมีีประสิทธภาพต้องมีการออกแบบสือ คือ เนือหาสาระ

ทจีะบรรลุให้มีความรู้  ความสนใจ ตระหนัก การโน้มน้าวใจ และการณรงค์ 

คือใช้สือต่างๆ ใชเทคนิคต่างๆ เจตนาให้คนเห็นคล้อยตามการรณรงค์ 

วางแผนกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นช่วงระยะเวลาสันๆ เป็นสัปดาห์ เดือน 

หรือ ระยะหนึงไม่ตลอดไป 

การรณรงค ์(Campaign) หมายถึงการจัดกิจกรรมเพือเผยแพร่

แนวคิดทีผู้รณรงค์ต้องการ ไปสู่เป้าหมายของการรับรู้  หรือปรับเปลียน

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทังนีการรณรงค์เป็นการดาํเนินการทีต้อง



๒๕ 

กําหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์  แผนงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจน และควรรวมถึงการประเมินผลการรณรงค์ด้วย

ว่าบรรลุตามเป้าหมายทตีงัไว้หรือไม่ 

 

องคป์ระกอบในการรณรงค ์(วนิดา  วินิจจะกูล ๒๕๕๒) 

๑) เป้าหมาย  หมายถึง สภาพทีนักรณรงค์อยากให้เกิดขึน 

หลังจากดําเนินโครงการรณรงค์ หรือหลังจากโครงการรณรงค์สินสุด 

สามารถแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

๑.๑ เป้าหมายระดับบุคคล แยกได้เป็น ๔ ด้าน คือ  การกระตุ้น

ให้เกิดการตืนตัวต่อสภาพปัญหา การปรับเปลียนทัศนคติในทางที

เหมาะสม (เช่น ไม่ควรรังเกียจคนทีติดเชือเอชไอวี) การปรับเปลียน

พฤติกรรมไปในทิศทางทพึีงประสงค์ (เช่น ลดการเลิกสูบบุหรี) การสร้าง

สาํนึกหรือความภาคภูมิใจให้กับบุคคลเป้าหมาย (เช่น จัดกิจกรรมที

เหมาะสมให้กับเยาวชนกลุ่มเสยีง) 

๑.๒ เป้าหมายระดับโครงสร้าง นอกจากเป้าหมายระดับบุคคล

แล้ว การรณรงค์อาจมีเป้าหมายไปถึงการผลักดันในเชิงโครงสร้างของ

ระบบสังคม เช่น การรณรงค์สร้างกระแสการตืนตัวของชุมชน หรือการ

ผลักดันนโยบายการห้ามสูบบุหรีในทสีาธารณะ เป็นต้น 

๒) กลุ่มเป้าหมาย ซึงในการสือสารเรืองใดๆ ในระดับใดกต็าม 

กลุ่มเป้าหมายทเีราคาดหวังให้เป็นไปตามเป้าหมายของเรานันเป็นเรืองที

เราต้องทาํความรู้ จักให้มากทสีุด เพือให้การสอืสารนันบรรลุวัตถุประสงค์

ตามทตีงัไว้ แยกได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี 



๒๖ 

๒.๑ กลุ่มเป้าหมายทนีักรณรงค์ต้องการให้เกิดการเปลียนแปลง 

หมายถึงกลุ่มเป้าหมายทีเกียวข้องกับประเดน็ทีรณรงค์โดยตรง และนัก

รณรงค์ต้องการให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางทีพึง

ประสงค์ เช่น กลุ่มคนสูบบุหรึ กลุ่มคนทีอยู่ในสถานทีเป็นแหล่งเสือม

โทรม เป็นต้น ซึงสามารถแยกออกได้เป็นกลุ่มย่อยๆ อีก เช่น วัย พืนที

เป้าหมาย อาชีพ หรือกลุ่มเป้าหมายทีต้องการการนิยามให้ชัดเจนด้วย 

เช่น บุคคลทมีีความเสยีงต่อโรคเบาหวาน เป็นต้น 

๒.๒ กลุ่มเป้าหมายทนีักรณรงค์ต้องการให้เป็น “แนวร่วม” แบ่ง

ได้เป็น ๓ กลุ่มย่อย คือ  

ก. กลุ่มเคยเสยีง และยินดีเป็นแนวร่วม เช่น กลุ่มคนสูบ

บุหรีทตีัดสนิใจเลิกสบู และทาํหน้าทเีป็นอาสาสมัครให้กับการรณรงค ์

 ข. กลุ่มยังเสยีง แต่สมัครใจเป็นแนวร่วม เช่น นักเรียน

ทีอาสาเป็นแกนนําเตือนเพือนนักเรียนด้วยกันเพือหลีกเลียงการหันไป

พึงพายาเสพติด เป็นต้น 

ค. กลุ่มไม่เสียง แต่พร้อมทีจะเป็นแนวร่วม เช่น คนที

ไม่เสียง แต่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับกกลุ่มเสียง และพร้อมทาํหน้าที

สอืสาร เช่น เดก็อนุบาลกระตุ้นพ่อให้เลิกบุหรี เป็นต้น  

 ๓) ข้อมูล/ประเดน็ในการรณรงค์ ถือเป็นองค์ประกอบสาํคัญใน

การรณรงค์ ซึงองค์กรทีทาํหน้าทีรณรงค์จะต้องมีข้อมูลทีทันสมัยและ

ชัดเจนเกียวกับประเดน็ต่างๆ ทใีช้ในการรณรงค์ สามารถแยกข้อมูลออก

ได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี 



๒๗ 

ก. ข้อมูลระดับพืนฐาน เช่น สถิติหรือตัวเลขต่างๆ ทสีะท้อน

สถานการณ์ แลดล้อมทีเกียวข้องกับประเด็นทีรณรงค์ทังในและ

ต่างประเทศ บัญชีรายชือผู้ทใีห้ข้อมูลเพิมเติมได้ เป็นต้น 

ข. ข้อมูลเชิงแนวปฏิบัติตนของกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของ

พฤติกรรมทีพึงประสงค์ ทักษะชีวิต ทีบุคคลกลุ่มเสียงควรรู้ และควร

ปฏบิัติ เป็นต้น 

ค. ข้อมูลเชิงลึก เช่น รายงานผลการวิจัยเกยีวกับผลกระทบ

ของพฤติกรรมเสยีงต่างๆ  การไม่ปฏบิัติตามคาํแนะนาํด้านสุขภาพ เป็น

ต้น 

 ๔) ช่องทางการสือสาร ในกระบวนการสือสารเพือเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างแท้จริงนัน เราไม่สามารถพึงพาสือมวลชนอย่าง

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีเป็นสือกระแสหลักเท่านัน แต่

ช่องทางการสือสารแบบอนืจาํเป็นต้องทาํควบคู่กันไปด้วย เช่น สอืบุคคล 

สอืเฉพาะกิจ สอืกจิกรรม การจัดเวท ีเป็นต้น ควรตระหนักไว้เสมอด้วยว่า

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสือมวลชนนันสามารถทาํได้ดีแค่ในระดับ

การสร้างความตระหนัก และความสาํนึกกับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นส่วน

หนึงในการสร้างกระแสความตืนตัวในวงกว้างเท่านัน แต่ไม่สามารถสร้าง

ความเปลียนแปลงในเชิงพฤติกรรมได้อย่างจริงจัง นอกจากนัน การทีจะ

ทาํให้เกิดกระแสการตืนตัวในวงกว้างยังขึนอยู่กับประเภทของสอื รูปแบบ

การนําเสนอข้อมูล บุคคลทีทําหน้าทีสือสารผ่านสือ จังหวะเวลา และ

มุมมองของสาธารณชนในช่วงเวลาดังกล่าว 

๕) กลยุทธ์การสือสาร ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านสาร กลยุทธ์

ด้านสอื  



๒๘ 

 ๕.๑ กลยุทธด้์านสาร โดยเนือสาร หรือสาระทนีาํเสนอมีได้ทงัสอง

แนวทงัเชิงลบและเชิงบวก ดังนี 
 

แนวทางเชิงลบ 

     -การใช้ความน่ากลัว 

      -การใช้บุคคลทาํหน้าที

ตักเตือนกลุ่มเป้าหมาย 

     -การนาํเสนอข้อเทจ็จริง 

 

แนวทางเชิงบวก 

-การให้กาํลังใจ   

 -การเน้นความทนัสมัย 

-การเน้นความสะดุดหู สะดุดตา 

-เลียงการตาํหนิ แต่ประกาศเชือเชิญ

ให้ทาํพฤติกรรมทพึีงประสงค์   

-การนาํเสนอภาพพฤติกรรมทพึีง

ประสงค์โดยคนมีชือเสยีง 

-การสร้างสญัลักษณ์ร่วม 

 

๕.๒ กลยุทธด้์านสอื 
 

แนวทางเชิงลบ 

-นําเสนอประสบการณ์ตรงในการ

เผชิญปัญหา 

-การใช้บุคคลทน่ีาเชือถือทาํหน้าที

สอืสารกับสาธารณชน 

-การสร้างแรงกดดันผ่านกลุ่มแนว

ร่วม 

แนวทางเชิงบวก 

-การจัดกิจกรรมทางเลือก 

-แนวทางอนืๆ  

-การเลือกนําเสนอประเด็นให้

สอดคล้องกับบุคลิกของสือมวลชน

และความสนใจของสงัคม 

-การวางตนให้พร้อมทีจะให้ข่าว

เสมอ 



๒๙ 

 
  

๖) การวิจัย ในการรณรงค์สมัยปัจจุบันนีถือว่าการวิจัยเป็นเรือง

ทไีม่ควรมองข้าม เนืองจากผลการวิจัยจะช่วยให้ทราบข้อมูลทจีาํเป็น เช่น 

พืนฐานข้อมูลเกยีวกบัประชาชน ทงัวิธีคิดและพฤติกรรม สถานการณ์และ

ประเดน็ปัญหา ซึงจะเป็นข้อมูลมาประกอบการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการคัดเลือกประเภทและรูปแบบของสือ

และรายการทจีะใช้ในการรณรงค์ เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ควรมีการวิจัย

ตามหลังด้วย เช่น วิจัยผลทเีกิดขึนจากการรณรงค์ด้วย 
 

๓. การสือสารสุขภาพ 

การศึกษาเรืองการสือสารสุขภาพ มีความสาํคัญอย่างยิงสาํหรับ

งานด้านการสาธารณสุขในการทีจะพัฒนาองค์ความรู้  และทักษะของ



๓๐ 

ประชาชนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการศึกษาเรือง การสือสารสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข ซึงต้องใช้การวิเคราะห์ตามกรอบของการสือสาร

สุขภาพเป็นสาํคัญ วาสนา จันทร์สว่างและคณะ (๒๕๕๐: ๕๔-๕๕) ให้

ความหมายของการสอืสารสุขภาพว่า หมายถึงกระบวนการสอืสารทสี่งผล

ต่อสขุภาพในด้านการป้องกันโรคและการสร้างสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กล

ยุทธ์ของศาสตร์ด้านการสอืสารในงานสขุภาพ เพือให้ประชาชนทวัไปหรือ

กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้สนใจ ตระหนัก เกิดการเรียนรู้  มีความรู้  มีค่านิยม

ด้านสขุภาพ และจิตสาํนึกในการปฏบัิติตนด้านสุขภาพ ...โดยระดมสรรพ

กาํลังของการสือสารทุกระดับ ทุกประเภท ตังแต่การสือสารส่วนบุคคล 

ระหว่างบุคคล การสอืสารกลุ่ม การสอืสารองค์กร การสอืสารสาธารณะ ไป

จนถึงการสือสารมวลชน โดยใช้สือขนาดเล็ก สือบุคคล สือพืน้ บ้าน สือ

ท้องถิน สือเฉพาะกิจไปจนถึงสือขนาดใหญ่คือ สือมวลชนและการจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ 

การจัดงานพิเศษ  ในรูปแบบของการสอืสารทมีีประสทิธิภาพและ

การสือสารอย่างมีส่วนร่วม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๒๕๕๒: ๑๗-

๑๘) อธิบายความหมายว่า เป็นการติดต่อสัมพันธ์โดยอาศัยกระบวนการ

ถ่ายทอดสาร แลกเปลียนข่าวสาร ความรู้  ทัศนคติ ประสบการณ์และการ

ปฏิบัติระหว่างกันและกัน โดยมุ่งให้สาธารณชนเกิดการเปลียนแปลง

ความรู้  การรับรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมไปในทางทีพึ งประสงค ์

โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านสขุภาพ 

 

 



๓๑ 

องคป์ระกอบของการสือสารสุขภาพ 

การสือสารสุขภาพ

เป็ น กระบ วน ก าร

สื อสารที ส่ งผลต่ อ

สขุภาพในด้านการ 

ป้องกันโรคและการ

สร้ างเสริมสุ ขภาพ 

โดยใช้ ก ารสื อสาร

หลายรูปแบบ เพื อ 

ให้เกิดความเข้าใจใน

กระบวนการสือ สาร

สุขภาพ องค์ประกอบ 

ของการสือสารทาง

สขุภาพ ได้แก่ 

   ๑. ผู้ส่งสาร หมาย 

ถึง ผู้ นําด้านสุขภาพ

หรือผู้ปฏิบัติการด้าน

สขุภาพ 

   ๒ ) เนื อของสาร 

ได้แก่ ความรู้  ความ

เข้ าใจ การสร้างจิต 

สํานึกเพือการสร้าง

เสริมปรับเปลียน และ

ทีมา http://btc.ddc.moph.go.th/th/download๒.php?type=๔ 



๓๒ 

คงไว้ซึงพฤติกรรมสุขภาพทถูีกต้องและเหมาะสม เพือพัฒนาสุขภาพและ

คุณภาพชีวิต 

๓) สอื หรือช่องทาง กิจกรรม รูปแบบ วิธกีาร 

๔) กลุ่มเป้ าหมายในการรณรงค์  ทั งกลุ่ มเป้ าหมายหลัก 

กลุ่มเป้าหมายรอง และ ประชาชนทวัไป 

๕) ผลของการสอืสาร อาจเกิดขึน้ ในรูปของการรับรู้  ความสนใจ 

ความตระหนัก และการปฏบิัติตนด้านสขุภาพ 

๖) ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรือโทษทีเกิดขึนตามมาจากการ

ดาํเนินงานของการสอืสาร 

 

คุณลักษณะของสอืทสีาํคัญ ได้แก่ 

๑. การแสดงแทนด้วยภาพ (เช่น ภาพถ่าย ภาพกราฟิก) 

๒. ปัจจัยทางด้านขนาด (เช่น การใช้/ไม่ใช้เครืองฉายเพือ

ขยายขนาด) 

๓. ปัจจัยทางด้านส ี(เช่น สสีนัต่างๆ ขาว-ดาํ) 

๔. ปัจจัยทางด้านการเคลือนไหว (เช่น ภาพนิง ภาพ 

เคลอืนไหว) 

๕. ปัจจัยทางด้านภาษา (เช่น ข้อความ/ตัวอกัษร เสยีงพูด) 

๖. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง (เช่น ภาพทีมี/ไม่มี

เสยีงประกอบ) 

 

ปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูล (กําหนดให้ดูทีละภาพ

ตามลาํดับ หรือตามลาํดับทผู้ีชมเลือก) 



๓๓ 

๑. หลกัการเลือกสือ 

เลือกสอืทสีอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ผู้ สื อควรศึ กษาถึ งวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ ทีกําหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ในทนีี หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละส่วนของเนือหา

ย่อย เลือกสอืทตีรงกับลักษณะของเนือหา 

เนือหาของสือรณรงค์อาจมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น เป็น

ข้อความ เป็นแนวคิด เป็นภาพนิงภาพเคลือนไหว เป็นเสยีง เป็นส ีซึงการ

เลือกสอืควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของเนือหา 

การเลือกสอืให้เหมาะสมกบัลักษณะของผู้รับ 

ลักษณะเฉพาะตัวต่างๆ ของผู้รับเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้

สือ ในการเลือกสือต้องพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผู้รับ เช่น อายุ เพศ 

ความถนัด ความสนใจ ระดับสติปัญญา วัฒนธรรม และประสบการณ์เดิม 

ตัวอย่างเช่น ผู้รับทเีป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาควรใช้เป็นภาพการ์ตูน

มีสสีนัสดใส 

เลือกสือให้เหมาะสมกับจํานวนของผู้รับ เช่น ผู้รับจํานวนมาก 

จาํเป็นต้องใช้วิธีแบบบรรยาย ซึงสือทนีาํมาใช้อาจเป็นเครืองฉายต่าง ๆ 

และเครืองเสียง เพือให้ผู้รับมองเหน็และได้ยินอย่างทัวถึง ส่วนผู้รับเป็น

รายบุคคล อาจเลือกใช้วิธีแบบค้นคว้า สืออาจเป็นหนังสือ สือแบบ

โปรแกรม หรือสอืคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

เลือกสอืทเีหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม ในทนีี อาจได้แก่ อาคาร สถานท ีขนาดพืนท ีแสง 

ไฟฟ้า เสียงรบกวน อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก หรือ บรรยากาศ สิง



๓๔ 

เหล่านีควรนาํมาประกอบการพิจารณาเลือกใช้สอื ตัวอย่างเช่นผู้รับจาํนวน

มากซึงควรจะใช้เครืองฉายและเครืองเสียง 

เลือกสอืทมีีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ 

ควรเลือกใช้สือทมีีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจผู้รับได้ 

ซึงอาจจะเป็นเรืองของ เสียง สีสัน รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบ

และการผลิตด้วยความประณีต สิงเหล่านีจะช่วยทาํให้สือมีความน่าสนใจ

และดึงดูดความสนใจของผู้รับได้เลือกสอืทมีีวิธกีารใช้งาน เกบ็รักษา และ

บาํรุงรักษา ได้สะดวก 

ในประเดน็สดุท้ายของการพิจารณา ควรเลือกสอืทมีีวิธกีารใช้งาน

ได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก และหลังใช้งานควรเกบ็รักษาได้ง่ายๆ ตลอดจนไม่

ต้องใช้วิธีการบํารุงรักษาทีสลับซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษา

สงู 

๒. หลกัการใชส้ือ 

การเตรียมตัวผู้สอื เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวผู้สอืในการ

ใช้สอื โดยการทาํความเข้าใจในเนือหาทมีีในสอื ขันตอน และวิธีการใช้สือ 

เป็นต้น 

การเตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานท ีวัสดุอุปกรณ์ เครือง

ไม้เครืองมือ และสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

การติดตามผล ( Follow Up ) หลังจากการใช้สอืแล้ว ควรมีการ

ติดตามผลเพือเป็นการทดสอบว่า ผู้รับเข้าใจสือรณรงค์ และเรียนรู้  จาก

สอืทนีาํเสนอไปนันอย่างถูกต้องหรือไม่  

 



๓๕ 

๓. การประเมินผลการใชสื้อ 

๑)  ประเมินการวางแผนการใช้สือเพือดูว่าสิงต่างๆ ทีวางไว้

สามารถดาํเนินไป ตามแผนหรือไม่ หรือเป็นไปเพียงตามหลักการทฤษฎี

แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง จึงต้องเกบ็รวบรวมข้อมูลไว้เพือการแก้ไข

ปรับปรุงในการวางแผนครังต่อไปให้การใช้สือเกิดความสอดคล้องและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

๒)ประเมินกระบวนการการใช้สือ เพือดูว่าการใช้สือในแต่ละ

ขนัตอนประสบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรและมี

การเตรียมการป้องกันไว้หรือไม่ เช่น ผู้รับได้ยินเสียงของสอือย่างชัดเจน

ทวัถึง 

๓) ประเมินผลทีได้จากการใช้สือเป็นผลทีเกิดขึนกับผู้รับ

โดยตรงว่า เมือเรียนแล้วผู้รับสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เชิง

พฤติกรรมทีตังไว้หรือไม่ และผลทีได้นันเป็นไปตามเกณฑ์หรือตาํกว่า

เกณฑ ์

ผลทางวัฒนธรรมต่อการรับรู้สอืรณรงค์ทางทางสขุภาพ 

กระบวนการสือสารเกิดจากกระบวนการเลือกรับรู้  ซึงส่วนหนึง

เป็นผลมาจากวัฒนธรรมโดยทัวไปวัฒนธรรมมีผลต่อการรับรู้ และความ

เข้าใจของมนุษย์ใน ๓ ขันตอนคือ การเลือกสนใจ การรวบรวม และ การ

ตีความ ซึงในกระบวนการตีความ เป็นการผนวกความหมายเข้ากับ

ความรู้ สึกในสถานการณ์เดียวกันของคนจากต่างวัฒนธรรม สามารถ

ตีความได้แตกต่างกนั  

ในประเด็นเรืองผลของวัฒนธรรมต่อการรับรู้ ด้านสุขภาพนัน 

แนวคิดทางสังคมวิทยาอธิบายว่า องค์ประกอบทางด้านสังคมและ



๓๖ 

วัฒนธรรม อันได้แก่ ครอบครัว กลุ่มบุคคลในสังคม สถานภาพของสังคม 

วัฒนธรรม และศาสนา ส่งผลต่อการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของแต่ละ

บุคคลให้แตกต่างกนัไป ขนึอยู่กับลักษณะของสงัคม วัฒนธรรมของชุมชน

หรือสงัคมนันๆ 

นอกจากนี ในกรอบวัฒนธรรมทปีระกอบด้วย ค่านิยม ความเชือ 

ยังเป็นปัจจัยหนึงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  อันส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน

สขุภาพของบุคคล ซึงความเชือด้านสุขภาพเป็นการรับรู้ ของบุคคลทมีีต่อ

ภาวะสขุภาพของตนเอง ก่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ

รับผิดชอบและปฏบัิติกิจกรรมสขุภาพทดีี โดยมี องค์ประกอบ ๔ ประการ

คือ  

๑) การรับรู้ โอกาสเสยีงของการเกดิโรค 

๒) การรับรู้ความรุนแรงของโรค 

๓) การรับรู้ประโยชน์ของการปฏบัิติพฤติกรรม 

๔) การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏบัิติพฤติกรรม 
 

กรณีศึกษาผูร้ณรงคท์างดา้นการคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหรี 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกจิ (วนิดา  วินิจจะกูล ๒๕๕๒) 

ผู้รณรงค์เรืองนีอย่างจริงจังมายาวนาน ได้สรุปรวบยอดความคิด

การทาํงานของตนเองว่า ผลสาํเร็จทเีกิดขึนจากการรณรงค์ลดการบริโภค

ยาสูบ ไม่ใช่เพราะใครหรืออะไรอย่างหนึงอย่างใด แต่มีปัจจัยหลายอย่าง

ประกอบกันและสอดรับกันหลายประการ กล่าวคือ 
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ประการท ี๑ การก่อตังองค์การขึนมาชัดเจน คือจุดหักเหสาํคัญที

ทาํให้อาจารย์ประกิต ต้องคิดและทาํงานรณรรงค์เพือการไม่สูบบุหรีอย่าง

จริงจังกว่าทผ่ีานมา  

ประการที ๒ มีทีมทาํงานทีเกาะติดและเป็นทีมงานทีสามารถ

ทาํงานกับคนหลายฝ่ายได้ เพราะเรืองของบุหรีไม่ได้เป็นประเดน็เฉพาะ

เรืองสุขภาพ แต่มีเรืองอืนๆ รวมอยู่หลายมิติ ทังเรืองสังคม เศรษฐ-

ศาสตร์ การเมือง ฯลฯ  

ประการที ๓ คือ กระแสโลกหมุน นับตังแต่การพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ททีาํให้โลกยอมรับในทสีดุว่าบุหรี

เป็นอันตรายต่อสขุภาพและการกาํหนดให้มีวาระการรณรงค์ทวัโลกเรืองนี

ขนึเป็นครังแรกในปี ๒๕๓๒ และองค์การอนามัยโลกได้กาํหนดให้มี “วัน

งดสบูบุหรีโลก” เป็นวาระประจาํปีไปในทสีดุตงัแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 

ประการที ๔ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยเฉพาะอย่างยิง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัย

โลก ด้วยการถวายโล่เฉลิมพระเกียรติ และคําสดุดี ว่าพระองค์เป็น

แบบอย่างทางการสาธารณสุข ได้ทรงสร้างแนวทางตลอดจนบริบททาง

วัฒนธรรมทสีนับสนุนกจิกรรมต่อต้านบุหรีทโีดดเด่นทสีดุในเอเซีย อกีทงั

ได้พระราชทานทางแรงบันดาลใจอันยิงใหญ่แก่ราษฎรของพระองค์ 

ประชาชนในภมิูภาคและในโลก 

ประการที ๕ เริมจากสิงทีทาํได้ มีคนตังข้อสังเกตว่า เราทาํงาน

แบบ “ระดับบนสู่ล่าง” ซึงยอมรับว่าเป็นความจริงและตังใจ เพราะจาก

ประสบการณ์ พบว่า การทาํงานผลักดันนโยบายด้วยการวิงเต้นระดับบน 

ง่ายกว่าวิธทีเีริมจากเตรียมมวลชนให้พร้อม เราไปกนิข้าวกบัรัฐมนตรีหรือ
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ขอเข้าพบ คุยกันไม่กีครัง  ถ้ารัฐมนตรีเอาด้วยก็จบ แต่ถ้าเราคอยให้

มวลชนพร้อมแล้วค่อยผลักดันกฎหมาย ไม่รู้ ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ เรา

ทาํงานภายใต้ความขาดแคลน ไม่มีเวลา ไม่มีงบประมาณ เราจึงต้อง

เลือกใช้วิธทีลีงแรงน้อยทสีดุ 

ประการที ๖ เชือว่าทุกอย่างเป็นไปได้และไม่คิดยอมแพ้ 

ความคิดเชิงบวกเป็นสิงสาํคัญมาก คนเราควรคิดเสมอว่าทาํอย่างไรจึงจะ

ทาํให้ได้ เพราะเราคิดแต่ว่าทาํไม่ได้กจ็ะไม่พยายามหาทางทีจะทาํให้ได้ 

งานจึงไม่เกิด ถ้าถามว่าทาํไมคิดสู้  กเ็ป็นเพราะมันเป็นภารกิจทเีรายังทาํ

ไม่สาํเรจ็และเป็นเรืองทีถูกต้องจึงไม่ท้อถอย เราไม่เคยสนใจว่าคู่ต่อสู้จะ

แขง็แรงหรือมีอาํนาจแค่ไหน สิงทีเราสนใจคือเรากาํลังทาํในสิงทีถูกต้อง

ทงัทางหลักวิชาการและทางมนุษยธรรม เรามีสงิทเีรียกว่า moral back up  
 

แนวทางกาํหนดการวางแผนสอืรณรงค์มีแนวทางหลักดังนี 

๑. การระบุ ผู้บริโภคเป้าหมาย(Consumer Identification) การ

วางแผนงานการรณรงค์ทางการตลาด 

ต้องระบุให้ได้ว่า ผู้บริโภคเป้าหมายเป็นใคร มีความต้องการ

อยากได้สนิค้าประเภทต่างๆ อย่างไร และมีพฤติกรรมทเีกยีวเนืองอย่างไร 

๒. การพัฒนาเนือหาเพือการโฆษณาสินค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย 

(Right Message Development) เมือ 

ผู้กําหนดแผนงานทราบความต้องการและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคเป้าหมายแล้วต้องกาํหนดแนวทางการสร้างและพัฒนาเนือหา

เพือสือสารแสดงสินค้าหรือตราสัญลักษณ์ทีเกียวข้องให้เกิดการ

ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
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๓. การวางช่องทางการส่งเนือหาสารเพือกระตุ้ นการรับรู้ ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย (Accurate Message Delivery) ภายหลังการพัฒนาเนือหา

การสือสารการโฆษณาแล้ว ผู้กําหนดการรณรงค์ทางการตลาดต้อง

เลือกสรรช่องทางการสือสารทีเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการ

เปิดรับสือของผู้บริโภคทังในด้านพืนทีและเวลาในการสือสารโฆษณา

เนือหาเพือให้แน่ใจว่าเนือหาสารได้ถูกส่งไปยังผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้

ตรงตามแผนงาน ตลอดจนการกาํหนดแนวทางการวัดผลลัพธ์ตอบสนอง 

(Feedback Measurement) และปรับปรุงบูรณาการเนือหาการรณรงค์ให้

เข้ากบัสอืแขนงต่างๆ ให้สนับสนุนซึงกันและกัน หรือสอดประสานกัน 

เมือได้แนวทางทีชัดเจนแล้วจึงกําหนดแผนงานสือสารให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ ได้แก่ 

แผนงานการสือสารผ่านระบบขายตรง (Direct Marketing) มุ่งเน้นการมี

ผู้แทนการขาย (Personal Selling)เป็นสือรณรงค์โดยตรงเพือเข้าถึง

ผู้บริโภคทงัในการสอืสารผ่านบุคคลิกภาพของผู้แทนขาย การสนทนา และ

การนําเสนอสินค้าถึงมือผู้บริโภค แผนงานการสือสารประชาสัมพันธ ์

(Public Relation and Publicity) เน้นการสือสารผ่ านงานโฆษณาเพือ

ส่งเสริมภาพลักษณ์สร้างความภักดีและความผูกพันกับสินค้าและบริการ

ต่างๆ และแผนงานการสอืสารโฆษณา(Advertising) เพือเร่งสร้างการรับรู้

และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือสินค้าภายใต้ระยะเวลา

เป้าหมาย โดยมีการวางแผนงานส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of 

Purchasing) เป็นตัวกระตุ้นอย่างสอดคล้องกนั 

ดังนัน ผู้ทาํการกาํหนดแผนงานรณรงค์ทางการตลาดต้องเข้าใจ

โครงสร้างองค์กรอย่างท่องแท้เพือกาํหนดแผนงานร่วมกันและขับเคลือน
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ไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องเข้าใจลักษณะการทาํงานของฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายสือสารโฆษณา ตลอดจนธรรมชาติของช่องทางสือ ทีมงานผู้ผลิตสือ 

และทมีงานสนับสนุนข้อมูล เพือประสานจัดทาํแผนงานทสีอดประสานให้

บรรลุเป้าหมายของการรณรงค์ทางการตลาดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

กลยุทธก์ารรณรงค์ทางการตลาด 

กลยุทธ์การรณรงค์ประกอบด้วยเนือหาการรณรงค์ (Campaign 

Content) และช่องทางการรณรงค์  (Campaign Channel) คือ 

๑) การกําหนดแนวทางของเนือหาการสือสารทีเน้นความ

สอดคล้องกบัลักษณะบุคคลิกเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Personality) เป็นการ

สือสารรณรงค์ไปยังกลุ่มคนทีรู้ จักประเมินตนเองว่ามีบุคคลิกลักษณะ

อย่างไร อุปนิสัยและลักษณะเฉพาะตัว การโฆษณารณรงค์จึงต้องสร้าง

เนือหาทีมุ่งตอบสนองต่อบุคลิกภาพและความต้องการเฉพาะกลุ่ม หรือ

การสอืสารผ่านความผูกพันทางอารมณ์ ความรู้สกึ (Emotion)  

๒) ช่องทางการรณรงค์ (Campaign Channel) เป็นการกาํหนด

ช่องทางสือสารรณรงค์ผ่านสือแขนงต่างๆ ทีตอบสนองเป้าหมายการ

รณรงค์ คือ การประชาสัมพันธ์ (Publicity) ไม่ได้สือสารผ่านบุคคลลงไป

ในระดับปัจเจกบุคคล 

๓) กลยุทธ์การตลาดกองโจร (Guerilla marketing) เป็นการ

สือสารสร้างกระแสแนวร่วมของผู้ทีไม่พึงพอใจต่อเรืองใดเรืองหนึงที

เกิดขึนอย่างไม่เป็นทางการเพือการต่อต้านหรือแสวงหาเสียงสนับสนุนสู้

กับผู้กาํหนดนโยบายหรือผู้ ยึดครองพืนทีตลาดหลักในด้านนันๆ โดย

อาศัยกลวิธีการสือสารอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นทเีปิดเผยในพืนที
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สาธารณะ อาทิ การใช้การบอกต่อ (words of mouth) หรือรูปแบบการ

สือสารระหว่างบุคคลเพือการส่งต่อ ดังเช่นการรณรงค์ประท้วงทาง

การเมืองผ่านสญัลักษณ์หน้ากากขาว 

๔) กลยุทธ์การตลาดทางในโลกออนไลน์ (E-marketing) เป็น

การสอืสารสร้างการปฏิสมัพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพือกระตุ้นให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในทางใดทางหนึ งอย่างรวดเร็ว (Interactive) บนช่องทาง

เครือข่ายการสือสารในระบบอินเตอร์เน็ต อาทิ การสือสารผ่านเวบ็ไซด์ 

เฟสบุค๊ ยูทูป ทสีามารถสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวก(Positive image) 

และการมีส่วนร่วมในการกระทาํทางการสือสาร (Action oriented) ได้ใน

เวลาเดียวกัน 
 

การประเมินสอืรณรงค ์

ประเมินการรณรงค์ผ่านสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพือวัดประสิทธิภาพของสือโฆษณาทใีช้เมือเทยีบกับต้นทุน

การผลิต(Cost effectiveness) เพือวัดผลสาํเรจ็จากการวางแผนสอืโฆษณา

ว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เพียงใด และเพือตรวจสอบ

วัดประสิทธิผล(Efficiency)ในการสื อสารว่ าสามารถสร้ างความ

เปลียนแปลงต่อผู้รับสารได้มากน้อยเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  

อย่างไร เพือนําไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์การรณรงค์ทางการตลาดและ

แผนงานรณรงค์ต่อไป 

สาํหรับการประเมินผลประสิทธิผลของสือ งานพรจิตร สมบัติ

พานิช (๒๕๕๓)ชีว่า ในการรณรงค์การตลาดมุ่งวัดการวัดนาํหนักของสอืที

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์อันเป็นตัวบ่งบอกถึงผลด้าน
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ความนิยมโดยรวม (Gross Rating Point-GRP) ของสอืนัน โดยคาํนวณได้

จากค่าการเข้าถึงสือได้แก่ สัดส่วนจํานวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที

เปิดรับสือโฆษณาประชาสัมพันธน์ันๆ เทยีบกับจาํนวนกลุ่มเป้าหมายของ

การสือสารรณรงค์ทงัหมด คูณด้วยจาํนวนครังหรือความถี (Frequency) 

ทเีหน็หรือเปิดรับสอืแขนงนัน ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 

ขณะเดียวกันในด้านการประเมินภาพหรือความคุ้มค่าของสือ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ทางการตลาดนันมุ่งวัดจากสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายในสือแขนงนันๆ ต่อการแสดงผล ๑๐๐๐ ครัง (Cost Per 

Thousand Impression-CPM) กับผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับกลุ่มเป้าหมายว่า

สามารถทาํให้เกิดการรับรู้  หรือมีพฤติกรรมตามทศิทางการรณรงค์ได้มาก

น้อยเพียงใด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเทียบต้นทุนในการโฆษณากับ

ผลลัพธ์ทีต้องการได้มากน้อยเพียงใด คุ้มค่างบประมาณหรือไม่ หรือ

สามารถวัดผลได้ในรูปของการค่าโฆษณาต่อหนึงการกระทาํ(Cost Per 

Action-CPA) ทีเกิดขึน เช่นยอดการสังซือสินค้า การสมัครสมาชิก การ

ลงทะเบียน เป็นต้น 

การติดตามประเมินผลการรณรงค์ไม่ใช่เพียงการประเมินผล

กระทบการเข้าถึงหรือการเปิดรับสือเท่านัน แต่ต้องรวมไปถึงการวัด

ประเมินผลในด้านเนือหาของการณรงค์ (Concept Testing) ว่าผู้เปิดรับ

สอืรณรงค์ทางการตลาดมีความชืนชอบหรือประทับใจเนือหาการรณรงค์

มากน้อยเพียงใด ซึงสามารถทาํได้มากกว่าการวัดอตัราการเข้าถึงหรือหรือ

อัตราการเปิดรับสอืนัน แต่เป็นการศึกษาประเมินผลให้ตรงเป้าหมายมาก

ยิงขึนด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ กล่าวโดยสรุปแล้วในด้านการติดตาม
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ประเมินผลการณรงค์ทางการตลาดมุ่งประเมินในสองด้านหลักเป็นสาํคัญ

ได้แก่ การประเมินผลสืออันเกิดขึนจากสือรณรงค์ทีถูกสือสารออกไป  

(Communication Effects) และการประเมินผลกระทบของการรณรงค์ทีมี

ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  (Behavioral Effects) เป็นสาํคัญ 

ผลของการรณรงค ์ 

 กรณีศึกษา ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ทาํการศึกษางานวิจัย

เรืองการปรับเปลียนพฤติกรรมสังคม โดยเน้นกรณีการรณรงค์เพือการไม่

สบูบุหรีของมูลนิธหิมอชาวบ้าน (๒๕๓๙)  ผลการวิจัยพบว่า 

 ก. การรณรงค์สามารถส่งผลกระทบในระดับนโยบายและระดับ

ปัจเจกบุคคล กล่าวคือ 

 -ระดับนโยบาย สามารถผลักดันการออกกฎหมายเพือการ

ควบคุมการสูบบุหรีทีเข้มแขง็ได้ ๒ ฉบับ ในขณะทกีระแสสังคมโดยรวม

ต่างช่วยกันสง่เสริมค่านิยมทไีม่สบูบุหรี 

 -ระดับปัจเจกบุคคล การสูบบุหรีในทีสาธารณะและทีทาํงาน

ได้รับการยอมรับน้อยลง เดก็และเยาวชนมีความตืนตัวในพิษภัยของการ

สบูบุหรีมากขึน อัตราการสบูบุหรีของคนไทยลดลงอย่างต่อเนือง 

 ข.กลยุทธห์ลักในการรณรงค์ ได้แก่  

 -การให้ข้อมูลข่าวสาร โดยแบ่งเป็น การให้ข้อมูลทางสอืมวลชน 

การให้ข้อมูลแบบเจาะกลุ่ม และการให้ข้อมูลรายบุคคล 

 -การชักชวนกลุ่มหรือบุคคลซึงมีอทิธพิลในสงัคม  

 -การสร้างการมีส่วนร่วมของสงัคมในการร่วมรณรงค ์

 -การใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง 
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 -การใช้กระบวนการด้านการตลาดเพือสงัคม 

 -การสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรีโยผสมผสานเข้าไปในระบบการ

เรียนของโรงเรียน 

 ค.ปัจจัยทเีออือาํนวยให้การรณรงค์ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีสําเร็จ ได้แก่ การมีข้อมูลทีเกียงพอ ชัดเจนเป็นรูปธรรม การ

เสริมสร้างความภูมิใจและความปิติในหมู่ผู้มีส่วนร่วมรณรงค์ การชีให้

สังคมเห็นว่าการรณรงค์ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นความ

รับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย การใช้วีธีการและท่าทีทีบวก และกระแส

รณรงค์ในระดับโลกทเีพิมขึนอย่างต่อเนือง 

 ง. จุดอ่อนของการรณรงค์ ได้แก่ การขาดงบประมาณสนับสนุน 

ความยากลาํบากในการทาํให้การรณรงค์เรืองบุหรีเป็นข่าวสาํคัญช่วงอืนๆ 

นอกจากช่วงวันงดสบูบุหรีโลก การนาํกฎหมายไปสู่การปฏบัิติอย่างจริงจัง 

และพฤติกรรมการ “ติด” นิโคตินของผู้เสพบุหรี 

 

ตวัอย่างการรณรงคเ์พอืการไม่สูบบุหรี 

องค์การอนามัยโลก พ.ศ.๒๕๓๐ ใหข้อ้มูลว่า ยาสูบฆ่าชาวโลก

เท่ากบัเครืองบินตกวนัละ ๒๐ ลาํ เพราะทวัทงัโลกมีคนตายดว้ยโรคต่างๆ

ทีเกิดจากการสบูบุหรีปีละประมาณ ๒.๕ ลา้นคน ตัวเลขนีพอเทียบไดก้บั

จํานวนคนตายจากการทีเครืองบินจัมโบ้จํานวน ๒๐ ลํา ตกทุกๆ วัน 

ตลอดหนึงปี ตัวอย่างของการรณรงค์ ได้แก่ (วนิดา  วินิจจะกูล ๒๕๕๒) 

 การผลักดันทางนโยบาย  เช่น 

o ประกาศพืนทโีรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี 
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o ประกาศร้านอาหารทเีป็นห้องปรับอากาศห้ามสบูบุหรี 

o ประกาศโรงแรมปลอดบุหรี 

 

 ชวนผู้นาํทางความคิดร่วมรณรงค์ : พระสงฆ์ แพทย์ ครู เช่น 

o กราบบังคมทูลอาราธนาสมเดจ็พระสังฆราชทรงแสดง

พระธรรมเทศนาถึงพิษภัยของการสูบบุหรีในวันวิสาขบู

ชา  

o หลวงพ่อคูณ ให้ถ่ายภาพท่านเป็นโปสเตอร์ โดยใช้

ข้อความว่า “กูเลิกบุหรีแล้ว” 

o อาราธนาท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งวัดสวนโมกขฯ แสดง

พระธรรมเทศนาถึงพิษภยัของบุหรี 

o หมอชนบทช่วยรณรงค์ “วิงรณรงค์เพือสร้างกระแสการ

ไม่สูบบุหรี” ใช้เวลา ๗ วัน โดยจะมีการวิงจาก ๔ ภาค 

เข้ากรุงเทพฯ  ผู้ เข้าร่วมวิงประกอบด้วย แพทย์ 

พยาบาล และบุคลากรอืนๆ ของโรงพยาบาล โดย

ระหว่างทางกมี็การล่ารายชือ ผู้ทีสนับสนุนการรณรงค์

ไม่สบูบุหรี  

o สมัมนา “บทบาทครูกับการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี” 

ในฐานะที เป็ น ผู้นํ าทางความคิ ดของเด็ก และมี

ผลการวิจัยของต่างประเทศว่า อัตราการสูบบุหรีของ

นักเรียนสมัพันธ์โดยตรงกับการสบูบุหรีของครูในแต่ละ

โรงเรียน แต่ยังไม่กล้าตังเป้าหมายเช่นทีสหรัฐฯ คือ 
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“Smoke Free Class of ๒๐๐๐” หมายถึงโรงเรียนใน

สหรัฐฯ จะปลอดจากการสูบบุหรีในปี ๒๕๔๓ หรือ ๑๒ 

ปีนับจากวันทีเมืองไทยจัดสัมมนาครู เหตุทีไม่กล้าตัง

เป้าเช่นนันเพราะขณะนันไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามสูบ

บุหรีในทสีาธารณะเลย 

 งานด้านสอื เช่น 

o งานผลิตสือ เริมด้วยการผลิตแผ่นพับเรือง “พิษภัยที

เกิดจากการสูบบุหรี” และ “วิธีการเลิกสูบบุหรี” ผลิต

สติกเกอร์ “เขตปลอดบุหรี” และ “ขอบคุณทีไม่สูบ

บุหรี” ผลิตโปสเตอร์ทมีีข้อความว่า “การถวายบุหรีแด่

พระภิกษุสงฆ์เป็นบาป”  

o การผลิตสปอตทางโทรทัศน์“ถุงลมปอดโป่งพอง”  

คนไข้เป็นตัวแสดง โดยขอความร่วมมือบริษัทโฆษณา

ผลิตและสถานีโทรทศัน์เพือออกอากาศให้ฟรี 

-สอืรณรงค์ของการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์เพือการ

ไม่สูบบุหรี “ผมค่อยๆ เรียนรูเ้พิมขึนเรือยๆ ว่า นักข่าวอยาก

ทีจะพูดคุยกับผูป่้วยเสมอ เพราะไดป้ระสบการณ์ตรงจาก

ผูป่้วย แทนทีจะฟังการบอกเล่าจากแพทยว์่าผูป่้วยรูสึ้กอย่างไร 

ทรมานอย่างไร เจบ็อย่างไร เดือดรอ้นอย่างไรเมือเจบ็ป่วย” 

-การแถลงข่าวเรืองถุงลมโป่งพอง โดยใช้ผู้ป่วยจริง และมีการ

พาสือมวลชนเยียมผู้ป่วย  “ผมได้รับสือรณรงค์มากมายจาก

การแถลงข่าวครังนัน ตงัแต่การเตรียมประเดน็นาํเสนอ วิธกีาร
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นาํเสนอ สอืประกอบการนาํเสนอ ซึงการให้สอืมวลชนได้สมัผัส

กับผู้ป่วยด้วยโรคนีโดยตรงเป็นประเดน็หลักททีาํให้ข่าวนีเป็น

ทน่ีาสนใจ สว่นอืนเป็นเพียงสว่นประกอบเทา่นัน 

-ด้านการใช้ข้อความสือสาร หลีกเลียงการใช้คาํว่า “ต่อต้าน

การสูบบุหรี” (Anti-smoking) เราถือว่าคนสูบบุหรีไม่ใช่ศัตรู

ของเรา ศัตรูของเราคือบุหรี เราต้องเห็นใจคนทีติดบุหรี เรา

ต้องการให้ทังคนทีสูบบุหรีและไม่สูบบุหรีเป็นพวกของเรา 

และมีสือมวลชน คือ ไว ตาทิพย์ ซึงเป็นคนสูบบุหรีเขียน

สนับสนุนการจัดวิงรณรงค์ไม่สูบบุหรีว่า  ทีผมเห็นดว้ยอย่าง

มากในโครงการนี ก็เพราะเขามีสโลแกนว่า เราไม่ต่อต้าน 

“คน” สบูบุหรี แต่เราต่อตา้น “การ” สบูบุหรี  

 ความร่วมมือของสอืมวลชน เช่น 

o คุณไต้ฝุ่ น ไทยรัฐ เขียนข่าวสนับสนุน การต่อต้าน “การ” สูบ

บุหรี (ไม่ใช่คนสูบ) 

o ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และคุณลดาวัลลิ วงศ์ศรีวงศ์ ได้เข้า

มาปฏิรูปช่อง ๙ และได้เข้ามาทาํรายการคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยทเีกิดจากการสบูบุหรีหลายตอน ตอนหนึงทฮีือฮามาก

คือได้ไปถ่ายทาํชีวิตของผู้ป่วยทบ้ีาน ซึงจับใจคนดูมากเพราะ

พูดถึงความทุกข์ทรมานจากโรคถุงลมโป่งพองและคาํเตือนสติ

ถึงคนไทยทยัีงสูบบุหรีอยู่ให้เลิกสบูด้วยนาํตาคลอ ส่งผลให้มี

ผู้ชมมากมายและต้องออกอากาศซาํหลายรอบ 

 ความร่วมมือของภาคเอกชน เช่น 
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o สโมสรโรตารีมอบเงิน ๖ หมืนบาทแก่ นพ.ประเวศ วะส ี

เพือรณรงค ์

 ภาคการเมือง 

o พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้กลับมติ ครม.ทีอนุมัติให้

สร้างโรงงานยาสูบเพิมเติม หลังจากสือมวลชนได้รุม

ถล่มนโยบายนี แต่กไ็ด้อนุมัติงบประมาณร้อยกว่าล้าน

บาทเพือให้โรงงานยาสูบปรับปรุงเครืองจักรเพือเพิม

กําลังผลิตตามทีเสนอขอ พร้อมกันนันก็มีมติ ให้

กระทรวงสาธารณสุขไปร่างแผนการควบคุมการสบูบุหรี

ระดับชาติมาเสนอ ครม.ภายใน ๓ เดือน ซึงถือเป็นสงิที

ทมีรณรงค์ต้องการอยู่แล้ว โดยมีมติ ครม. ๒๖ เมษายน 

๒๕๓๑  

o มติ ครม. ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑ เห็นชอบมาตรการที

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี ๑) เหน็ชอบในหลักการ

มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบทงัระยะสันและระยะ

ยาวทเีสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ๒)ให้ทุกกระทรวง 

ทบวง กรม กทม. และองค์กรเอกชน ร่วมมือดาํเนินการ

ตามแผนงานทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ๓)ให้

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานงานการดําเนินการ และให้ เสนอรายชือ

คณะกรรมการ เพือให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง ๔)ให้

กระทรวงการคลัง สังการให้โรงงานยาสูบยุติการโฆษณา



๔๙ 

บุหรี  ๕)ให้ห้ามสูบบุหรีในทปีระชุมคณะรัฐมนตรี และ

ห้องประชุมอืนๆ ในทําเนียบรัฐบาลและควรมีการ

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกระทรวง ทบวง กรมอืนๆ  ผล

จากการทมีติครม.เป็นข่าวทาํให้รัฐมนตรี ๓ คนประกาศ

เลิกสบูบุหรีกับนายกฯ เปรม แต่ผลการห้ามโฆษณานียัง

ไม่ทาํให้บริษัทบุหรีต่างชาติยอมปฏบิัติตาม 

 การใช้กระแสระดับชาติขององค์การอนามัยโลก เพือเรียกร้องให้

ผู้สูบบุหรีงดสูบในวันงดสูบบุหรีโลก และขอให้เป็นจุดเริมต้น

ของการไม่สูบตลอดไป และยังเรียกร้องไปยังร้านค้าให้งด

จาํหน่ายบุหรีด้วย รูปแบบของการจัดกิจกรรมคือ การเชิญคนดัง

จากวงการต่างๆ มาร่วมแสดงความคิดเหน็ เช่น ส.อาสนจินดา ปิ

ยะพงษ์ ผิวอ่อน เป็นต้น 
 

 



๕๐ 

 คณะกรรมการคุ้มครองเพือผู้บริโภค ประกาศว่าด้วยฉลากเรือง

กาํหนดบุหรีเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ยังกาํหนดว่าบุหรีทีจะนํา

ออกจาํหน่าย ต้องจัดให้มีฉลากทมีีข้อความเป็นภาษาไทยทอี่าน

ได้ชัดเจน อย่างน้อยต้องมีคาํเตือนว่า “สูบบุหรีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกทกีาํหนดให้ผู้ผลิตบุหรีต้อง

พิมพ์คาํเตือนบนซองบุหรีทีขายในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็

ห้ามการโฆษณาบุหรีในทุกสอืโฆษณา  

 

โดยสรุป ระบบการสอืสารจากระบบลายลักษณ์อักษร สู่การใช้สือ

สญัลักษณ์ทางวัตถุต่างๆ เพือการสอืสารระยะไกลพร้อมกับการสร้างรหัส

การถอดความหมาย ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ระบบการสือสารอิเล็คทรอนิก

ในศษตวรรษที ๑๘ อาทิ การใช้รหัสมอร์ส โทรเลข โทรศัพท์ ดาวเทียม 

และระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน การณรงค์เพือเอาชนะศัตรูในการทาํ

สงครามได้ถูกนาํมาใช้ในรูปแบบการต่อสู้ทางสังคม การเมือง โดยฉพาะ

อย่างยิงทีต้องมีการวิเคราะห์ทีค่านิยม ความต้องการของประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายเพือนนาํมาวางแผนการสอืสารรณรงค์ การกาํหนดพืนทหีา

เสียงหรือทาํการสือสาร การกาํหนดแนวทาง การหาหนทางเอาชนะคู่แข่ง

ด้วยกลวิธีต่างๆ ซึงในทุกขันตอนต้องอาศัยทงัการคิดและวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ในมิติโดยมีระบบการสือสารทังภายในเครือข่ายและกับสังคมเป็น

หัวใจเชือมโยงทีสาํคัญ เช่นเดียวกับระบบการรบในสมรภูมิสงคราม ดัง

ปรากฎชัดเจนในรูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง ยิงไปกว่านันรูปแบบ



๕๑ 

การรณรงค์สมัยใหม่ทีอาศัยการสือสารผ่านการระดมสือต่างๆ เพือการ

เปลียนแปลงสงัคมได้แผ่กระจายไปอย่างกว้างขวาง (สรุะชัย ชูผกา. มปป) 



๕๒ 

 
 

 

 



๕๓ 

ผลการศึกษา 

๑. หลกัเกณฑวิ์ธีการของเขตปลอดบุหรีและสูบบุหรี 

๑.๑ หลกัเกณฑข์องเขตปลอดบุหรี 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ยังไม่มีการออกประกาศตามความใน

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับ ดังนัน การจัดเขตปลอดบุหรีหรือเขตสูบบุหรี 

รวมถึงการแสดงเครืองหมายเขตปลอดบุหรีหรือเขตสูบบุหรี จึงต้องนํา

ความในมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และมาตรา ๔๔ (๑) - (๓) แห่งพระราช 

บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ประกอบกับประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เรือง กาํหนดชือหรือ

ประเภทของสถานทสีาธารณะทใีห้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี

และกาํหนดส่วนหนึงสว่นใดหรือทงัหมดของสถานทสีาธารณะดังกล่าวเป็น

เขตปลอดบุหรีหรือเขตสูบบุหรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพของ

ผู้ไม่สูบบุหรี พ.ศ. ๒๕๓๕  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครืองหมายของเขตสูบบุหรี และเขต

ปลอดบุหรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี พ.ศ. ๒๕๓๕  มาใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่า

จะมีประกาศทอีอกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับ 

พนืทีทีเป็นเขตปลอดบุหรี 

มีพืนทีสาธารณะ ทีกฎหมายกาํนดเป็นเขตปลอดบุหรี ๔ กลุ่ม 

สถานทีสาธารณะปลอดบุหรี (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง



๕๔ 

กําหนดประเภทหรือชือของสถานทีสาธารณะ สถานทีทํางาน และ

ยานพาหนะให้ส่วนหนึงส่วนใด หรือทงัหมดของสถานท ีและยานพาหนะ 

เป็นเขตปลอดบุหรี หรือเขตสบูบุหรี ในเขตปลอดบุหรี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑. เขตปลอดบุหรี ทังหมด บวกระยะทาง ๕ เมตร จากทางเข้า - 

ออก 

๒. เขตปลอดบุหรี เฉพาะพืนทีและบริเวณทังหมดซึงใช้ประกอบ

ภารกิจของสถานทนีัน (ทังภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน 

หรือสิงปลูกสร้าง บริเวณทีจัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ) 

๓. เขตปลอดบุหรี ทังหมด แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรีในพืน

นอกอาคาร โรงเรือนหรือสงิปลูกสร้างได้ 

 

 

เขตปลอดบุหรี ใน

พืนที เฉพาะส่วนที ระบุ

ขยายหรื อบวกระยะ ๕ 

เมตร จากพืนททีีระบุ หรือ

จากประตูหน้าต่าง ทางเข้า 

ทางออก ท่ อ ห รือ ช่ อง

ระบายอากาศ 

เครืองหมายและการแสดง

เครืองหมายของเขตปลอด



๕๕ 

บุหรี ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธกีารดังต่อไปนี 

   ๑. สถานทสีาธารณะ ประเภทกลางแจ้งหรือในส่วนทเีป็นบริเวณ

กลางแจ้ง ทผ่ีานมา(ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ๒๕๕๑) ใช้หลักเกณฑ์

ของประกาศกระทรวง (๒๕๕๑) ทปีรับปรุงใหม่ ดังนี  

(๑) เครืองหมายของเขตปลอดบุหรี มีลักษณะเป็นวงกลมพืน

สขีาวมีขอบสีแดงหนา ๑ ใน ๑๐ ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทมีีความยาว

รวมกนัไม่ตาํกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยมีรูปมวนบุหรีซิกาแรตและควันสดีาํ

อยู่ตรงกลางและมีเส้นสแีดงพาดทบั ความกว้างของมวนบุหรีซิกาแรตและ

เส้นสีแดงพาดทบัต้องเท่ากับความหนาของขอบสีแดง และความยาวของ

มวนบุหรีซิกาแรตต้องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

โดยให้มีข้อความ “ห้ามสูบบุหรี ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท” หรือ

ข้อความทาํนองเดียวกัน ด้วยตัวอักษร “อังสะนา นิว” (Angsana New) 

หรือตัวอักษรอืนทีมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นสีแดง มีขนาดไม่น้อยกว่า 

๕๐ พอยด์ ประกอบอยู่บริเวณใกล้เคียงกบัวงกลม 

(๒) การแสดงเครืองหมายของเขตปลอดบุหรี จะต้องจัด

แสดงไว้โดยเปิดเผยและสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน ในกรณีทสีถานที

ดังกล่าวมีช่องทางเข้าอย่างชัดเจน จะต้องแสดงเครืองหมายเขตปลอด

บุหรี ณ บริเวณ ทางเข้า ทุกช่องทาง ของสถานทดีังกล่าวด้วย 
 

๒. สถานทสีาธารณะ ประเภทอาคารหรือสงิก่อสร้างหรือในส่วนที

เป็นอาคารหรือสงิก่อสร้าง 

(๑) เครืองหมายของเขตปลอดบุหรีมีลักษณะเช่นเดิม 



๕๖ 

     (๒) การแสดงเครือง-

หมายเขตปลอดบุหรี จะ 

ต้องจัดแสดงไว้ ณ บริเวณ

ทางเข้า ทุกช่องทางของ

สถานทดีังกล่าว 

๓. เครืองหมายและ

การแสดงเครืองหมายของ

เขตปลอดบุหรี ๒ แบบ ดังต่อไปนี 

(๑) เครืองหมายของเขตปลอดบุหรีจะต้องติดหรือจัดแสดงไว้ ณ 

บริเวณ ทางเข้าทุกช่องทาง ของสถานทดีังกล่าว 

(๒) เครืองหมายของเขตปลอดบุหรี มีลักษณะเป็นวงกลมพืนสี

ขาวมีขอบสีแดงหนา ๑ ใน ๑๐ ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทีมีความยาว

รวมกันไม่ตาํกว่า ๕ เซนติเมตร โดยมีรูปมวนบุหรีซิกาแรตและควันสีดาํ

อยู่ตรงกลางและมีเส้นสแีดงพาดทบั ความกว้างของมวนบุหรีซิกาแรตและ

เส้นสีแดงพาดทบัต้องเท่ากับความหนาของขอบสีแดง และความยาวของ

มวนบุหรีซิกาแรตต้องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

โดยอาจจัดให้มีข้อความ “ห้ามสูบบุหรี ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท” 

หรือข้อความอืนทาํนองเดียวกัน ด้วยตัวอักษร “อังสะนานิว” (Angsana 

New) หรือตัวอักษรอนืทมีีลักษณะใกล้เคียงกนัเป็นตัวหนาสแีดง  

การติดเครืองหมายเขตปลอดบุหรี จะต้องจัดแสดงไว้โดยเปิดเผย

และสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน ภายในบริเวณของสถานทดีังนี 

๑) บริเวณพืนทีนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิงปลูกสร้างของ

สถานทสีาธารณะในจาํนวนทเีหมาะสม 



๕๗ 

๒) ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิงปลูกสร้างของ

สถานทสีาธารณะ 

๓) ภายใน และดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสงิปลูกสร้างของ

สถานทสีาธารณะในจาํนวนทเีหมาะสม 
 

นอกอาคาร        ทางเข้าหลักอาคาร         ภายในอาคาร           ดาดฟ้า 

 

๔. สถานทสีาธารณะ ประเภททเีป็นยานพาหนะ 

(๑) เครืองหมายของเขตปลอดบุหรีมีลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ 

๓. (๒) 

(๒) การแสดงเครืองหมายเขตปลอดบุหรี จะต้องจัดแสดงไว้โดย

เปิดเผยและสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน ภายในบริเวณยานพาหนะ 

กรณีหน่วยงานอืนของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ

เกียวกับการกาํหนดเครืองหมายและการแสดงเครืองหมายของเขตปลอด

บุหรี ซึงต้องแสดงไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดําเนินการ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามประกาศฉบับนี 

๕. สถานทสีาธารณะทกีาํหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรีทงัหมด แต่มี

ข้อยกเว้นสําหรับบริเวณที จัดเป็นเขตสูบบุหรี ไว้ เป็นการเฉพาะ 

ผู้ดาํเนินการอาจจัดให้มีข้อความ “ยกเว้น บริเวณทจัีดเป็นเขตสูบบุหรี” 

หรือข้อความทาํนองเดียวกัน ประกอบอยู่กับข้อความ “ห้ามสูบบุหรี ฝ่า

ฝืนมีโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท” กไ็ด้ 

 



๕๘ 

  

 

๖. เครืองหมายเขตปลอดบุหรีตาม ข้อ ๓ ทกีาํหนดให้มีข้อความ 

“ห้ามสูบบุหรีฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท” หรือข้อความอืนทาํนอง

เดียวกัน ผู้ดาํเนินการอาจจัดให้มีข้อความทมีีความหมายทาํนองเดียวกัน 

เป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาอนื แสดงไว้ ณ สถานทสีาธารณะนันด้วยกไ็ด้ 

๗. ผู้ดําเนินการอาจจัดเครืองหมายแสดงเป็น ป้ายถาวร ป้าย

แขวน ป้ายตังโตะ๊หรือป้ายสตกิเกอร์ ได้ตามความเหมาะสมของสถานท ี

 

ตาราง หลักเกณฑ์การจัดเขตปลอดบุหรี 

ลกัษณะของเขต

ปลอดบุหรี 

การแสดง

เครืองหมาย 

กฎหมาย ระวางโทษ 

๑. มีเครอืงหมาย

แสดงไว้ให้เหน็

ได้โดยชัดเจนว่า

เป็นเขตปลอด

บุหร ี

๑. สถานที

สาธารณะประเภท

กลางแจ้ง 

หรือในส่วนทเีป็น

บริเวณกลางแจ้ง

๑. พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลติภัณฑ ์

ยาสบู พ.ศ. 

๒๕๖๐ (มาตรา 

๔๓) 

๑. ผู้ใดฝ่าฝืนสบู

บุหรีในเขต

ปลอดบุหรี 

ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิ 



๕๙ 

ลกัษณะของเขต

ปลอดบุหรี 

การแสดง

เครืองหมาย 

กฎหมาย ระวางโทษ 

๒. ปราศจาก

อุปกรณห์รือสงิ

อาํนวยความ

สะดวกสาํหรับ

การสบูบุหรี 

๓. มีสภาพและ

ลักษณะอนืใด

ตามทรีฐัมนตรี

ประกาศกาํหนด

โดยคาํแนะนาํ

ของณะกรรมการ

ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบู

แห่งชาต ิ

 

ต้องแสดงไว้ ณ 

บริเวณทางเข้า 

ทุกช่องทางของ

สถานทดีังกล่าว 

๒. สถานที

สาธารณะประเภท

อาคารหรือ

สงิก่อสร้าง ต้อง

แสดงไว้ 

ณ บริเวณทางเข้า

ทุกช่องทางของ

สถานทดีังกล่าว 

๓. สถานที

สาธารณะประเภท

ทตีังอยู่ภายใน

อาคารหรือ

สงิก่อสร้าง 

ต้องแสดงไว้ ณ 

บริเวณทางเข้าทุก

ช่องทางและ

ภายในบริเวณของ

สถานทดีังกล่าว 

๒. ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับ

ท ี๑๙) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 

๓. ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ เรือง 

หลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารในการแสดง

เครืองหมายของ

เขตสบูบุหรแีละ

เขตปลอดบุหรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตาม

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองสขุภาพ

ของผู้ไม่สบูบุหรี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๖๗) 

๒. ผู้ดาํเนินการ

ไม่จัดให้สถานที

ของตนเป็นเขต

ปลอดบุหรี ต้อง

ระวางโทษปรับ

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 

บาท (มาตรา 

๖๘) 

๓. ผู้ดาํเนินการ

ไม่จัดให้มี

เครืองหมายเขต

ปลอดบุหรีที

เป็นไปตาม

ลักษณะและ

วิธกีารที

กฎหมายกาํหนด 

ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิ  

๕,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๖๙) 



๖๐ 

ลกัษณะของเขต

ปลอดบุหรี 

การแสดง

เครืองหมาย 

กฎหมาย ระวางโทษ 

๔. สถานที

สาธารณะประเภท

ทเีป็นยานพาหนะ 

ต้องแสดงไว้

ภายในยานพาหนะ

นนั  ๆ

 

๔. ผู้ดาํเนนิการ

ทไีม่

ประชาสมัพันธ์

หรือแจ้งเตอืนว่า

สถานทขีองตน 

เป็นเขตปลอด

บุหร ี

และไม่

ควบคุมดูแล 

ห้ามปรามหรือ

ดาํเนินการอนืใด

เพือไม่ให้มีการ

สบูบุหรีในเขต

ปลอดบุหรี ต้อง

ระวางโทษปรับ

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ 

บาท 

(มาตรา ๗๐) 

ทมีา ศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  ตุลาคม ๒๕๖๐  

       หน้า ๒ 

 

 



๖๑ 

๑.๒ หลกัเกณฑข์องเขตสูบบุหรี  

ทผ่ีานมา ประกาศกระทรวง (๒๕๕๑) ได้กาํหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการแสดงเครืองหมายของเขตสูบบุหรีและเขตปลอดบุหรี พ.ศ. 

๒๕๕๑ คือ   

๑) เครืองหมายของเขตสูบบุหรี มีลักษณะเป็นวงกลมพืนสี

ขาวมีขอบสีฟ้าหนา ๑ ใน ๑๐ ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทีมีความยาว

รวมกนัไม่ตาํกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยมีรูปมวนบุหรีซิกาแรตและควันสดีาํ

อยู่ตรงกลาง ความกว้างของมวนบุหรีซิกาแรตต้องเท่ากับความหนาของ

ขอบสฟ้ีาและความยาวของมวนบุหรีซิกาแรตต้องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยให้มีข้อความ “เขตสูบบุหรี” หรือข้อความอนื

ทํานองเดียวกัน ด้วยตัวอักษร “อังสะนา นิว” (Angsana New) หรือ

ตัวอักษรอืนทมีีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นตัวหนาสแีดง มีขนาดไม่น้อยกว่า 

๕๐ พอยด์ ประกอบอยู่บริเวณใกล้เคียงกบัวงกลม 

๒) การแสดงเครืองหมายของเขตสูบบุหรี จะต้องจัดแสดงไว้

โดยเปิดเผย และสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน ภายในบริเวณสถานททีี

จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี ในกรณีทสีถานทดีังกล่าวมีช่องทางเข้าอย่างชัดเจน 

จะต้องแสดงเครืองหมายเขตสูบบุหรี ณ บริเวณ ทางเข้า ทุกช่องทาง ของ

สถานทดีังกล่าวด้วย 

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กาํหนดให้มี

สภาพและลักษณะของเขตสบูบุหรีไว้ในกฎหมายแม่เลย และมอบหมายให้

ผู้ดําเนินการเป็นผู้จัด ตามพระราชบัญญัติ “ผู้ดําเนินการ” กฎหมาย 

หมายถึง เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาํเนินงานของสถานที



๖๒ 

สาธารณะ สถานทีทาํงาน หรือยานพาหนะ ทีเป็นเขตปลอดบุหรี ตาม

มาตรา ๔๔ ดังนี  

 

มาตรา ๔๔ ในกรณีทีเขตปลอดบุหรีใดมีประกาศกาํหนดเขต

สูบบุหรีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผูด้าํเนินการอาจจัดใหม้เีขตสูบบุหรี

ได ้โดยตอ้งมสีภาพและลักษณะ ดังต่อไปน ี

(๑) มีเครืองหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็น

เขตสูบบุหรี 

(๒)  เครืองหมายของเขตสูบบุหรี 

มีลักษณะเป็นวงกลมพืนสีขาวมีขอบสีฟ้าหนา ๑ ใน ๑๐ ของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทมีีความยาวรวมกันไม่ตาํกว่า๑๐ เซนติเมตร โดยมี

รูปมวนบุหรีซิกาแรตและควันสดีาํอยู่ตรงกลาง ความกว้างของมวนบุหรีซิ

กาแรตต้องเทา่กับความหนาของขอบสฟ้ีา และความยาวของมวนบุหรีซิกา

แรตต้องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยให้มีข้อความ 

“เขตสูบบุหรี” หรือข้อความอืนทาํนองเดียวกันด้วยตัวอักษร “อังสะนา

นิว” (AngsanaNew) หรือตัวอักษรอืนทีมี ลักษณะใกล้เคียงกันเป็น

ตัวหนาสแีดง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ พอยด์ ประกอบอยู่บริเวณ ใกล้เคียง

กับวงกลม 



๖๓ 

 
      ทมีา กลุ่มพัฒนาภารกจิกฎหมาย สาํนักการควบคุมการบริโภคยาสบู  

             กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

 

การแสดงเครืองหมายของเขตสูบบุหรี หรือ เขตปลอดบุหรีต้อง

จัดแสดง ไว้โดยเปิดเผยและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ภายใน

บริเวณสถานทีทีจัดไว้ เป็นเขตสูบบุหรี หรือ เขตปลอดบุหรี ในกรณีที

สถานทดีังกล่าวมีช่องทางเข้าอย่างชัดเจนจะต้องแสดง เครืองหมายเขตสูบ

บุหรี หรือ เขตปลอดบุหรี ณ บริเวณทางเข้าทุกช่องทาง ของสถานที

ดังกล่าวด้วย 

(๓) ไม่อยู่ ในบริเวณทางเข้ าออกของสถานที ห รือ

ยานพาหนะนนั หรือในบริเวณอืนใดอันเปิดเผยเห็นไดชั้ด 



๖๔ 

(๔) มีพนืทีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคาํนึงถึงการระบายอากาศ

ที เหมาะสม และไม่มีลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความ

เดือดรอ้นราํคาญแก่ผูอ้ืน 

(๕) แสดงสือรณรงค์เพอืการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภณัฑ์

ยาสูบตามทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคําแนะนาํของ

คณะกรรมการ 

(๖) มสีภาพและลักษณะอืนใดตามทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด

โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

 

ตาราง แสดงหลักเกณฑ์การจัดเขตสบูบุหรี 

ลักษณะของเขต

สบูบุหรี 

การแสดง

เครืองหมาย 
กฎหมาย ระวางโทษ 

๑. มีเครอืงหมาย

แสดงไว้ให้เหน็ได้

โดยชัดเจนว่าเป็น

เขตสบูบุหร ี

๒. ไม่อยู่ใน

บริเวณ

ทางเข้าออกของ

สถานทหีรือ

ยานพาหนะนนั 

หรือในบริเวณอนื

ใดอนัเปิดเผย

๑. แสดงไว้โดย

เปิดเผยและ

สามารถมองเห็น

ได้อย่างชัดเจน

ภายใน 

สถานททีจีดัเป็น

เขตสบูบุหร ี

๒. กรณสีถานที

มีช่องทางเข้า

อย่าง 

ชัดเจน ต้อง

๑. พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลติภัณฑ ์

ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(มาตรา ๔๔) 

๒. ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับ

ท ี๑๙) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 

๓. ประกาศ

กระทรวง

๑. ผู้ดาํเนินการ

ไม่จัดให้เขตสบู

บุหรีมีสภาพ

และลกัษณะ

ตามทกีฎหมาย 

กาํหนด ต้อง

ระวางโทษปรับ

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 

บาท (มาตรา 

๖๘) 

๒. ผู้ดาํเนินการ



๖๕ 

ลักษณะของเขต

สบูบุหรี 

การแสดง

เครืองหมาย 
กฎหมาย ระวางโทษ 

เหน็ได้ชัด 

๓. มีพืนทเีป็น

สดัส่วนชัดเจน 

โดยคาํนึงถึงการ

ระบายอากาศที

เหมาะสมและไม่

มีลักษณะทอีาจ

ก่อให้เกดิ 

ความเดือดร้อน

ราํคาญแก่ผู้อนื 

๔. แสดงสอื

รณรงค์เพือการ

ลด ละ เลิก การ

บริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสบูตามที

รัฐมนตรีประกาศ

กาํหนดโดย

คาํแนะนาํของ

คณะกรรมการ

ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบู

แห่งชาต ิ

แสดง

เครืองหมายไว้ 

ณ บริเวณ

ทางเข้าทุก

ช่องทางของ

สถานทดีังกล่าว 

 

สาธารณสขุ เรือง 

หลักเกณฑแ์ละ

วิธกีาร 

ในการแสดง

เครืองหมายของ

เขตสบูบุหรแีละ

เขตปลอดบุหรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม

พระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองสขุภาพ

ของผู้ไม่สบูบุหรี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ไม่จัดให้มี

เครืองหมายเขต

สบูบุหรีทเีป็นไป

ตามลกัษณะและ

วิธกีารที

กฎหมายกาํหนด 

ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิ 

๕,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๖๙) 



๖๖ 

ลักษณะของเขต

สบูบุหรี 

การแสดง

เครืองหมาย 
กฎหมาย ระวางโทษ 

๕. มีสภาพและ

ลักษณะอนืใด

ตามทรีฐัมนตรี

ประกาศกาํหนด 

โดยคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการ

ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบู

แห่งชาต ิ

 

ทมีา ศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  ตุลาคม ๒๕๖๐  

      หน้า ๓ 

 

สรุปสภาพและลักษณะพืนทสีบูบุหรีทเีหมาะสม  

๑) พืนทีบริเวณนอกอาคาร โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างของ

สถานทสีาธารณะ  

๒) มีเครืองหมายติดแสดงไว้ โดยให้เห็นชัดเจนไว้ว่าเป็นพืนที

สาํหรับสูบบุหรี 

๓) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของสถานทีหรือยานพาหนะ

นัน หรือในบริเวณอนืใดอันเปิดเผยเหน็ได้ชัด 



๖๗ 

๔) มีพืนทีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคาํนึงถึงการระบายอากาศที

เหมาะสมและไม่มีลักษณะทอีาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราํคาญแก่ผู้อืน 

๕) แสดงสือรณรงค์เพือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสบู 

 

ตาราง แสดงหน้าทผู้ีดาํเนินการ 

หน้าทขีองผู้ดาํเนินการ 

 

ข้อกฎหมายตาม 

พรบ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบูฯ 

ระวางโทษ 

๑. จดัให้สถานทสีาธารณะ สถานที

ทาํงาน หรือยานพาหนะทกีฎหมาย

กาํหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี ให้มี

สภาพและลกัษณะตามทกีฎหมาย

กาํหนด 

มาตรา ๔๓ 

 

ปรับไม่เกนิ 

๕๐,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๖๘) 

๒. กรณเีป็นสถานททีสีามารถจดัเขต

สบูบุหรีได้ ต้องจดัให้มสีภาพและ

ลักษณะตามทกีฎหมายกาํหนด 

มาตรา ๔๔ 

 

ปรับไม่เกนิ 

๕๐,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๖๘) 

๓. จัดให้มีเครืองหมายเขตปลอดบุหรี

หรือเครอืงหมายเขตสบูบุหรทีเีป็นไป

ตามลกัษณะและวิธกีารทกีฎหมาย

กาํหนด 

มาตรา ๔๕ 

 

ปรับไม่เกนิ 

๕,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๖๙) 

๔. ประชาสมัพันธห์รือแจ้งเตอืนว่า

สถานทนีนัเป็นเขตปลอดบุหรแีละ

ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรอื

มาตรา ๔๖ 

 

ปรับไม่เกนิ 

๓,๐๐๐ บาท 

(มาตรา ๗๐) 



๖๘ 

หน้าทขีองผู้ดาํเนินการ 

 

ข้อกฎหมายตาม 

พรบ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบูฯ 

ระวางโทษ 

ดาํเนินการอนืใด  เพือไม่ให้มีการสบู

บุหรีในเขตปลอดบุหรี  กรณี

ผู้ดาํเนินการได้ดาํเนนิการตามวรรค

หนึงตามสมควรแล้ว ผู้ดาํเนินการนนั

ไม่มีความผดิ 

ทมีา ศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  ตุลาคม ๒๕๖๐  

       หน้า ๔ 
 

 



๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การแสดงสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภณัฑ์

ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี (มาตรา ๔๔(๔)) 

ทผ่ีานมา หน่วยงานหลายแห่งทงักระทรวงสาธารณสขุ สสส. และ

มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีได้พยายามการลด ละ เลิกบุหรีผ่านสือ

รณรงค์ โดยแจกจ่ายให้ทงัในรูปโปสเตอร์สอืรณรงค์ การจัดส่งฟรี การทาํ

รูปแบบจําลองเพือให้หน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี ใน

อนาคต เป็นหน้าทีของบริษัทและผู้ประกอบการเจ้าของพืนทีทีมีเขตสูบ

บุหรีต้องมีหน้าทแีละรับผิดชอบ ด้วยการนาํรูปแบบต้นฉบับของกระทรวง

ไปผลิตเพือการรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

บริเวณเขตสบูบุหรีตามมาตรา ๔๔(๔) 

  



๗๐ 

การเลือกสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี  

- สาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคเป็นผู้กาํกับ

ดูแลรูปแบบสือรณรงค์มาตรฐานและภาพสือมาตรฐาน ตลอดจนจาํนวน

ภาพการหมุนเวียน 

- ผู้ดําเนินการมีหน้าทีและเจ้าของพืนทีเขตสูบบุหรีต้องเป็น

ผู้ผลิตสอืให้สอดคล้องกบัสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

- กําหนดชนิดของสือทีต้องใช้ ความบ่อย/ความครอบคลุม 

ช่วงเวลาทต้ีองการ (คือต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย) 

- กาํหนดเนือหาและรูปแบบข่าวสาร กระชับ เข้าใจ 

- จดจาํง่าย ไม่ซับช้อน 

 

ดังนัน สอืรณรงค์ทคีวรนาํมาพิจาณา 

๑. ปัญหาของการสูบบุหรี (ต่อสุขภาพร่างกาย และอวัยวะต่อ

ต่างๆ ต่อบุคคลอืนและสงัคมคนรอบข้าง ต่อเศรษฐกจิ อะไรควรเน้น) 

๒. ศึกษาประเมินกลุ่มเป้าหมาย (ผลต่อการตัดสินใจเมือใช้สือ 

สอืสามารถกระตุ้นจูงใจโน้มน้าวใจได้หรือไม่) 

๓. พิจารณาช่องทางทเีหมาะสมทสีดุทจีะทาํการเผยแพร่ (เขตสูบ

บุหรี เฉพาะในพืนททีอีนุญาตให้สบู) 

๔. กาํหนดเนือหาและรูปแบบข่าวสาร กระชับ เข้าใจ 

๕ กระตุ้ นให้เกิดการตืนตัวต่อสภาพปัญหา การปรับเปลียน

ทศันคติในทางทเีหมาะสม  



๗๑ 

๖. สามารถทุกโอกาสทจีะทาํการเผยแพร่ ขณะสูบ เพือลดละ เลิก 

ผู้สบูไม่สามารถทจีะหนีสอืรณรงค์นีได้เมอือยู่ในเขตสบูบุหรี 

๗. ทบทวนสอืทผ่ีานมา งานเก่าๆ และแนวโน้ม (ศึกษาข้อมูลเก่า

ให้พัฒนาสอืใหม่ๆ ได้ สะดวกขึน มีแหล่งอ้างองิมากขึน โครงการมีแหล่ง

อ้างอิงทาํให้โครงการมีนาํหนัก มีความน่าเชือถือ โดดเด่น น่าสนใจมากขนึ 

๘. พยายามกาํหนดวัตถุประสงค์ของสอืรณรงคใ์ห้ชัดเจน และสือ

ต้องสอดคล้องสมัพันธ์กับนโยบาย/เป้าหมายระยะยาวของกฎหมาย 

๙. การทาํวิจัยประเมินสือ (โดยอาศัยข้อมูลจากสหวิทยาการ) 

เพือความคุ้มค่าในการเป็นสอืต้นแบบ 

๑๐. ตรวจสอบว่าสือใดเหมาะสมทีสุด เช่น สือทีผนังห้อง สือ

เคลือนไหว สือโปสเตอร์ สอื print ad เป็นต้น ลักษณะของสี ลักษณะของ

ภาพทนีาํเสนอ สาระ  มีข้อเสนอในการศึกษาให้จัดฉากคล้ายโลงศพ หรือ

การสบูบุหรีนาํไปสู่ความตายผ่อนส่ง  

 

รูปแบบของสือในบริเวณเขตสูบบุหรี 

๑. ภาพ สือโปสเตอร์ สติกกอร์ และวิธีการเลิกบุหรี ทีมีสาระ

โทษ หรือภัยของการสูบบุหรี วิธีการเพือการลด ละ เลิกการ

บริโภคผลิตภัณฑย์าสบู 

๒. เสียง และการสร้างบรรยายการศทสีะท้อนความเศร้าสร้อย 

เมือต้องได้รับสารพิษจากบุหรีและการนาํไปสู่ความตาย เพือ

การลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑย์าสบู 

 



๗๒ 

 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

หลักเกณฑ์วิธกีารของเขตปลอดบุหรีและสบูบุหรี 

๑. หลักเกณฑ์ของเขตปลอดบุหรี 

๑) เครืองหมายของเขตปลอดบุหรีมีลักษณะเช่นเดิม 

๒) การแสดงเครืองหมายเขตปลอดบุหรี จะต้องจัดแสดง

ไว้ ณ บริเวณทางเข้า ทุกช่องทางของสถานทดีังกล่าว 

๒. หลักเกณฑ์ของเขตสบูบุหรี  

๑) มีเครืองหมายแสดงไว้ให้เหน็ได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขต

สบูบุหรี 

๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานทีหรือยาน-

พาหนะนัน หรือในบริเวณอนืใดอันเปิดเผยเหน็ได้ชัด 

๓) มีพืนทีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคํานึงถึงการระบาย

อากาศทีเหมาะสมและไม่มีลักษณะทีอาจก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนราํคาญแก่ผู้อนื 

๔) แสดงสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดย



๗๓ 

คาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แห่งชาติ 

๕) มีสภาพและลักษณะอืนใดตามทีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑย์าสบูแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ของการแสดงสือรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การ

บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี (มาตรา ๔๔(๔)) โดยบริษัท

และผู้ประกอบการเจ้าของพืนท ีหรือผู้ดาํเนินการ ทีมีพืนทเีขตสูบบุหรีมี

หน้าทต้ีองรับผิดชอบด้วยการนาํรูปแบบต้นฉบับของกระทรวงไปผลิตเพือ

การรณรงค์ เพือการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขต

สบูบุหรี  และสาํนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคเป็นผู้กาํกับ

ดูแลรูปแบบสือรณรงค์มาตรฐานและภาพสือมาตรฐาน ตลอดจนจาํนวน

ภาพการหมุนเวียน 

 

 
 



๗๔ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



๗๕ 
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