Gen Z คือใคร

Gen Z หรือ Generation Z หมายถึง ผูที่เกิดระหวางป 2538-2552 หรือผูที่มีอายุระหวาง 7-20 ป ในป 2559

ทำไมตองปกปอง Gen Z จากบุหรี่
บุหรี่เปนสินคาถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและฆาผูบริโภคในการใชตามปกติ ทั้งนี้ เพราะในควันบุหรี่มีสาร
เคมีมากกวา 7,000 ชนิด เปนสารพิษ 250 ชนิด และกวา 70 ชนิดเปนสารกอมะเร็ง บุหรี่เปนสาเหตุของ
การเกิดโรคที่รายแรงมากมาย รวมทั้งมะเร็ง 12 ชนิด ที่สำคัญและเปนกันมาก คือ มะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง
โรคหัวใจ และเสนเลือดสมอง ผูสูบบุหรี่ครึ่งหนึ่งจึงเสียชีวิตกอนวัยอันควรดวยโรคเหลานี้ โดยแตละคนอายุจะสั้นลง
โดยเฉลี่ย 12 ป และปวยหนัก เปนเวลา 2 ปกอนเสียชีวิต
ที่สำคัญ บุหรี่ทำใหผูสูบติดไปตลอดชีวิต เพราะฤทธิ์ของนิโคตินที่อยูในบุหรี่ มีอำนาจเสพติดเทียบเทาเฮโรอีน คน
ไทยที่เริ่มสูบและติดแลว มีเพียงรอยละ 27 เทานั้นที่สามารถเลิกได สวนอีกรอยละ 73 จะติดไปตลอดชีวิต จากการ
สำรวจครั้งลาสุด ในป พ.ศ.2558 พบวา ประเทศไทยมีผูสูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.9 ลานคน ลดลงจากเมื่อป 2557 (11.4
ลานคน) อยางไรก็ตาม สถิตินี้ยังนับวาสูงและนาเปนหวง เพราะบุหรี่กอความสูญเสียมหาศาลตอผูสูบ ครอบครัว และ
ประเทศชาติ
การสกัดเด็กและเยาวชนไมใหเขาสูวงจรของการเสพติดบุหรี่ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งและเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกฝายในสังคม เพราะผูที่ติดบุหรี่โดยสวนใหญเริ่มสูบกอนอายุ 19 ป ดังนั้นหากเราสามารถชวยกันปอง
กันไมใหมีการเริ่มสูบบุหรี่ในหมูเด็กอายุต่ำกวา 19 ป ได จะเปนการชวยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
และหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หนาใหมเขาสูวงจรการสูบ การปวย และการตายจากบุหรี่
ÁÙÅ¹Ô¸ÔÃ³Ã§¤
à¾×èÍ¡ÒÃäÁ‹ÊÙººØËÃÕè

สมาพันธเครือขายแหงชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เราดูแล Gen Z ดีหรือยัง
ขณะนี้มีเยาวชนอายุ 15-18 ป ติดบุหรี่แลวถึง 353,898 คน ซึ่งเด็กไทยที่สูบบุหรี่ทุกๆ 10 คนนั้น 7 คน จะติดบุหรี่ไป
ตลอดชีวิต นั่นคือ เด็กไทย 247,728 คน ที่ติดบุหรี่แลว จะติดไปตลอดชีวิต ซึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 123,864 คน จะปวยและ
เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต
จากสถิติที่พบวา เยาวชนกลุมอายุ 15-18 ป หรืออายุนอยกวานี้ มีแนวโนมที่จะเขาสูวงจรการเสพติดบุหรี่อยางไมขาด
สาย ดังนั้น การปองกันนักสูบหนาใหมจึงเปนมาตรการที่สำคัญยิ่ง แตทวากฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย ไดแก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นั้น
ใชมากวา 20 ปแลว ทำใหมีความลาสมัยและเกิดชองโหวที่ทำใหธุรกิจยาสูบใชเปนเครื่องมือในการตอยอดเชิงธุรกิจมา
โดยตลอด
จากการวิจัยในป 2554 พบวา เยาวชนอายุนอยกวา 18 ป เขาถึงและซื้อบุหรี่ซิกาแรตแบบแบงขายถึง รอยละ 88.3
โดยซื้อจากรานขายของชำมากที่สุดถึงรอยละ 97.7 ยิ่งกวานั้น มากกวารอยละ 90 ของรานคามีการขายบุหรี่ใหแก
เยาวชนที่มีอายุต่ำกวา 18 ป
นอกจากนี้ เยาวชนอายุต่ำกวา 18 ป สังเกตเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.6 เปน รอยละ 24.5
และสังเกตเห็นกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 28.4 เปน รอยละ 34.2

บริษัทบุหรี่เล็งเปาไปที่ Gen Z

Gen Z

X
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“เยาวชน” เปนกลุมเปาหมายสำคัญของธุรกิจยาสูบ
เพราะเขาตองการลูกคาใหมมาทดแทนผูใหญที่
สูบบุหรี่ จนปวยและตายหรือเลิกสูบ บริษัทบุหรี่ได
ประกาศไวชัดเจนวา “เยาวชนในวันนี้ คือลูกคา
ประจำคนสำคัญของเรา ในวันพรุงนี้”
(นายไมเคิล อี จอหนสตัน นักวิจัยของบริษัทฟลลิป มอรริส)

จากเอกสารลับภายในของบริษัทบุหรี่ ไดมีการวางแผนไวชัดเจนในการลาลูกคาเยาวชน เชน
“ ...หากจะใหบริษัทเราอยูรอดและกาวหนาตอไป เรา
จะตองชวงชิงสวนแบงตลาด ที่เปนเยาวชนมาเปนของ
เราในระยะยาว ดังนั้น เราจะตองออกบุหรี่ยี่หอใหมๆ
ใหมีรูปลักษณเยายวนใจผูสูบบุหรี่อายุนอยๆ ...”
(บริษัทอาร เจ เรยโนลด)
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นายเบนเนทท ลีโบว ประธานบริษัทเวคเตอรโฮลดิ่ง
กรุป เจาของบุหรี่หลายยี่หอ กลาววา
“ถาหากบริษัทบุหรี่ตองหยุดทำการตลาดที่พุงเปาไป
ที่เด็กๆ บริษัทบุหรี่ก็จะลมละลายภายใน 25 ถึง 30 ป
เพราะจะไมมีลูกคาเพียงพอที่ธุรกิจจะอยูได”

จะปกปอง Gen Z ไดอยางไร
Gen Z

รัฐบาล

• แสดงศักยภาพใหสังคมเห็นวา เราเปน Gen Z ที่ฉลาด
คิด รูเทาทันและสามารถปกปองตนเองไมใหตกเปน
เหยื่อของพอคาบุหรี่
• ใช Social media เพื่อบอกใหสังคมรูวา เราคืออนาคต
ของประเทศ และเราเลือกที่จะทำสิ่งดี ๆ แกตัวเอง และ
สังคม
• ระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อเปนแนวรวม
ในการปกปอง Gen Z จากบุหรี่

• เรงใหมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดการเขาถึงยาสูบ
ของเด็ก เชน หามขายแกเด็กอายุต่ำกวา 20 ป (เพิ่มจาก
18 ป) หามแบงซองขาย และหามการผลิตผลิตภัณฑ
ยาสูบชนิดใหม ๆ และราคาถูกเพื่อดึงดูดเด็ก
• กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของตองมี
ระบบและมาตรการในการบังคับใชกฎหมายใหสถานที่
สาธารณะตาง ๆ เปนเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งควบคุมการ
โฆษณาและสงเสริมการขายของบริษัทบุหรี่
• โรงพยาบาลตาง ๆ พัฒนาระบบในการชวยใหผูสูบบุหรี่
เลิกบุหรี่ใหได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูบบุหรี่ที่เปนเยาวชน

Gen Z

http://kallidus-blog.com/2015/02/27/gen-z-developing-a-new-generation

ครอบครัว

สื่อมวลชน

• รวมกันทำบานใหปลอดบุหรี่ หากยังมีสมาชิกใน
ครอบครัวที่เลิกบุหรี่ไมได ก็ชวยกันใหกำลังใจใหเลิก
ไดสำเร็จ
• ไมสูบบุหรี่ในบาน และไมสูบบุหรี่ใหเด็ก ๆ เห็น
• ปกปองและสงเสริมใหลูกหลานเราเปน Gen Z
Gen STRONG : ไมสูบ

• รวมเผยแพร เพื่อใหสังคมตระหนักวา บุหรี่เปนสินคาที่
ไมปกติ เปนยาเสพติดที่ฆาผูบริโภค
• รวมกันสงเสริมคานิยมที่ไมสูบบุหรี่ และสนับสนุน
มาตรการควบคุมยาสูบของรัฐบาล
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http://universumglobal.com/generation-z

• Gen Z เปนเด็กที่เกิดมาในยุคที่ครอบครัวสวนใหญมีลูกคนเดียว และพอแมออกไปทำงานทั้งคู
• Gen Z เปนเด็กที่เกิดในยุคเทคโนโลยีเฟองฟู โดยสวนใหญ มีสมารทโฟนเปนอวัยวะที่ 33 มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี / สื่อสารผานขอความบนหนาจอ และโตมากับการอานคอมเมนต ในโลกออนไลน
• Gen Z มีความรูมากกวาคนรุนเดียวกันในอดีต หาความรูไดเองและมีเทคโนโลยีที่ตอบคำถามที่อยากรูไดทันที

หมายเหตุ :
ในสังคมตะวันตกนั้น มักมีการบัญญัติศัพทหรือจัดหมวดหมูเรื่องราวตาง ๆ และตั้งชื่อใหงายแกการจดจำอยูเสมอ เชนเดียวกับเรื่องคนรุนไหน
ที่เรียกวา Generation การนิยามคนรุนตาง ๆ นั้นมาจากนักกวีบาง นักหนังสือพิมพบาง นักวิชาการบาง ชางภาพ / นักขาวบาง ฯลฯ จึงเกิด
การบัญญัติวา
1. คนรุนสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดราวป ค.ศ.1880-1900 (พ.ศ. 2423 - 2443) เรียกวา Lost Generation
2. คนเกิดรุนที่เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญอยูระหวางหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ป ค.ศ.1900-1920 (พ.ศ. 2443 - 2463) เรียกวา Greatest
Generation
3. คนเกิดยุคสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามตองการเสรีภาพ เกิดป ค.ศ.1920-1940 (พ.ศ. 2463 - 2483) เรียกวา Silent Generation
4. คนที่อยูในยุคเฟองฟูของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชีวิตเพื่องาน ประหยัด อดออม เกิดป ค.ศ.1940-1960 (พ.ศ. 2489- 2503) เรียกวา
เบบี้บูมเมอร (Baby Boomer)
5. คนยุคที่คอมพิวเตอรเริ่มเขามามีบทบาท เปนตัวของตัวเองสูง มุงสรางสรรคผลงาน เกิดป ค.ศ.1960-1980 (พ.ศ. 2503 - 2523) เรียกวา
เจเนอเรชั่น เอ็กซ (Generation X)
6. คนยุคที่มักตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอยาง หลงใหลและบูชาตัวเองและวัตถุ มีความทะเยอทะยาน กลาคิด กลาทำ แหวกแนว ฯลฯ เกิดราว
ป ค.ศ.1980-2000 (พ.ศ. 2523- 2543) เรียกวา เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y)
7. คนยุคที่เกิดมาพรอมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีมากมาย เทคโนโลยีเขามาแยงความสัมพันธระหวางคนกับคน ตางคนตางมีโลก
ของตัวเอง เกิดป ค.ศ.2000 (พ.ศ. 2543) ถึงปจจุบัน เรียกวา เจเนอเรชั่น แซด (Generation Z)

ตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่

