
 
 

ท าไมศิลปะต้องปลอด (บริษัท) บุหร่ี 
โดย เครือขา่ยศลิปินเพ่ือศลิปะปลอด (บริษัท) บหุร่ี มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี 
สนบัสนนุโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
 

เม่ือบุหร่ีถูกห้ามโฆษณา 
 ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามโฆษณาบหุร่ีทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตามความในพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภคตัง้แตว่นัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2532 และตอ่มาเม่ือมีพระราชบญัญตัิควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 
2535 ก็ได้มีการห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขายทกุรูปแบบตามมาตรา 8 โดยระบวุา่ 
 “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบู หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์ ทาง
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการโฆษณาได้หรือใช้ช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์
ยาสบูในการแสดงการแขง่ขนั การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีวตัถปุระสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจ
วา่ เป็นช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบู” 
 ความหมายของการโฆษณาตามพระราชบญัญัตฉิบบันี ้
 “โฆษณา” คือ การกระท าไมว่า่โดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทาง
การค้า 
 ด้วยข้อจ ากดัในการโฆษณานีเ้อง ท าให้บริษัทผู้ผลิตบหุร่ีจ าเป็นต้องหาวิธีการทางการตลาดใหม่ๆ  เพ่ือ
ส่ือสารกบัประชาชน ซึง่ชอ่งทางท่ีเหลืออยูแ่ละด าเนินการอยา่งได้ผลมาแล้วในหลายๆ ประเทศ คือ การให้ทนุ
อปุถมัภ์ในกิจกรรมตา่งๆ 



 แม้จะไมส่ามารถแสดงโลโก้ย่ีห้อบหุร่ีได้ แตว่ตัถปุระสงค์หลกัของกิจกรรมนี ้คือการสร้างภาพพจน์และการ
แสดงตวัเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม ซึง่ให้ผลประโยชน์มหาศาลในเชิงนามธรรม เพราะสามารถเปล่ียนภาพของ
พอ่ค้าท่ีขายสินค้าแหง่ความตาย ให้กลายเป็นพอ่พระหรือนกับญุด้วยการเจียดเงินจ านวนเล็กน้อยจากก าไร
มหาศาลมาสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ด้านบวก ระหวา่งความดีงามกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
ซึง่โยงไปสูส่ินค้าของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 
 

การอุปถัมภ์กจิกรรมด้านศลิปะวัฒนธรรม...ทางออกของบริษัทบุหร่ี 
 องค์การอนามยัโลกได้ให้ความเห็นตอ่การอปุถมัภ์หรือการสนบัสนนุกิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมของ
บริษัทบหุร่ีว่า บริษัทบหุร่ีใช้การอปุถมัภ์ฯ เพ่ือเสริมหรือทดแทนกิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ เพ่ือจะเข้าถึงผู้ชมจ านวน
มาก และเพ่ือน าผลิตภณัฑ์ของตนเข้าไปสมัพนัธ์กบัภาพพจน์บวก ซึง่ใช้ได้ดีส าหรับประเทศท่ีมีการห้ามโฆษณา 
องค์การอนามยัโลกวิเคราะห์วา่ การอปุถมัภ์ศลิปวฒันธรรมของบริษัทบหุร่ีมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ 

1. เพื่อส่งเสริมบริษัทบุหร่ีโดยใช้บุคคลผู้เป็นแบบอย่าง คือท าให้เกิดความเก่ียวพนัทางบวก
ระหวา่ง ศลิปวฒันธรรมกบัการสบูบหุร่ี ผู้บริโภคโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เยาวชนจะถกูแนะน าให้ผกูพนั
การสบูบหุร่ีกบัศลิปิน และผู้ประสบความส าเร็จด้านวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง 

2. เพื่อส่งเสริมบริษัทบุหร่ีโดยกิจกรรมทางการตลาด คือการใช้นวตักรรมเพ่ือส่งเสริมส่ือทางการ
ตลาด เชน่ การแสดงสญัลกัษณ์บหุร่ีตัง้ท่ีห้องโถงแสดงงานศลิปะวฒันะรรม การแถลงขา่วการจดั
งานทางส่ือมวลชน โดยใช้ช่ือบริษัทบหุร่ีเป็นผู้อปุถมัภ์ 

3. เพื่อส่งเสริมบริษัทบุหร่ีโดยการมีบุญคุณ บริษัทบหุร่ีจะใช้การอปุถมัภ์เป็นโอกาสในการแสวงหา
การสนบัสนนุจากองค์กรและบคุคลส าคญัในวงการศลิปะ ในกิจกรรมเหลา่งนีบ้ริษัทบหุร่ีอาจให้ผู้ มี
อ านาจตดัสินใจ หรือผู้ มีช่ือเสียงในวงการศลิปะได้ประโยชน์ในกรณีตา่งๆ เชน่เป็นกรรมการตดัสินให้
ได้รับคา่ตอบแทน หรือให้ได้รับการสนบัสนนุการเดนิทางไปตา่งประเทศ เป็นต้น ซึง่อาจจะท าให้ผู้ ม่ี
ช่ือเสียงหรือมีอ านาจในการตดัสินใจของวงการนี ้ ทดแทนบญุคณุบริษัทบหุร่ีโดยการสนบัสนนุหรือ
เป็นปากเป็นเสียงแทนให้แก่บริษัทบหุร่ี ในกรณีท่ีถกูกดดนั หรือถกูกระทบจากกฎหมายหรือเสียง
คดัค้านจากองค์กรรณรงค์ตา่งๆ  
(ท่ีมา : WHO. Sponsorship. WHO’s Tobacco or Health Programmes, January 1996.)  
สมาคมเพ่ือการอปุถมัภ์ศลิปะโดยภาคธุรกิจของประเทศองักฤษ สรุปวา่ การอปุถมัภ์งานศลิปะมี
คณุคา่ เพราะ 

 เป็นเคร่ือมือทางการตลาดอนัทรงพลงัซึง่น าไปสูโ่อกาสในการประชาสมัพนัธ์ 

 เป็นทางท่ีจะเข้าไปมีความสมัพนัธ์กบัชีวิตทางวฒันธรรมของชมุชน 



 งานศลิปะเปิดโอกาสมากขึน้เร่ือยๆ ส าหรับสง่เสริมบริษัทท่ีเป็นผู้อปุถมัภ์ และช่ือสินค้า 
(ท่ีมา : Department of National Heritage Pairing Scheme. The 1996  Henley Festival 
Programme.) 
  

เหตุผลที่บริษัทบุหร่ีต้องการอุปถัมภ์กจิกรรมอื่นๆ 
 
1. คงไว้ซึง่การรับรู้ย่ีห้อบหุร่ี 
2. ท าให้ได้เห็นสินค้า โดยเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จา่ยในการโฆษณาตามปกติ 
3. เสริมภาพพจน์ในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอนัจะท าให้เกิดการยอมรับวา่บหุร่ี เป็นเพียงสินค้า
ธรรมดาชนิดหนึง่ แทนท่ีจะจดจ าวา่เป็นสิ่งเสพตดิท่ีคร่ึงหนึง่ของผู้ เสพตอ่เน่ือง จะป่วยและเสียชีวิตด้วย
โรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี 
4. สร้างทศันคตแิก่ผู้บริโภคและท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการยอมรับการสบูบหุร่ีว่าเป็นสิ่งปกติ 
5. ท าให้สมารถเข้าถึงส่ือตา่งๆ โดยเฉพาะวิทยแุละโทรทศัน์ได้ แม้วา่จะมีกฎหมายห้ามการโฆษณาทางส่ือ
ตา่งๆ 
6. สร้างความล าบากใจแก่ส่ือมวลชนในการท่ีจะเสนอเร่ืองการสบูบหุร่ีในด้านลบ 
7. ปิดปากศลิปินท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการอปุถมัภ์ของบริษัทบหุร่ี เพราะเกิดความล าบากใจท่ีจะแสดงความ
คดิเห็นท่ีขดัแย้งตอ่องค์กรหรือผู้ ร่วมงานของตวัเอง 
8. อาจเปล่ียนจดุยืนขององค์กรท่ีได้รับการอปุถมัภ์ หวัหน้าองค์กรอาจกลายเป็นปากเสียงอย่างดีเย่ียม
ของบริษัทบหุร่ี เม่ือมีการทกัท้วงจากองค์กรด้านสขุภาพ 
9. เปิดโอกาสให้บริษัทบหุร่ีได้ประชาสมัพนัธ์บริษัทด้วยกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานท่ีอปุถมัภ์ เชน่ 
การจดัแถลงขา่ว การตดัสินและมอบรางวลั และการจดันิทรรศการเพ่ือแสดงผลงาน  
(ท่ีมา : WHO. Sponsorship. WHO’s Tobacco or Health Programme, January 1996.) 
 
นายเลน มาสเตอร์แมน ผู้เช่ียวชาญเร่ืองส่ือชาวอังกฤษกล่าวว่า 
“การให้ทนุอปุถมัภ์กิจกรรมโดยบริษัทตา่งกบัการโฆษณาซึง่ๆ หน้าและสาธารณชนยงัไมเ่ห็นวา่เป็นปัญหา 

คนสว่นใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เดก็ คิดถึงการอปุถมัภ์วา่เป็นการกศุล เป็นความใจกว้างของบริษัท” 
(ท่ีมา : “การอปุถมัภ์รายการศลิปะวฒันธรรม โดยบรรษัทบหุร่ีข้ามชาติ” นพ.หทยั ชิตานนท์ สถาบนั
สง่เสริมสขุภาพไทย มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ, มิถนุายน 2540.) 
 



ประมวลประเดน็และข้อมูลที่ควรพจิารณา 
1. การให้บริษัทบุหร่ีสนับสนุนศิลปะไม่ได้ท าให้คนไทยสูบบุหร่ีเพิ่มมากขึน้ 
ข้อเทจ็จริง น่ีคือ ข้ออ้างท่ีบริษัทบหุร่ีใช้อ้างเสมอและมกัจะเก่ียงวา่การไปชมงานท่ีบริษัทบหุร่ีสนบัสนนุ

ไมไ่ด้ท าให้ใครสบูบหุร่ี แตค่วามเป็นจริงแล้วการสนบัสนุนโดยบริษัทบหุร่ีมีผลอย่างนิ่มนวลกวา่นัน้ องค์กรสขุภาพ
แคนาดากล่าววา่การอปุถมัภ์หรือการสนบัสนนุกิจกรรมของบริษัทบหุร่ีเป็นการท าให้การสบูบหุร่ีเป็นสิ่งปกต ิ คือ 
ท าให้เกิดระดบัความสบายใจในการตดัสินใจสบูบหุร่ี แม้บริษัทบหุร่ีเองก็ยอมรับวา่การอปุถมัภ์เป็นกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีส าคญัตอ่การเพิ่มยอดจ าหนา่ย ตอ่ไปนี ้เป็นข้อมลูจากเอกสารลบัของบริษัทบหุร่ี 

นายเมย เรสเททเทน รองประธานกรรมการบริษัท รอชแมนส์เบนสนั แอนด์ เฮดจ์ ของแคนาดาได้กล่าววา่ 
“การอปุถมัภ์ก็คือสว่นส าคญัของการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของท่านไมมี่ใครหรอกท่ีจะหยิบย่ืนเช็ค
ใบใหญ่ เพียงเพื่อให้เกิดความรู้สกึอบอุน่เทา่นัน้” 

(ท่ีมา : Guerilla Media. De Muderer Multinaional Death and all that Jazz Program 96.) 
2. การสนับสนุนไม่ใช่การโฆษณาบุหร่ี เพราะไม่มีการใช้ช่ือยี่ห้อหรือโลโก้บุหร่ีเลย 
ข้อเทจ็จริง แน่นอนเพราะ ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามโฆษณาบหุร่ีทกุรูปแบบ ดงันัน้บริษัทบหุร่ีจงึจ าเป็น

ท่ีจะต้องค้นหารูปแบบใหม่ๆ  ในการส่ือสารช่ือย่ีห้อบหุร่ีถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะในสินค้าท่ีเป็นอนัตรายเชน่บหุร่ีนัน้ 
การสร้างภาพพจน์ท่ีดีขององค์กร คือ สิ่งจ าเป็นท่ีจะสามารถเกือ้หนนุให้สงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงความคิดและ
ทศันคตท่ีิมีตอ่สินค้าไปในทางท่ีดีขึน้ ซึง่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในอนาคต 

นายแพทริค รีการ์ท ผู้จดัการฝ่ายกิจกรรมองค์กร กลุม่บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสเอเชียอิงค์ (ประเทศสิงคโปร์) 
ให้สมัภาษณ์หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบบัวนัท่ี 21-23 กรกฎาคม 2537 หน้า 38 ว่า 

“บริษัทมีการปรับนโยบายและกลยทุธ์การตลาดส าหรับภูมิภาคเอเชียใหม่ โดยเฉพาะเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซึง่เป็นตลาดใหญ่และถือเป็นตลาดแหง่ใหมใ่นอนาคตของบหุร่ีมาร์ลโบโร ด้วยการน ากลยทุธ์การท าตลาด
ในเชิง CORPORATE AFFIRE เน้นการสร้างช่ือของบริษัทให้ติดตลาดและเป็นท่ีรู้จกัให้ได้นานท่ีสดุ นอกจากนีย้งั
เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัตราสินค้าด้วย ส าหรับกิจกรรมท่ีท าในขณะนี ้ ได้แก การเข้าไปเป็นผู้สนบัสนนุการ
จดังานทางด้านศลิปะ” 

“บหุร่ีมาร์ลโบโร ถือเป็นสินค้าหลกัของบริษัท และเป็นหวัหอกท่ีฟิลลิป มอร์ริส ใช้ในการรุกตลาดบหุร่ีทัว่
โลก รวมทัง้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้การสร้างช่ือเสียงของบริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัของตลาด จงึเป็นกลวิธี
หนึง่ท่ีสร้างความแข็งแกร่งให้กบัตวัสินค้า ท่ีผา่นมาบริษัทไมส่ามารถจะท าการโฆษณา หรือจดักิจกรรมสง่เสริม
การขายสินค้าได้ ไมว่า่จะเป็นวิธีใดก็ตามในขณะท่ีสินค้าได้รับความนิยมสงู โดยเฉพาะตลาดในประเทศไทย ซึง่
เป็นตลาดใหมท่ี่มีศกัยภาพสงู และขณะนีม้าร์ลโบโรเป็นบหุร่ียอดนิยมผู้บริโภคคนไทย โดยเหตนีุจ้งึปรับแผนมา
เป็นการเข้าไปสนบัสนนุการจดักิจกรรมทางศลิปะ ซึง่ได้รับความส าเร็จอยา่งดี ท าให้บริษัทมีแผนจะขยายขอบขา่ย



การให้การสนบัสนนุการจดักิจกรรมดงักลา่ว ไปยงัทกุประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตามแนวคดิการ
ให้การสนบัสนนุกิจกรรมทางศลิปะของกลุม่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เอเซียองค์ (ประเทศสิงคโปร์)” 

“บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ด าเนินการจดัการประกวดศลิปกรรมยอดเย่ียมแหง่ประเทศไทย และการประกวด
ศลิปกรรมยอดเย่ียมแหง่อาเซียน (Phillip Morris Asian Art Awards) ระหวา่งปี พ.ศ. 2537-2547 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทัง้บคุลากรด้านศลิปะท่ีมีช่ือเสียง รวมถึงองค์กรศลิปวฒันธรรมทัง้ภาครัฐและเอกชน อย่างดีเย่ียมมา
ตลอด 10 ปี 

3. เป็นการคืนก าไรให้สังคม 
ข้อเทจ็จริง ส าหรับสินค้าอ่ืนการจดักิจกรรมเชน่นีอ้าจเป็นท่ียอมรับได้ แตส่ าหรับบริษัทบหุร่ีซึง่มีก าไรตอ่ปี

หลายพนัล้านดอลลาร์ การเจียดเงินจ านวนไมก่ี่ล้านบาทเพ่ือคืนก าไรให้สงัคมไทยดจูะน้อยไปซกัหนอ่ย เม่ือเทียบ
กบัคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยจากการสบูบหุร่ีท่ีต้องสญูเสียไปในแตล่ะปี นอกจากนีจ้ากเอกสารลบัของ
บริษัทบหุร่ีเอง ก็ยืนยนัวา่น่ีเป็นกลยทุธ์หนึง่ทางการตลาดเทา่นัน้ หากบริษัทบหุร่ีต้องการคืนก าไรให้สงัคมจริงๆ ก็
ควรยินดีจะจา่ยในรูปของภาษีท่ีสงูขึน้เพ่ือน าไปชดเชยกบัคา่ใช้จา่ยท่ีรัฐบาลต้องเสียไปกบัการรักษาพยาบาล
ผู้ ป่วยจากการสบูบหุร่ีท่ีเพิ่มขึน้ทกุวนั 

4. การให้บริษัทบุหร่ีสนับสนุนศิลปะ น่าจะท าให้วงการศิลปะพัฒนาขึน้ 
แนน่อนวา่การท่ีศลิปินไทยได้มีโอกาสพฒันาทกัษะทางด้านความคิดและวิธีการในการน าเสนองานศลิปะ

สูน่านาชาตเิป็นสิ่งท่ีดี แตห่ากสิ่งนีจ้ะต้องแลกกบัการท่ีวงการศลิปะของไทยต้องผกูตดิกบัสินค้าท่ีคร่าชีวิต
ประชาชนทัว่โลก ถึงวนัละ 11,000 คน และท าให้คนไทยเสียชีวิตปีละ 42,000 คน แล้วจะคุ้มคา่กนัไหม 

ผศ.อ านาจ เย็นสบาย จากคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กลา่วไว้ใน
รายงานการเสวนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ เร่ืองการอปุถมัภ์รายการศลิปวฒันธรรมวา่ 

“ปัจจบุนัเราต้องยอมรับวา่ วงการศลิปะและการกีฬาได้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของวิถีทางการตลาดซึง่จะมี
ผลกระทบได้ทัง้ด้านดีและด้านไมพ่งึปรารถนา แตว่งการศลิปะและการกีฬาควรจะถกเถียงกนัเพ่ือหาข้อ
สรุปวา่ ผลกระทบหรือเป้าหมายสดุท้ายของการร่วมมือกบับริษัทบหุร่ีคืออะไร หากมีผลกระทบตอ่ชีวิต
สขุภาพของประชาชน และเยาวชนจะกลายเป็นผู้ตดิบหุร่ี จะเป็นการร่วมมือท่ีอยู่บนเกียรตยิศช่ือเสียง
หรือไม ่ ถ้าหากคิดวา่ร่วมมือกบับรรษัทบหุร่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัสขุภาพประชาชนโดยตรง วิธีคดิแยกสว่น
เชน่นีถ้กูต้องหรือไม”่ 

 “หากเกิดกรณีท่ีบริษัทบหุร่ีไปจดัศลิปะเด็กจะเกิดอะไรขึน้ ศลิปกรรมในวงการเยาวชนก็เป็นจดุอ่อนของ
สงัคมไทย เน่ืองจากครูต้องการรางวลัและช่ือเสียงให้กบันกัเรียน โรงเรียนและจงัหวดั รางวลัท่ีผู้จดัต้องจา่ยก็ไม่
มากนกั แตผ่ลท่ีได้คือ เยาวชนจะมีทศันคตท่ีิดีกบับรรษัทและผลิตภณัฑ์ ทัง้จะถกูวางพืน้ฐานทศันคตติอ่บรรษัท
บหุร่ีไปในระยะยาวด้วยเป็นข้อคิดท่ีฝากไว้กบัทกุองค์กรด้วย” 
ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยศลิปินเพื่อศิลปะปลอด (บริษัท) บหุร่ี ติดตอ่ 02-2781828 


