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สถาบนัการศึกษาควรเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหร่ีหรือไม่ 

ปัจจบุนัพระราชบญัญตัิควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535 ของไทย  ครอบคลมุเพียงแคก่ารห้าม
โฆษณาช่ือบหุร่ี คือ ห้ามโฆษณาโลโก้ของผลิตภณัฑ์ยาสบู แตม่ิได้ห้ามการโฆษณาช่ือบริษัทบหุร่ี ซึง่เปิด
ชอ่งให้บริษัทบหุร่ีสามารถใช้ช่ือบริษัทเป็นผู้อปุถมัภ์กิจกรรมตา่งๆ  

ค าถามส าคญัคือ อตุสาหกรรมบหุร่ี ได้อะไรจากการให้เงินสนบัสนนุหรือท ากิจกรรมร่วมกบั
องค์กรตา่ง ๆ เชน่ การเป็นผู้อปุถมัภ์กิจกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรม หรือการบริจาคให้กบักิจกรรมของ
องค์กรตา่งๆ  

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของบริษัทบุหร่ี คืออะไร  

เน่ืองจากปัจจบุนัธุรกิจบหุร่ีตา่งก็ตระหนกัดีถึงกระแสการรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ีท่ีได้ขยายตวั
อยา่งกว้างขวาง ประชาชนทัว่โลกตา่งก็ตระหนกัดีถึงอนัตรายจากการสบูบหุร่ี ดงันัน้จงึเป็นภารกิจส าคญัท่ี
บริษัทบหุร่ีจะต้องโน้มน้าวให้สาธารณชนมองตนในด้านบวกบ้าง โดยพยายามอ้างว่า ได้ปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินธุรกิจของตนแล้ว ด้วยการยอมรับวา่การสบูบหุร่ีมีผลตอ่สขุภาพ และพยายามมีบทบาทในการจดั
โครงการเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เยาวชนเข้าถึงบหุร่ี รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมศลิปะ 

นายเอฟ รอส จอห์นสนั อดีตประธานบริษัท อาร์เจอาร์ นาบสิโก  กลา่วว่า ทกุคนสามารถท าก าไร
ได้ในระยะสัน้ ๆ แตเ่ราก าลงัคดิถึงก าไรระยะยาวเวลา 10 ปี นบัจากนีไ้ป  การท าตวัเป็นพลเมืองท่ีดีใน
สงัคมก็มีความส าคญัเหมือนกบัการลงทนุด้านวิจยัและพฒันา 

  ขณะท่ีนายจอร์ซ  นอซ เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของ บริษัท ฟิลลิป กลา่ววา่ เราไม่เคยใช้ค าว่า ท าบญุ  
ทีห่มายถึงว่าเราท าไปโดยไม่หวงัผลตอบแทน ไม่มีการบริจาคเงินใด ๆ ท าไป โดยไม่หวงัผล 

นายแพทริค รีการ์ท ผู้จดัการฝ่ายกิจกรรมองค์กร กลุม่บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เอเชีย  ให้สมัภาษณ์
หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ฉบบัวนัท่ี 21 - 23 กรกฎาคม 2537 หน้า 38  ไว้วา่ 

“บริษัทมีการปรับนโยบายและกลยทุธ์การตลาดส าหรับภูมิภาคเอเซียใหม่  โดยเฉพาะเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่และถือเป็นตลาดแห่งใหม่ในอนาคตของบหุร่ีมาร์ลโบโร ดว้ย
การน ากลยทุธ์การท าตลาดในเชิงCORPORATE AFFAIRE เนน้การสร้างชื่อของบริษัทให้ติด
ตลาด  และเป็นทีรู้่จกัใหไ้ด้นานทีส่ดุ นอกจากนี้ยงัเป็นการสร้างความมัน่คงใหก้บัตราสินคา้ดว้ย  
ส าหรับกิจกรรมทีท่ าในขณะนี้ ไดแ้ก่ การเข้าไปเป็นผูส้นบัสนนุการจดังานทางด้านศิลปะ...บหุร่ี
มาร์ลโบโรถือเป็นสินคา้หลกัของบริษัท และเป็นหวัหอกที่ฟิลลิป  มอร์ริส  ใช้ในการรุกตลาดบหุร่ี 
ทัว่โลก รวมทัง้ภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้  ดงันัน้การสร้างชื่อเสียงของบริษัทใหเ้ป็นทีรู้่จกั

ของตลาด จึงเป็นกลวิธีหน่ึงทีส่ร้างความแข็งแกร่งใหก้บัตวัสินคา้” 
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จากเอกสารลบัของบริษัทบหุร่ี พบวา่เป้าหมายท่ีแท้จริงของการด าเนินกิจกรรมเหลา่นีคื้อ 

1. เพ่ือเปล่ียนให้ผู้ ท่ีเคยวิพากษ์วิจารณ์บริษัทบหุร่ีกลายเป็นผู้ ถือนโยบายเป็นกลาง การให้เงิน
สนบัสนนุเป็นการสร้างฐานสนบัสนนุทางสงัคมท่ีดีท่ีสดุ เพราะบรรดาผู้ รับเงินสนบัสนนุดงักลา่วยอ่มส านกึ
ในความเอือ้เฟือ้ของผู้ให้เงิน หรืออยา่งน้อยท่ีสดุก็ไมค่ดัค้านบริษัทบหุร่ีอีกตอ่ไป 

2. เพ่ือดงึเอาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร หรือกิจกรรมท่ีบริษัทบหุร่ีไปสนบัสนนุมาสูธุ่รกิจของตน  
การท่ีช่ือของบริษัทบหุร่ีปรากฏคูก่บัองค์กรท่ีมีช่ือเสียงหรือหนว่ยงานของรัฐย่อมเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่
บริษัทบหุร่ี  ซึง่สามารถท าให้สาธารณชนรับรู้ถึงกิจกรรมทางสงัคมของบริษัทบหุร่ี และถึงกบัเพิ่มมลูคา่การ
ถือหุ้นของบริษัทบหุร่ีได้ด้วย 

3. เพ่ือสร้างสายสมัพนัธ์สว่นตวักบัผู้ มีอ านาจในวงการรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

4. เพ่ือบัน่ทอนพลงัของฝ่ายรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี ท าให้สงัคมเห็นวา่กลุม่นีเ้ป็นพวกใจแคบ 

5. ท าให้ข้อมลูหรือประเดน็ในการท าการศกึษาวิจยัท่ีสนบัสนนุโดยบริษัทบหุร่ีมีน า้หนกัมากขึน้ 
 
ดงันัน้ ในกรณีการอปุถมัภ์กิจกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมนี ้ บริษัทบหุร่ีได้ใช้เงินซือ้วฒันธรรม 

เกียรตภิมูิ และฐานะความเป็นผู้ทรงเกียรตใินสงัคม การอปุถมัภ์ศลิปะและวฒันธรรมชว่ยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษัทบหุร่ีในฐานะเป็นผู้บริจาคเพ่ือประโยชน์สว่นรวม และชว่ยให้บริษัทเหลา่นีมี้
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัองค์กรท่ีทรงเกียรต ิ อีกทัง้ยงัเอือ้ให้มีศกัยภาพพอท่ีจะเชิญบคุคลผู้ มีฐานะส าคญัคน
อ่ืน ๆ มาเป็นแขก หรือประธานของกิจกรรมท่ีตนเป็นผู้อปุถมัภ์ 

 
จะท าอย่างไรเม่ือบริษัทบุหร่ีเสนอให้การสนับสนุนหรือขอร่วมกิจกรรมด้วย  

หลายองคก์รมีความเช่ือในเร่ืองการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนร่วมท าประโยชน์ใหก้บัสังคม โดย
ส าหรับภาคธุรกิจแลว้ จะด าเนินการภายใตค้  าขวญัท่ีวา่ “คืนก าไรใหส้ังคม” 

แน่นอนวา่การท่ีศิลปินไทยไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะทางดา้นความคิดและวธีิการ ในการน าเสนองาน
ศิลปะสู่นานาชาติเป็นส่ิงท่ีดี  แต่หากส่ิงน้ีจะตอ้งแลกกบัการท่ีวงการศิลปะของไทยตอ้งผกูติดกบัผูผ้ลิตสินคา้
ท่ีคร่าชีวติประชาชนทัว่โลกถึงปีละ 5 ลา้นคนและท าใหค้นไทยเสียชีวติปีละ 42,000 คนแลว้จะคุม้ค่ากนัไหม 

ผศ.อ านาจ เยน็สบาย จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าว
ไวใ้นรายงานการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เร่ือง การอุปถมัภร์ายการศิลปวฒันธรรม วา่ 

“ปัจจุบนัเราตอ้งยอมรับวา่ วงการศิลปะและการกีฬาไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของวถีิทางการตลาด ซ่ึง
จะ มีผลกระทบไดท้ั้งดา้นดีและดา้นไม่พึงปรารถนา แต่วงการศิลปะและการกีฬาควรจะถกเถียงกนั เพื่อหา
ขอ้สรุปวา่ ผลกระทบหรือเป้าหมายสุดทา้ยของการร่วมมือกบับรรษทับุหร่ีคืออะไร  หากมีผลกระทบต่อชีวติ
สุขภาพ ของประชาชนและเยาวชน จะกลายเป็นผูติ้ดบุหร่ี จะเป็นการร่วมมือท่ีอยูบ่นเกียรติยศช่ือเสียง
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หรือไม่  ถา้หาก คิดวา่ร่วมมือกบับรรษทับุหร่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสุขภาพประชาชนโดยตรง  วธีิคิดแยกส่วน
เช่นน้ีถูกตอ้งหรือไม่”  

“หากเกิดกรณีท่ีบริษทั ฟิลลิป มอร์ริส ไปจดัศิลปะเด็กจะเกิดอะไรข้ึน  ศิลปกรรมในวงการเยาวชน ก็
เป็นจุดอ่อนของสังคมไทย เน่ืองจากครูตอ้งการรางวลัและช่ือเสียงใหก้บันกัเรียน โรงเรียนและจงัหวดั รางวลั
ท่ีผูจ้ดัตอ้งจ่ายก็ไม่มากนกั แต่ผลท่ีไดคื้อ เยาวชนจะมีทศันะคติท่ีดีกบับรรษทัและผลิตภณัฑ์ ทั้งจะถูกวาง
พื้นฐานทศันะคติต่อบรรษทับุหร่ีไปในระยะยาวดว้ย” 

ถงึเวลาหรือยังที่องค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรพจิารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ว่า
ควรให้สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรต ิ ไปเป็นองค์ประกอบหน่ึงของกิจกรรมที่บริษัทบุหร่ีจัดท า
ขึน้หรือไม่ 

ตอ่ไปนีคื้อตวัอย่างบางสว่นจากแนวทางปฏิบตัขิองสมาคมแพทย์แหง่อเมริกา ซึง่ระบถุึงจดุยืน
ขององค์กรและค าถามท่ีองค์กรจะต้องตอบให้ได้ ในการพิจารณาวา่จะรับการสนบัสนนุหรือร่วมกิจกรรมกบั
องค์กรอ่ืนหรือไม ่ 

 หากได้รับการสนบัสนนุแล้วจะรักษาช่ือเสียงขององค์กรเรา ในฐานะเป็นองค์กรท่ียดึถือ
ความจริง มีความเป็นอิสระ ซ่ือสตัย์สจุริต มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม เอาไว้ได้หรือไม่ 

 สิ่งท่ีต้องพิจารณาท่ีส าคญัก็คือ คณุลกัษณะขององค์กรท่ีขอร่วมงานแตล่ะราย นบัตัง้แต่
ภาระหน้าท่ี มาตรฐานด้านจริยธรรม ไปจนถึงวิธีด าเนินกิจการขององค์กรนัน้ ทัง้นีเ้ราจะถกูสงัคมตดัสิน
ตามสมัพนัธภาพท่ีเราสร้างขึน้ หากเราท างานร่วมกบัองค์กรท่ีมีช่ือเสียงมวัหมองหรือประพฤตผิิด 
จริยธรรม ช่ือเสียงของเราและความสามารถท่ีเราจะบรรลหุน้าท่ีของเราอาจจะได้รับผลกระทบอยา่ง
ร้ายแรงก็ได้ 

 ในกรณีท่ีองค์กรนัน้เคยประพฤตหิรือท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดอนัตรายหรือผิดจริยธรรม แต่
อ้างวา่ได้ปรับปรุงตนเองแล้ว ต้องตรวจสอบกนัให้ถ่ีถ้วนวา่เราได้รับรู้หลกัฐานจากแหลง่ข้อมลูท่ีเป็น
อิสระแล้วหรือยงัท่ีสามารถยืนยนัได้ว่า ผู้ขอร่วมงานรายนัน้ได้ปรับปรุงตนเองแล้วอย่างแท้จริง และไมมี่
สว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมอนัตรายใด ๆ อีกตอ่ไป 

สมาคมการแพทย์แหง่อเมริกา ระบวุา่ สมาคมฯ จะไมเ่ก่ียวข้องกบัองค์กรหรือธุรกิจอตุสาหกรรมท่ีมี
หลกัการ นโยบาย หรือการท างานท่ีเห็นได้ชดัว่าขดัแย้งกบัวิสยัทศัน์และคณุคา่ท่ีสมาคมฯ ก าหนดไว้ เชน่  
เป็นการไมส่มควรท่ีจะเก่ียวข้องกบัผู้ผลิตสินค้าท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชน เชน่ บหุร่ี 


