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บริษัทบุหรี่บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนมากมายและกระทำมาอยางตอเนื่องมาโดยตลอดนั้น มีคำถามที่ 

ตามมาวา “เงินที่หวานไปอยางมหาศาลนั้นตองการอะไร “ตอบแทน” หรือไม” 

·Ó CSR à¾×่ÍÍÐäÃ

31  ¾ÄÉÀÒ¤Á
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  ลาสุดขอมูลจาก “รายงานผลการเฝาระวังเพื่อควบคุมยาสูบ :  กรณีการเฝาระวังกลยุทธอุตสาหกรรมยาสูบ” ในเดือน 

กุมภาพันธ 2555 โดยกลุมพัฒนาวิชาการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ แสดงใหเห็นถึงการทุมเงินมหาศาลกับกิจกรรม CSR - 

กิจกรรมสาธารณประโยชนในประเทศไทย ที่มีมากขึ้นจนแทบจะเรียกไดวาเปนกลยุทธการตลาดหลักก็วาได 

ขอมูลในประเด็นกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทบุหรี่  พบวา

 ปจจุบันมีประเทศที่ดำเนินการควบคุมยาสูบภายใตอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO–FCTC) เพิ่มมากขึ้น เรื่อย ๆ  

ดังนั้น อุตสาหกรรมยาสูบจึงมีความพยายามที่จะขัดขวางการดำเนินงานตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบของประเทศตาง ๆ โดยใช 

กลยุทธทางการตลาดที่มีความซับซอน และมีกลวิธีที่หลากหลาย เพื่อผลสำเร็จในการขัดขวาง มาตรการควบคุมยาสูบ ดังเชน ความ 

พยายามในการขัดขวางมาตรการภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ อุตสาหกรรมยาสูบใชกลยุทธในการฟองรองประเทศตาง ๆ ที่ดำเนินการ 

ตามมาตรการของอนุสัญญาฯ โดยอางวาภาพคำเตือนบนซองบุหร่ี สงผลกระทบตอเครื่องหมายการคาที่ถูกตองตามกฎหมายของ 

พวกเขา  ซึ่งเปนขออางที่ถูกตีตกโดยรัฐบาลประเทศตาง  ๆ ทั่วโลก

การใหทุนสนับสนุนของบริษัทบุหรี่ (ป 2552 – 2554)

โรงงานยาสูบ          199,937,352  บาท ป 2552  = 43,350,600 บาท 

ป 2553  = 69,548,300 บาท

ป 2554  = 87,038,452 บาท

 ฟลลิป มอรริส ประเทศไทย จำกัด 12,042,764 บาท ป 2552  = 5,683,051  บาท

ป 2553  = 6,359,713  บาท

ตัวเลขมหาศาลกับเม็ดเงินที่ทุมไปในกิจกรรมสาธารณประโยชนที่พบในประเทศไทย เปนตัวเลขที่มีนัยสำคัญ ที่บอกเราวา 

การหวานเงินมหาศาลนั้น มีคำตอบที่นอกเหนือจากการทำ “เพื่อสังคม”

จูดิธ แมคคาย ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก (แมคคาย, 2544) กลาววา ในเอกสารลับของบริษัทบุหรี่หลายฉบับพบ 

เปาหมายที่แทจริงของการดำเนินกิจกรรมของบริษัทบุหรี่ ดังนี้

1. เพื่อเปลี่ยนใหผูที่เคยวิพากษวิจารณบริษัทบุหรี่กลายเปนผูถือนโยบายเปนกลาง การใหเงินสนับสนุนเปนการสรางฐาน 

สนับสนุนทางสังคมที่ดีที่สุด เพราะบรรดาผูรับเงินสนับสนุนดังกลาว ยอมสำนึกในความเอื้อเฟอของผูใหเงิน หรืออยาง 

นอยที่สุดก็ไมคัดคานบริษัทบุหรี่อีกตอไป

2. เพื่อดึงเอาภาพลักษณที่ดีขององคกร หรือกิจกรรมที่บริษัทบุหรี่ไปสนับสนุนมาสูธุรกิจของตน การที่ชื่อของบริษัท 

บุหรี่ปรากฏคูกับองคกรที่มีชื่อเสียงหรือหนวยงานของรัฐยอมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกบริษัทบุหรี ่ ซึ่งสามารถทำ 

ใหสาธารณชนรับรูถึงกิจกรรมทางสังคมของบริษัทบุหรี่ และถึงกับเพิ่มมูลคาการถือหุนของบริษัทบุหรี่ไดดวย

3. เพื่อสรางสายสัมพันธสวนตัวกับผูมีอำนาจในวงการรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ

4. เพื่อบั่นทอนพลังของฝายรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ทำใหสังคมเห็นวากลุมนี้เปนพวกใจแคบ

5. ทำใหขอมูลหรือประเด็นในการทำการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่มีน้ำหนักมากขึ้น
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โครงการรณรงคเกษตรปลอดสารพิษ 

ของโรงงานยาสูบ อำเภอบานไร จ.อุทัยธานี เปนโครงการ 

ที่แสดงความหวงใยในการไดรับสารพิษจากการทำเกษตร ซึ่ง 

ขัดแยงกับสินคายาสูบที่ทำใหผู คนไดรับอันตรายจากสารพิษ 

ในควันบุหรี่ที ่ทำใหผู คนตองเสียชีวิตและเจ็บปวยจำนวนมหา 

ศาลในแตละป ขอมูลในปายระบุวา มีหนวยงานดานสุขภาพ                 

เขามามีสวนรวมเพื่อสรางความนาเชื่อถือ

TTM WORLD CARE TOUR
โครงการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของโรงงานยาสูบมีกลุมเปาหมาย 

เปนโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการปลูกยาสูบใน 8 จังหวัดนำรอง จำนวนนักเรียน 

ประมาณ 6,000 คน จัดทำกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ไดแก ปลูกตนไม 

ประกวดวาดภาพตนไม และธนาคารจักรยาน โดยมอบจักรยานใหกับ 

โรงเรียน เพื่อใหนักเรียนในพื้นที่หางไกลไดยืมใช และมีการขยายผลไปยัง 

โรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ อาจารยบางโรงเรียนประทับใจถึงขั้นบอกวา 

“ขอใหโรงงานยาสูบอยูคูกับสังคมไทย” แสดงใหเห็นวากิจกรรม CSR นี ้

สรางความรูสึกที่ดีเปนมิตร และสรางความประทับใจกับองคกร จนกระทั่ง 

สามารถลบภาพลักษณ เจาของสินคาที่ทำใหคนเจ็บปวยและตายดวย 

โรครายแรงจากการสูบบุหรี่

การที่เจาหนาที่รัฐสนใจใหความรวมมือกับกิจกรรมของบริษัทบุหรี่มีความเปน 
ไปไดในแนวโนมของ “การเริ่มตนพัฒนาความสัมพันธในระยะยาว” มีความเปนไดที่ 
เจาหนาที่ของรัฐ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับสูงที่มีอำนาจในการตัดสินใจ อำนาจในการ 
กำหนดมาตรการนโยบาย ตลอดจนเจาหนาที่ทุกระดับของรัฐอาจสรางความสัมพันธ 
กับบริษัทบุหรี่ ผานการรวมกิจกรรมการกุศลสนับสนุนสังคมตาง ๆ  โดยเฉพาะเมื่อใด 
ที่บริษัทบุหรี่ใหแนวทางสรางกิจกรรม โดยอาศัยคนใกลชิด เปนที่รูจักชื่นชอบ และ 
นับถือมาขอความอนุเคราะห เชิญชวนประชาสัมพันธใหเขารวมกับบริษัทบุหรี ่

ซึ่งหากมีการเริ่มตนเพียงครั้งหนึ่ง โอกาสที่ครั้งตอไปที่เจาหนาที่ของรัฐจะใหการสนับสนุนรวมมือ 
ก็จะเกิดขึ้นไดอีก จนอาจพัฒนากลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปฏิบัติกันจนเปนธรรมเนียมปกติไปใน        
ทุก ๆ วาระ (ปภัส, 2553)
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การจัดบูธประชาสัมพันธ
ของบริษัทบุหรี่ มักพบในจังหวัดตาง ๆ และมักเปนงานรื่นเริง 

ประจำจังหวัด เชน งานสงกรานต งานของดีประจำจังหวัด มักจะ 

มีพริตตี้ หรือพนักงานประชาสัมพันธสาวสวยหนาตาดี สรางจุดสนใจ 

ใหผูคนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมภายในบูธ และมักจะมีกิจกรรม 

เลนเกม แจกของรางวัลที่สรางความประทับใจ กอใหเกิดการจดจำ 

ตัวองคกรและตราสินคา

กิจกรรมความรวมมือกับโรงภาพยนตร
สังเกตวา ระยะหลังจะมีกิจกรรมความรวมมือระหวาง 

โรงงานยาสูบกับโรงภาพยนตรในเครือยักษใหญของประเทศ 

อยาง เชน โครงการสรางภาพยนตรเทิดพระเกียรติ โครงการ 

ผลิตภาพยนตรเพื่อใชประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือ 

ลาสุดภาพยนตรเรื่องฮีโร ที่มีเนื้อเรื่องรณรงคใหเห็นวา คนที่ 

สูบบุหรี่ในเขตสูบบุหรี่นาชื่นชม จึงขอตั้งขอสังเกตวา 

โรงภาพยนตร ถือไดวาเปนแหลงประชาสัมพันธที่มีจำนวนมาก 

มายทั่วประเทศ และสามารถผลิตซ้ำ คือ ทุกครั้งที่มีการฉาย 

ภาพยนตรจะตองมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเปนประเพณี 

ปฏิบัติของประเทศ หากโรงงานยาสูบไดสนับสนุนสิ่งเหลานี้ก็ 

จะเปนการยกระดับตนเองใหมีความเกี่ยวของกับสถาบันสูงสุด 

ซึ่งเปนสถาบันแหงความดีงาม สวนภาพยนตรโฆษณาที่สราง 

ภาพการสูบบุหรี่ใหเปนฮีโร ก็มีโอกาสฉายซ้ำหลายรอบในหลาย 

โรงภาพยนตร และตอกย้ำคานิยมการสูบบุหรี่อยูตอเนื่องกอนที่ 

ภาพยนตรจะฉาย
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กิจกรรม CSR
มักจะไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากสื่อมวลชน

ตาง ๆ ในแงของการเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพ  

ตาง ๆ ยิ่งถามีโอกาสไดออกสื่อทีว ี ยิ่งไดเพิ่มมูลคาทาง 

ดานการประชาสัมพันธองคกร ดังเชนคำกลาวของ 

นายแพทริค รีการท ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรของ 

กลุมบริษัทฟลลิป มอรริส เอเชีย (ประเทศสิงคโปร) ให 

สัมภาษณในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจวา ....การสราง 

ชื่อเสียงใหบริษัทเปนที่รูจักของตลาด เปนวิธีหนึ่งที่ 

สรางความแข็งแกรงใหกับตัวสินคา.... (มูลนิธิรณรงค 

เพื่อการไมสูบบุหรี่, 2550) ตัวอยาง โครงการน้ำเพื่อ 

ชีวิตของบริษัท ฟลลิป มอรริส จะเห็นไดวาเนนการ 

ประชาสัมพันธกับสื ่อมวลชนในกิจกรรมสาธารณ 

ประโยชนของบริษัท และประชาสัมพันธเครือขาย 

พื้นที่ปลูกยาสูบ 
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